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Aan: Prof. A.L.L.M.Asselbergs,HoogleraarMonumentaalErfgoed.
Ir. J. ter Brugge,oud-HID Directie BruggenRWS.
Ir.P.Kieft,oud-hoofddirecteur
RWS.
k. M.J.Olierook,oud-HIDBouwdienstRWS.
Ir. F.J.Remery,secretarisNederlandseBruggenStichting.
\
Beste la-w
/
Op donderdag19juli 2007om 10.00uur behandeltde Afrleling Bestuursrschtvan de Raadvan Statehet appdl
dat door de StichtingBoogbrugVianen is ingesteldtegende beslissingvan de RechtbankUtrecht, tengevolge
waarvanhet verzoekvan de Stichtingaande ministervan O.C. en W. om de stalenboogbrugbij Vianentot
Riiksmonumentte verklaren,tot nog toe afgewezenis gebleven.
De behandelingdoor de Raadvan Stateis de laatstefasein eenstrijd die de StichtingBoogbrugVianen in 1999
is begonnenom te voorkomendat de Lekbrug die sindshet gereedkomenvan twee ernaastgelegdebetonnen
verkeersbruggen
niet meergebruiktwordt,geslooptzouworden.
Miin plaatsgenoolde beeldendkunstenaarWim van Sijl, die met enkeleandereUsselsteinersde Stichtingheeft
'
gpgerieht,heeft m[i gevraagclofili Z[n visie deel iFt tFhbgbrug eenRijksmonumenizo-rfmffinZ{n.
Ik heb op die vraaggereageerdmet de mededelingdat ik het slopenvan de brug om meerdereredenenzou
betreuren.Het verkrijgen van de statusvan Rijksmonumentzou eenwaarborgzijn voor het behoudvan de brug.
Daaromheb ik mili bereidverklaardde Stichtingte helpen.
De Lekbrugis bijzonderfraai van vonn en uniekvan consffuctie.
Het is bovendiengoeddenkbaardatdebrugop ziin huidigelocatieof eldersweereo.pgebruiksfunctie
kiigt.
Ik onderschrijfbijgaandestelling van de Stichtingdat de brug eenhistorischmomentin de bruggenbouw
I
markeert,namel[ik de eerstetoepassingvan eenplaatwerkboogin Nederland.
In de eerderaangevoerdeargumentenwaarmeehet vsrzoekvan de Stichtingis afgewezenontbreekleen
zorgvuldigeen deskundigeondorbouwing,redenwaaromik eenappdlbij de Raadvan Statezinvol vind.
De bedoelingvan dezebrief is om U te wagen adhesiete betuigeneanhet shevende brug voor sloopte behoeden.
U zou dat kunnendoendoor dezebrief aanmli te retournerenvoorzienvan Uw handtekening.Aldus betuigt U
sympathievoor het uiteindelijkedoelvan de StichtingBoogbrugVianen,namelijkom te voorkomendat de
brugvernietigdwordt Ook zouU van Uw belangstelling
bliik
n door de zitting van de Raadvan
Stateop 19juli 2007 van 10.00 tot 1I .00 uur op de publieke
bij te wonen.
Met dank voor Uw aandachten hopend op een reactie,
met vriendelilike groet,

6"..

Bijlagen:Stellingvan de SfichtingBoogbrugVianen"Keerpunt..."met illushatieveschets.
Overdruk"BouwkundigWeekbladArchitectura"nr. 30, d.d.24juli 193?.
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Aan: Prof. A.L.L.M.Asselbergs,HoogleraarMonumentaalErfgoed.
h. J. ter Brugge,oud-HID Directie BruggenRV/S.
Ir.P.Kieft, oud*hoofddirecteurRWS:,
Ir. M.J.Olierook,oud-HIDBouwdienstRWS.
k. F.J.Remery,secretarisNederlandseBruggenStichting.

Beste?"lt-,
Op donderdag19juli 2007 om 10.00uur behandeltde Afdeling Bestuursrechtvan de Raadvan Statehet appdl
dat door de StichtingBoogbrugVianen is ingesteldtegende beslissingvan de RechtbankUtrechq tengevolge
waarvanhet verzoekvan de Stichtingaande ministervan O.C. en W. om de stalenboogbrugbij Vianentot
Rijksmonumentte verklaren,tot nog toe afgewezenis gebleven.
De behandelingdoor de Raadvan Stateis de laatstefasein eenstijd die de StichtingBoogbrugVianen in 1999
is begonnenom te voorkomendat de Lekbrug, die sindshet gereedkomenvan twee ernaastgelegdebetonnen
niet meergebruikt wordt, geslooptzou worden.
verkeersbruggen
Mijn plaatsgenoot,de beeldendkunstenaarWim van Sijl, die met enkeleanderelJsselsteinersde Stichtingheeft
itat-rleboifbrug eeitRijksnonumenfzrnr moetonziin.
opgericht,heefrmij gewaagcfof ft zlfu nEie <fe-ef
met de mededelingdat ik het slopenvan de brugom meerdereredenenzou
Ik hebop die vraaggereageerd
betreuren.Het verkrijgen van de statusvan Riiksmonumentzou eenwaarborgziin voor het behoudvan de brug.
Daaromheb ik mij bereidverklaardde Stichtingte helpen.
De Lekbrugis biizonderfraai van vonn en uniekvan constructie.
krijgt.
Het is bovendiengoeddenkbaardatde brugop zijn huidigelocatieof eldersweereengebruiksfunctie
in
de
bruggenbouw
dat
de
een
historisch
moment
Ik onderschrijfbijgaandestelling van de Stichting
brug
markeert,namelljk de eerstetoepassingvan eenplaatwerkboogin Nederland.
In de eerderaangevoerdeargumentenwaarmeehet verzoekvan de Stichtingis afgewezenontbreekteen
zorgvuldigeen deskundigeonderbouwing,redenwaaromik eenappdlbij de Raadvan Statezinvol vind.
De bedoelingvan dezebrief is om U te vragenadhesiete betuigenaanhet strevende brug voor sloopte behoeden.
U zou dat kunnendoendoor dezebrief aanmij te retournerenvoorzienvan Uw handtekening.Aldus betuigt U
sympathievoor het uiteindelijkedoelvan de StichtingBoogbrugVianen,namelijkom te voorkomendat de
brugverniotigdwordt. Ook zou U van Uw belangstelling
bliik
lq geven door de zrtting van de Raad van
Stateop 19juli 2007 van 10.00 tot 11.00 uur op de publieke
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Met dank voor Uw aandacht en hopend op een rcactie,
met vriendelijke groet
Bijlagen:Stellingvan de StichtingBoogbrugVianeno'Keerpunt..."met illustratieveschets.
Overdruk"BouwkundigWeekbladArchitectura"nr. 300d.d.24 juli 1937.

T
z

q-J.. (=q--

,

+

,J - f .*1.
rt\-"i
d^

'. n'-ic-k i\"-t'i' b '
KJ.d
f"te-tj-,"(-\-{--e K " o P o'---i!---q-- 1t*L

V\-r,,r.r\, cWr

f

€-

."uo erlprr^-.lx
uL

''

h^.. i
Lq^-n

5 P.--5J.-Q.J

)-'

\r c!^

