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N U M E N T E N CO M M IS 5IE

Burgemeester & Wetholderg ..
van de gemeente
VIANEN

datum : 17 augustus 2000
onderwerp : boogbrug over de Lek (boogbrug Vianen)

verzoek tot aanwijzing beschermd monument
uw kenmerk : l9Gmei.BRF/RO

Naar aanleiding van uw verzoek om advies inzake bovengenoemd onderwerp berichten wij u het
volgende.

De commissie heeft kennis genomen vanirw brief dd. 3 mei jl. en van de daarbij gevoegde stukxen,
waaronder een schrijven van de Rijksdierist voor de Monumentenzorg en de aanvraag (met bllagen)
tot aanwijzing beschermd monument door de Stichting Boogbrug Vianen.

conform het rapport "waardering en Selectie" (1994) van de Nederlandse Bruggen Stichting, meent
de commissie dat onderstaande aspecten als belangnjke criteria gehanteerd kunnen worden om te
komen tot een zorg",r-r)dige afweging:
- cultuurhistorischewaarden
- vormgevingswaarden
- ensemblewaarden
- gaa{heid
- zeldzaamheid.

De commissie kan zich in beginsel vinden in de beoordeling door de Nederlandse Bruggen Stichnng
Q\IBS) zoals die schematisch in een van bovenbedoelde bijlagen is weergegeven. Echter, gelet op het
ontbreken van zeer hoge waarderingen en gelet op de vele (deel)aspecten die niet van toepassing
worden geacht, kan naar haar mening in deze beoordelingsmatnx onvoldoende houvast gevonden
rvorden om de aan'raag mct een positief advies te ondersteunen. ook de aanvullinqen en
kanttekeningen, rvelke de Stichting Boogbrug vianen nadien bij dit rapport heefr g-emaakt. geven dc
comnllssle geen aanleiding dit standpunt te herzlen.

In dit verband wordt bijzondere aandacht gevraagd voor de situatieve aspecten (ensemblervaarden).
Opgemerkt rvordt dat de brug in zijn oorspronkehlkc "setting" zeker van bijzonderc rvaarde rvas rn
hct open landschap. Iichter, nu in de onmiddcllijke nabrlheid een moderne brug van een geheel andcr
typc is gcrealiseerd (cn in 2003 nog een trveede betonnen brug gereed zal komcn), rvordt aan deze
ku,aliteit in hoge ntatc aftireuk gcdaan.
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Bij het ontwerp van de nieuwe brug is een betekenisvolle relatie met de bestaande boogbrug niet

nagestreefd en naar de mening van de commissie ook niet gerealiseerd. Integendeel, zowel vanuit het

landschap als vanuit het wegbeeld is van een verzorgde samenhang of van een waardevol contrast

tussen beide bruggen geen sprake. In vormtechnische zin verdragen beide bruggen elkaar slecht.

In dit verband kan nog worden opgemerkt dat de welstandscommissie destijds over de nieuwe brug

positiefheeft geadviseerd mede vanwege het perspectief dat de bestaande boogbrug gesloopt zou

worden.

Resumerend kan gesteld worden dat de monumentencommissie onvoldoende gronden aanwezig acht

om de aanwaag tot aanwijzing van de boogbrug over de Lek tot beschermd monument met een

positief advies te ondersteunen.

Narnens de commisste

. t . - -+ / l '

ir. C.M. Comips
secretarrs


