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Onderw€rp Boogbrug over de Lek tussen Vranen en
Nieuwegein, artikel 3 Monumentenwet

Geachte heer / mevrouw,

Alhoewel ruimschoots de beantwoordingstermijn van uw bovengenoemd schrijven is overscbreden,
bericht ik u naar aanleidiag van een telefonisch verzoek van Rijkswaterstaat tot advisering het volgende.

De Stichting Boogbrug Vianen heeft ir 1999 een verzoek ingediend tot plaatsi-ng op de monumetrtenlijst
ingevolge artikel 3 Monumentenwet van bovenvermeld object. In de overwegingen zijn de 12 bruggen
van het Rijkswegenplan van 1927 betrokken.
Daaruit blijkt dat de brug van Vialen weliswaar deel uitmaakt van de genoemde reeks boogbruggen,
maar dat deze R?ologisch gezien niet uniek is (zie brug over de Maas bij Hedel). Door de herbouw r:r
1948 van de uit 1936 daterende Viaanse boogbrug en door het aanbrenger:, n 1967 van buiten de bogen
geplaatste fietsstoken kan van bijzondere gaafheid niet meer gesproken worden.

Door de aanleg van een nieuwe naast gelegen verkeersbrug is de oude boogbrug overbodi,g geworden.
Voorgesteld hergebruik als fietsbrug en voor lokaal verkeer wordt door de nieuwe brug als overbodig
bescho,:wd. Het voor het behoud .'oodzakelijk herstel van de brug is door het forse achterstallige
onderhoud een zeer kostbare kwestie die de toekomstige functionaliteit van de brug te boven gaat.

Op grond van bovenstaande overwegilgen adviseren wij u negatief ilzake de plaatsing op de
rijksmonumnetenlijst. Wij geven u hierbij in overweging om bij uw oordeel de overige Rijkswegenplan
1927-bruggen te betrekken in het kader van uw beschernirgsactiviteiten.
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