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Secretariaat PC Utrecht Heemschut
Gouwestraat 28
3522 CJ Utrecht

B maart2012

Aan Stichting Boogbrug Vianen
Walkade 15
3401 DR lJsselstein

Geachte heer Van Sijl,

Met betrekking tot het behoud van de boogbrug te Vianen kan in de huidige situatie een visie van de Bond
Heemschut niet veel meer toevoegen aan de reeds betoonde ondersteuning van meerdere instanties voor het
behoud van de brug.
Met u constateren wij met spijt dat instellingen zoals het Rijk en gemeenten de formele monumentenstatus niet
hebben gerealiseerd. En tot nu toe hebben pogingen tot een functioneel behoud niet concrete opties geleid,
waarbijwij willen opmerken dat met name het voorgestelde gebruik als oeververbinding voor het langzaam
verkeer en de daartoe aangedragen argumenten ons zeer aanspreekt.

Wat o.i. nog niet duidelijk naar voren is gebracht (althans dat is niet te lezen in de gepubliceerde commentaren)
is een 'historisch' argument. Het Rijkswegenplan van 1927 biedt een 'eerste' beeld van een voor het wegverkeer
samenhangende infrastructuur in Nederland. Realisering maakte het noodzakelijk om de Grote Rivieren op
meerdere plaatsen te kruisen waarmee een grootschalig civieltechnisch project een start maakte, vergelijkbaar
met de spoorwegbruggenbouw uit het einde van de negentiende eeuw.
Deze bruggen bieden inzicht op het civieltechnisch kunnen van Nederlandse ingenieurs in de jaren twintig en
dertig van de vorige eeuw. Voeg daaraan toe dat de ontworpen bruggen in 'architectonisch gesproken'
modernistische stijl zrln opgezet en in vele gevallen perfect zijn ingepast in het omringende landschap. Daarmee
tot aan de dag van vandaag - ondanks alle omgevingsveranderingen - zeer gewaardeerde landschappelijke
herkenningspunten zijn gebleven. O.i. moeten de gebouwde twaalf (op dit moment minus 66n) verkeersbruggen
in hun totaliteit als een 'civieltechnische' monument worden beschouwd.

Zoals u bekend is zijn 'slechts' vier van deze (nog functionerende) bruggen op de Rijksmonumentenlijst
geplaatst, hetgeen overigens geen afbreuk behoeft te doen aan de historische waarde en waardering voor het
gehele'civieltechnische monument'
Wat de plaatsing op de monumentenlijst wel duidelijk maakt is dat het vinden van een redle functie voor de
boogbrug te Vianen (en een daarbij behorend effectief financiering en onderhoudregiem) voor een behoud
essentieel is.

Heemschut wil uw inspanning voor het behoud (en herfunctioneren) van de boogbrug van Vianen van harte
ondersteunen.

Wrjwensen u veel succes en vriendelijke groet,

Namens de Provinciale Commissie Utrecht van de Bond Heemschut,
De secretaris.
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