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CEMEENTE
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onderlrerpr Behandeling Boogbrug

stichcing Boogbrug vianen

t,a.v.  dhr,  W.,J.  van Si j l

walkade 15

3401 DR IJsselstein

Uw kenmerk:

Datum : 27 september 2000

t,ERzoll0Eil 2I SEp.Zom

ceachte heer Van si j  1,

op donderdag 5 oktober za1 de aanvraag van st icht i .ng Boogbrug vi.anen tot aan-

wijzing van de Boogbrug Lot beschernd nonuroent in de comnissie Ruirntel i jke or-

dening van de gemeente Vianen aan bod komen,

Indien u gebruik wi1 maken van uw spreekrecht dan kunt u dat op donderdag 5

oktober voor 20:00 uur aan de secretar is van de commlssie Ruimtel i jke ordening

kenbaar maken. U kri jqc de gelegenheid uw scandpunt aan de conunissie Ruimtel i j -

ke ordening van de gemeente vianen gedurende 5 minuten toe te l ichten.

Bi jgesloten zi jn t let  concept -  raadsvoors te1,  de verslagen van de hoorzi t t ingen

en het advies van i le monumentenconnis si e.

wethouders van vianen,
A6 hrr  rd6h66c |  6r

Qd
M.R.M. crone, te l  ,  :0347 -  369408

concept raadsvoorstel

verslagen hoorzlt t ingen

Advies monumentencomrnissi e

Afschr j . f t :  Afdel ing BWI, MC

Inforna
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VOORDRACHT KOMMISSIEVERGADERING R.O. gemeente VIANEN
5 oktober 2000

gcachte komrnisieleden,

Namens Stichting Boogbrug Vianen wil ik u vanavond 4 punten ter overweging
meegeven met betrekking tot het behoud van de boogbrug over de Lek.

Ten eerste de finansiele gevolgen.
Ren^ovatie van de boogbrug is nodig en kost 26 miljoen gulden. Rijkswatersraat
heeft echter plannen om de boogbrug te slopen en oue, 10 jaar een derde
nieuwe brug te bouwen...Deze derde brug is gepland op de oude pijlers van de
boogbrug en kost 22 mrljoen. Sloop van de boogbrug ii berekend'op 6 miljoen
gulden. Het verschil tussen renovatie of een nieuwe brue is dus nihii.
Rijkswaterstaat wil de oude boogbrug slopen omdat dezJ te duur zou zijn in het
onderhoud. De extra onderhoudskosten kunnen echter gedekt wordln door
subsidie van Monumentenzorg, eventuele fondswervingen- en nieuwe bestem-
mxrgen. Met enige kreativiteit is dit finansiele probleem op te lossen. Er zrjn
vclldoende voorbeelden van monumenten die op een kreatieve wijze zijn behou-
den voor het nageslacht.
De belangrijkste vraag die vanavond gesteld moet worden gaat dus niet over de
financiele gevolgen maar over de wens van de gemeente Vianen of zij de boog-
brug als monument wilt behouden ja of nee?
Deze vraag vormt het tweede punt waar ik uw aandacht voor wilt vrasen.

Ceachte kommissieleden
D_e_ boogbrug is 60 jaar lang een beeldbepalend landmark geweest. Zij is al die
tijd verankerd geweest met de stad Vianen. uit diverse adhesiebeiuigingen,
waaronder die van de fracties van de p vid A en van de cDA bliikt dlt een
grote groep inwoners van Vianen gehecht is aan het zicht op de boogbrug. Dat
is niet verwonderlijk. De brug is immers in de 30er jaren ontworpei me*t veel
aandacht voor de estetika.
uit het raadsvoorstel van het college is nu duideli jk geworden dat de gemeente
Vianen het karrakteristieke landmark uit haar omgeving wil laten u"id*ijn",r.
Zij beroept zich op het advies van de gemeenteliike monumentenkommissiL die
stelt dat 

-de 
oorspronkelijke setting van de boogbrug in hoge mate wordt tenret

gedaan door de nieuwe betonnen brug. In vormtechnischJzin zouden de oude
en de nieuwe brug elkaar slecht verdragen.

Stichting Boogbrug Vianen is het met deze beoordeling geheel oneens. wij
hebben in detail aangetoont dat er een duidelijke samenhing aanwezigis tussen
de twee bruggen. Rijkswaterstaat en architekt zwar$, een vooraanstaand en
hoog gewaardeerd architect, hebben in hun ontwerp van de nieuwe brug zorg-
vuldig gezocht naar een harmonieuze doch kontrasterende relatie



Ten tijde van de ontwerpfase ging men er van uit dat de boogbrug gehandhaafd
zou blijven zodat een relatie tussen oud en nieuw onvermijdelijk was. Een
betekenisvolle relatie tussen de twee brugtypen is toen duidelijk gevonden.
Vanuit de positie van Vianen zal deze relatie versterk worden wanneer de foei-
lelijke fietsflappen langs de boogbrug verwijdert zijn en de boogbrug een frisse
verfbeurt heeft gekregen zodat ze weer als sieraad over de Lek kan gloren.

Als derde punt wil ik de aspekten cultuurhistorische waarden, zeldzaamheids
waarden en vormgevings waarden bespreken.
De Nederlandse Bruggen Stichting die in 1992 is opgericht om alle belangrijke
bruggen in Nederland te inventariseren heeft een zorgwldig rapport geschreven
over de kwaliteiten van de boogbrug. Zij konkludeert over de genoemde aspek-
ten het volgende:

"Ofschoon de waardering niet in de kategorie 'in zeer hoge mate belangriik' valt,
is de belangrijkheid naar het oordeel van de Nederlands Bruggen Stichting
zodanig dat het niet is uitgesloten dat de stalen overbrugging te zijner tijd in
aanmerking komt als Rijksmonument."

Hiermee geeft de Nederlandse Bruggen Stichting aan dat zij de boogbrug zo
belangrijk vind dat deze behouden dient te worden.
De gemeentelijke monumentenkommisie heeft helaas geen volledige inzage
gehad in het rapport van de NBS. Het was als bijlage niet meegezonden door
de Monumentenzorg. Op 18 september j.l. hebben wij een copie van het rap-
port overhandig aan de gemeente Vianen. Wij verzoeken u kennis te nemen
van dit rapport zodat u een juiste afueging kan maken in uw beoordeling.

Geachte kommissieleden
Bij het vierde en laatste punt aangekomen zou ik u willen verzoeken om alle
adviesen, rapporten en verslagen nog eens zorgvuldig te bestuderen. U wordt
geacht een afgewogen oordeel te geven over een uiterst gewichtig objekt van
ons industrieel erfgoed. Op korte termijn moet u een mening formuleren waar-
in de landschappelijke waarde een belangrijke rol speelt.
Het aanzicht van de twee bruggen is nog erg vers. De nieuwe brug is tenslotte
pas vorig jaar november gereed gekomen. Gewenning en waardering hebben
tijd nodig.
Om dit proses te versnellen verzoek ik u, met alle objektiviteit, meerdere malen
naar de oude boogbrug te wandelen en te kijken naar al het schoons waarover
u beslissen moet. Het lot van de boogbrug ligt in uw handen.

Wanneer u behoefte heeft aan meer informatie dan is Stichting Boogbrug
Vianen bereid deze tijdens uw fraktievergaderingen te geven.
Wanneer u vanavond vragen wilt stellen dan is ingenieur Leo Oorschot bereid
hier antwoord op te geven.



GEMTENTE
VIAN EN

Ons kennerk: bmo/ka

Onderrerp. afvoeren onderverp van raad6-
ageDda.

de leden vln de laad

Itry keniErk:

Datum : 25 aeptember 2000

Geachte heer, nevrouv.

HierbiJ ateel ik u nede, a"t -
punt. 32 net al8 ondernelF iverzoek aanwijzing Boogbrug tot beschermd nonumeDt:
Advie8 aatl Minister van onderrij a Cultuur en lfetcn6cbappcn' van dc raad6agenda

:i:::*:5fr.:":'::":;":'ffiaderingvandecotrunis-

voor donderdag 28 eeplenber aanalaande il

Met vriendeli jke groet,

De burgerneester var vialeD,

mevr. dra. D.A.I i l .  Koretnan

tnformat ie:  C., t .  steehouse!,  te l . !  03t? 359{?0
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|  28 Eeptenber 2000

: E. L.  van Di jk
r Grondgebied/D. J. schierboon

C

verzoek aanwijzing Boogbrug bot bescherrnd rnonutnent: Advies aan Minisler van
onderwii s Cultsuur en welenschappen.

TNHOUD VAN gET VOONSTBI,

rn dit voorstel vragen wij u hets gemeenleli jk etandpunt te bepalen over de
voordracht van de StsichEing Boogbrug Vianen tots bescherming van de boogbrug

als ri jkstnonuhen!. van het geneentebestuur eordt daartoe een belangenaflreging
verlracht, lesulterend in een de ninister van OCw adviserend raadsbesluit.
wij zi jn, nede gehoord de MolrunentencoNnissie en voorts op begtuurli jke overwe-
gingen, van tnening dat niet tot bescherning zou noeten $orden overgegaan.

Aao de geneettteraad

1. In le id inE

De st icht i t tg Boogbrug vianen dient. in decenber 1999 een aaDvraag in bi j  de Mi-

nister van OCw tot bescherming van de boogbrug ove! de IJek. De geneente ont-

vangt een afEchrif ts van dit  verzoek. Op 20 apri l  2000 verzoekt de minister om

het oordeel van uw raad ower diL verzoek. In uv vergaderiog van 25 nei j .1.

stelden lr i j  u hiervan op de hoogtse.

De Monunenlenwet 1988 stelt  voor het ui ibrengen van uw advies een termijn van

5 tnaanden, Door diverse onstandigheden is dit  niet haalbaar gebleken, uaarvan

wij de Rijksdienst voor de Monumentenzorg inrniddels oP de hoogte hebben ge-

steld.

De Stichcing heeft haar aanvraag op gchrif t  gestsel 'd in het dgcument rAanvraag

tot aanlr i j  zing beschernd lnonunent van de Etalen ovetbrugging over de Lek bi j

vianen',  tevens de onderbouwing van het verzoek. In 1998 benaderde de gt ich-

t ing het provinciebestuur al om een standpuntbepal ing, tervi j l  ook heL Ministe-

r ie van verkeer en waterstaat bi j  br ief van 2 november 1998 reageerde op het

init iat ief met een uit leg over de planvorrning en argumenten tegen handhaving.

Ee l_algCllgnde rz-9-g k .

In het kader van de procedure 'st.e1len Burgemeester en wethouders belanghebben-

den in de gelegenheid zich te doen horen'.  De belaDghebbenden zi jn de aanvra-

ger,  de eigen(a)r(en) en of l  hypothecaire schuldeisers '  fn di t  geval  is  de

Stichting Boogbrug vianen de aanvrager, de ej.genaar is de SLaat de! Nederlan-

den, vertegenvoordigd door het Ministel ie van verkeer en waterstaat.
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Beide bel.anghebbenden zijn afzonderli jk gehoord in een zitt ing op 21 septenber

2OoO, lraar zij hun standpunten nondeling hebben toegelicht'

Advies monrmentencommissie.
wij hebben de gemeenteLijke Monumentencotrunissie van Dorp, Stad en lJand ge-

vraagd om ons gernotiveerd te adviseren, dit nede in het l icht van advisering

dest:. jCs Cocr de wels:andscorunissie over de nieuwe Pl'annen' De cornniEsie acht

onvoldoende gronden aanrrezig om de aanvraag nets een positief advie€ te onder-

steunen.

De afweqinq.
De aangevoerde argunenten enerzijds, schrifteli jk en nondeling Daar voren ge-

bracht, en het advies van de Monunentenconni 6sie anderzijdE, vorner de voor-

naanste afwegingsgronden. Daarbij wijzen tt j. j  er op dat l igging en vorngeving

van de nieuwe brug zijn bePaald door het op terrnijn verdsijnen van de bestaan-

de brug. Dit werd eerder al door ons ondersLeund' I let verzoekschrift kan ons

niet overtuigen dat aLsnog hatdhaving van de bestaande brug ook een, op zrn

minst, aanvaardbaar beeld leverc. wij onderschrijven dan ook de opvatting van

de Monuxentencornmi ssie en stellen u dan ook voor de minister van ocw in die

zin te advi .seren.

2. It i tvoering8kadera

Monumentenwet 1988 -

3. Flnaaci6le Ecvolgen

4. Procedurea

Url 'beslui tvormteenadviesaanderf l in istervanocwomalofnietdeboogbrug
aa! te wijzen tot besche4ld monument. Dat brengt net zich mee dat Pas nadat de

ninister zijn besluit kenbaar heeft gemaakt, bij hen bezwaar kan I 'orden ge-

naakt ,

v ianen, augustus 2000

Burgeneesqer en $ethouders van VianeD,

de secretar i  9,

nv.  drs.  D.A.M' Korenanatens-T
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Ter inzage:

l .Ri jksdiensts voor de Monumencenzorg,  d.d.  20 apr i l  2000,

advies-aanvraaE aan de gerneenteraad, overi

- Stichtj.ng Boogbrug Vianen, te I.tsselEtein, 12 decenber 1999:

Aanvraag to! aatwijzing beschetmd nonument van de Btalen overbrugging-

over de Lek bij vianer.

- Ministerie van verkeer en t{agergtaat , d.d. 4 novenber 1998!

reactie op eerder voornemen vat! stichling.

MonumeaEencotrmi Esie Stichting Dorp, Stad en lrand, 17 auguatus 2000.

advisering omtrent het verzoek.

verslag hoorzi t t j .ng d.d.  21 auguEtus 2000,

-Mini€telie van verkeer en waterstaat,

-Stichting Boogbrug Vianen.
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