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Stichting Boogbrug Vianen
Walkade 15
3401 DR lJsselstein
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Gelieve bA correspondentie zaaknummer: 8C051532 te vermelden.

Hierbij bevestig ik de ontvangst van uw bezwaarschrift d.d. 29-09-2005 tegen de brief van 23-08-2005,
met kenmerk RW1999-235 en 235A.

lk zal mij laten adviseren door de Commissie voor de bezwaarschriften van dit ministerie.

U ontvangt over de verdere afhandeling nader bericht.

Indien u zich wilt laten vertegenwoordigen door een gemachtigde zal, na ontvangst van een schrifteltjke
machtiging, de verdere correspondentie met de gemachtigde worden gevoerd.

Hoogachtend,

de minister van Cultuur en Wetenschap,

Onderwerp

Bericht van ontvangst

29-09-2005

Bilase(n)

Commissie voor de bezwaarschriften van hel Ministede van OndeMijs, Cultuur en Wetenschap
Postbus 606,2700 ML ZoetermeerT +31-79-3232832F +31-79-323 38a7 w wwwcti.nl
Contaclpercoon: mr. F.W.L. Thomas
Gebruik 079-3234083 bij telefonisch conlacl van 9.00 tot 12.30 en van 13.30 tot 15.00 uur.

Zaaknummer

8C051532

I
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De posilie en bevoegdheden van de Conlmissie voor
de be:waarsclrdften zijn geregeld in de Regel g
adviesconr isse OCenW bezwaarschriflen Awb.
gepubl iceerd in de Slaatscourant nr 168 van 2
septefrber 1996

Onderwijs,



STICIITI\G BOOGBRLIG \TIANEN

Walkade 1-s -1..101 DlL lJsselsteil tel fa\ 0-r0 bE- ?9 -.1-+

IJsselstein, 29 september 2005

bezwaar tegen besluit kenmerk RW 1999235 en RW 1999-235 A

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
CT|IPJZ
t.a.v. de Commissie voor de bezwaarschriiten
Postbus 606
2700 ML Zoetermeer

ont$crp I lcnk Wi incn

goricht aan

Geachte Commissie,

Door deze en derhalve tijdig maakt Stichting Boogbrug Vianen, zetelend te IJsselstein aan Walkade 15

ten huize van haar bestuur, bezwaal tegen het besluit van 23 augustus 2005, kenmerk RW 1999235 en

RW 1999-235 A.

Blijkens bijgevoegd uittreksel uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel voor Utrecht en

omstreken (bijlage 1.1) is Wilhelmus Johannes van Sijl de enige bestuurder zodat hij rechtsgeldig de

Stichting Boogbrug Vianen vertegenwoordigt

Onderbouwing van het bezwaar vindt u in de volgende biflagen:
bijlage 1 de statuten van Stichting Boogbrug Vianen;

1.1 uittreksel uit het handelsregister van de KvK voor Utrecht en omstreken;
2 de beschikking waarop bezwaar gemaakt wordt;
3 het bezwaarschrift;
3.1 de aanvraag tot aanwijzing beschermd monument;
3.2 verzoekschrift tot voordracht Unesco Wereldertgoed;
3.3 copieen uit het boek "bruggen in Nederland 1800 -1940";
3.4 copieen uit het boek "Bruggen; visie op architectuur & constructie";
3.5 waarderingrapport van de Nederlandse Bruggen Stichting;
3.6 adhesiebetuigingen.

Gelet op het vorpnstaande verzoekt Stichting Boogbrug Vianen, met inachtneming van de hiervoor
*""rq.g.u"n be#aren, voornoemd besluit in heroverweging te nemen en alsnog de brug over de I-ek

wijzen als beschermd monument.

Boogbrug Vianen



bijlage J

BEZWAARSCHRIFT
betreffende

- besluit 23 augustus 2005
- kenmerk RW 1999235 en RW 1999-235 A
- onderwerp verkeersbrug over de Lek bij Vianen

Redenen van het bezwaarschrift zijn:

2.

1.2

Bii juiste afueging van alle betrokken belangen kan in redelijkheid niet tot het bestreden besluit
gekomen worden.

In het bestreden besluit is niet. althans onvoldoende, gemotiveerd waarom negatief op de aan-
vraag beslist is.

De bezwaren ziin:
l. m.b.t.. de BEI-{NGEN VAN EIGENAAR

Dc belangen cn bezwaren dic het Ministerie van Vcrkcer cn Waterstaat, Directic Utrecht hceft
neergelegd in een zienswijze d.d.2 november 1998 ziin te bestri jden.

Ll "ontlerlLoutl vun tle boogbtug tergl miljoenen"

De brug heeft inderdaad groot onderhoud nodig cn dit kost, zoals al het onderhoud van grote bruggen,
miljoenen. Wanneer dc brug echter gerestaureerd is heeft Nederland er een monumentale 'kanjer'bij:

een historisch monument dat honderden jaren kan functioncren.

Financiele gevolgen kunnen en mogen geen criteria zijn bij beoordeling van een monument en dient
derhalve als argument ondergeschikt te zijn aan de criteria inzake monumentenwaardigheid.

"de brug s firnctioneel niet interessqnt"

Rijkswaterstaat heeit plannen om de A2 in de toekomst uit te breiden naar 2 x 4 rijstroken getlankeeld
door 4 vluchtsroken.
Wannccr deze plannen zijn uitgevoerd is voor het lokale en het langzaam verkeer een extra brug
noodzakelijk. De boogbrug kan hiervoor uiterst functionccl zijn.

ln het rapport "Naar een blauwgroene Deltamctropooi", in 2001 uitgegeven door Bureau Regio
Randstad als randstcdclijke inbreng voor de "Vijfde Nota Ruimtelijke Ordening", wordt geopteerd voor
ecn cxtra uitbouw van de sneltram van Nieuwegein naar Vianen. Hoewel aan de uitbouw van de
sneltram momenteel geen prioriteiten worden toegekend zal op de lange termijn de behoefte om de
sneltram naar Vianen door te trekken sterker wordcn.
Dc boogbrug is qua sterkte en breedte en qua ligging geschikt om aan deze voorziening van openbaar
vervoer te voldoen.

De boogbrug kan dus weldegelijk functioneel gemaakt worden.



1.3 "lvt Expe isecentrltm vqn Rikswaterstaat erkend de bt'ug als bijzonder maar niet als zeklzaam"

De boogbrug was met een hoofdoverspanning van 160 meter de eerste grote boogbrug in de Wereld
met bogen uitgevoerd als kokers. De boogbrug bij Vianen nam in zijn eenvoud van constructie en
vormgeving een voorschot op de toekomst en heeft daarbij menigmaal als voorbeeld gediend. Zelfs na
zestig jaar bestaat de hooldvorm van de nieuwe spoorbrug bil Culemborg uit een gelijke constructre.

Laatste inzichten bevestigen dat de boogbrug niet alleen 'bijzonder' is maar dat ze ook'in hoge mate
belangrijk is wegens haar zeldzaamheid'. De Nederlandse Bruggen Stichting heeft in haar Waarderings-
rapport dit criterium alszodanig gewaardeerd. (bij lage 3.5)

De boogbrug is wel zeker zeldzaarn.

1.4 "cle lanclschappeli.ike waatde is niet nteer wat het geweest is"

Het aanzicht van de boogbrug wordt beinvloed door twee nieuwe bruggen. De visuele waarde van deze
drie bruggen wordt thans bepaald door de stalen boogbrug waarvan de bogen boven het wegdek liggen
en twee identieke betonnen bruggen waarvan de boogvormen onder het wegdek liggen.
Het ontwerp van de nieuwe bruggen is gebasecrd op hct functioneren naast en het samengaan met de
boogbrug. Vanuit architectonisch oogpunt is het samenspel van de bruggen dan ook een verantwoord
visueel geheel.

In het in 2004 uitgebrachte boek "Bruggen, visie op architectuur & constructie". een standaardwerk
waarin de visuele aspecten van de Nederlandse bruggen behandeld worden, wordt over de bruggen bij
Viane n het volgende geschrcven:

'.......... De brug bij Vianen werd algemeen bcjuheld. In de oorlog is de brug meerdere keren
verwoest en na de oorlog is hij herbouwd in de oorspronkeli ike constructic. Sinds 2001 zorgt dc
ernaast gelegen nieuwc brug voor een prachtig zijaanzicht'.

De landschappeli jke waarde is weliswaar vcrandcrd maar zeker niet verminderd-

2. m.b.t. ADVIES GEMEENTERAAD

Stichting Boogbrug Vianen is bij het tot stand komen van de adviezen van de gemeenten nauw betrok-
ken geweest. Zij heeft onder andere bij vergaderingen virn de Monumcntencommissie van Nieuwegein
haar argumenten uiteengezet. Zo heeft zij ook gebruik gemaakt van het spreekrecht in de Commissie-
vergaderingen van Nieuwegein en Vianen.

Opmcrkeli jk is dat in aanvang in beide gemeenten een meerderheid bestond voor het behoud van de
brug. Adhesiebetuigingen dicnen hierbij ondermeer als bewijs. (bii lage 3.6)

De financiele gevolgen voor het onderhoud en de onzekerheid over het hergebruik van de brug hebben
ertoe geleid dat beide gemeenten bil krappe meerderheid een negatief advies hebben gegeven. Beide
argumenten zijn echter oneigenli jk bii het beoordclen van cen monument.

Opmerkeli jk is dat de raad van Nieuwegein over de brug in perspectief van de "12 bruggen van het
Rilkswegenplan 1927" geen uitspraak doet. Hieruit bli ikt de beperkte deskundigheid van een gemeentc
wanneer el een monument van nationale waarde in het geding is.

n.b.t. ADVIEZEN VAN GEDEPUTEERDE STATEN EN RAAD VOOR CULTUUR

"De brug i^s typologisch niet uniek"

J.

3.1



De boogbrug bij Vianen is als grote rivierbrug de eerste in zijn soort en is in dat opzicht uniek omdat
er maar 66n de eerste kan zijn. Zie ook punt 1.3

3.2 "Door de herbouw in 1918 en door het aanbrengen in 1967 van buiten de bogen geplaatste fietssto-
ken kan v.rn bijzondere gaafheid niet meer worden gesproken".

De boogbrug is na vernieling in WOII in oorspronkelijke staat hersteld. Zij heeft daarmee de oorspron-
kelijke gaafheid behouden.

De fiersstroken verstoren inderdaad het zicht op de oorspronkelijke brugvorm. Bij restauratie van de
brug is het mogelijk om deze stroken te amoveren en de gaafheid weer terug te brengen.
Na restauratie kan er weer gesproken worden van 'bijzondere gaafheid'.

3.3 "Door de aanleg emaast van een nieuwe verkeersbrug is de oude overbodig geworden. Vooryesteld
heryebruik van de brug voor lokaalverkeer wotdt door de nieuwe brug ab overbodig beschouwtl. Het
voor behoud. noodzakelijk herstel van tle brug is cloor het forse achterstallige onderhoud een zeer
koslbare kweslie die de toekomstige functionaliteit van de bn6 te boven gaal"

Zoals in punt 1.2 vermeld zijn er plannen om, na uitbreiding van de A2, een extra brug te bouwen voor
het lokaal verkeer. De kosten voor het bouwen en ondrhouden van een nieuwe brug zi.jn groter dan de
onderhoudskosten van de boogbrug.

Beoordeling van monumentwaardigheid staat overigens los van de vraag wat zo'n monument gaat
kosten.

4. m.b.t. ADVIES RAAD VOOR CULTUUR

4.7 "De Raarl is van menint (lal drie boogbruggen met een status als ijksmonument als tastbarc hetinne-
ring aan de boogbtuggen ttit het Rijktwegenplan vokloentle zou moeten zijn"

Stichting Boogbrug Vianen heeft d.d. 17 februari 2005 haar doelstelling gewijzigd in:

"het behouden van de twaalf bruggen die gebouwd zijn in het kader van het
Rijkswegenplan 1927".

Zij heetl deze wijziging doorgevoerd na inzicht dat dc twaalf bruggen, die gebouwd zijn in het kader
van het Rlkswegenplan 1927. hierna genoemd'de 12 bruggen'in de wereld een uniek verschijnsel zijn
met bijzondere cultuurhistorische, geografische. geschiedkundige, bouwhistorische en architectonische
kenmerken.
De groep van 12 bruggen vormt binnen het interbellum een nationaal monument dat grote economi-
sche en sociologische veranderingen heeft veroorzaakt en als zodanig beschouwd kan worden als een
Hollandse reflectie van de 20e eeuw.

De 12 bruggen hebben bijgedragen aan de ontsluiting van achtergebleven gebieden in Nederland en
hebben Nederland als distributieland versterkt.
De bouw van de 12 bruggen was een van de grootste nationale bouwprojecten tijdens het interbellum
en gaf een belangrijke stimulans voor de werkgelegenheid tijdens de economische crisisperiode van de
jaren 30 van de vorige eeuw. Tevens betekende het een versterking van de Nederlandse staalnijverheid.
In bouwtechnisch en architectonisch opzicht hebben de 12 bruggen een belangrijke nationale invloed
gehad.
In strategisch opzicht waren de 12 bruggen tijdens WOII van groot belang en kunnen nu dienen als
markante herinneringen aan een desastreus tijdperk.



In 2004 heeft Stichting Boogbrug Vianen de Staatssecretaris van OCW verzocht de 12 bruggen bij
UNESCO voor te dragen als Nederlands Wereldertgoed. In dit verzoekschrift wordt uitgebreid inge-
gaan op de ensemblewaarde van de 12 bruggen. (bijlage 3.2)
De Staatssecretaris van OCW heeft het verzoek inhoudelijk niet afgewezen en geantwoord dat de
UNESCO de komende jaren haar prioriteiten legt op items die buiten de 'Westerse Wereld' liggen.
Voorts schrijft zrj dat bij aanwijzing door UNESCO de 12 bruggen eerst nationaal beschermd dienen te
zijn. Hierop heeft Stichting Boogbrug Vianen voor de 12 bruggen d.d. 29 september 2005 een aanvraag
tot aanwijzing beschermd monument gedaan.

Het argument van de Raad voor Cultuur dat drie beschermde boogbruggen als tastbare herinnering
voldoende zou moeten zijn, is achterhaald. Nieuwe inzichten tonen dat de 12 bruggen als groep en
ensemble grote internationale en nationale betckcnis hcbben en als zodanig als geheel beschermd
dienen te worden.

5. m.b.t.AANWIJZINGSBELEID

Het beleid betreffende het behoud van bruggen kan sinds het uitkomen van het "Compendium Blug-
gen" uit 1994 en het driedelige boek "Bruggen in Nederland 1800 - 1940'uit 1997-2000, (bijlage 3.5)
gestaafd worden met gedegen wetenschappelijk feitcnmateriaal. Laatst genoemde publicatie kon ten
tiide van het Monumenten Inventarisatie Project (MIP) en het Monumenten Selectie Project (MSP)
niet gcraadpleegd worden. Hierdoor werden vele waardevolle bruggen niet goed geinventariseerd.
In het MIP en MSP zijn m.b.t. de 12 bruggen van het Rijkswegenplan 1927 de volgende Iacunes aan te
wijzen.

- Door een verkeerde inschatting van het bouwiaar heeft de provincie Zuid Holland de brug over
de Lek bij Vianen nict opgenomen in het MIP. Men dacht dat de brug in 1948 gebouwd was
i.p.v. 1936 en daarom buiten het tijdvak 1850- 1940 vicl. Om deze reden is ze nict gcinventan-
seerd.

- De brug over de IJsscl bij Deventel is door het uitbreken van WO II uiteindehjk pas in 1943
gebouwd en om reden dat dit niet in het tijdvak 1850-1940 viel niet geinventariseerd.

- Onduidelijkheid bestaat waarom de brug over de Maas bij Hedel en de brug over de Oude Maas
bij Dordrecht niet in het MIP of MSP zijn opgcnomen. Hier is archiefonderzoek voor nodig.

- Wegens veranderingen van de bovenbouw zijn de verkeersbrug over het Hollands Diep bij
Moerdijk, de Wilhelminabrug bij Maastricht en de brug over de Bergsche Maas bij Keizersveer
niet opgenomen in het MIP. De onderbouwen zijn evenwel allen uit de periode van v66r 1940.

Van de 12 bruggen hebben er reeds vier een beschermde status. De brug over de Noord bij Hendrik
Ido Ambacht, de brug over de IJssel bij Zwolle en de brug over de Waal brj Nijmegen zijn na het MIP
en MSP geselecteerd en sinds enkele jaren als Rijksmonument geregistreerd.
De brug over de Riln bij Arnhem is om organisatorische redenen tot gemeentelijk monument aangewe-
zen terwijl deze gezien de grote geschiedkundige waarden m.b.t. WOII zonder meer de rijksstatus
behoort te hebben.

Verschillende bruggen zijn niet in het MIP opgcnomen en konden om deze reden vervolgens niet door
het MSP geselecteerd wordcn. In het'Compendium Bruggen'wordt dit probleem erkend. In het
voorwoord wordt het volgende gesteld:

"Bij het opstellen van monumentenvoontellen doet zich cle omstandigheid voor dat er enezijds moel
wotrlen gehandeld volgens een strak tijdschema, anclezijds bij een aantal categoriein van objecten
onvokloende kennis aanwezig is om tot een verqntwootd oordeel te komen. Tot deze cate4orieiin
behorcn ook de bruggen".

Herbeoordeling is dus voor acht van de 12 bruggen een dringende noodzaak.



Het voorgaande maakt duideli jk dat er nog te weinig collectief bewustzijn bestaat over de nationale en
internationale kwaliteiten van de Nederlandse bruggenbouw en de betekenis met betrekking tot
cultuurhistorische waarde, geografische waarde, bouwtechnische waarde, ensemblewaarde, zeldzaam-
heidswaarde en geschiedkundige waarde. Met name wordt de ensemblewaarde van de 12 bruggen
onderschat en niet voldoende erkend.

In het MIP en het MSP heeft de ensemblewaardc van de 12 bruggen geen rol gespeeld terwij l deze
juist een uitzonderlijke waarde vertegenwoordigt."

6. m.b.t.OMSCHRIJ!'ING

"De hoofdovenpanning von de boogbrug werd tijdens de Tweede Wercldoorlog vetwoest en in 1947 met
gebruikmaking van het gebotgen materiaal in oorsponkelijke vorm hersteld."

De boogbrug is in 1948 otTicieel heropend. Het iaartal 1947 is niet vermeldingswaardig.

7. n.b.t. WAARDERING

"De bnq wetd ontworpen als boogbrug met u'ekband. waurbij de bogen werden uitgevoerd als hoLle kokers.
Alhoewel in de jaren dertig van de vorige eeuw het elektrisch lassen in opkomst was, is voor de Lekbrug
gebntik gemaakt van een geheel geklonken constt'Ltctie, omtlat met de nieuwe techniek nog onvoldoende
enaring was opgebouwd om voor een deryelijke gote ovenpanning toe te passen. De afleesbaarheid van
deze typologische onlwikkeling in de Nederlan(lse bnqgenbouw geeft de brug cultuurhistorlsche waatde.
Echter ten opzichte van het rceds vqn rijkswege beschermtle bestand aan boogbruggen vormt deze bnLg geen
orunisbare meetwaat de."

De Lekbrug, met ziin kokervormige boogdoorsnede is de eerste in zijn soort. Zie ook punt 2.1.
De boogbruggen die van rijkswege beschermd zijn, zijn van een andere typologie en of andere construc-
tie zodat de Lekbrug als cerste en enige een onmisbare meerwaarde heeft.

"Het Jeit dat de brug onderdeel uitmaakt van het Rijkwegenplan 1927 druagt bij uan de ctLhuurhisLonsche
waarde. Van het Rijkswegenplan uit 1927 zijn echter drie bruggen al van rijkswege beschermd."

Het Rijkswegenplan 1927 was een zeer vooruitstrcvend. visionair en ambitieus nationaal plan. Het plan
was het eerste moderne integrale wegenplan in de wereld en vormde een mondiale blauwdruk en een
voorbceld voor andere landen. De wegen die vernieuwd of aangelegd moesten worden besloegen
geheel Nederland en vormen thans de basis van ons huidige wegennet. Nederland bezit een leidende
positie als distributieland. Deze is mede te danken aan de grootse opzet van het plan.
Voofis is het Rijkswegenplan uniek door de integrale aanpak, de vele symposia en onderzoeken die er
aan vooraf gingen en de wegenbelastingwet uit 1926 die het plan financieel haalbaar maakte. Het plan
was een van de belangrijkste pijlers voor de nieuwe economische moderne ontwikkelingen van het land.
De impact van het plan is door de vele onrwikkelingen die er op volgden verloren gegaan. De laatste
jaren zijn er diverse studierapporten en artikelen verschenen die de waarde van het Rijkswegenplan
1927 in historisch perspectiel zetten. Onderbelicht blijft tot op heden de rol van de 12 bruggen over de
grote rivieren. De Nederlandse Bruggen Stichting heeft in haar boek "Bruggen in Nederland 1800-1940"
uitvoerig verslag gedaan van de historische feiten van dc bouw van de 12 bruggen maar mist een
uitgewerkt historisch perspectief.
Dc kracht van het Rijkswegenplan 192'7 lag in de ovcrbruggingen van de grote rivieren. De bouw van
12 nieuwe stalen bruggen was daarmee de grootstc uitdagingen van het plan. Zij 'de kroon van het
plan'.



De onlosmakeli jke samenhang van de 12 bruggen mct een uiterst belangrijk en uniek plan bewijst dat
de 12 bruggen in zeer hoge mate van belang zijn vanwcge de ensemblewaarde en cultuurhistorische
waarden.

De 12 bruggen vormen een onlosmakeli jke eenheid en een cultuurhistorische groep. De drie van
rijkswege beschermde bruggen vormen een deel van de groep. Zij kunnen onmogeli jk de groep als
geheel vertegenwoordigen. Daar zijn alle 12 bruggcn voor nodig. Zre ook punt 4.1

"De oorspronkelijke architectonische kwaliteit van de brug is door de aanleg van tle fietspaden ler weenzijde
van de bntg in de 1arcn 60 van de voige eeuw aanzrenlijk en pruktisch onherstelbaar aangetast."

De fietspaden kunnen zonder grote ingrepen worden verwijderd waarna de brug in oorspronkelijke
staat is hersteld en de hoge architectonische kwalitciten weer toonbaar zijn.

"De oonponkelijke visuele waatde van de boogbrug is door de aanleg van tle dubbele nieuwe btug vermin-
derd."

In punt 1.4 is aangcgeven dat de oorspronkeli jk visuele waarde is beinvloed. Deskundigen erkennen dat
de nieuwe bruggen voor een prachtig zijaanzicht zolgcn.
De visuele waarde is veranderd maar zeker niet verminderd.

7. m.b.t. CONCLUSIE

" .... er wotclt goot belang gelrccht aan de inbreng vun de genteenten.
"Slechts op zwautwegende gonclen zal de minister alwijken van adviezen van lagerc overheden. In dit geval
bestaat daurtoe geen aanleiding"

Zoals onder punt 2 vermeld zijn de gemeenteli jke adviezen vooral gebaseerd op financidle gevolgen
m.b.t. het onderhoud en op de onduideli jkheid over het hergebruik van de brug. Deze feiten ziln niet
relevant. De cultuurhistorische waarde, de ensemblcwaarde, de geografische waarde, de bouwhistoriscbc
waarde, esthetische waarde en de zeldzaamheidswaarde zijn zwaarwegend genoeg om af te wijken van
de op oneigenli jke argumcnton gcbaseerde adviezen van de lagere overheden.

Ook de adviezen van dc Raad van Cultuur en Gedcputecrde Staten ziln inhoudeli jk met eenvoudige
middelen te bestri jden. De minister kan met de juiste inzichten ook hier afuijken van de gestelde
adviezen.

"Alhoewel cle bnry u tutu'historische waarclen bezit uls ondercleel van het Rijkswegenplan erL vanwege de
afleesbaarheid van tle typologische onnuikkeLing van de Nederlandse bruggenbouw, vot mt de brug geen
aanvulling op het reeds vqn rijkswege bescltermde hesttuttl van veryelijkbare bnqgen."

Het van rijkswege beschermde bestand van boogbruggen bezit geen grote brug waarvan de bogen
uitgevoerd zijn als geklonken kokers. De Lekbrug is dus zonder twijfel ecn noodzakelijke aanvulling op
dit bestand.



OT.IVOLLEDIGHEID IN HET BESTREDEN BESLUIT:

ln het bestreden besluit worden de volgende waardcnstcll ingen niet behandeld terwij l ze van groot
hclang zi jn voor een iu iste air . rcging.

-In het bestreden besluit is onvoldoende aandacht besteed aan de geschiedkundige waarde. De brug is
in de WOII vernield en daarna in oorspronkeli jke vorm hersteld. De herinnering aan deze verwoesten-
de periode dient tastbaar en fysiek te bli jven, De brug bij Vianen houdt de beleving van de vernielingen
in sterke mate in leven.

-In het bestreden besluit is geen waarde gesteld aan de ensemblewaarde van de 12 bruggen rerwij l drt
een buitengewoon belangrijke waarde is.

-Voorts is er geen waarde gesteld aan het feit dat de brug een Nederlands fabrikaat is, dat er een
speciaal bruggenbureau en cen vooraanstaand hoofdingenieur aan verbonden is. Deze feiten zijn
neergelegd in bij lage 3.2.

SAMENGEVAT:

De oude verkecrsbrug bij Vianen is de eerstc grotc boogbrug met bogen die zijn uitgevoerd als kokers.
Dc boogbrug is onlosmakcli jk verbonden aan het Rijkswegenplan 1927 en houdt de herinnering aan dit
uniekc plan levend.
De boogbrug maakt mct elf andere bruggen onderdecl uit van cen bijzondere Hollandse geogratische
identiteit van de rivieren-delta en heeft internationale en nationale uitstraling.
De brug toont belangrijke innovaties in de Nederlandse historie van de bruggenbouw, vormt met de
nieuwe bruggcn een uniek en samenhangcnd lokaal ensemble, en is door de vernielingen in dc WOII
gcschiedkundig van belang.
Het feit dat de brug ccn Nederlands fabrikaat is, dat cr cen speciaal bruggenbureau en een vooraan-
staand hoofdingcnieur aan verbonden zijn en dat de brug verbonden is met het Rijkswegenplan 1927
geeft de brug zecr grote cultuurhistorischc waarde.

Op grond van genoemde bezwaren dient het besluit hcroverwogen te worden.
De aangevoerde bezwaren. de positieve beoordeling door de Nederlandse Bruggen Stichting in het
Waarderingsrapport cn de aangevoerde waardenstell ingen in het veIzockschrift tot voordracht
UNESCO Werelderfgoed zijn voldoende om dc brug over de Lck bil Vianen alsnog aan te wijzen als
beschermd monument in de zin van dc Monumentenwet 1988.

Hoogachtend,
namens Stichting Boogbrug Vianen
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