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Ceachteheer van Sijl,
Enigetijd geledenhebt u aan de NBSgevraagdeen waarderingte maken van de stalen
boogbrug over de Lek in de verkeersweg,A-2te Vianen.Met het uitbrengenvan
bijgaandrapport menen wij aan uw vraag te voldoen^
Wij willen u wel attent maken op het volgende:Hoewel met de mening van de NBSover
de monumentwaardigheidvan een brug terdegerekeningwordt gehoudendoor de
voor de Monumentenzorg,is het geenszinszekerdat deze mening
Rijksdienst
uiteindelijkook door deze Dienstzal worden gedeeld.Bovendienkan de Rijksdienst
voor
de Monumentenzorgalleenslechtsvoorstellendoen voor plaatsingvan objectenop de
Rijksmonumentenlijst,
de uiteindelijkebeslissing
wordt door de Ministervan Cultuur,c.a.
genomen na adviseringdoor een door het Rijkingesteldeadviescommissie.
Laatstgenoemde
commissiehoudt bij haar adviseringrekeningmet alle
belanghebbendenen ook met de praktischeuitvoerbaarheidvan een te nemen besluit.
Wij wensen u veel succesmet uw actie.
Met vriendelijkegroet,
Nam e n sh e t b e s tu u rv a n d e N BS

lo

/H g,"{.--

lr.H.P.rtoortu/
/

Postbus
59. 27OO
AB Zoetermeer
HermanCorterhove
4,2726 AC Zoetermeer

Telefoon(O79)329 23 oo
febfax (079)3292301
E-maili.h.bodaan@bwd.rws.
minvenw.
nl

B e re i kbaar vanstationCSmetbuslijnl2l16S
16617O171173174176en177naats tati onC entr um W es t,daar naopl oopafs tand

Waarderingsrapport
NBS (rnaartI 999)
Overbruqgingvoor qewoonverkeerover de Lek.
Inleidine
De bestaandeoverbruggingvoor gewoonverkeerover de Lek brj Vianen in het weggedeelte
tussenUtrecht en 'S-Hertogenbosch
(A2) kwam il
gereedin het kadervan het f,fircwegenplan1927, en verving de oudeschipbruguit 12:9
1840.Het Rijkswegenplanomvatte naastde plannenvoor een groot aantalwegen en viaductenook
een programma voor de bouw van verkeersbruggenover de grote rivierin. Ten behoevevan
het.ontwerpen de uitvoering_vande in dit programmaopgeno=men
overbruggingenwerd door
Rijkswaterstaatin 1928eenBruggenbureau
opgericht.
Na.hetin 1890gereed,gekomen
programrnavoor de spoorbruggen
was er in Nederlandechter
weinig verdere ervaring.opgedaanmet het ontwerpen
van grote bruggen.
"hoogte
Allereerstmoest de kennis op peil_wordengebracht.Men"n"iitvo"ren
steldezich op de
,;; A;
ontwikkelingenin het buitenland.Er moestenook voorschriftenworden opgesteldvoor de
verkeersbelastingen,de toelaatbarespanningenen eisen ten aanzienuun'o'p druk belaste
constructiedelenDe bestaandevoorsChriften
warenzeerafwijkend voor de grote steden,de
waterschappenen dergelijke,en werdenook ontoereikendgeuiht.
Als eerste van dit bruggenprogralnma
werd in 1930 de brug over de IJssel bij Zwolle
gerealiseerd.Daarna
in
1931
de
overbruggingvan de"BergscheMuur, in"1933 de
19lgd9n
overbrugging van de waal bij Zaltbommmel,in 1935d1 brug over d"eRiin bii Arnhem en in
van de Lek hij Vianen. in hetzelfdej.air kwamen de ou'".b.uggi"g uu;
l0:_!-4e.9Y9._bf.ygging
de Waal p1j \ijmegen en die van het-Hollan.9f._h
P:.p bij _Moerdijk tot stand. v".i"oTg"n,
kwam in 1937 de overbruggilg van de Maas brj Hedel
g.reea. Deze 6rug heeft dezelfdevorm
als die bij Vianen. Dg.r1.a_v_olg-d_en
in l939.de 6vel_brug-ging
van de Oud? Maas br1Dordrechi
en die over de Noord bij Hendrik Ido-Ambacht. Tot ilot lwam er in 19a3 d,ebiug ou". J"
IJsselbii Deventer.

Beschrijvingvan de overbruggingvan de Lek bii Vianen.
De Lek, hier reeds
tijrivier, heeft ter plaatse een zeer breed bed, rnidden tussen de
-een
bandijken.ongeveer
I km. Ook het zomerbed,middentussende bandijkin g"t"g.n, i,
b;.;;
en wordt in een keeroverbrugddoor een middenblugvan 160 m. A;-;;.?;ri-ld"ndaarvan
liggen symmetrisch.de.aanbrugg-en,
aan iedere zijd,Zvier opening.n uu"
39 m. De
doorvaarthoogte
ong.l9.-fl9,9e1,unie
werdbepaal<i
op9 m bovena?noolrt.-ir1
.iti.^i"rJ. op

demiddenbrug
heefthetrijdekeenbieedte
uunl1 m'metdaarnaasi
rtjpil;; van2,75m die
om esthetische

redenenbinnende hoofdliggerswerdengepla_atst
Bij iie ;;nbrugg.., zijn de
m
aldaarTs^16rn. Bij het-t"puren van het
Tijpaden.2'50 breed,de totale brugbieedte
hoofdbeeldvan de overbruggingy.F,. in het wijdse rivierlandschap,
naar
eenvoud.ige
en rustigevormen.De middenbrugkreegaishoofdligt;;;;iilnd'ig"lestreefil
bot;"
;;i
trekbandenen heeft een laaggelegenbrugd'ek.D"eaanbrugg6it t.g.tt ut. "lr""fAiGg;;;
v-olwandige_li ggersmethooggelegenbrugde[.
liggende.hoofdligfersliart op hart 17,2m. De dubbelwandige
YT d. middenbrug
bogen
hebben
terplaatse
vanhetmiddenvandJbrug..n hoogtevan3,8m .r ;;;;iji van2g,gm.
De hangers
hebbeneenhartop hartafstandvan l0 m. '
Het betonnenrijdek ligt op langsdragers
van gewalstebalkenDip 70, hart op hart 1,75m en
'r,.uu.l
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De stalenbruggenzijn uitgevoerdals geheelgeklonkenconstructies.
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Over de vormgevingschrijft ir. W.J.H. Harmsenin 'De Ingenieur' van 2l
sept. 1934 (p.
8 .16 1 )he tv olgende:
'ln het wijdse rivierlandschap
- dat hier wordt gevonden,moestvoortsernaarworden gestr.eefd
het brugbeeldeenvoudigen rustig te houdenlDe omsianaigrreiJA; J;;.;gini-ting
geheel
symmetrischwas vergemakkelijktedit. Deze.symmetrie,de grote tegenstelling
T.r"rr"na.
afmetingder hoofdoverspaming
tegenoverde.zijovertpu*ing.n] d. rtijEid aan rveerszi;den
naardie hoofdoverspanning
noodiakenop dit iniddengedeelte
de aandachtte concentreren.
voor de hoofdoverspanning
is nu gekozenvoor eenboJgbrugmet trekband.'

Met de onderbouw.werd begonnen in de zomet van 1g33.
op 26 mei lg36 werd de
overbruggingvoor het verkeir opengesteld.De uunn.m",
var de middenbrug was de
Koninklijke MaatschapprjDe ScheldetEvl.issingen,d. uunbr,,-gg"n
*.rj;:vervaardigd
-Dok
door de Nederlandsche
Maatschapplj te "a-rl.rauttt. I-n"verband met de heersende
rverkeloosheidwerd het
destijds versneld
-^' en werden de
werkzaamheden
onder de -Brugge.rprogrimma
NedJrJandse
aannemersen-fabrikanten "itg;;;J
In de Tweedewereldoorlog werd de overbruggitrgu"i;i.ta
in ".ra8.f
r qai he.stera.
"n
om de capaciteitvan de overbruggingte vergrotenwerd in de jaren
60 aan weerszijdeneen
extrarijstrook voor het langzame-ui.k"eer
aa'{ebracht.

De bestaandeoverbrugging is niet breed genoeg *
huidige en toekomstige
"ontwikkeld grote
verkeersstromente. verwerken. Rijkswaterslaat iieeft .d"
auu.o- pT;;;"
voor
verbetering' Deze plannenomvatten de bouw van twee naast
elkaJr g"r.g.n
bruggen,
westelijk naastde bestaandebrug. De nieuwe bruggenzijl
"i"uwe liggers,
r.94..u.*;j;;;;rgaande
uitgevoerdin voorgespannenbei-on.Het gedeelt"l"o".n'J"
rivier h.;ft;;;;erspanning
van
165m en evenalsde direct aansluitende
llggerdelen-.* g"uogenonderkant.De eerstenieuwe
brug is thansin aanbouwen zal in het
iaar Iooo in dienst-wordengesteld.De bestaandestalen
overbruggingblijft dan nog in dienst.
vervolgens wordt de tweedenieuwe brug gebouwd.Deze
zal omstreeks2003 gereedkomen.
Ervanuitgaandedat het verkeer zich zodinrt ontwikk.ri a"t
i" d" ;abij; ro."r."on'rtde nieuwe
bruggenvoldoendecapaciteitbieden voor-niet alleen het
snelve.r....
ook voor het
langzaamverkeer,zal de bestaandestalenou.rutugging overbodig
worden-uur
en
kunnen
worden
gesloopt.
Er zijn echterplannenom in de toekomstde twee nieuwebruggen
uitsluitendte bestemmen
voor snelverkeer(2x vier rijstroken). In dat geval lr ..-..n
or langzaam
t'erkeer nodig' Deze laatste fase wordt pas"gerealir...d nu
"fr;il;lijil;;rg
het opstellen van"" een herziene
trace-nota
en het nemenvan het herziene?racerbesluit.
voor de afzonderlijke brug voor langzaam verkeer zou
mogelijk de bestaandestalen
overbrugging dienst kunnen doen. rtEt is dan echter
nodig deze niet direct na het
gereedkomen
van de tweedenieuwebrug te slopen.
De bestaande
stalenbruggenbehoevenechtergroot onderhoud.Het
ziet er naar uit dat het
goedkoperis een geheelnieuwe brug op de besiaanJ.
onJ.ruouw te bouwen en de bestaande
stalenbruggente slopen.
Nader dient te worden beoordeeldin hoeverre de
bestaandestalen bruggen na groot
onderhouduit eenoogpuntvan historischbeiang-ler*ralt."ra
zouden
ku6en 6liiu.,r.

Waarderinqen selectie.
Door de NBS is in 1994een.alg_emeen
rapport'Waarderingen Selectie'opgesteld.Dit rapport
is een verslag van een studie die deel uitmaakt van het onderzoek'Bruggen als indusirieel
erfgoed'. Dit onderzge[_i_s_uitgevoerddoor de Nederlandse Bruggenitichting QllBS)in
samenwerking met de TU-Delft, in opdracht van de Stichting Projectbureaulndustrieel
Erfgoed.
Als-uitgangsprlntworden de criteria van de'Handleiding, Selectieen RegistratieJongere
Stedebouwen Bouwkunst 1850-1940
(HandleidingMSP) gehanteerd.
Omdat dezehandleiding vooral betrekking heeft op gebouwenen de nadruk gelegd wordt op
de architectuur, worden hiervan voor bruggen, gezien de geheel andere iard,,-aangepast'e
criteriaafgeleid.
Als hoofdcriteriagelden:
I. Cultuurhistorische
waarden.
II. Vormgevingswaarden.
III. Ensemblewaarden.
IV. Gaafheid.
Y. Zeldzaamheid.
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Toelichtingop de waardering
L Cultuurhistorische
waarden.
"Belang van de brug als uitdrukkingvan eenbouwtechnische
ontwikkeling,,.
'

De-brug over de lek_bij Vianen behoorttot de reeksvan bruggenvoor gewoon verkeer
die
in het kader van het Rijkswegenplan1927werdengebouwd.-Ten behoevevan het ontwerp de uitvoeringvan de in dit plan opgenomen
9l
overbruggingen,werd door Rijkswaterstaatin 1928 eenBruggenbuieauopgericht.

2. "Belang van de brug als uitdrukkingvan eentypologischeontwikkeling,'
q. ontwerperszochtennaareigentud,sg
brugvormen.In navolging van het buitenlanden
uglyglg
op
de
brug
over
de
IJssel
bij.
Zwolle (Katerveer;we"ra!. uooi d" u.rg ou.i J.
]lt
Lek bij Vianen gekozenvoor het type boogbrug met trekband. De bogen werden
echter
uitgevoerdals kokers.

'

3. 'Bela'g van de brug voor het oeuvrevan eeningenieurof bedrijf.
o

Het ontwerp.van de brug over de Lek bij
g,eschiedde
onder verantwoordelijkheid
van de hoofdingenieurir.W.J.H.Harmsenlianen
die in 1928met de leiding vanhet
Bruggenbureauvan Rijkswaterstaatwerd belast.

IL Vormgevingswaarden.
"Belang . van de brug wegen.s de kw-aliteit van de architectonische en
constructieve
vormgevingen inpassingin het landschap"
.

Er is veel aandachtbesteedaande architectonische
vormgeving.

o De keuze van een boogbrug.met trekbandvoor de hoofdoverspanning
komt voort uit de
omstandigheiddat men destijdsvan oordeelwas dat voor eenbrug
ou.rspanningvan 160 m, een vakwerkliggerbrugniet in aanmerkingkirram.
-.t?""
r Door het toepassenvan een trekbandwordt de spankracht
van de boog inwendig
opgenomenen komener geenhorizontalekrachtenop de pijlers.
r Het toepassen
van volrvandigebogendraagterloebij de brug eenrustig uiterlijk

te geven.

o De bog.enhebben.terplaatsevan de_opleggingen
een kleinerehoogte dan in het midden
van de brug. Hierdoorwordt eenslankeruilerlijk verkregen.
'

-

aan de buitenzijdenvan de bogen aangebrachte
plooiverstijvingen
P:-ll_,ll:gsrichting
versterkendit effect.

Het hoogteverschiltussende onderkantvan de trekband van de boog en de onderkantvan
de hoofdliggersvan de aanbruggendoet afbreuk aan het fraaieuiterliik van de
overbruggingals geheel.
De boogbrugover de Lek bij Vianen is een markantbeeldin het wiidse rivierlandschaoen
vormt daarmedeeen harmonischgeheel
De toevoegingvan de nieuwe betonnen
.bruggenten westenvan de bestaandestalel brug
zal eengroteinvloedhebbenop het totaalbeeldvan de oeververbindins.
III. Ensemblewaarden.
Niet vantoepassing.
IV. Gaafheid.
"Belangvan de brug wegenshet nog verkerenin de oorspronkelijkestaat"
'

De brug ,oy.er de t-:\
_ ltj -Vianen werd in de Tweede Wereldoorlog door
oorlog.shandelingen
vernield.In 1948is.de brug weer in de oorspronkelijkevorm h"ersteld.
gebruikmakendvan overgeblevenen nieuw gemaaktebrugdelen.Om de capaciteitvan de
overbruggingte vergrotenwerd in de jaren zestigaan weeiSzijden een extra rijstrook
voor langzaamverkeeraangebracht.
Y. Zeldzaamheid.

"Belang van de brug wegenshaar zeldzaamheid"
'

Dq boogbrug.mettrekband over de Lek bij. Vianen en die over de Maas bij Hedel zijn d,e
enigevan de in het kadervan het Bruggenplanvan 1927 uitgevoerdebruggenwaarbij'
volrvandigebogenwerden toegepast.Met-eenhoofdoverspinning uan.li| m voor de Urug
bij Hedelis dezeechter kleiner dan die bii Vianenmet l6b m.

Voor de waardering van de overbruggingvan de Lek bij Vianen zijn de criteria toegepast
zoals deze in het rapport van de NBS, "Waarderingen Selectie",opgesteldin 1994, ziin
aangegeven:
Selectlecntena

I Cultuurhistor i sche v,aard en
belang van de brug als urtdrukkrngvan een
bouwtechnischeontwikkelins

waardenng

+

/.. L3elangvan de brug als urtdrukking vall een
typologische ontwikkeling

+

J. uelang van de brug voor het oeuvrevan
een ingenieurof bedrijf
4. uelang van de brug voor de geschiedenis
van de stad,regio, buuft enz.
il Vormgevingswaarden
uelang van de brug voor de geschredenrs
van de architectuur
z. ttelang van de brug wegensde kwaliteit
van de architectonische
en de constructieve
vormgevingen de inpassingin staden
landschap

t

J. Ijelang van de Drug voor het oeuvre van
een architect

III Ensemblewaarden
selang van oe brug als onderdeelvan een
waterbouwkundigcomplex of van een
gebouwencornplex
z. tJeLangvan een groep van bruggen,dre
visueeleen geheelvormen.
J. Selangvan Druggen,ole over een
vaarwater,in een verkeerswegof een
spoor-weg
voorkomenen een eenheid
vormen
4. uelang van de brug als centrumvoor latere
bebouwins

n.v.t

n.v.t
+

n.v.t

n.v.t

n.v.t
n.v.t

n.v.t.

IV Gaafteid
uelang van de brug wegenshet nog
verkerenin de oorspronkelijkestaat
V Zeldzaamheid
. tielang van de brug oI een deel ervan
wegens haar zeldzaamheid
(in relatietot I,ll oflII)
Betekenisrvaardering
: in zeerhoge rnate
++
: in hoge mate
+
: in redelijkemate
t
n.v.t. : nietvan toepassing

+

+

Conclusieen aanbeveling.
.

.
.

.

o

o

-

De bestaandeoverbruggirlgvan de Lek bij Vianen is een markanterepresentant
van de in
het kader van het Rijkswegenplanvan 1927in Nederlandgebouwdeverkeersbruggen
over
de grote rivieren. De boogvorm vall de hoofdoverspanning
is beeldbepalend-voor
het
geheel.
Bovendien zijn d.ebogen, zoals in-Nederland.bij- boogbruggenmet grote overspanning
maar weinig voorkomt,uitgevoerdals volwandigekokers.
Blj de waarderingkomen vooral de aspecten:constructievevormgevingen inpassingin
het landschap tezamen met de gaafteid en zeldzaamheidnaar voren. Deie worden
gewaardeerdals 'in hoge matebelangnjk'.
Ofschoon de waarderingniet in de categorie"in zeer hoge mate belangnjk" valt, is de
belangrijkheidnaar het oordeelvan de NBS zodanigdat het niet uitgeslotenis. dat deze
stalenboogbrugte zijner tijd in aanmerkingkomt als Rijksmonument.
Het is echter aan te bevelen de waarderingin samenhangLe zien met de waarderingvan de
overige, in hej kader.van het Rijkswegenplan 1927 gebouwdebruggen over de grote
rivieren. Op deze wrjze kan in overleg met de beheerdereen aantal bruggen worden
geselecteerd.
Voorts verdient het aanbevelingmet een verzoektot plaatsingop de monumentenlijstte
wachten tot de nieuwe betonnen bruggen gereedz4n, zodat de landschappelijkewlarde
alsdannog kan wordenbeoordeeld.

