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behondeld door

Monumentenre gistratie
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Gelet op de anikelen 3 en 4 van de Monumentenwet 1988 besluit ik het verzoek tot aanwi.izing
als beschermd monument van bovenvermeld object # te wijzen en het object niet aan te wi.;zen
als beschermd monument.
Voor de overwegingen die aan dit besluit ten grondsiag liggen, wordt vervrezen naar de hierbi.i
gevoegde bijlage, die geacht moet worden in dit besluit te zijn herhaald en opgenomen.
Een afschrift van dit besluit zend ik aan de raad van de betrokken gemeente, aan gedeputeerde
staten van de betrokken provincie en, indien van toepassing, aan de overige belanghebbenden.

Op grond van anikel 7:1 .van de Algemene wet bestuursrecht kan degene wiens belang
rechtstreeks bij een besluir is betrokken daanegen binnen zes weken na de dag waarop het
aangevallen besluit bekend is gemaak, een bezwaarschrift iodienen bij het bestuursorgaan dat
het besluit heeft genomen. Een dergeli.ik bezwaarschrift dient u te adresseren aan het Ministene

Postbus 606. 2700 ML Zoetermeer.
Tenminste deze beschikking of een kopie daan'an moet bij het bezwaarschrift worden gevoegd.

De Staatssecretaris van Onderwi.js, Cultuur en \ etenschap,
mr. Medy C. van &r Laan,
namens oeze.
de Directeur van de Rijksdienst voor Monumentenzorg,
voor deze,
het Hoofd Monumentenregistratie en Subsidies,
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BESLUITMOTIVERING

- bijlage bij besluit op verzoek tot aanwijzing als beschermd monument als bedoeld in a'tikel I' zesde lid' van de

Monume ntenstt 1988 -

betrcffcnde

Obiecc

: boogbrug over Lek
: Vianen en Nieuwegein
: Vialen en Nieuwegetn

! 3 AU0,2gg5

Naam
Gemeenten
Plaatsen

\lERZOEKER

FIet vermek tot bescherming als rijlsmonument is bij brief dd 12 december 1999 ingediend

door de Stichting Boogbnrg Vianen.
De Stichting 

-.int 
drid.6..,9 i" hoge mate van beJang is als uitdrukking van bouwtechrrische

en rypologische onrwiklselingen' Zij behoon tot een reek van bmggen voor gewoon verkeer

di. i1 het-k"de. uro het Rijliwegenplan 1927 werden gebouwd Ten behoeveran het ontwerP

endeuiwoeringvandeinditplanopgenomenoverbruggingenwerderdoorRijlswatenraatin
1928 een Brugienb*."u opgi.i.h,. b. onrwerPers van het Bn4genbureau zochten naar

eigentijdse brilvormen. In ,ia"olging van het buitenland en als vewolg op. de brug over de

I$sel bij Z*oll"e *erd er uoot & 
-btug 

over & l-ek gekozen voor het ryPe !o99!"g 
**,

,Lkband D. bog.n werden echter uitgevoerd als koken. verder voert de Stichting aan dat

't oo, d. orrert.,jiging van de Lek bii het ontwerpen veel aandacht besteed is aan de

architectonischei"n e"sthetische vormgeving en ei gestreefd wer.d naar eenvoudige en rustige_

vormen. De Stichting beschouwt de 6rug Jr ..tr 
-rtk 

nt b.eld in het weidse rivierenlandschap

waarmee het een harmonisch geheel vomrt'

HOREN VAN BELANGHEBBENDEN

Ter voldoening aan het bepaaide in anil<el 3, vierde lid, van de Monumentenwet 1988'

hebben de se;..rrteo Vir;.r, en Nieuwegein belanghebbenden op de hoogte gesteld van het

bescherminlsver.oek en hen in de gelegenheid gesteld zich te doen horen' De gemeente

V*en heefr hoorziningen gehoudJn op 21 augrsms 2000 en de gemeente Nieuwegein op

25 iuni 2003 en 15 december 2003.
fLi t.""apu"a 

"- 
het ministerie van Verkeer en Vaterstaat (eigenaar) is verwoord door de

heer ing. A ldzinga (Riilswaterstaat, Directie llrecht) ; deze heeft gewezrn op de bnet aan

de Sticfrting Boogirug Vianen dd. 2 november 1998.ln dezr brief staat dat het 66n van de

f*-of*i i* rujf"o,it.rrtot i, om het rijlswegennet doelmatig te.beheren' Bij het.afwegen

"- 
a" t.t." UfJ.k dat het aanleggen urr, .",, ,ii.,t*t brug voordeligeri" dan het plegen van

on&rhoud aan de oude brug. Grondige inspecties van de brug in 
-1997 

hebben een zeer

aanzienli]k achtentallig ondeirhoud v* de boogbtug ,rngetoond. l;isluitend om de brug te

i*dh""i" ;j" 
"l 

milj"oen n nodig, ooderhoud "ergt 
over een paar jaar weer milioenen.

ruik*.t..t# *it ge.o g.ld ,rooi& b.,,g res.werin teneinde & brug te lnrnnen bliiven



gebruiken' Voor het Ministerie van Verkeer en lWaterstaat is de brug va-nuit functioneel

oogpunt niet interessant.
Fle?Expenisecentrum van Riilswaterstaat is- van oordeel dat het een bijzondere brug is, maar

niet zclilza"r-. De landschappelijke waarde (het aangezicht) is niet meer wat het is geweest'

mede door de komst van de nieuwe brug'

Namens de Srichting Boogbrug Vianen f,eeft de heer Van Sijl aangetslven, da; de doelstelling

van de Stichting is uitgebreid naar de overgebleven-12 bruggen dte m het kadtr van,net

Rijlswegenplan 1927 zrln aangele,gd De wegen en bruqgtn .ol:-, d: Jaren JU van d€ 
longe

..u* u"iloii d.r. visie gefitieerd Het is een uniek project T -N:dtlt**,"tn,natlonaal
geografische identiteit van Nederland te vergehjken met de Ho[andse watertlnre'

be Lee. Van Siil noemt van de boogbng over.de Lek de, rn Nederland unieke'

corxtmctiewijze en benadruk het b'elanilran de vaste oeververtinding. D:. bTg k & ,
verbinding n:ssen Noord- en Zuid-NedJrhnd en heeft daarom een symbolische waarde. Ftrj

',r".*i;r, ,tL d. d.uwe brug, die het beeld van de oude brug versterk en daarmee een twee-

66nheid vormt'

AD\IIES GEMEENTERAAD

De raad van de gemeente Nieuwegein heeft bij besluit d.d. 4 november 2004 geadviseerd

neg.tief te beslis"sen iozaye het.rreloektot bescherming als rillsmonument. Een groot deel

vai de raad zier de booqbrug over de Lek als onderdeel van het cultuurhisrorsch

waardevolle ens.mble ''rin d! twaalf bn:ggen van het Riilswegenplan van 192Z.De raad is

echter van mening dat zii geen uispmak kan doen over de brug m het PenPectrel van het

rijlswegenplan en beperh zich tot een rutspraak over- de boogbrug zell' '.l2Jrgezen ce .
monumenrenco-mis-sie in haar advies tot de conclusie komt dar de brug op zrchze ll ruet

uniek is, adviseen de raad negatief'
De raad van de gemeente Via]en heeft bij besluit_d.d l9 okober 2000 geadviseerd negatiel

te beslissen inzaf,e het verzoek tot bescherming als riilsmonument' De raad volgt hiermee

h.t rreg"ti.t. advies van de Monumentencommissie van Dotp, Stad en Land'

ADVIES GEDEPUTEERDE STATEN

GedeputeerdeStatenvandeprwincieUrrechthebbenbi,briefddl0maan2005
gead.,r'iseend negatief te beslisien inzale het verzoektot bescherming als rijlsmonumenr. De

B-g is t1,polog"ir.h niet uniek Door de herbouw in 1g4g en door het aanbrengen n7967

-,r-"b.rit.n d.iogenleplaatste fietsstroken lan van bijzondere gaafheid niet meer worden

eesprol{en. Doorde aanleg emaast van een rueuwe verkeersbrq ts de oude b9ogDntg

:;;;L;;g;;..d.". voolgesrcld hergebruik als fierbrug en voor lokaal verkeer wordr door

d. 
"i.o# 

6.,,9 
"6 

orr..boiig b.r.honl-d Ffut voor behoud noodzalreljk hentel van. de brug

is door het forie acht.r.t"llii. onderhoud een zeer kostbare kwestie die de toekomstige

functionaliteit van de brug te boven gaat'

ADVIES RAAD VOOR CULTUTIR

l l | l i \ ! r rENsr \  r ror i  l ) r  \ lo\r , \1 l ,N r \ ror ic

DeRaadvoorGrltuurheeftbijbriefdd'lsiuni2oo3geadviseerdnegatieftebeslissen
inzale het verzoek tot bescherming als riilsmonument'
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In het kader van het Rijlswegenplan zijn twa'df grote verlcenbruggen gebouw4 vier

vakwerkbnrggen en 
"cht 

boolbttgg"n' V* dttt 
"tht 

boogbnggen,ziin^er op dit moment al

&i. 
"-g.*iln 

rb .ijtt-on'"tntii' dt bnrg over-de IJsselbii Zwolle (1930)'^de b.rug over de

.vaal biiNijmegen .rr'd. trug ou.. d. Nooia uil ttendrikldoAmbacht (1%9). De Raad is

u* 
-.oiof 

drJ&i. boogb.,_[g.r, 
-.r 

eelr stan]s als rijlsmonumenr als tasrbare herirLnering

aa.t & boolgb-gg.n .rit fi.. nlit"*tgenplar voldoende zou moeten zijn' Bovendien bezit de

brug bij v#en"ii *rg.i;u"i'-* a'., aldere boogbr,,ggen uit het plan,geen hoge esrhernche

kwJteit' Tevens is het oonpronleliik onrwerp van de brug m de laren'60 van de vonge

eeuw aangetast doo. d. 
"-6on- 

t^" fietsbruggen aan weerszijden'

AANVIJZINGSBELEID

FIet onderhavige obiect &teen van v66r 1940'

Op 23 Juii 2od is dr "Tijdelijke beleidsregel:anwrj'ilg beschermde monumenten"

1b'.lei&og"l't * de Smassecreta.is va.t Gd.t*i;t, C.,1o* en VeterschaP.van 14 iuli 2004'

leLnd ge"mralc in de Staatscourant van 21 juli 2004, nummer 137) in werking getreden.

Or-i" ;i U.p-U a"a rot 1 ianuari 2006 geen monumenten worden aangewezen als beschermd

monument.
In anilel5 van deze tijdelijke beleidsrcgel is bepaald dat &ze beleidsregel niet van toepassing is

als:
a- de procedure omtrent aanwijzing als beschermd monument v66r inwerkingtreding van

deze beleidsregel is gesran, of
b. v66r inwerkinlrediig van deze beleidsregel door of namens de minister bij

belanghebbenien dai wel provincie of gemeente gerechwaaidigd venrouwen is gewek

omtrem aanwijzing als beschermd monument'

Inditgevalisanilrel5,lida.vantoepasling.Degrocedrrrevoorbeschermingexanikel3varr
de Monumentenwet 1988 is namelijk v66r 23 juli 2004 gestart'

Dit betelanr dat het verzoek dient te worden getoe*t aan de "Belei&regels aanwiizing

beschermde monumenten op verzoelf (Staatscourant van 24 februari 2000, nummer 39,

inwerkingtreding 26 februari 2000).

Blijkers &ze beleidsregels wordt een verzoektot aanwijzing van een ob.ject &t dateert van

.v66r L94O afgewezett, t.-ij h.t 
".tt 

monument betreft dat:

a- niet eerder is beoordeeld;
b. eender is beoordeeld en ten aanzien vraarvan nieuwe feiten of veranderde omstandigheden

zijn geblelen of
c. ..r, 5rrd.rde.l vorrnt van een complex dat voor het overige of voor een aantal onderdelen

ree& is aangewezen als beschermd monument'
In dit geval is punt a- van toepassing.

OMSCHRITVING

FIet Rijhwegenplan van 1927 voonagin een rwaal{ral overbruggingen van de-grote rivieren'

--.1 
it noo".d-'toidrichting als van wist naar oosr' De brug over- de Lek bij Vianen en

Nieuwegein werd in 1936 vohooid als zesde in de reels van twaal{'
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De brug is in totaal 500 meter lang en 16 meter breed' De hoofdoverspanning 
]-till::

zomerbed "* 
d. ,iui., b.d*g. 1'60 ..t...n b..r""t uit volwandige bogen met.tre kband en

..r, b.aoorr.n brugdel" Dt aanitggen hebben elk 4 o'rerspanningen van m€erian 40 meter'

De hoofdoverspa-ining werd tiidens de Tweede Wereldoorlog verwoest en is,1947 mer

;J;k*"ki"t;- h.ig.bory.n 
-"ttriaal 

in oonpronlalijke vorm hersteld I n de iaren 60

van de vorige eeuw is aan weerszijden een rijstrook voor langzlam verKeer toegevoego'

\TAARDERTNG

De brug werd onrwolpen als boogbn4 met trekband waarbij de bogen werden uitgevoerd

als holle kokers. Alhoi*el in de jien i.nigv* de vorige eeuwhet elekrisch lassen sterk in

opkomst was, is voor de Lekbnrg gebruik gemaak van een geheel geklonken constructre'

o-drt 
-.t 

d. nieuwe techniek n-og onvoldoende-ervaring was opgebouwd om voor een

deryeliik grote ovenpanning toe te passen' De afleesbaarhetd van deze rypolog$cne
ontioiklr."lirg in d. N.d.ar.id.. br,rggenbouw geefr de bnrg cultuurhistorische vaarde'

Echter ten Jpzichte van het reeds van rijlswege beschermde bestand aan boogbruggen

vormt deze bmg geen onmisbare meerwaarde'
Het feit &t de b'rig onderdeel uitmaak van het Rijlswegenplan uit 1922 draagt bij aan de

cu6uurhistorische ioaarde. Van het Rijlswegenplan uit 1927 zijn echter drie bnrggen al van

rijlswege beschemrd.

De oonpronlrelijke architectonische kwaliteit van de brug i" door de aanleg van de,

fieap"den t., 
-.enzijden 

van de brug in de iaren 60 van de vorige eeuw aanzienlijk en

prakisch onherstelbaar aangerast-.
be oonpronlalijke visuele iaa.de .ran de boogbrug is door de aanleg van de dubbele meuwe

brug verminderd.

CONCLUSIE

Aan & overwegingen van de Monumentenvret 1988 ligt onder meer ten grondslag het meer

tor.kt 
"" "- 

irg;. overheden bi.i het behoud van monumenten' In de Memorie van

i;;ltdg ;.drhet grote bebnj gememoree.rd dat in de huidige,wet wordt gehecht.aan de

inbreng vi uooral d. !.m..rrt. over de aanwijzing Hoewel op rijlsniveau over het al dan

,ri.t beichermen wordibeslist, komt aan de adviezen van de lagere overheden een

intt".a.lk pt 
"" 

toe. Slechts op zwaarwegende gronden.zal de minister van die adviezen

hr-eo i-i1L.tt. In dit geval bestaat daanoe geen aanleiding'

Alhoewel de brug cukuurhistorische waarden bezit als onderdeel van het Ri.jlswegenplan en

;;;;*. d. 
"fL.ib"".h.id.r".t 

de ri'pologische ontwikkeling van de Nederlan&e bruggen

U."*,""tttJ t*g g..o 
"rrro'uffi 

opi.t ...dt van rijlswege beschermde bestand van

vergeLijkbare bruggen.

Geconcludeerd kan worden dat de onder omschriivng/ wazrdeing aangegeven waarden

bescherming op grond van de Monumentenwet 1988 NIET rechwaardigen'

t& @ Loa{


