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Betreft: steunbetuiging ten behoeve van behoud boogbrug Vianen

Introductie

Historische Vereniging "Het Land van Brederode" stelt zich ten doel het behoud van cultuur-
historische waarden in Vianen en haar nabije regio.

Waarden van de Boogbrug

De oude boogbrug is in de visie van de Historische Vereniging Vianen een beeldbepalend element op 
de natuurlijke historische scheidslijn die de Lek vormt tussen IJsselstein en Nieuwegein aan de ene en 
Vianen aan de andere kant van de rivier. Met name vanuit het westen gezien is de visuele samenhang 
van de stalen boogbrug met de recentere betonnen brug krachtig. De robuuste uitstraling van de 
boogbrug wordt versterkt door de nieuwe brug en is van een opmerkelijke esthetische kwaliteit. Vanuit 
het oosten is het oorspronkelijke aanzicht op de boogbrug goed te zien en na verwijdering van de 
fietspaden uit 1967 kan ook de oorspronkelijke schoonheid van de onderkant van de boogconstructie 
weer in het zicht komen.

De oude boogbrug heeft nadrukkelijk cultuurhistorische waarde, omdat met de brug in Midden-
Nederland de eerste vaste oeververbinding werd gerealiseerd. De brug was decennialang het ultieme
symbool voor de overgang van Noord-naar Zuid-Nederland, van Randstad naar het zuiden. Vanuit
cultuurhistorisch perspectief is de brug een beeldbepalend object in de regio, dat naar mate de tijd
voortschrijdt meer en meer tot de verbeelding zal blijven spreken.

Bovendien is deze brug een van de weinige bewaard gebleven iconen van industrieel erfgoed in de
regio en verdient alleen al om haar uniciteit vanuit deze invalshoek onderschrijving van de wens tot
behoud. Wij brengen voorts in herinnering het onderzoek van de historische vereniging Menno van
Coehoom. Daaruit is naar voren gekomen dat wegens de strategische ligging van de brug in de Nieuw
Hollandse Waterlinie bij de bouw in 1936 - in de pijlers kazematten voor mitrailleurposten zijn
ingebouwd.

Conclusie



De Historische Vereniging Vianen is van mening dat de Boogbrug over de kk bij Vianen belangrdke
historische en landschappeliike waarden vertegenwoordigt.

flaarcm ondersteunt "Het Land van Brederode" uw streven tot behoud van de Oude kkbrug bij
Vianen ten behoeve van het cultuurhistorisch arsenaal in de regio.
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