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Geachte fractieleden.

Srichting Boogbrug Vianen heeft december 1999 bij de minister van OC&W aanvraag
gedaan tot aanwijzing beschermd monument van de boogbrug over de Lek bij Vianen.
Hierin werd, kort samengevat, de navolgende waardenstellingen genoemd die een aanwij-
zing rechwaardigen.

cultuurhistorische waarden:

1. De boogbrug maakt deel uit van een groep van 12 bruggen over de grote rivieren,
die in het kader van het Rijkswegenplan 1927 gebouwd zijn. Deze groep vormt
voor de geschiedenis van de Nederlandse infrastructuur 66n van de belangrijkste
mijlpalen.

2. Ten behoeve van de uitvoering van deze bruggen werd een bruggenbureau opge-
richt. Hieruit is later de Bouwdienst van Rijkswaterstaat ontstaan die tot op heden
grote invloed uitoefent binnen de Nederlandse architectuur.

3. De bogen van de boogbrug werden als koker uitgevoerd hetgeen een zeer vooruit-
strevende innovatieve ontwikkeling betekende binnen de bruggenbouw van Neder-
Iand. Dit type brug was nimmer op deze grote schaal ontworpen en gebouwd.

4. De boogbrug is binnen de infrastructurele vernieuwingen van de 20e eeuw 66n van
de belangr i jkste objekte n.

5. De boogbrug is eenmalig uitgevoerd en daardoor uniek.

vormgeYings waarden:

1. Ondanks de economische crisis van de dertiger jaren werd het architectonisch
ontwerp van de boogbrug vooral bepaald door esthetische' kwaliteiten en inpassin-
gen in het rivierenlandschap.
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De bogen hebben bij de oplegging een kleinere hoogte dan in het midden van de
brug. Dit slankheidseffect heeft men doelbewust om esthetische redenen aange-
bracht. Dit effect wordt versterkt door de plooiverstijvingen die aan de buitenzijde
zijn aangebracht. Samen met de textuur van duizenden klinknagels vormen de
elegante bogen en de plooiverstijvingen een zeldzame schoonheid.
De totale constructie van de hoofdoverspanning heeft, voor de periode waarin ze
gebouwd is, een bijzondere uitgebalanceerde eenvoud, hetgeen een nieuwe denk-
wijze van construeren introduceerde. De eenvoud wordt verder versterkt door de
symmetrie van de aanbruggen die boven de uiterwaarden liggen.
I-Iet aanzicht van de nieuwe betonnen brug en de oude stalen brug levert een
harmonieus totaalbeeld op. Het li jnenspel van de verschillende boogvormen ver-
sterkt elkaar.

beeldbepalende waarden:

- De boogbrr.rg heeft door de grote hoogte in de wijde omgeving betekenis als land-
nrark, hetgeen vanaf de A2 extra waarde krijgt.

Voor uitgebreidere informatie verwijzen wij u naar de aanvraag.

Bovengenoernde waardenstellingen hebben er toe geleid dat de Nederlandse Bruggen
Stichting in haar waarderingsrapport -maart 1999- het volgende heeft geconcludeerd:

"Ofscltoort de wuutLerirtg niet in de categorie "in zeer lnge mate belangrijk" valt, is de belang-
rijkheid rmar lrct oordeel van de NBS zotkutig dat het niet Ltitgesloten is, dat deze stalen
boogbrug te zijner tijd in aartmerkittg kont als RijksntonLtntent".

(De Nederlandse Bruggen Stichting -NBS- is de belangrijkste autoriteit op liet gebied van
de inventarisering van Nederlandse bruggen)

De Minister van OC&W heeft de aanvraag ter advisering aan de gemeenten Vianen en
Nieuwegein, provincies Utrecht en Zuid Holland en Raad van Cultuur gestuurd.
In oktober 2000 heeft de gemeente Vianen met krappe meerderheid, en om politieke
redenen, negatief geadviseerd.
De andere organisat ies hebben nog niet  gereageerd.
De Gemeentelijke Monumentencommissie Nieuwegein heeft B &W van Nieuwegein d.d.
24 april 2001 negatief geadviseerd. Zij stelt clat de boogbrug een zekere (historische)
bouwkurtdige waartle |rcefi, maar clat deze waude (no te gerilry is onr het predikaat Rijks'
tlTotutnTert te verdiertert en bovendien niet opweegt tegen een aantal praktisclrc problemer4 tlie
de aattwijzittg tot Rijksnxonument zorL kunnen vetoorzoken bii onder andere de afwikkeling
van lrct verl<eer op tleze brug.
Stichting Boogbrug Vianen vindt de uitspraken van de commissie tegenstrijdig. Men doet
geweld aan een zorgvuldig monumentenbeleid wanneer infrastructurele zaken, die relatief
ondergeschikt zijn aan het onder-werp, zodanig worden vermengd in een adviesvorming
dat daar een negatief oordeel uit voortvloeit.



HER}ESTEMMING VAN DE BOOGBRUG VOOR HET LANGZAAM I'ERKEER

Rijkswaterstaat heeft plannen om het trac6 Oudenrijn-Everdingen na 2010 uit te breiden
naar 2 x 4 rijstroken. De twee nieuwe bruggen zullen dan over de volledige breedte
bestemd worden voor het snelverkeer. Voor het langzaam verkeer wil Rijkswaterstaat op
de oude pijlers van de boogbrug, nadat deze in 2003 gesloopt is, een derde nieuwe
betonnen brug bouwen met een breedte van 13 meter. Rijkswaterstaat wil de oude stalen
boogbrug niet voor het langzaam verkeer hergebruiken op basis van de volgende argu-
menten:
l. De tracdnota en het trac6besluit moeten nog opgesteld worden;
2. Yan 2003 tot 2010 ligt de boogbrug werkeloos omdat het langzaam verkeer over de

nieuwe betonnen bruggen geleid kan worden;
3. De orderhoudskosten van de stalen boogbrug zullen op lange termijn de totaal-

kosten overschrijden van bouw en onderhoud van een derde nieuwe betonnen brug
en sloop van de boogbrug.

Stichting Boogbrug Vianen bestrijdt deze argumenten:
1. Prognoses voorspellen de noodzaak van uitbreiding van het trace Oudenrijn-Ever-

dingen naar 2 x 4 rijstroken. Deze voorspelling wordt door de Stichting zeer reeel
en waarschijnlijk geacht.

2. Stichting Boogbrug Vianen pleit voor een lange termijn planning waarin een duide-
lijke visie voor de toekomst is neergelegd. De werkeloze periode van de boogbrug
van 2003 tot 2010 is in dit opzicht te beschouwen als een overgangssituatie waar
minimale kosten aan verbonden zijn.

3. De kostenverhoudingen tussen onderhoudskosten van de boogbrug en de totale
kosten van een nieuwe derde betonnen brug, die Rijkswaterstaat hanteert, zijn niet
overtuigend om sloop van een belangrijk monument te rechtvaardigen. Er zijn vele
stalen bruggen over de grote rivieren die in het kader van het Rijkswegenplan 1927
gebouwd zijn waaraan kort geleden 'groot onderhoud' gepleegd is met als doel
deze bruggen nog jaren te gebruiken. Voorts hebben drie van deze stalen bruggen
reeds de status Rijksmonument gekregen.

Om de onderhoudskosten van de stalen boogbrug op lange termijn te ondervangen
kan er gedacht worden aan een fonds. Het aanvangkapitaal van zo'n fonds kan
bestaan uit de berekende 6 miljoen gulden sloopkosten die bij behoud van de
boogbrug worden uitgespaard. Met de rente uit het fonds kan de boogbrug tot
lengte van jaren mede onderhouden worden.

HERRESTEMMING VAN DE BOOCBRUG VOOR DE SNELTRAM

In haar eerste publikatie van augustus 1998 heeft Stichting Boogbrug Vianen de moge-
lijkheid geopperd de boogbrug te gebruiken voor de overbrugging van Lek voor de
sneltram wanneer deze wordt doorgetrokken naar Vianen. In de aanvraag tot aanwijzing
van december 1999 heeft de stichting hierover geen melding gedaan omdat het doortrek-
ken van de sneltram in officiele en openbare nota's geen actuele zaak was. Sinds begin
2001 is hier verandering in gekomen. In het rapport "Naar een blauwgroene Deltametro-
pool" van Bureau Regio Randstad als randstedelijke inbreng voor de "Vijfde Nota Ruim-
telijke Ordening" wordt onder het hoofdstuk "Aanvullittg op regionaal niveau" geopteerd
voor een extra uitbouw van een regionaal railnetwerk naar Vianen. Een besluit over het
doortrekken van de sneltram zal echter niet voor 2010 te verwachten zijn.
Stichting Boogbrug Vianen doet hierbij opnieuw een beroep op de noodzaak van een
Iange termijn visie. Het doortrekken van de sneltram over de boogbrug heeft grote
financiele ir.rvesteringsvoordelen. De constructie van de boogbrug heeft voldoende sterkte



om een sneltram te dragen. Tevens is de boogbrug breed genoeg om zowel sneltram als
langzaam verkeer naast elkaar te laten rijden. Een enigszins vergelijkbare situatie is
aanwezig op de boogbrug over de Rijn bij Arnhem waar, naast het gewone verkeer, ook
trolleybussen rijden.

AANSCHERPING O\'ER DE ROL VAN HET RIJKSWEGENPLAN 1927 EN DE 12 BRUGGEN OI'ER
DE GROTE RI!'IEREN IN DE NEDERLANDSE GESCHIEDENIS

De Nederlandse Bruggen StichtiDg doet in haar waarderingsrapport de volgende aanbeve-
Iing:

"l'let is satt te bevelett de waarderirry vnn de boogbntg bij Vianen in samenlumg te ziert met
tle waardering vart de overige, in het kader vurt het Rijkswegenplan 1927 geboLwde bnLggen
over de grota rivierett. Op tleze wijze kan in overleg met de belteertler een aantal bnrygen
t'vonlen ge selecteertl".

Stichting Boogblug Vianen is na grondige bestudering van het Rijkswegenplan 1927 tot
aanscherping gekomen van hetgeen hierboven wordt aanbevolen.

Het Rijkswegenplan 1927 werd ontwikkeld nadat de automobiliteit in de twintiger jaren
sterk was gegroeid. Wegen bestonden toen nog uit betrekkelijk korte trajecten, verkeer-
den veelal in slechte staat en de roep naar deugdelijke en doorgaande wegen werd steeds
luider gehoord.
In 1923 kreeg Rijkswaterstaat de taak om de wegenproblematiek planmatig en grootscha-
lig aan te pakken. Het streven was een net van rijkswegen aan te leggen dat goed zou
worden ingericht en geschikt zou zijn voor hoge rijsnelheden.
Reeds in j::r' i 1,927 verscheen het ambitieuze en visionaire Rijkswegenplan 1927, welk
voorzag in aanleg van nieuwe wegen en kunstwerken en verbetering van oude wegen.
Zaken van technische aard, zoals de breedte van de weg en de soorten verhardingen van
de weg, werden vastgelegd in regels en voorschriften.
Elementair onderdeel van het plan was de realisering van twaalf nieuwe bruggen over de
grote rivieren: kostbare en in technisch opzicht omvangrijke projecten. De bouw van de
bruggen kon bekostigd worden uit inkomsten van de nieuwe wegenbelastingwet. Voor de
technische realisering werd het Bruggenbureau opgericht. Deze nieuwe overheidsinstel-
Iing legde nieuwe bouwvoorschriften vast en onhvikkelde voor de grote constructieve
overspanningen nieuwe kennis. Een voortvarend bouwprogramma maakte een snelle
realisering van de bruggen mogelijk. In 1943 waren alle bruggen in gebruik tot ze in de
Tweede Wereldoorlog door oorlogshandelingen ernstig beschadigd of vernietigd werden.
De wederopbouw zorgde echter voor snel herstel waardoor de automobiliteit als volwaar-
dig vervoer en transportwezen kon doorgroeien. Uitbreiding van nieuwe wegen en aan-
passing van oude wegen konden door nieuwe rijkswegenplannen, die om de tien jaar
werden herzien, adequaat worden uitgevoerd.
De groei van de automobiliteit nam in de tweede helft van de 20e eeuw een enorme
vlucht. Zelfstandig voortbewegen met de auto werd gemeengoed en uitbreiding van het
wegennet bepaalde in steeds hogere mate de vormgeving en de ruimtelijke ordening van
Nederland. HeI grootschalige infrastructurele netwerk van autowegen heeft rnet zijn
specifieke kunstwerken, gebieden en aanverwante bouwwerken een onuitwisbaar stempel
op het Nederlandse landschap gedrukt.

Terugkijkend op de 20e eeuw kan men stellen dat de automobiliteit het wonen en wer-
ken structureel heeft beinvloed. In de transport- en veryoersector is de automobiliteit niet
meer weg te denken. Zelfs ons dagelijks leven is voor een groot deel rond onze automo-
biliteit ingericht. Vanuit cultuurhistorisch perspectief is het daarom van vitaal belang dat



de beginperiode van die automobiliteit goed gedocumenteerd wordt en dat er middels
beschermde monumenten fysieke aanknopingspunten blijven bestaan.
Het Rijkswegenplan 1927, dat de beginperiode van de automobiliteit markeert, dient om
deze reden voor de toekomst duidelijk en helder gedocumenteerd te worden. De 12
bruggen die met hun oorspronkelijke bouwtechnische vormgeving ons doen herinneren
aan de beginperiode van de automobiliteit en die met hun historische uitstraling ons
terug voeren naar een wezenlijk gedeelte van ons collectief geheugen dienen om deze
redenen beschermd te worden.

De aanbeveling van de Nederlandse Bruggen Stichting, die een selectie van bruggen
voorstaat, doet te kort aan de cultuurhistorische impact van het Rijkswegenplan 1927 en
de betekenis van de sarnenhang van de 12 bruggen. De 12 bruggen markeren het tijdsge-
rvricht binnen de infrastructurele vernieuwingen van de 20e eeuw en verdienen als zoda-
nig gezamelijk beschermd te worden.

Stichti[g Boogbrug Vianen wil de 12 bruggen over de gtote rivieren om deze redenen
beschouwen als een samenhangend complex. Ter vergelijking kan men denken aan de
Hollandse Waterlinie en de Amsterdamse Stelling. Hier worden ook verspreid liggende
objecten en terreinen die een cultuurhistorische samenhang bezitten als complex be-
schermd.

Van de nvaalf bruggen verkeren er thans negen in de oorspronkelijke staat, twee bruggen
zijn vernieuwd, een brug is vervangen door onderdelen van een brug die vernieuwd is.
D[ie bruggen bezitten reeds de status 'Rijksmonument' en twee bruggen worden op dit
moment door sloop bedreigd. De 12 bruggen vormen m.b.t. de infrastructuur een een-
heid die, ondanks enkele vernieuwingen, de beginperiode van de automobiliteit fysiek
weet vast te houden.

Stichting Boogbrug Vianen doet bij deze een oproep om te bezien of de 12 bruggen als

'samenhangend Rijksmonument' beschermd kunnen worden.

NIEUW CONCEPT 'NATIONAAL MONUMENT VAN DE AUTOMOBILITEIT"

In de "Aanvraag tot aanwijzing beschermd monument van de boogbrug over de Lek bij
Vianen" heeft Stichting Boogbrug Vianen een voorstel gedaan om de boogbrug te be-
stempelen als Natiornal MonltnTett v t de Automobiliteil.
Voortschrijdend inzicht heeft een nieuw concept voor een Natiotnal Monument van de
Autonlobiliteit opgeleverd. Met dit concept komt het eerdere voorstel te vervallen.

Zoals hierboven verrneld maakt de boogbrug bij Vianen deel uit van een groep van 12
bruggen. Aangetoond is dat de samenhang van de 12 bruggen de groei van de automobi-
liteit mogelijk gemaakt heeft. Deze essentiele samenhang dient volgens Stichting Boog-
brug Vianen tot uitdrukking gebracht te worden in een toekomstig Nationaal Monumenl
von de Autotllobiliteit.
Zij legt op grond van haar bevindingen de volgende nieuwe ideedn neer:

1 De samenhang van de 12 bruggen kan op de meest universele wijze uitgedrukt
worden door elke brug te verrijken met een vergulde ring die om een vertikale
hanger of staaf passend is genaakt. De ringen zullen opvallende sieraden moeten
worden die de verbintenis van de bruggen op archaische wijze uitdrukken. Met het
zien van het glanzende symbool in de brugconstructie zal men verband moeten
Ieggen met de andere bruggen die ook zo'n ring bezitten.



De 12 bruggen krijgen door de ringen een extra monumenten status. Tezamen
zouden de ringen het concrele Nationaal Monument van de Automobiliteit kunnen
volmen.

Om de cultuurhistorische waarde en de samenhang tussen de 12 bruggen te ver-
sterken is het aan te bevelen om de staalconstructies van de bruggen in de oor-
spronkelijke donker groene Rijkswaterstaat kleur terug te brengen.

Om de ringen 's nachts zichtbaar te houden dient het aanbeveling om de ringen op
enigerlei wijze aan te lichten.

De ringen kunnen meerwaarde krijgen wanneer in de ringen geluiden klinken.
Deze geluiden kunnen muzikale vertalingen zijn van de brugconstructies, van de
historie van de bruggen en van de omgeving van de bruggen. Elke brug krijgt op
deze wijze een karakteristiek geluid dat als een veld om de vergulde ring zweeft.

De geluiden kunnen gemlxt worden met videobeelden van de 12 bruggen en de
rivierenlandschappen waarin ze liggen; eventueel aangevuld met historisch beeld-
materiaal.
Uitgebracht op DVD kan deze mlred media een ode worden aan het Nederlandse
rivierenlandsclrap ofuel een dynamische vertaling var, het Nationaal Momunenl vatt
de Automobiliteit.

AANBEVELING TOT HET R-EALISEREN VAN STANDAARDWERKEN O}'ER DE NEDERLANDSE
INFRASTRUCTUUR

Tijdens het onderzoek naar de cultuurhistorische waarden van het Rijkswegenplan 1927
werd Stichting Boogbrug Vianen gehinderd door versnipperde en onvoldoende openbare
documentatie over dit evidente plan.
De stichting doet hierbij een oproep om over het Rijkswegenplan 192'1 een standaard-
werk te realiseren zodat bij beoordeling en advisering over de 12 bruggen, en de boog-
brug bij Vianen in bijzonder (dit wegens bedreiging door sloop), er juiste beslissingen
genomen kunnen worden.

In breder perspectief kan ook gedacht worden aan standaardwerken die de totale infra-
structuur van Nederland beschrijven. Hierbij kan onderscheid gemaakt worden tussen
Waterwegen, Railwegen en Verkeerswegen.
Het "Standaardwerk van Verkeerswegen" zou onderverdeeld kunnen worden in Stan-
daardwerken voor Rijks-, Provincie- en Gemeentenwegen.
Het Rijkswegenplan 1927 zou hiermee binnen het "Standaardwerk Rijkswegen" komen te
vallen.

Hopelijk komt uw fractie na bestudering van alle betrokken informatie tot een positieve
advisering.
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