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Geachte	  mevrouw	  Van	  Engelshoven,

Uit	  hoofde	  van	  mijn	  kunstenaarschap	  (sinds	  1975),	  de	  ervaring	  met	  behoud,	  
bescherming	  en	  herbestemming	  van	  erfgoed	  (sinds	  1983)	  en	  als	  oprichter	  van	  de	  
erfgoedorganisaZe	  SZchZng	  Boogbrug	  Vianen	  (sinds	  1998),	  verzoek	  ik	  u	  
beleidsregels	  voor	  ERFGOEDKUNST	  op	  te	  stellen.

Erfgoedkunst	  is	  een	  vervlechZng	  tussen	  cultureel	  erfgoed	  en	  beeldende	  kunst.	  	  
Sinds	  de	  laatste	  jaren	  kent	  de	  vervlechZng	  tussen	  cultureel	  erfgoed	  en	  beeldende	  
kunst	  nieuwe	  ontwikkelingen	  binnen	  het	  beleid	  van	  het	  Mondriaan	  Fonds.	  

“...	  Erfgoed	  laat	  zien	  waar	  we	  vandaan	  komen.	  Beeldende	  kunst	  reflecteert	  op	  het	  
heden	  en	  biedt	  ons	  mogelijke	  perspec>even	  voor	  de	  toekomst.	  Als	  publiek	  staan	  wij	  
tussen	  beide	  in.	  De	  verbinding	  tussen	  die	  twee:	  dat	  zijn	  wij	  zelf	  ...”
Eelco	  van	  de	  Lingen,	  Directeur	  Mondriaan	  Fonds,	  interview	  2019

De	  vervlechZng	  tussen	  cultureel	  erfgoed	  en	  beeldende	  kunst	  schept	  extra	  
betekenis	  en	  nieuwe	  waarden	  voor	  samenleving	  en	  maatschappij.	  

Voor	  erfgoedkunst	  bestaan	  tot	  op	  heden	  geen	  beleidsregels	  die	  bescherming	  en	  
erkenning	  bieden	  voor	  de	  kwetsbare	  vervlechZng	  van	  erfgoedkunst.	  
De	  Erfgoedwet,	  voorheen	  Monumentenwet	  1988,	  biedt	  bescherming	  voor	  
objecten	  en	  omgeving	  maar	  niet	  voor	  erfgoedkunst.
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Noodzakelijke	  beleidsregels	  zijn:

1.
registraZe	  /	  vastlegging	  van	  Nederlandse	  erfgoedkunstwerken	  door:
a.	  omschrijving	  in	  Ztel,	  datum,	  plaats,	  categorie,	  en	  betekenis	  
b.	  omschrijving	  in	  soort	  erfgoed,	  soort	  kunst	  en	  soort	  vervlechZng

2.
beschermingsmaatregelen	  in	  a.	  behoud,	  b.	  handhaving	  en	  c.	  conservering

3.
financiële	  ondersteuning	  voor	  a.	  beheer	  en	  b.	  onderhoud	  

Voorbeelden	  van	  vervlechZngen	  van	  erfgoedkunst	  zijn:

-‐ het	  lichtkunstwerk	  van	  Daan	  Roosegaarde	  met	  de	  Afsluitdijk	  2017
-‐ het	  totaalkunstwerk	  van	  Ruud	  van	  de	  Wint	  met	  De	  Nollen	  (sinds	  1983)
-‐ het	  beschermingsproject	  SZchZng	  Boogbrug	  Vianen	  met	  de	  Boogbrug	  Vianen	  
(sinds	  1999)

In	  de	  bijlage	  worden	  deze	  voorbeelden	  omschreven	  en	  gecategoriseerd.

Erfgoedkunst	  vraagt	  om	  richtlijnen	  en	  beleidsregels	  die	  erfgoedkunst	  
toekomstbestendig	  maakt.

Beleidsregels	  voor	  registraZe,	  behoud,	  beheer,	  onderhoud	  en	  financiële	  
ondersteuning	  van	  erfgoedkunst	  verrijkt	  het	  culturele	  spectrum	  van	  samenleving	  
en	  maatschappij.

Ik	  zie	  uw	  reacZe	  op	  het	  verzoek	  met	  belangstelling	  tegemoet.
met	  vriendelijke	  groet

Wim	  van	  Sijl

cc	  
-‐ direc>e	  Rijksdienst	  Cultureel	  Erfgoed
-‐ direc>e	  Mondriaan	  Fonds
-‐ College	  van	  Rijksadviseurs
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ICOON	  AFSLUITDIJK	  	  2017-‐2018

plaats:	  Afsluitdijk

ERFGOED:	  
De	  Afsluitdijk	  is	  een	  waterkering,	  30	  km	  lang	  en	  90	  m.	  breed,	  tussen	  N-‐Holland	  en	  Friesland,	  die	  het	  IJsselmeer	  afsluit	  
van	  de	  Waddenzee.	  De	  dijk	  is	  ontworpen	  door	  ir.	  Cornelis	  Lely	  en	  werd	  in	  1932	  gerealiseerd.	  Op	  de	  dijk	  liggen	  
rijstroken	  voor	  snelverkeer	  en	  langzaam	  verkeer.	  Bij	  Kornwererzand	  staat	  het	  Afsluit	  Wadden	  Center.	  Op	  de	  plaats	  waar	  
de	  dijk	  gesloten	  werd	  staat	  de	  uitkijktoren	  Het	  Monument	  ontworpen	  door	  Willem	  Dudoc	  en	  een	  standbeeld	  van	  
Cornelis	  Lely.	  Aan	  de	  twee	  landeinden	  liggen	  kazemaRen	  ter	  bescherming	  van	  Duitse	  aanvallen.
Na	  85	  jaar	  intensief	  gebruik	  vind	  aan	  de	  dijk	  sinds	  2018	  grootschalige	  renovaTe	  plaats	  met	  o.a.	  versterking	  van	  het	  
dijklichaam,	  openingen	  voor	  vismigraTe,	  extra	  spuisluizen,	  forse	  gemalen	  en	  een	  proeVuin	  voor	  duurzame	  energie.	  

KUNSTVERVLECHTING:
Lichtpoort
Rijk	  en	  regio	  hebben	  de	  renovaTe	  aangegrepen	  om	  aan	  ontwerper	  Daan	  Roosegaarde	  te	  vragen	  een	  bijdrage	  te	  
leveren	  aan	  het	  versterken	  van	  de	  iconische	  waarde	  van	  de	  Afsluitdijk.	  Met	  een	  subTele	  laag	  versterkt	  Roosegaarde	  de	  
schoonheid	  van	  de	  dijk	  en	  maakt	  hij	  nieuwe	  koppelingen	  tussen	  mens	  en	  landschap,	  verleden	  en	  toekomst,	  duisternis	  
en	  licht,	  poëzie	  en	  funcTonaliteit.	  

De	  nieuwe	  futurisTsche	  entree	  aan	  beide	  kanten	  van	  de	  dijk	  bestaat	  uit	  60	  monumentale	  heVorens	  uit	  1932.	  De	  
gebouwen	  ontworpen	  door	  architect	  Dirk	  Roosenburg,	  grootvader	  van	  architect	  Rem	  Koolhaas,	  zijn	  volledig	  
gerestaureerd	  en	  voorzien	  van	  een	  retroreflecterende	  laag.	  In	  het	  donker	  wordt	  de	  architectuur	  van	  de	  monumenten	  
leRerlijk	  uitgelicht	  door	  de	  koplampen	  van	  auto’s.	  Het	  licht	  van	  de	  koplampen	  wordt	  gereflecteerd	  door	  kleine	  
prisma’s,	  die	  de	  kenmerkende	  contouren	  van	  de	  gebouwen	  oplichten.	  Als	  er	  geen	  auto’s	  rijden,	  is	  er	  dus	  ook	  geen	  
lichtvervuiling.	  Op	  deze	  manier	  krijgt	  de	  Afsluitdijk	  een	  nieuwe,	  cinemaTsche	  entree.

Windvogel
Het	  project	  Windvogel	  is	  een	  eerbetoon	  aan	  de	  in	  2014	  overleden	  Nederlandse	  astronaut	  Wubbo	  Ockels.	  Hij	  droomde	  
van	  slimme	  vliegers	  die	  stroom	  opwekken	  en	  daarmee	  lange	  Tjd	  zelf	  in	  de	  lucht	  kunnen	  blijven.	  Roosegaarde	  brengt	  
die	  droom	  nu	  tot	  leven	  op	  de	  Afsluitdijk.	  De	  vliegers	  van	  Windvogel	  kunnen	  elk	  wel	  20	  tot	  100	  kW	  stroom	  opwekken.	  
Dat	  is	  genoeg	  stroom	  voor	  200	  huishoudens.	  Met	  hun	  speciaal	  ontworpen	  lichtgevende	  lijnen	  zijn	  de	  vliegers	  een	  
prachTg	  schouwspel	  in	  het	  donker.	  In	  Windvogel	  wordt	  op	  de	  Afsluitdijk	  getest	  als	  concreet	  voorbeeld	  voor	  groene	  
energie,	  en	  creëert	  een	  uniek	  beeld	  van	  verTcale	  lijnen	  op	  de	  horizontale	  lijn	  van	  de	  Afsluitdijk.

Glowing	  Nature
Het	  project	  Glowing	  Nature	  toont	  de	  schoonheid	  van	  de	  natuur	  op	  de	  Afsluitdijk	  met	  een	  unieke	  ontmoeTng	  tussen	  
mens,	  biologie	  en	  technologie.	  De	  exclusieve	  tentoonstelling,	  geplaatst	  in	  een	  van	  de	  historische	  kazemaRen,	  is	  een	  
interacTeve	  en	  mysterieuze	  ervaring	  met	  levend	  lichtgevend	  alg,	  een	  van	  de	  oudste	  micro-‐organismen	  ter	  wereld.	  
Alleen	  wanneer	  je	  deze	  eencellige	  algen	  perfect	  onderhoudt	  en	  verzorgt,	  geven	  ze	  langdurig	  natuurlijk	  licht	  wanneer	  je	  
ze	  aanraakt.

KUNSTENAAR:
Ontwerper	  en	  innovator	  Daan	  Roosegaarde	  staat	  internaTonaal	  bekend	  om	  zijn	  innovaTeve	  visie	  en	  interacTeve	  
projecten	  waar	  mens,	  technologie	  en	  ruimte	  gecombineerd	  worden	  om	  een	  betere	  wereld	  te	  creëren.	  Virtuele	  
overstromingen,	  slimme	  snelwegen	  en	  smog	  free-‐torens;	  Roosegaarde	  en	  zijn	  team	  trekken	  technologie	  uit	  het	  digitale	  
om	  oplossingen	  te	  onderzoeken	  en	  te	  acTveren	  die	  het	  dagelijkse	  leven	  in	  stedelijke	  omgevingen	  verbeteren.

Icoon	  Afsluitdijk	  is	  een	  samenwerking	  tussen	  Studio	  Roosegaarde	  en	  Rijkswaterstaat	  en	  is	  mede	  mogelijk	  gemaakt	  
door	  het	  ministerie	  van	  Infrastructuur	  en	  Waterstaat,	  ministerie	  van	  Onderwijs,	  Cultuur	  en	  Wetenschap	  en	  De	  Nieuwe	  
Afsluitdijk.
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HET	  NOLLENPROJECT	  	  1983	  tot	  heden

plaats:	  Den	  Helder

ERFGOED:	  
De	  Nollen	  bestaan	  uit	  opgewaaide	  klein	  stuifduintjes	  die	  vanaf	  de	  twaalfde	  eeuw	  zijn	  ontstaan.	  In	  1610	  werd	  
de	  zanddijk	  tussen	  Huisduinen	  en	  Callantsoog	  aangelegd.	  Dat	  betekende	  een	  afsluiTng	  van	  het	  	  Heersdiep	  en	  een	  
sterke	  vermindering	  van	  de	  zandtoevoer	  naar	  de	  geïsoleerde	  duintjes	  op	  de	  	  vlakte.	  De	  opgestoven	  duingebieden	  
kwamen	  binnenslands	  te	  liggen,	  en	  werden	  een	  opvallende	  verschijning	  in	  het	  vlakke	  land.	  
Kunst-‐	  en	  natuurproject	  Het	  Nollenproject	  kenmerkt	  zich	  door	  twee	  belangrijke	  cultuurhistorische	  waarden.	  Het	  
gebied	  is	  een	  zeldzaam	  element	  in	  het	  Nederlandse	  landschap,	  omdat	  er	  bijna	  nergens	  meer	  een	  zo	  ver	  landinwaarts	  
gelegen	  oogduincomplex	  is	  aan	  te	  treffen.	  Daarnaast	  bevinden	  zich	  hier	  vijfentwinPg	  bunkers	  als	  zuidelijke	  uitlopers	  
van	  Fort	  Dirksz	  Admiraal	  behoorde	  tot	  de	  Stelling	  van	  Den	  Helder.

KUNSTVERVLECHTING:
De	  Nollen	  is	  een	  totaalkunstwerk	  van	  R.W.	  van	  de	  Wint.	  De	  stalen	  bouwsels,	  de	  bunkers,	  de	  schilderingen,	  het	  
landschap,	  de	  paarden	  en	  pony’s,	  ze	  vormen	  samen	  een	  geheel.	  
Het	  creëren	  van	  dit	  kunstwerk	  viel	  samen	  met	  het	  leven	  van	  Van	  de	  Wint.	  Hij	  woonde	  en	  leefde	  op	  De	  Nollen,	  kende	  
elke	  plek,	  ieder	  heuveltje,	  en	  werkte	  er	  dagelijks	  aan	  het	  landschap	  en	  de	  kunstwerken.	  De	  Nollen	  was	  voor	  hem	  een	  
vorm	  van	  leven.	  Het	  maaien	  van	  de	  paden,	  het	  snoeien	  van	  de	  bomen	  of	  het	  repareren	  van	  het	  hek	  zijn	  even	  
belangrijk	  als	  het	  maken	  van	  een	  sculptuur	  of	  een	  schilderij,	  omdat	  het	  allemaal	  onderdeel	  is	  van	  het	  Nollenproject	  en	  
daarmee	  van	  het	  kunstenaarschap	  van	  Van	  de	  Wint.	  Hij	  gaf	  ermee	  aan	  dat	  voor	  hem	  het	  kunstenaarschap	  niet	  
ophoudt	  na	  de	  realisering	  van	  een	  sculptuur	  of	  een	  schilderij,	  maar	  dat	  het	  een	  manier	  van	  leven	  en	  denken	  is.	  Hij	  laat	  
daarmee	  zien	  wat	  voor	  hem	  waarde	  of	  betekenis	  had.	  
	  

beelden	  in	  het	  gebied

Gemaakt Geplaatst Naam Materiaal

1985 Vergilius Beton,	  metaal	  en	  olieverf

1988-‐1995 Sculptuurgroep IJzer	  en	  koperdraad

1993 Eclips Cortenstaal

1993,	  1997 Eidolon	  (rieten	  koepels) Riet,	  Cortenstaal

1994-‐2006 Aether	  II Cortenstaal,	  olieverf	  op	  doek

1996 Dante's	  Breakfast Cortenstaal

1997-‐2002 2005 Beeld	  3	  (gevouwen) Cortenstaal

1998-‐2002 2012 Harmonica,	  beeld	  6 Cortenstaal

1998-‐2006 Eidolon	  (de	  kelk) Cortenstaal

1999-‐2002 2005 Beeld	  4	  (krul) Cortenstaal

1999-‐2002 2005 Tempestas Koper

2002 2005 Beeld	  5	  (twee	  staande	  
beelden)

Cortenstaal

2004 Ventus Cortenstaal

2007 Stoomhuisje CortenstaalCortenstaal
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Toch	  moet	  het	  samenvallen	  van	  leven	  en	  kunstwerk	  niet	  worden	  verward	  met	  een	  sociaal	  of	  maatschappelijk	  
engagement.	  Het	  kunstwerk	  De	  Nollen	  is	  een	  autonome	  creaTe	  die	  tot	  de	  verbeelding	  spreekt.	  Voor	  de	  beschouwer	  
gaat	  het	  om	  de	  poëTsche	  ervaring	  en	  niet	  om	  de	  ervaring	  van	  het	  leven	  zelf.	  
	  
De	  Nollen	  is	  een	  kunstenaarsiniTaTef	  dat	  concreet	  vorm	  kreeg	  in	  1980,	  toen	  Van	  de	  Wint	  begon	  met	  een	  
‘experimenteel	  schilderkunsTg	  project’	  in	  het	  oude,	  verwaarloosde	  binnenduinterrein.	  Waarom	  besloot	  hij	  zich	  terug	  
te	  trekken	  uit	  de	  kunstwereld,	  terwijl	  hij	  regelmaTg	  werk	  tentoonstelde	  in	  binnen-‐	  en	  buitenland?	  Sinds	  1972	  
bestonden	  zijn	  tekeningen	  en	  maqueRes	  voor	  ruimtes	  speciaal	  gebouwd	  voor	  een	  schilderij.	  Van	  de	  Wint	  heeV	  
aanvankelijk	  geprobeerd	  om	  in	  samenwerking	  met	  de	  museumwereld	  een	  ruimte	  te	  creëren	  die	  speciaal	  voor	  het	  
schilderij	  bedoeld	  is.	  De	  eerste	  gelegenheid	  die	  zich	  voordeed	  was	  Documenta	  6	  te	  Kassel	  in	  1977.	  Voor	  zijn	  deelname	  
heeV	  hij	  een	  van	  zijn	  schilderkunsTge	  ideeën	  op	  een	  schaal	  van	  1:1	  willen	  uitvoeren.	  Maar	  zijn	  uitgangspunten	  voor	  
het	  creëren	  van	  een	  plek	  gebonden	  relaTe	  tussen	  ruimte	  en	  schilderij	  werden	  niet	  geaccepteerd.	  Het	  was	  onmogelijk	  
dit	  idee	  in	  te	  passen	  in	  het	  tentoonstellingsconcept.	  Dit	  heeV	  Van	  de	  Wint	  ervan	  doordrongen	  dat	  het	  onmogelijk	  is	  
deze	  bouwsels	  in	  een	  samenwerkingsverband	  met	  officiële	  instanTes	  te	  realiseren.	  Het	  was	  hem	  duidelijk	  dat	  de	  
kunstenaar	  niet	  met	  de	  hulp	  van	  autoriteiten	  of	  insTtuTes	  experimenten	  kan	  presenteren.	  Hij	  concludeerde	  dat	  het	  
maken	  van	  een	  sculptuur	  als	  drager	  voor	  een	  schildering	  alleen	  vanuit	  een	  zelf	  te	  creëren	  context	  mogelijk	  is,	  en	  dat	  de	  
projecten	  daarbij	  vanuit	  een	  onaangepast	  en	  anarchisTsch	  standpunt	  benaderd	  moeten	  worden.

Begin	  2014	  werd	  op	  het	  nollenterrein	  begonnen	  met	  de	  bouw	  van	  het	  R.W.	  van	  de	  Wint-‐museum	  waarin	  schilderijen	  
van	  Van	  de	  Wint	  komen	  te	  hangen.

KUNSTENAAR:
R.W.	  van	  de	  Wint	  volgde	  van	  1961	  tot	  1966	  een	  opleiding	  aan	  de	  Rijksacademie	  van	  beeldende	  kunsten	  in	  Amsterdam.
In	  1980	  begon	  R.W.	  van	  de	  Wint	  met	  een	  schilderkunsTg	  experiment	  in	  De	  Nollen.	  Dat	  groeide	  uit	  tot	  een	  
‘totaalkunstwerk’	  van	  schilderingen,	  sculpturen	  en	  bouwsels.	  Hij	  heeV	  er	  verschillende	  disciplines	  bijeen	  gebracht,	  wat	  
ertoe	  heeV	  geleid	  dat	  hij	  afwisselend	  wordt	  gezien	  als	  schilder,	  beeldhouwer,	  architect	  of	  bouwer,	  performer,	  filmer,	  
tekenaar,	  tuinman	  of	  natuurbeheerder.	  Het	  maakt	  hem	  en	  zijn	  werk	  ongrijpbaar.	  Het	  gaat	  telkens	  om	  samenhang	  en	  
confrontaTe.	  Dat	  leidt	  tot	  paradoxale	  ervaringen,	  waarbij	  het	  toelaten	  van	  de	  paradox	  juist	  weer	  een	  onderdeel	  vormt	  
van	  het	  werk.
De	  momenten	  waarop	  hij	  tegengestelde	  opvalngen	  heeV	  afgetast,	  typeren	  hem	  het	  beste.	  Zo	  maakte	  hij	  in	  de	  jaren	  
zevenTg	  performancefoto’s	  van	  zichzelf	  als	  ‘Jochum’	  en	  ‘Rudi’,	  de	  schilders	  en	  stelde	  daarmee	  onder	  meer	  de	  vraag	  
wat	  de	  schilderkunst	  nog	  kan	  betekenen.	  TegelijkerTjd	  maakte	  hij	  grote	  ‘abstracte’	  schilderijen	  die	  hij	  “de	  
zeegezichten”	  noemde.	  Met	  enige	  ironie	  liet	  hij	  de	  gevoelsmaTge	  schilder	  ‘Jochum’	  en	  de	  raTonele	  schilder	  ‘Rudi’	  
elkaar	  voortdurend	  tegenspreken.	  Ook	  al	  zijn	  hun	  opvalngen	  op	  zich	  ‘waar’.	  Hij	  heeV	  er	  geen	  waarde	  aan	  gehecht	  
één	  standpunt	  in	  te	  nemen,	  omdat	  niets	  eenduidig	  is	  en	  de	  ene	  waarheid	  niet	  verenigbaar	  hoeV	  te	  zijn	  met	  de	  andere.	  
Eén	  keuze,	  één	  specialisme	  was	  hem	  niet	  genoeg.	  Wanneer	  hij	  een	  beeld	  construeerde,	  verlangde	  hij	  naar	  het	  
aarzelende	  tasten	  van	  het	  schilderen,	  wanneer	  hij	  schilderde,	  keek	  hij	  uit	  naar	  het	  moment	  dat	  hij	  op	  De	  Nollen	  met	  
zijn	  kraan	  in	  het	  duinzand	  kon	  graven.	  De	  verschillende	  disciplines	  bracht	  hij	  als	  een	  vanzelfsprekende	  eenheid	  samen.	  
Het	  landschap	  gaat	  over	  in	  sculptuur,	  sculptuur	  in	  schildering,	  schildering	  in	  zonlicht	  en	  zonlicht	  keert	  weer	  terug	  naar	  
het	  landschap.
Het	  werk	  is	  gecompliceerd	  en	  eenvoudig	  tegelijkerTjd,	  het	  bezit	  een	  grote	  vitaliteit	  en	  je	  wordt	  er	  zowel	  visueel	  als	  
fysiek	  volledig	  door	  in	  beslag	  genomen.	  In	  een	  wereld	  die	  steeds	  sneller	  verandert,	  wilde	  hij	  een	  wereld	  oproepen	  van	  
elementaire	  beelden	  die	  al	  eeuwenlang	  dezelfde	  zijn:	  het	  licht,	  de	  overgang	  van	  licht	  naar	  donker,	  de	  visuele	  en	  fysieke	  
ervaring	  van	  kleur.	  	  

R.W.	  van	  de	  Wint	  werd	  bekend	  om	  zijn	  zeer	  grote	  schilderingen,	  die	  hij	  in	  de	  nieuwe	  vergaderzaal	  van	  de	  Tweede	  
Kamer	  aanbracht.	  Ook	  schilderde	  hij	  het	  plafond	  van	  het	  Haagse	  Paleis	  Noordeinde	  en	  het	  Amsterdamse	  
gerechtsgebouw.	  Verder	  hield	  Van	  de	  Wint	  exposiTes	  in	  musea,	  zoals	  in	  het	  Kröller-‐Müller	  Museum	  in	  ORerlo	  (in	  2002	  
werden	  daar	  zijn	  beelden	  getoond	  onder	  de	  Ttel	  Clair-‐Obscur)	  en	  in	  het	  Groninger	  Museum.
In	  2001	  werd	  het	  13	  meter	  hoge	  expressionisTsche	  beeld	  De	  Kroon	  aan	  de	  A2	  door	  gemeente	  IJsselstein	  geplaatst.

In	  mei	  2006	  is	  Van	  de	  Wint	  plotseling	  overleden.	  
Zijn	  project	  wordt	  voortgezet	  door	  zijn	  twee	  zonen	  en	  STchTng	  De	  Nollen.	  
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Na	  zijn	  dood	  werd	  op	  27	  maart	  2007	  op	  Tenerife	  het	  door	  Van	  de	  Wint	  gemaakte	  InternaTonal	  Tenerife	  Memorial	  
officieel	  onthuld.	  Dit	  18	  meter	  hoge	  monument	  in	  de	  vorm	  van	  een	  wenteltrap	  is	  een	  gedenkteken	  voor	  de	  
vliegtuigramp	  van	  27	  maart	  1977	  op	  het	  eiland	  Tenerife.

In	  mei	  2009	  werd	  het	  beeld	  De	  Poort	  geplaatst	  in	  Beeldenpark	  Een	  Zee	  van	  Staal	  te	  Wijk	  aan	  Zee.	  Dit	  beeld	  werd	  
onthuld	  door	  koningin	  Beatrix.

Velden	  van	  Nevel	  is	  eveneens	  een	  postuum	  werk	  van	  R.W.	  van	  de	  Wint,	  dat	  door	  zijn	  zoons	  is	  gerealiseerd.	  Velden	  van	  
Nevel	  is	  een	  reeks	  van	  vier	  sculpturen	  langs	  de	  snelweg	  (A28	  en	  A37)	  nabij	  de	  uitvalswegen	  van	  Hoogeveen.	  De	  Ttel	  
verwijst	  naar	  een	  oud	  volksgeloof	  van	  de	  nevelhekse	  in	  de	  velden	  rond	  Hoogeveen,	  elders	  bekend	  als	  wiRe	  wieven.	  
Deze	  sculpturen	  zijn	  10	  meter	  hoog	  en	  tot	  15	  meter	  breed.	  De	  sculpturen	  zijn	  in	  de	  periode	  van	  2007	  tot	  2010	  
geplaatst.	  Drie	  sculpturen	  staan	  langs	  de	  A28	  en	  één	  naast	  de	  oprit	  van	  de	  A37	  richTng	  Emmen.	  Eén	  van	  de	  sculpturen	  
wijkt	  in	  vorm	  af	  van	  de	  drie	  anderen.	  Dit	  beeld,	  De	  lichtnaald,	  uitgevoerd	  in	  roodkoper,	  werd	  in	  2007	  bij	  de	  afslag	  
Hoogeveen	  van	  de	  A28	  geplaatst.	  Er	  bestaat	  nog	  een	  vijfde	  sculptuur	  met	  de	  Ttel	  Velden	  van	  nevel	  0,	  dit	  beeld	  uit	  
2011	  bevindt	  zich	  echter	  buiten	  Hoogeveen	  bij	  Assen.
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BOOGBRUG	  VIANEN	  	  	  1936	  tot	  heden

plaats:	  voormalig	  A2-‐tracé,	  gemeenten	  Nieuwegein	  en	  VijWeerenlanden	  (gemeente	  IJsselstein	  tot	  1988)

ERFGOED:	  
Boogbrug	  Vianen	  (brug	  over	  de	  Lek	  bij	  Vianen)	  is	  één	  van	  de	  twaalf	  grote	  bruggen	  gebouwd	  in	  het	  kader	  van	  het	  
Rijkswegenplan	  1927.	  Sinds	  de	  opkomst	  van	  de	  auto,	  begin	  20e	  eeuw,	  groeide	  de	  behoeVe	  aan	  een	  nieuw	  
rijkswegennet	  met	  daarin	  twaalf	  bruggen	  over	  de	  grote	  rivieren.	  De	  realisaTe	  van	  Rijkswegenplan	  1927	  was,	  vanwege	  
de	  integrale	  aanpak,	  in	  de	  wereld	  een	  uniek	  plan.	  
Het	  rijk	  besloot	  dat	  de	  twaalf	  grote	  rivierbruggen	  geproduceerd	  moesten	  worden	  in	  Nederland,	  dit	  in	  tegenstelling	  van	  
de	  21	  stalen	  spoorbruggen	  uit	  de	  19e	  eeuw	  die	  voornamelijk	  in	  het	  buitenland	  waren	  ontwikkeld	  en	  geproduceerd.
Voor	  de	  ontwikkeling	  van	  de	  ‘twaalf	  bruggen’	  werd	  een	  Bruggenbureau	  opgericht	  waarvan	  ir.	  Willem	  Harmsen	  de	  
leiding	  had.	  Inpassing	  van	  de	  bruggen	  in	  het	  landschap	  was	  een	  belangrijk	  uitgangspunt	  waardoor	  de	  twaalf	  bruggen	  
duidelijk	  in	  typologie	  van	  elkaar	  verschilden.	  Boogbrug	  Vianen	  werd	  ontworpen	  als	  boogbrug	  met	  trekband.	  De	  
boogconstrucTe	  en	  de	  dwarsverbanden	  werden	  uitgevoerd	  in	  plaatstaal	  in	  plaats	  van	  profielstaal	  (vakwerk).	  Deze	  
technologie	  was	  bij	  grote	  boogconstrucTes	  nog	  nooit	  toegepast.	  Vanwege	  construcTeve	  onzekerheden	  werden	  aan	  de	  
volwandige	  bogen	  ‘plooiversTjvingen’	  aangebracht	  en	  bovenin	  de	  bogen	  ‘topscharnieren’	  geconstrueerd.	  Achteraf	  
bleken	  deze	  toepassingen	  niet	  noodzakelijk	  en	  zijn	  thans	  kenmerken	  van	  een	  revoluTonaire	  bruggenbouw.

Harmsen	  vond	  het	  rivierenlandschap	  bij	  Vianen	  één	  van	  de	  schoonste	  in	  Nederland.	  In	  deze	  omgeving	  wilde	  hij	  geen	  
brug	  met	  Duitse	  construcTe	  en	  ‘druk	  vakwerk’	  inpassen.	  Vanuit	  het	  FuncTonalisme	  ontstond	  een	  eigenTjds	  innovaTef	  	  
ontwerp	  dat	  werd	  aangescherpt	  door	  architect	  Adrianus	  van	  der	  Steur.	  
Belangrijke	  keuzes	  en	  toegepaste	  schoonheidskenmerken	  waren:	  
-‐ De	  keuze	  om	  de	  bogen	  en	  de	  dwarsverbanden	  uit	  plaatstaal	  te	  construeren,	  dit	  in	  plaats	  van	  het	  toepassen	  van	  de	  
bekende	  Duitse	  vakwerkconstrucTes,	  waardoor	  een	  ‘rusTg	  brugbeeld’	  ontstond.

-‐ De	  keuze	  om	  de	  bogen	  aan	  de	  onderkant	  te	  verjongen	  in	  plaats	  van	  bovenin	  waardoor	  het	  brugbeeld	  een	  verheven	  
werking	  kreeg.

-‐ De	  keuze	  om	  alle	  rijstroken	  binnen	  de	  bogen	  te	  situeren,	  waardoor	  de	  schoonheid	  van	  de	  construcTe	  goed	  zichtbaar	  
werd,	  dit	  in	  tegenstelling	  van	  de	  andere	  bruggen	  waar	  de	  rijstroken	  voor	  langzaamverkeer	  buiten	  de	  hoofdconstrucTe	  
lagen.	  Deze	  specifieke	  schoonheid	  werd	  in	  1967	  aangetast	  toen	  buiten	  de	  bogen	  rijstroken	  werden	  aangebracht.

Tijdens	  de	  Tweede	  Wereldoorlog	  werd	  de	  boogbrug	  vernield	  en	  in	  1948	  in	  het	  kader	  van	  de	  wederopbouw	  hersteld	  en	  
opengesteld.	  

De	  kazemaRen	  in	  de	  rivierpijlers	  die	  Tjdens	  de	  bouw	  werden	  ingepland	  vanwege	  de	  dreiging	  van	  Nazi	  Duitsland,	  zijn	  
onderdeel	  van	  de	  Nieuwe	  Hollandse	  Waterlinie	  en	  beschermd	  UNESCO-‐werelderfgoed.

De	  brug	  speelt	  een	  belangrijke	  rol	  in	  de	  aansluiTng	  van	  gemeente	  Vianen	  (thans	  gemeente	  Vijveerenlanden)	  bij	  de	  
provincie	  Utrecht.

Uit	  het	  Bruggenbureau	  (1928-‐’36)	  ontstond	  Rijkswaterstaat	  DirecTe	  Sluizen	  &	  Stuwen	  (tot	  1990),	  Bouwdienst	  
Rijkswaterstaat	  (tot	  2005)	  en	  Bouwdienst	  Rijkswaterstaat	  Grote	  Projecten	  (heden).

Sinds	  1999	  vormt	  de	  boogbrug	  een	  bruggen-‐ensemble	  met	  de	  Jan	  Blankenbrug	  die	  in	  samenhang	  werd	  ontworpen	  
door	  architect	  Moshé	  Zwarts.	  De	  verschillende	  boogvormen,	  materialisaTe	  en	  typologieën	  maken	  het	  ensemble	  uniek.

Boogbrug	  Vianen	  is	  erkend	  als	  ‘Vredesbrug’	  (achtste	  in	  de	  wereld)	  en	  is	  opgenomen	  als	  ‘vredeskunstwerk’	  in	  de	  
Europese	  Vredesroute	  met	  thans	  ±	  500	  kunstwerken	  op	  de	  route	  Amsterdam/Taichacl	  en	  Moskou/Normandië.

KUNSTVERVLECHTING:
Naar	  aanleiding	  van	  de	  sloopplannen	  van	  Boogbrug	  Vianen	  werd	  erfgoedorganisaTe	  STchTng	  Boogbrug	  Vianen	  in	  
1998	  door	  beeldend	  kunstenaar	  Wim	  van	  Sijl	  opgericht.	  Zijn	  ervaring	  in	  beschermings-‐	  en	  herbestemmingsprocessen	  
waren	  toereikend	  om	  de	  brug	  van	  de	  eerste	  sloop	  (2005)	  te	  redden.	  
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Middels	  aanvragen	  en	  rechtszaken	  kwam	  de	  schoonheid	  van	  de	  boogbrug	  en	  de	  cultuurhistorische	  waarde	  van	  de	  
twaalf	  bruggen	  in	  beeld.	  Media	  en	  exposiTes	  leverden	  posiTeve	  bijdrage	  aan	  het	  beschermingsproces.	  Onavankelijke	  
parTjen	  werden	  door	  het	  beschermingsproces	  en	  de	  schoonheid	  van	  de	  brug	  geïnspireerd	  en	  kwamen	  met	  eigen	  
herbestemmingsplannen	  voor	  de	  brug.	  Ook	  STchTng	  Boogbrug	  Vianen	  heeV	  meerdere	  herbestemmingsplannen	  
geleverd.	  

STchTng	  Boogbrug	  Vianen	  werkte	  als	  kunstenaarsiniTaTef	  samen	  met	  diverse	  kunstenaars	  uit	  verschillende	  disciplines	  
en	  als	  werkgroep	  met	  meerdere	  specialisten	  op	  het	  gebied	  van	  bruggenbouw,	  historie	  en	  bestuursrecht.

Als	  oprichter,	  voorziRer	  en	  enig	  bestuurslid	  ontwikkelde	  Van	  Sijl	  een	  uitgebreid	  en	  breed	  beschermingsproses.	  Bij	  de	  
rijksoverheid	  waren	  dit	  processen	  met	  Rijkswaterstaat	  en	  Ministerie	  van	  Infrastructuur	  en	  Waterschap,	  Rijksdienst	  
voor	  de	  Monumentenzorg,	  Rijksdienst	  voor	  Archeologie,	  Cultuurlandschap	  en	  Monumenten,	  Rijksdienst	  Cultureel	  
Erfgoed	  en	  Ministerie	  van	  Onderwijs,	  Cultuur	  en	  Wetenschappen.	  Bij	  de	  lagere	  overheden	  waren	  dit	  
beschermingsprosessen	  met	  Provincie	  Utrecht	  en	  gemeenten	  Nieuwegein,	  Vianen	  en	  Vijveerenlanden.	  

Tal	  van	  erfgoedorganisaTes,	  specialisten,	  historici,	  poliTci	  en	  bestuurders	  betuigden	  steun	  en	  stonden	  achter	  
bescherming	  en	  hergebruik	  van	  de	  brug.	  
Naar	  aanleiding	  van	  verzoekschriVen	  en	  aanvragen	  werden	  15	  rechtszaken	  gevoerd.
De	  correspondenTe,	  de	  rechtelijke	  procedures,	  de	  media-‐items	  en	  de	  exposiTes	  vormen	  een	  fysiek	  dossier	  dat	  binnen	  
de	  beeldende	  kunst	  uniek	  is.

kunstvervlechTngen	  zijn:
-‐ beschermings-‐	  en	  herbestemmingsprocessen	  door	  erfgoedorganisaTe	  en	  kunstproject	  STchTng	  Boogbrug	  Vianen	  
sinds	  1998

-‐ website	  anno	  2010:	  	  hRp://www.sTchTng-‐boogbrug-‐vianen.nl
-‐ diverse	  mappen	  correspondenTe	  met	  overheid,	  erfgoedorganisaTe	  en	  parTculieren
-‐ 22	  jaar	  donaTes	  van	  	  ±	  100	  donateurs	  
-‐ 20	  exposiTes	  m.b.t	  behoud	  van	  de	  ‘twaalf	  bruggen’	  en	  in	  bijzonder	  Boogbrug	  Vianen
-‐ driedelige	  configuraTe	  BOMMELBONK	  	  (Wim	  van	  Sijl	  2018)
-‐ aanwijzing	  Vredesbrug	  Vianen	  	  (Verein	  Strasse	  des	  Friedens	  2015)
-‐ driedelige	  configuraTe	  BRUGELEMENT	  (Wim	  van	  Sijl	  2012)
-‐ driedelige	  configuraTe	  SPEKTRAAL	  ROOD	  (Wim	  van	  Sijl	  2007)
-‐ uitstel	  sloop	  Boogbrug	  Vianen	  2005
-‐ voorstel	  tot	  fysieke	  herbestemmingen:	  brug	  voor	  langzaam	  verkeer,	  
-‐ voorstel	  tot	  fysieke	  herbestemmingen:	  ecoduct	  voor	  biodiversiteit	  
-‐ voorstel	  tot	  fysieke	  herbestemmingen:	  Monument	  van	  FuncTonaliteit
-‐ voorstel	  tot	  fysieke	  herbestemmingen:	  Monument	  van	  de	  Tweede	  Wereldoorlog
-‐ voorstel	  tot	  fysieke	  herbestemmingen:	  exposiTeruimte	  in	  de	  kazemaRen
-‐ voorstel	  tot	  fysieke	  herbestemmingen:	  bewaarplaats	  voor	  urnen	  in	  de	  bogen	  

SPECIFICATIES	  VAN	  DE	  KUNSTVERVLECHTINGEN

uitgegeven	  publica5es	  
2019	   Boogbrug	  Vianen	  Erfgoedkunstwerk	  	   	   	   isbn	  978-‐90-‐75447-‐16-‐3
2019	  	   Aanvraag	  tot	  aanwijzing	  boogbrug	  bij	  Nieuwegein	  -‐	  VijFeerenlanden	  	   isbn	  978-‐90-‐75447-‐14-‐9
2017	  	   Erfgoedparel*2017	  	  	   	   isbn	  978-‐90-‐75447-‐13-‐2
2016	   CentreNL	  	  	   	   	   isbn	  978-‐90-‐75447-‐12-‐5
2015	   de	  Viaanse	  oversteek	  –	  Kathedraal	  van	  staal	  	  	   isbn	  978-‐90-‐75447-‐08-‐8
2015	   Masterplan	  –	  Herbestemming	  boogbrug	  Vianen	   isbn	  978-‐90-‐75447-‐10-‐1
2010	   Aanvraag	  tot	  aanwijzing	  gemeentelijk	  monument	  Boogbrug	  Vianen	   isbn	  978-‐90-‐75447-‐04-‐0
2006	   Synopsis	  1	   	   	   isbn	  9075447019
2006	   SamenvaRng	  van	  de	  aanvraag	  tot	  aanwijzing	  beschermd	  monument	  
	   van	  complex	  de	  12	  bruggen	  van	  het	  Rijkswegenplan	  1927	   isbn	  9080052892
2005	   Aanvraag	  tot	  aanwijzing	  van	  de	  12	  bruggen	  RWP1927	   isbn	  9080052884
2004	   Verzoek	  Unesco	  Werelderfgoed	   	   isbn	  9080052884

8

http://www.stichting-boogbrug-vianen.nl/
http://www.stichting-boogbrug-vianen.nl/


2002	   	   Aanvraag	  tot	  aanwijzing	  Waalbrug	  Zaltbommel	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  isbn	  9080052876
1999	   Aanvraag	  tot	  aanwijzing	  Lekbrug	  Vianen	  	   isbn	  9080052841

rechtspraak
2014	   EU	  Hof,	  Straatsburg:	  	  verzoek	  tot	  eerlijk	  proces	  op	  grond	  van	  de	  ‘Rechten	  van	  de	  mens’
2013	  	   Raad	  van	  State,	  Den	  Haag:	  	  hoger	  beroep	  aanvraag	  gemeentelijk	  monument	  gemeente	  Vianen
2012	  	   Rechtbank	  Utrecht:	  	  2e	  beroep	  aanvraag	  gemeentelijk	  monument	  gemeente	  Vianen
2011	   Rechtbank	  Utrecht:	  	  beroep	  aanvraag	  gemeentelijk	  monument	  gemeente	  Vianen
2011	   Rechtbank	  Utrecht:	  	  beroep	  aanvraag	  gemeentelijk	  monument	  gemeente	  Nieuwegein	  
2007	  	   Raad	  van	  State,	  Den	  Haag:	  	  hoger	  beroep	  afwijzing	  aanvraag	  rijksmonument,	  Boogbrug	  Vianen
2006	  	   Rechtbank	  Utrecht:	  	  	  eerste	  aanleg	  afwijzing	  aanvraag	  complexonderdelen
2006	   Rechtbank	  Den	  Haag:	  	  3e	  kort	  geding	  aanhouding	  sloop,	  brug	  Zaltbommel
2006	   Rechtbank	  Utrecht:	  	  voorlopige	  voorziening	  ‘toets	  der	  kriTek	  op	  complexaanvraag‘
2006	   Raad	  van	  State,	  Den	  Haag:	  	  2e	  hoger	  beroep	  ‘afstand	  van	  instanTe‘
2006	   Rechtbank	  Den	  Haag:	  	  2e	  kort	  geding	  aanhouding	  sloop,	  brug	  Zaltbommel
2006	   Rechtbank	  Den	  Haag:	  	  1e	  kort	  geding	  aanhouding	  sloop,	  brug	  Zaltbommel
2006	   Rechtbank	  Utrecht:	  	  voorlopige	  voorziening	  brug	  Zaltbommel,	  complexonderdeel
2005	  	   Raad	  van	  State,	  Den	  Haag:	  	  hoger	  beroep	  niet-‐ontvankelijkheidsverklaring,	  brug	  Zaltbommel
2005	   Rechtbank	  Utrecht:	  	  beroep	  afwijzing	  rijksmonument,	  brug	  Zaltbommel

media-‐ar5kelen
2018	   	   C.Ververs,	  Telegraaf;	  	  	  	  R.Franck,	  AD;	  	  	  	  W.v.Sijl,	  AD
2017	   	   C.Ververs,	  Telegraaf;	  	  	  	  A.Pel,	  AD;	  	  	  
2016	   	   J.	  Stam,	  Vijveerenlanden;	  	  	  P.Bekkering,	  AD;	  	  	  B.Rietveld,	  W.v.Sijl,	  HKIJ	  bulleTn	  153
2015	   	   A.Pel,	  AD;	  	  	  	  C.Ververs,	  Telegraaf;
2014	   	   A.Pel,	  AD;	  	  	  W.v.Sijl,	  De	  Oud	  Utrechter;	  	  	  	  C.Ververs,	  Telegraaf;	  	  	  	  	  	  A.	  Steenbergen,	  Brabands	  

Dagblad;	  	  	  	  P.Bekkering,	  AD;	  	  	  	  G.	  Felix,	  Molenkruier;	  	  	  	  	  A.	  Bijl,	  Reformatorisch	  Dagblad;	  	  	  	  
L.Verwegen,	  Zenderstreek;

2013	   	   J.Kreule,	  Cobouw;	  	  	  	  	  	  P.Bekkering	  2x,	  	  I.Penris,	  div	  2x,	  AD;	  	  	  	  Het	  Kontakt;	  
2012	   	   J.Kok,	  div.	  4x,	  Het	  Kontakt;	  	  	  	  div.3x,	  AD;	  	  	  diversen,	  ANP;
2011	   	   A.Pel,	  e.a.,	  2x	  AD;	  	  	  	  L.Verwegen,	  Zenderstreek;	  	  
2010	   	   A.Pel,	  T.Voermans,	  P.Bekkering,	  e.a.,	  7x,	  AD;	  	  	  	  M.Verhoef	  3x,	  Het	  Kontakt;	  	  	  
2009	   	   L.Verwegen,	  Zenderstreek;	  	  	  
2008	   	   C.v.Mersbergen,	  Brabands	  Dagblad;	  	  	  	  	  	  
2007	   	   J.Boogaard,	  M.Verhoef	  2x,	  Het	  Kontakt;	  	  	  	  M.teRiele,	  R.Franck	  2x,	  C.deKock,	  M.v.Ee	  2x,	  P.Bekkering,	  

AD;	  	  	  	  M.Kort,	  Financieel	  Dagblad;	  	  	  R.Immink	  2x,	  Telegraaf;	  	  	  	  J.Caris,	  K.Verheijden,	  W.Boevink,	  
Trouw;	  	  	  	  B.Moerman,	  De	  Toren;	  	  	  	  R.Goverde,	  Brabands	  Dagblad;	  	  	  C.Sterk	  3x,	  Vijveerenlanden;	  	  	  	  
M.v/dBergh	  2x,	  Volkskrant;	  	  	  	  J.Leeflang	  2x,	  Reformatorisch	  Dagblad;	  	  	  	  G.Felix,	  Ons	  Nieuwegein;	  	  

	   	   J.Maes,	  De	  Stem;	  	  	  	  	  NRC;	  	  	  	  	  K.Steverink,	  Onze	  Zenderstreek;	  	  	  	  L.Verwegen,	  Zenderstreek;
2006	   	   O.Havermans,	  K.Verheijden,	  G.v/dBerg,	  Trouw;	  	  	  	  	  J.Bezem	  2x,	  Land+Water;	  	  	  	  P.deGraaf,	  3x,	  M.v/

dBerg,	  Volkskrant;	  	  	  M.Bouwman,	  Gelderlander;	  	  	  	  C.deKock,	  N.deKruijf,	  J.v/dMeer	  2x,	  M.teRiele,	  
AD;	  	  	  	  	  F.Timmer,	  De	  Stem;	  	  	  	  	  R.Zilvold,	  NRC;	  	  	  J.v.Miltenburg	  11x,	  B.Akkermans,	  K.Bechtold,	  
M.v.Hoek,	  T.v/dMeulen,	  	  Brabands	  Dagblad;	  	  	  	  	  diversen	  5x,	  ANP;	  	  	  C.Sterk,	  Vijveerenlanden;	  	  	  	  
B.Moerman,	  De	  Toren;	  	  	  	  	  J.Meijer	  2x,	  De	  Limburger;	  	  	  	  	  diversen	  2x,	  Eindhovens	  Dagblad;	  	  	  	  

	   	   N.Lensen,	  Deventer	  Dagblad;	  	  	  	  	  J.Leeflang,	  Reformatorisch	  Dagblad;	  	  	  	  	  J.Boogaard,	  M.Verhoef	  2x,	  
Het	  Kontakt;	  	  	  encyclopedie	  kunstvlaai	  6,	  De	  Verenigde	  Sandbergen	  51;

2005	   	   H.Verhagen,	  J.v.Miltenburg	  3x,	  Brabands	  Dagblad;	  	  	  P.Bekkering,	  Algemeen	  Dagblad;	  	  	  	  J.Lisseberg	  
3x,	  Gelderlander	  en	  Utrechts	  Nieuwsblad;	  	  	  	  	  W.Algra,	  Trouw;	  

2004	   	   H.Verhagen,	  Brabands	  Dagblad;	  	  	  	  E.Morsink	  2x,	  Telegraaf;	  	  	  	  diversen	  4x,	  Utrechts	  Nieuwsblad;	  	  	  	  	  
A.Tissink,	  Cobouw;	  	  	  Bommelerwaard;	  	  	  	  	  	  Deventer	  Dagblad;	  	  	  	  	  M.Velthuis,	  Scheepvaartkrant;	  	  	  	  	  Het	  
Kontakt;	  	  	  	  	  P.Koster,	  De	  Dortenaar;	  	  	  	  

	   	   L.Volkers,	  De	  Brug	  Nijmegen;	  	  	  	  speciaal	  kunstvlaai	  5,	  De	  Verenigde	  Sandbergen	  37;	  
2003	   	   Volkskrant;	  	  	  	  	  	  	  	  Algemeen	  Dagblad;	  	  	  	  	  	  	  	  Trouw;	  	  	  	  	  	  Zenderstreeknieuws;	  	  	  	  	  W.Schaapman,	  

KunstenaarsiniPaPeven:	  van	  historische	  context	  naar	  typologie:	  scripTe	  Rijksuniversiteit	  
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Groningen,	  faculteit	  der	  LeReren,	  Kunst	  en	  Kunstbeleid;
2002	   	   Brabands	  Dagblad;	  	  	  	  Rivierenland;	  	  	  	  P.Bekkering,	  diversen	  1x,	  Utrechts	  Nieuwsblad;	  	  	  	  	  	  

Zenderstreeknieuws;	  	  	  	  	  A.v/d	  Vlerk,	  diversen	  1x,	  Kontact;	  	  	  	  Cobouw;
2001	   	   P.Bekkering,	  M.Blokhuis,	  diversen	  10x,	  Utrechts	  Nieuwsblad;	  	  	  	  
2000	   	   J.Brandsma,	  Trouw;	  	  	  	  	  	  	  	  J.Steehouder,	  K.Tanis,	  A.v.Voorthuijsen,	  P.Bekkering,	  diveren	  2x,	  Utrechts	  

Nieuwsblad;	  	  	  A.v/d	  Vlerk,	  diversen	  1x,	  Kontact;	  	  	  	  	  	  	  	  	  J.v.Eck,	  Telegraaf;	  	  	  	  	  	  	  Technisch	  Weekblad;	  	  	  	  	  	  	  
In	  het	  land	  van	  Brederode;	  	  	  	  	  N.Hoegee,	  E.Fraase-‐Storm,	  J.v.Baren	  Smitz,	  diversen	  2x,	  
Zenderstreeknieuws;	  	  	  	  J.Steehouwer,	  Pijlers:	  vier	  boeken	  in	  casseRe,	  Rijkswaterstaat;	  	  	  Sandberg	  
InsTtuut,	  Vier	  de	  Kunstvlaai

1999	   	   M.Hunfeld,	  P.Bekkering,	  diversen	  2x,	  Utrechts	  Nieuwsblad;	  	  	  	  	  	  	  N.Sterk,	  Reformatorisch	  Dagblad;	  	  	  	  	  	  
J.v.Baren	  Smitz,	  diversen	  1x,	  Zenderstreeknieuws;	  	  	  T.Roosendaal,	  diversen	  1x,	  Telegraaf;	  	  	  	  	  	  	  	  
J.Nebbeling,	  Cobouw;	  	  	  A.	  v/d	  Vlerk,	  Kontakt;

media-‐radio-‐tv-‐docu
2018	   	   RTV	  Utrecht;
2016	   	   RTV	  Utrecht;
2013	   	   Bonhansa,	  docu	  ‘Leven	  langs	  de	  snelweg‘;
2012	   	   NTR,	  Hoop	  of	  Sloop;	  	  
2009	   	   RTV9;	  	  	  	  	  	  	  NCRV-‐radio	  Cappuccino;
2007	   	   SBS6,	  Hart	  van	  Nederland;	  	  	  	  	  RTL4	  Nieuws;	  	  	  	  	  M.Larpiëre,	  Wereldomroep-‐Nederland;	  	  	  	  	  RTL4,	  Vier	  

in	  het	  Land;	  	  RTV	  Utrecht;	  	  	  	  	  P.Ulijn,	  NOS	  journaal;	  	  	  	  	  Radiojournaal	  Het	  Filiaal;	  	  	  
2006	   	   P.v/d	  Gaag,	  Radio	  VPRO	  OVT;	  	  	  	  	  Radio	  Gelderland;	  	  	  	  	  	  	  NCRV-‐radio	  Knooppunt	  Kranenburg;	  	  	  
	   	   M.Verweij,	  Trosradio	  Nieuwsshow;	  	  	  Vara	  Ontbijt-‐Radio;	  Omroep	  Braband	  TV;	  	  TV	  Gelderland;	  	  	  	  	  

RTL4	  EdiTeNL;	  	  Radiojournaal	  Het	  Filiaal;	  	  	  
2005	   	   NaTonal	  TV	  CroaTë;	  	  	  	  	  TV	  Gelderland;	  	  	  	  	  Radio	  Gelderland;
2004	   	   RTV	  Utrecht;	  	  	  	  Radio	  Overijssel;
2003	   	   TV	  Gelderland;	  	  	  	  	  	  Radio	  Gelderland;	  	  	  	  	  	  Studio	  NL	  Wereldomroep,	  documentaire;
2002	   	   P.v/d	  Gaag,	  Radio	  VPRO,	  OVT;
2000	   	   Radio	  regio	  Rijnmond;	  	  	  	  	  	  Radio	  Midden	  Nederland;	  	  	  RTV-‐Utrecht,	  documentaire;	  	  Studio	  NL	  

Wereldomroep,	  documentaire;	  	  	  
1998	   	   Radio	  Midden	  Nederland;	  	  	  	  	  	  	  RTV	  Utrecht;	  	  	  	  J.Danvers,	  dokumentaire	  'Lekbrug';	  	  	  	  	  
	   	   Radio	  M	  Stem	  van	  M,	  interview	  ism	  Wijnen	  en	  discussie	  ism	  Scholten	  e.a	  

corresponden5e	  erfgoedorganisa5es	  en	  specialisten
...	  dat	  de	  markante	  brug	  bij	  Vianen,	  waar	  zo	  velen	  herinneringen	  aan	  hebben,	  behouden	  blijh	  	  	  	  
SPchPng	  Erfgoed	  op	  Weg	  	  	  voorziRer	  Peter	  Nijhof	  	  2016

...	  een	  grote	  cultuurhistorische	  waarde	  …	  een	  prach5ge	  illustra5e	  van	  de	  modernisering	  van	  Nederland	  in	  de	  20e	  eeuw	  	  	  
SPchPng	  Cuypersgenootschap	  	  	  	  voorziRer	  prof.	  dr.	  V.V.	  STssi	  	  2016

...	  de	  kazemajen	  bieden	  een	  uniek	  decor	  voor	  informa5eve	  tentoonstellingen	  	  	  	  
Verein	  Strasse	  des	  Friedens	  	  	  	  voorziRer	  Cornelieke	  Lagerwaard	  	  2015

...	  bouwhistorisch	  is	  de	  boogbrug	  bij	  Vianen	  één	  van	  de	  belangrijkste	  bruggen	  in	  Nederland	  	  	  	  	  
Erica	  Delgorge	  	  	  	  	  kunsthistorica,	  auteur	  	  2013

...	  icoon	  en	  beeldbepalend	  industrieel	  erfgoed	  	  	  	  
Historische	  Kring	  IJsselstein	  	  	  	  voorziRer	  Bart	  Rietveld	  	  2013

...	  toegang	  tot	  de	  kazemajen	  in	  de	  pijlers	  is	  vanaf	  de	  boogbrug	  goed	  realiseerbaar	  en	  vormt	  een	  unieke	  en	  ajrac5eve	  
belevenis	  	  	  	  
Projectbureau	  Nieuwe	  Hollandse	  Waterlinie	  	  	  voorziRer	  mr.	  Ed	  d'Hond	  	  2013

...	  de	  gebouwde	  twaalf	  verkeersbruggen	  in	  hun	  totaliteit	  is	  één	  'civieltechnisch	  monument’
Bond	  Heemschut	  	  	  	  secretaris	  T.V.	  van	  Es	  	  2012

...	  de	  brug	  is	  in	  goede	  staat	  voor	  hergebruik	  	  	  
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Utrechtse	  SPchPng	  voor	  Industrieel	  Erfgoed	  	  	  	  voorziRer	  Eric	  Nijhof	  	  2012

...	  de	  oorspronkelijke	  schoonheid	  van	  de	  onderkant	  van	  de	  boogconstruc5e	  kan	  weer	  in	  het	  zicht	  komen	  	  
Historische	  Vereniging	  Het	  Land	  van	  Brederode	  	  	  voorziRer	  Josien	  de	  Jonge-‐Verduin	  	  2012

...	  de	  brug	  is	  uniek,	  in	  vormgeving,	  maat	  en	  tijdstypering	  	  	  
Commissie	  Monumenten	  en	  Binnenstad	  van	  de	  gemeente	  Vianen	  	  	  voorzitter	  ing.	  Piet	  den	  Hertog	  	  2010

...	  de	  brug	  moet	  blijven	  en	  in	  gebruik	  worden	  gesteld	  als	  fiets-‐	  en	  voetgangersverbinding	  	  	  	  
Historische	  Kring	  Nieuwegein	  	  	  	  secretaris	  P.	  Stennekes  2010

...	  kazemajen	  weer	  zichtbaar	  en	  toegankelijk	  maken	  	  	  	  
SPchPng	  Menno	  van	  Coehoorn	  	  voorziRer	  E.N.	  Westerhuis	  	  2007

...	  uniek	  van	  construc5e	  …	  eerste	  toepassing	  van	  een	  plaatwerkboog	  in	  Nederland	  	  	  	  
ir.	  Tj	  Visser,	  ir.	  J.	  ter	  Brugge,	  ir.	  P.	  Kiea	  	  	  	  oud	  HID’s	  Rijkswaterstaat	  	  2007

...	  de	  bruggen	  vertegenwoordigen	  een	  zodanig	  groot	  historisch	  belang	  dat	  bescherming	  noodzakelijk	  is	  	  	  	  
Marie-‐Louise	  ten	  Horn-‐van	  Nispen	  	  	  historica,	  techniek	  &	  infrastructuur	  	  2004

...	  deze	  stalen	  boogbrug	  komt	  te	  zijner	  5jd	  in	  aanmerking	  als	  Rijksmonument	  	  	  	  
Nederlandse	  Bruggen	  SPchPng	  	  	  conclusie	  rapport	  Boogbrug	  Vianen	  	  1999

...	  een	  fraai	  eigen	  karakter	  	  	  
FederaPe	  SPchts	  Cultureel	  Erfgoed	  	  	  directeur	  drs.	  A.L.	  Jordaans	  1998

studie
• RIJKSWEGENPLAN,	  BESLUIT	  van	  den	  4den	  Juni	  1927:	  Koninklijke	  Bibliotheek	  Den	  Haag	  1927

• De	  Ingenieur,	  ir.	  W.Harmsen	  1934	  

• STAAL,	  ir.	  B.Braat	  1936

• Architectura,	  Th.	  Haakma	  Wagenaar	  1937	  

• De	  lotgevallen	  van	  de	  Spoorbruggen	  over	  onze	  grote	  rivieren,	  A.H.	  Foest	  	  juni	  1946

• Nederlandse	  ingenieurs	  en	  hun	  kunstwerken:	  Stichting	  Historie	  der	  Techniek,	  M.L.	  Ten	  Horn-‐van	  Nispen	  1994

• PIE	  RAPPORTENREEKS	  nr.	  1,	  	  COMPENDIUM	  BRUGGEN:	  Nederlandse	  Bruggen	  STchTng,	  TU	  DelV	  	  1994

• PIE	  RAPPORTENREEKS	  nr.	  15,	  	  	  BRUGGEN	  ALS	  INDUSTRIEEL	  ERFGOED:	  	  NBS	  -‐	  TU	  DelV	  	  1994

• Herbestemming	  industrieel	  erfgoed	  in	  Nederland,	  Peter	  Nijhof,	  Ed	  Schulte	  	  1994

• De	  Waalbrug	  bij	  Zaltbommel,	  diverse	  auteurs	  	  1995

• Bruggen	  in	  Nederland,	  Vaste	  bruggen	  van	  ijzer	  en	  staal:	  Nederlandse	  Bruggen	  STchTng	  1997

• Beleid	  en	  Planning	  in	  de	  wegenbouw:	  Rijkswaterstaat,	  Dirk	  Maarten	  Ligtermoet	  1998

• Twee	  eeuwen	  Rijkswaterstaat:	  Europese	  Bibliotheek,	  o.a.	  M.L.	  Ten	  Horn-‐van	  Nispen	  1998

• Kruising,	  De	  geschiedenis	  van	  pont	  en	  Lekbrug:	  Europese	  Bibliotheek,	  M.J.	  Ververs,	  1999
• Overspanning,	  De	  bouw	  van	  de	  tweede	  Lekbrug	  bij	  Vianen:	  Europese	  Bibliotheek,	  G.	  Haverkamp	  1999	  
• Verzoek	  tot	  aanwijzing	  Rijksmonument	  van	  de	  boogbrug	  over	  de	  Lek	  bij	  Vianen:	  SBV	  1999	  
• BOUW	  stalen	  overbrugging	  over	  de	  Lek	  bij	  Vianen	  1936,	  herbouw	  1948:	  SBV	  2000
• Verzoek	  tot	  aanwijzing	  Rijksmonument	  van	  de	  verkeersbrug	  over	  de	  Waal	  bij	  Zaltbommel:	  SBV	  2002
• Bruggen,	  Visie	  op	  architectuur	  &	  construcTe:	  Nederlandse	  Bruggen	  STchTng,	  o.a.	  Erica	  Delgorge	  2004

• Verzoek	  tot	  voordracht	  Unesco	  Werelderfgoed	  van	  de	  12	  bruggen:	  SBV	  2004
• Verzoek	  tot	  aanwijzing	  Complex	  Rijksmonument	  van	  de	  12	  bruggen	  van	  het	  RWP	  1927:	  SBV	  2005
• Bruggen,	  CATEGORIAAL	  ONDERZOEK	  WEDEROPBOUW	  1940-‐1965:	  Nederlandse	  Bruggen	  STchTng	  2006
• Bruggen	  in	  Nederland	  1940-‐1950,	  Vernieling	  en	  herstel:	  NBS,	  Elisabeth	  van	  Blankenstein	  2009

• Verzoek	  tot	  aanwijzing	  gemeentelijk	  monument	  van	  de	  boogbrug	  over	  de	  Lek	  bij	  Vianen:	  SBV	  2010
• Kwaliteitsgids	  Utrechtse	  Landschappen	  -‐	  Katern	  Rivierengebied:	  provincie	  Utrecht	  2011

• Kwaliteitsgids	  Utrechtse	  Landschappen	  -‐	  Katern	  Groene	  Hart:	  provincie	  Utrecht	  2011

• Kwaliteitsgids	  Utrechtse	  Landschappen	  -‐	  Katern	  Waterlinies:	  provincie	  Utrecht	  2011

• Over	  de	  Waal,	  Waalbrug	  Nijmegen	  1936-‐2011,	  diverse	  auteurs	  2011
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• Utrechtse	  Landschappen:	  provincie	  Utrecht	  2012

• De	  Nederlandse	  Brug,	  40	  markante	  voorbeelden:	  Nederlandse	  Bruggen	  STchTng	  2012

• Brugelement:	  Museum	  van	  Zuilen	  &	  SBV	  2013

• Masterplan,	  herbestemming	  boogbrug	  Vianen:	  SBV	  2015
• Tastbare	  Tijd	  2.0,	  Roland	  BlijdensTjn	  2015

• De	  Viaanse	  oversteek,	  kathedraal	  van	  staal:	  SBV	  2015
• CentreNL:	  SBV	  2016
• IN	  VERBINDING!	  	  coalitIieakkoord:	  provincie	  Utrecht	  2015	  -‐	  2019

• RealisaTeplan	  Fiets	  2016-‐2020:	  provincie	  Utrecht	  2016

• Cultuur	  en	  erfgoednota	  2016-‐2019:	  provincie	  Utrecht	  2016

• Erfgoedparel	  *2017:	  	  SBV	  2017

exposi5es
2018	   Grote	  Kerk	   Den	  Bosch	   MoM-‐Strasse	  /	  Vredesbrug	  Vianen	  
2014	   Museum	  IJsselstein	   IJsselstein	   Ik	  boog	  op	  MIJ	  
	   Fortwachtershuisje	   Vreeswijk	   Magnificat	  /	  Ik	  ben	  naar	  de	  Lek	  
2013	   Fortwachtershuisje	   Vreeswijk	   Magnificat	  /	  Autobiecht	  
	   Museum	  van	  Zuilen	   Utrecht	   Brugelement
	   St.	  Nicolaas	  Lyceum	   Amsterdam	   Kunstvlaai	  9	  /	  Denkend	  a.d.	  boogbrug
2010	   Veemvloer	   Amsterdam	   Ik	  Boog	  in	  Rood	  
	   Westergasfabriek	   Amsterdam	   Kunstvlaai	  8	  /	  ODE
	   Lekart	   Culemborg	   Ik	  boog	  de	  bogen	  van	  Vianen	  en	  Culemborg	  
2008	   Westergasfabriek	   Amsterdam	   Kunstvlaai	  7	  /Griethausen
2007	   Solos	   Amsterdam	   Spektraal	  Rood	  

	   Stroom	   Den	  Haag	   	   Binnen	  gekomen	  stukken	  /	  SBV
	   Lekbrug	   Vianen	   	   Geef	  uw	  stem	  red	  de	  boogbrug

2006	   Westergasfabriek	   Amsterdam	   Kunstvlaai	  6	  /	  Uit	  De	  Verzameling	  Van
	   V.	  Inter.	  Kuns�est. 	   Magdeburg	  D	   Kunspest.	  /	  Zo	  Bommel	  #	  2050	  

2004	   Westergasfabriek	   Amsterdam	   	   Kunstvlaai	  5	  /	  BaliekluivenKuns�est.	  
	   Stadsmuseum	   IJsselstein	   	   SBV	  presenteert	  H.Wijnen	  /	  SYMFONIE	  VAN	  EEN	  BRUG	  
2002	   Stroom	  hcbk	   Den	  Haag	   Binnen	  gekomen	  stukken	  /	  SBV	  

	   Westergasfabriek	   Amsterdam	   4e	  Kunstvlaai	  /	  SBV	  presenteert	  N.Scholten	  
1998	   Janskerk	   Utrecht	   Kunstmanifesta5e	  /	  Donateurs	  Werpen	  

KUNSTENAARS:
STchTng	  Boogbrug	  Vianen	  is	  in	  1999	  aangemerkt	  als	  kunstenaarsiniTaTef.	  
Kunstenaars	  die	  deelgenomen	  hebben	  aan	  door	  STchTng	  Boogbrug	  Vianen	  georganiseerde	  exposiTes:

-‐ Henk	  Wijnen	  
-‐ Hugo	  Boxhoorn	  
-‐ Nico	  Scholten	  
-‐ Ad	  van	  Rosmalen	  /	  Esther	  de	  Vries	  
-‐ Ienke	  Kastelein	  
-‐ John	  Körmeling	  
-‐ Veroon	  van	  den	  Heuvel	  
-‐Wim	  van	  Sijl

KUNSTENAAR	  /	  INITIATIEFNEMER:
Wim	  van	  Sijl	  (1955),	  opgeleid	  als	  ingenieur,	  piloot	  en	  docent	  oosterse	  levensfilosofie,	  koos	  in	  1975	  voor	  beeldende	  
kunst	  nadat	  hij	  in	  aanraking	  was	  gekomen	  met	  westerse	  levensfilosofie.	  ‘Het	  Leven	  als	  Kunstwerk’	  werd	  zijn	  moto	  en	  
onderwerp	  voor	  een	  zeven	  jarige	  kunststudie.	  Op	  de	  Jan	  van	  Eyck	  academie	  ontwikkelde	  hij	  het	  Totaalspel	  dat	  in	  de	  
jaren	  80	  leidde	  tot	  de	  Porna-‐cyclus,	  Roem-‐cyclus,	  Reis-‐cyclus	  en	  Ateljee-‐cyclus.	  Aspecten	  van	  zijn	  leven	  werkte	  hij	  uit	  in	  
drieledige	  configuraTes	  (‘reliek’,	  ‘reliekdrager’	  en	  ‘derde	  component’)	  die	  door	  BKR-‐Utrecht	  werden	  aangeschaV.	  
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In	  de	  jaren	  negenTg	  ontwierp	  hij	  het	  begrip	  ‘zelfreflecTe’,	  toenterTjd	  nog	  niet	  in	  de	  Van	  Dale	  omschreven.	  Hij	  ontdekte	  
bij	  bestudering	  van	  kernfysica	  en	  kosmologie	  dat	  mentale	  zelfreflecTe	  (zelfprojecTe)	  een	  natuurkundige	  oorzaak	  heeV.	  
Hij	  bouwde	  hierop	  een	  eigen	  systeem	  van	  ZelfreflecTe,	  Energie,	  Tijd	  (ZET)	  ...	  “zelfreflec5e	  is	  een	  universele	  fysieke	  
wetma5gheid	  die	  in	  alles	  aanwezig	  is	  en	  met	  5jd	  en	  energie	  de	  evolu5e	  veroorzaakt”.	  
Vanuit	  dit	  systeem	  ontwierp	  hij	  in	  de	  jaren	  90	  een	  hiërarchie	  van	  zelfreflecTes	  beginnend	  met	  persoonlijke	  
zelfreflecTes,	  gevolgd	  door	  complexere	  zelfreflecTes	  in	  omgeving,	  stad,	  naTe,	  conTnent	  en	  planeet.	  

Materieel	  erfgoed	  en	  immaterieel	  erfgoed	  werden	  vervolgens	  gebruikt	  als	  fundamenten	  waarop	  de	  hiërarchie	  van	  de	  
zelfreflecTe	  verder	  werden	  ontwikkeld	  in	  de	  erfgoedkunstwerken:

-‐ W-‐Domeinen:	  ‘behoud	  erfgoed	  Brandstoffenhandel	  Batenburg	  Van	  Sijl’
-‐ Complex	  VesTng	  IJsselstein:	  ‘behoud	  en	  bescherming	  van	  de	  middeleeuwse	  vesTngwerken	  IJsselstein’
-‐ Boogbrug	  Vianen:	  ‘behoud	  en	  bescherming	  van	  twaalf	  bruggen	  gebouwd	  in	  het	  kader	  van	  het	  Rijkswegenplan	  1927’
-‐ Ter	  ReflekTe:	  ‘behoud	  en	  bescherming	  van	  zendergebouw	  en	  wachthuisje	  Radio	  Nederland	  Wereldomroep’

Voor	  zijn	  werk	  ontving	  Van	  Sijl	  meerdere	  subsidies	  en	  beurzen.	  
Van	  Sijl	  is	  in	  bezit	  van	  zijn	  gehele	  oeuvre.	  
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