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Stichting
Boogbrug
Vianen
streeft naar
behoud en
erkenning van
de 12 grote bruggen
van het
Rijkswegenplan 1927
als spiegel
van
Nederland

IJsselstein	
  24	
  januari	
  2015	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
Cornelieke	
  
	
  
Fijn	
  te	
  horen	
  dat	
  h et	
  met	
  jullie	
  en	
  je	
  moeder	
  goed	
  gaat.	
  
	
  
Zoals	
  telefonisch	
  b esproken	
  wil	
  ik	
  namens	
  Stichting	
  Boogbrug	
  Vianen	
  een	
  
symposium	
  over	
  herbestemmingen	
  van	
  de	
  boogbrug	
  organiseren	
  en	
  daarbij	
  h et	
  
idee	
  meenemen	
  dat	
  d e	
  brug	
  als	
  	
  ‘infrastructureel	
  kunstwerk’	
  en	
  ‘vredesbrug’	
  
wordt	
  opgenomen	
  in	
  d e	
  ‘Europese	
  Vredesweg’.	
  
	
  
Bijgesloten	
  is	
  h et	
  inspiratiedocument	
  ‘	
  d e	
  V iaanse	
  oversteek’	
  waarin	
  h et	
  idee	
  
vermeld	
  staat.	
  
	
  
Het	
  zou	
  goed	
  zijn	
  wanneer	
  je	
  bij	
  het	
  s ymposium	
  op	
  d e	
  brug	
  aanwezig	
  zou	
  kunnen	
  
zijn.	
  
Het	
  p lan	
  is	
  om	
  h et	
  symposium	
  op	
  21	
  mei	
  2015	
  te	
  laten	
  plaatsvinden.	
  
	
  
Een	
  omschrijvende	
  b evestiging	
  van	
  d e	
  stichting	
  Strasse	
  des	
  Friedens	
  is	
  alvast	
  van	
  
harte	
  welkom:	
  d eze	
  kan	
  ik	
  dan	
  meenemen	
  in	
  h et	
  enthousiasmeren	
  van	
  d e	
  andere	
  
participerende	
  partijen.	
  
	
  
Ik	
  hoop	
  spoedig	
  een	
  reactie	
  te	
  horen.	
  
	
  
hartelijke	
  groet	
  
Wim	
  van	
  Sijl

DeheerDr.Frans
Timmermans
Eerste
vicevoorzitter
vande
Europese
Commassie
B - 1049 Brussel
BELGIEN
St.Wendel,27august!s2015

Onderwe
rp: Vredesbrug Vianen
heerTimmermans
Geachte
grenzend
Vanuitde Duitsedeelstaat
Saarland,
aanLuxemburg
en Frankrijk,
wordter sinds1979
gewerktaanhet project"StraBe
desFriedens
- StraBe
derSkulpturen
in Europa"(kort:
desFriedens"),
een5.500km langebeeldenroute
vanMoskounaarNormandie
"skulpturenstraBe
(4.000km)envanAmsterdam
(1.500km).Oorspronkelijk
naarde Pyreneedn
het ideevanOtto
Freundlich,
eenin WOllvermoorde
kunstenaar
en filosoof,ontwikkelde
hetvredesproject
zich
LeoKornbrust.
echterpastot zijnhuidigevormdoortoedoenvande Duitsebeeldhouwer
Bovendien
Inmiddels
staaner langsde tweetrajectenmeerdan500beelden.
inspireert
het
projectdiverse
in heelEuropa.
anderekunstmanifestaties
en vredesinitiatieven
Debetekenis
vanhet woord"beelden"
isvergeleken
metvroegerveelruimergeworden.
Bijde
gaathet 66kom installaties,
performances
"SkulpturenstraBe
desFriedens"
land-art,
en zelfs
gebouwen
- dusbijv.ookom bruggen.
eenverzoek
vanStichting
Boogbrug
Vianenom de
Injanuari2015kreegonzeorganisatie
in Sankt
boogbrug
overde Lekop te nemenin de Europese
beeldenroute.
Onsbesluur(gevestigd
in de
Wendel,saarland)
heeftop 21juni2015besloten
de boogbrug
bij Vianenals"vredesbrug"
routeop te nemen.Deorganisatie
beschouwt
de boogbrug
alsmetafoorbij uitstekvoor
"vredesverbindingen".
Datde brugin Woll vernieldwerd,geefthaarals"vredesbrug"
bovendien
Hetfeit dat de brug(eigenlijk)
eenmonumentis en alsbouwwerk
een
bijzondere
betekenis.
gedeelte
geschiedenis
weerspiegelt,
verleentdit planvoorhet Nederlandse
stukjeNederlandse
vande beeldenroute
duidelijkmeerwaarde.
Ve.elnstra(e desFrledens-stGRe
derskulpturenin Europa- 0tto Freundlich
Geselbchaft
e.v.
FrauKerstinSommer:Anlchrift: We6chweilerstraRe
14 D 66606Sl.Wend€|.
Ges.hiiftsstel
eLeiterini
T e l./Fa x:+49 (0)5 3s 13060303;
Em ail: m ail@ s t r as
des
s ef r ie d e n s d e
90, 3Lc:5ALADE51WN0
Speideikontor(reissparkasse
st. wendel,rBAN:DE815925102000000100
Mnk t e um t ii. BildungundKut ur des S a a r L a n d e s
S c hirmh ercch all:
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Overigens
biedende kazematten
eenuniekdecorvoorinformatieve
tentoonstellingen
en andere
(tijdelijke)
actiesdiein het kadervande Europese
eenwording
en vredegeinitieerd
kunnen
worden,mededoorde organisatie
desFriedens".
Derol dieparticulieren
"SkulpturenstraBe
en
gebjed
(tegenover
non-profit
organisaties
op dit
spelen
initiatieven
vande overheid)
is de laatste
jarensteedsbelangrijker
geworden
en dietrendzalzichin de toekomstalleenmaarversterken.
DeStichting
Boogbrug
Vianenzalmet betrekking
tot de brugoverde Lekbij ministerBussemaker
vanOC& W op zeerkortetermijnopnieuweenaanwiizingsverzoek
tot rijksmonument
indienen.
Onzeorganisatie
steuntdezestapen heeftministerBussemaker
inmiddels
eenbriefgestuurd,
waarinwij haarverzoeken,
in haaroverwegingen
met betrekking
tot de statusvande boogbrug
rekening
te houdenmetonsbesluitde brugals"vredesbrug"
in de noord-zuid-route
vande
"Europiische
SkulpturenstraBe
desFriedens"
op te nemen.Wij verzoeken
haartevensde nieuwe
situatiediedaardooris ontstaanbij haarafweging
te betrekken:
de brugvanVianenis nu geschiedenis
geworden.*
wereldwijd
in de
- de achtste"vredesbrug"
Echterzaluiteindelijk
de ministervanInfrastructuur
en Milieu,mevr.drs.Schultz
vanHaegen,
(gedeeltelijke)
gaat
beslissen
of de geplande
sloopvande brugondanks
dezeontwikkelingen
plaatsvinden.
Omdezeredenhebbenwij ministerSchultz
vanHaegen
eenvrijwelgelijkluidende
gestuu.d
brief
waarinwij haarverzoeken,
het belangvande brugin het kadervande "StraBe
des
Friedens"
in de besluitvorming
meete latenwegen.
Vanwege
hetfeit dat het bestaansrecht
vande brugnietalleenmetfinanci€le,
infrastructurele
en
culturele
aspekten
samenhangt
maarvooralookin een{wereldomspannend)
strevennaarvrede
gezienmoetworden,heefthet bestuurvanonzeorganisatie
bovendien
de ministers
van
Buitenlandse
Zakenen Defensie
op de hoogtegesteld.
Wellichtdoetzicheengelegenheid
voor,
dat u de betrokken
ministers
bij hunbesluitvorming
in dezekwestieterziidekuntstaan.
Bedankt
vooruw tijd en uw aandacht.
Mochtu meerinformatie
nodighebbendanbentu welkom
om contactop te nemen.Onzewebsitewordtvernieuwd
en is helaas
nognietonline.

directeu MuseumSonktWendel

* Dezevenreedsbestaande
(Belgid),
bruggen
zijnin Tbilisi(Georgie),
Willebroek
Londonderry
(Noordlerland),
UlanBator(Mongoli6),
Buffalo(US),Calgary
en overhet Suezkanaal
{Canada)
(Esypte).

Mevr.drs.M.H.Schultz
vanHaegen
MinistervanInfrastructuur
en Milieu
Postbus
20901.
2500EX DenHaag
NIEDE
RLANDE
St.Wendel,
31 augustus
2015

Onderwery: VrcdesbtugVionen
jl. overdit onderwerp,woo n rccente
DezebriefveNangtonzebrief von27 augustus
ontwikkelingen
dbusievelijk
niet zijn verwerkt
Geachte
mevrouwSchultz
vanHaegen,
grenzend
vanuitde Duitsedeelstaat
Saarland,
aanLuxemburg
en Frankrijk,
wordter sinds1979
gewerktaanhet project"StraBe
desFriedens
- StraBederSkulpturen
in Europa"(kort:
"SkulpturenstraBe
desFriedens"),
een5.500km langebeeldenroute
vanMoskounaarNormandiE
(4.000km)en vanAmsterdam
(1.500
naarde Pyreneeen
km).Oorspronkelijk
het ideevanOtto
Freundlich,
eenin WOllvermoorde
kunstenaar
en filosoof,ontwikkelde
hetvredesproject
zich
echterpastot zijnhuidigevormdoortoedoenvande Duitsebeeldhouwer
LeoKornbrust.
Inmiddels
staaner langsde tweetrajectenmeerdan500beelden.
Bovendien
inspireert
het
projectdiverse
anderekunstmanlfestaties
en vredesinitiatieven
in heelEuropa.
Debetekenis
vanhet woord"beelden"
is vergeleken
metvroegerveelruimergeworden.
Bijde
gaathet66kom installaties,
performances
desFriedens"
"SkulpturenstraBe
land-art,
en zelfs
gebouwen
- dusbijv.ookom bruggen.
Injanuari2015kreegonzeorganisatie
eenverzoek
vanStichting
Boogbrug
Vianenom de
boogbrug
overde Lekop te nemenin de Europese
beeldenroute.
Onsbestuur(gevestigd
in Sankt
Wendel,Saarland)
heeftop 21juni2015besloten
de boogbrug
bij Vianenals"vredesbrug"
in de
routeop te nemen.Deorganisatie
beschouwt
de boogbrug
alsmetafoorbij uitstekvoor
Datde brugin WOllvernield
werd,geefthaarals"vredesbrug"
"vredesverbindingen".
bovendien
bijzondere
betekenis.
Hetfeit dat de brug(eigenlijk)
eenmonumentis en alsbouwwerk
een
geschiedenis
gedeelte
stukjeNederlandse
weerspiegelt,
verleentdit planvoorhet Nederlandse
vande beeldenroute
duidelijkmeerwaarde.
VerelnStraRedesFri€dens-StraRe
de.Skulpturen
in Europa OttoFreundlkhGesells.hafte.V.
Fra! (€rstinSommer:anschrift: we6chweilerstraRe
Ges.hiiftsstellel€iterinr
14 D 66606Sr.wendel.
T€|./Fax:+49(0)5351a050303;
Emalrmail@itraise-d€efried€nsde
Kreissparkasse
Spendenkontor
St,WendeL,IBAN:
OEa15925102000000100
90, B C:5AtADE51WNO
SchirmhEnschaft:
M nkteriumfijrBildungundKulturdesSaaf
andes

Overigens
biedende kazematten
eenuniekdecorvoorinformatieve
tentoonstellingen
en andere
(tijdelijke)
actiesdie in het kadervande Europese
eenwording
en vredegeinitieerd
kunnen
"SkulpturenstraBe
worden,mededoorde organisatie
desFriedens".
Derol dieparticulieren
en
non-profit
organisaties
op dit gebiedspelen(tegenover
initiatieven
vande overheid)
is de laatste
jarensteedsbelangrijker
geworden
en dietrendzalzichin detoekomstalleenmaarversterken.
DeStichting
Boogbrug
Vianenzalmet betrekking
tot de brugoverde Lekbjj ministerBussemaker
vanOC& W op zeerkortetermijnopnieuweenaanwijzingsierzoek
tot rijksmonument
indienen.
Onzeorganisatie
steuntdezestapen heeftministerBussemaker
inmiddels
eenbriefgestuurd,
waarinwij haarverzoeken,
in haaroverwegingen
met betrekking
tot de statusvande boogbrug
rekening
te houdenmet onsbesluitde brugals"vredesbrug"
in de noord-zuid-route
vande
"Europiiische
SkulpturenstraBe
desFriedens"
op te nemen.Wijverzoeken
haartevensde nieuwe
situatiediedaardooris ontstaanbij uw overwegingen
te betrekken:
de brugvanVianenis nugeworden.*
wereldwijd
- de achtste"vredesbrug"
in de geschiedenis
(gedeeltelijke)
Echterzultu uiteindelijk
beslissen
of de geplande
sloopvande bruSondanks
deze
gaatplaatsvinden.
ontwikkelingen
Omdezeredenverzoeken
wij ooku, het belangvande brugin
het kadervande "StraBe
desFriedens"
in uw besluitvorming
meete latenwegen.
Vanwege
hetfeit dat het bestaansrecht
vande brugnietalleenmetfinancidle
en infrastructurele
aspekten
samenhangt
maarvooralin eenculturele
contexten het (wereldomspannende)
streven
naarvredegezienmoetworden,heefthet bestuurvanonzeorganisatie
ookuw collega-ministers
vanBuitenlandse
Zakenen Defensie
overdezekwestiegeinformeerd.
Bovendien
hebbenwij de
heerDr.FransTimmermans,
eerstevicevoorzitter
vande Europese
Commissie,
ervanop de
hoogtegesteld.
Bedankt
vooruw tijd en uw aandacht.
Mochtu meerinformatie
nodighebbendanbentu welkom
om contactop te nemen.Onzewebsitewordtvernieuwd
en is helaasnognietonline.
groet,
Met vriendelijke

drs.

e Lagerwaard

VercinSkulpturcnstvBedesFriedens
dirccteu MuseumSqnktWendel

* Dezevenreedsbestaande
(Belgi6),
bruggen
zijnin Tbilisi(Georgi€),
Willebroek
Londonderry
(Noordlerland),
UlanBator{Mongolid),
Buffalo(Us),calgary(canada)
en overhetsuezkanaal
(Eeypte).

DeheerB,Koenders
Minister
vanBuitenlandse
Zaken
Postbus
20061
2500EB DenHaag
NIEDERLANDE
St.Wendel,27augustus
2015

Onderwerp:Vredesbrug
Vianen

Geachte
heerKoenders,
vanuitde Duitsedeelstaat
grenzend
Saarland,
aanLuxemburg
en Frankrijk,
wordter sinds1979
gewerktaanhet project"StraBe
desFriedens
- StraBederSkulpturen
in Europa"(kort:
desFriedens"),
een5.500km langebeeldenroute
"SkulpturenstraBe
vanMoskounaarNormandi6
(4.000km)en vanAmsterdam
(1.500km).Oorspronkelijk
naarde Pyreneeen
het ideevanOtto
Freundlich,
eenin WOllvermoorde
kunstenaar
en filosoof,ontwikkelde
hetvredesproject
zich
echterpastot zijnhuidigevormdoortoedoenvande Duitsebeeldhouwer
LeoKornbrust.
Inmiddels
staaner langsde tweetrajectenmeerdan500beelden.
Bovendien
inspireert
het
projectdiverse
anderekunstmanifestaties
en vredesinitiatieven
in heelEuropa.
Debetekenis
vanhet woord"beelden"
is vergeleken
metvroegerveelruimergeworden.
Bijde
"SkulpturenstraBe
gaat
performances
desFriedens" het 66kom installaties,
land-art,
en zelfs
gebouwen
- dusbijv.ookom bruggen.
Injanuari2015kreegonzeorganisatie
eenverzoek
vanStichting
Boogbrug
Vianenom de
jn Sankt
boogbrug
overde Lekop te nemenin de Europese
beeldenroute.
Onsbestuur(gevestigd
Wendel,Saarland)
heeftop 21juni2015besloten
de boogbrug
bij Vianenals"vredesbrug"
in de
routeop te nemen.Deorganisatie
beschouwt
de boogbrug
alsmetafoorbij uitstekvoor
"vredesverbindingen".
Datde brugin WOllvernield
werd,geefthaarals"vredesbrug"
bovendien
bijzondere
betekenis.
Hetfeit dat de brug{eigenlijk)
eenmonumentis en alsbouwwerk
een
geschiedenis
stukjeNederlandse
weerspiegelt,
gedeelte
verleentdit planvoorhet Nederlandse
vande beeldenroute
duidelijk
meerwaarde.

VerelnStraRedesFri€dens
in Europa 0tto Freundli.hGeiellschaft
e.V
-StraBederSkulpturen
FGU(e6tin Sommer:Anschil: We6chw€ile6traRe
Ges.hlifBsteleleitefnr
14 D-65606 Sr.Wende.
+49(0)63514060303j8ma
Tel./Fax:
l: mail@slrasse
desfriedens.de
Kre$parkasse5t. Wende,|BAN:oEa15925102000000100
Spendenkontor
90, 3tc:SALADE5IWND
Schnmh€rrschaft:
M nkreriumfiirBildunBundKulturdesSaa.andes

Overigens
biedende kazematten
eenuniekdecorvoorinformatieve
tentoonstellingen
en andere
(tijdelijke)
actiesdiein het kadervande Europese
eenwording
en vredegeinitieerd
kunnen
worden,mededoorde organisatie
"SkulpturenstraBe
desFriedens".
Derol dieparticulieren
en
non-profit
organisaties
gebied
(tegenover
op dit
spelen
initiatieven
vande overheid)
is de laatste
jarensteedsbelangrijker
geworden
en dietrendzalzichin de toekomstalleenmaarversterken.
DeStichting
Boogbrug
Vianenzalmet betrekking
tot de brugoverde Lekbij ministerBussemaker
vanOC& W op zeerkortetermijnopnieuweenaanwijzingsverzoek
tot riiksmonument
indienen.
Onzeorganisatie
steuntdezestapen heeftminlsterBussemaker
inmiddels
eenbriefgestuurd,
waarinwij haarverzoeken,
in haaroverwegingen
met betrekking
tot de statusvande boogbrug
rekening
te houdenmetonsbesluitde brugals"vredesbrug"
in de noord-zuid-route
vande
"EuropAische
SkulpturenstraBe
desFriedens"
op te nemen.Wij verzoeken
haartevensde nieuwe
situatiediedaardooris ontstaanbij haarafweging
te betrekken:
de brugvanVianenis nuwereldwijd
- de achtste"vredesbrug"
in de geschiedenis
geworden.*
Echterzalde ministervanInfrastructuur
en Milieu,mevr.drs.Schultz
vanHaegen,
uiteindelijk
(gedeeltelijke)
beslissen
of de geplande
sloopvande brugondanks
gaat
dezeontwikkelingen
plaatsvinden.
Omdezeredenhebbenwij ministerSchultz
vanHaegen
eenvrijwelgelijkluidende
gestuurd,
brief
waarinwij haarverzoeken,
het belangvande brugin het kadervande ,,StraBe
des
Friedens"
in de besluitvorming
meete latenwegen.
Vanwege
hetfeit dat het bestaansrecht
vande brugnietalleenmet infrastructurele
en culturele
aspekten
samenhangt
maarvooralookln een(wereldomspannend)
strevennaarvredegezien
moetworden,heefthet bestuurvanonzeorganisatie
ookuw collega-minister
vanDefensie
over
dezekwestiegeinformeerd.
Tevenshebbenwij de heerDr.Frans
Timmermans,
eerste
vicevoorzitter
vande Europese
Commissie,
ervanop de hoogtegesteld.
Bedankt
vooruw tijd en uw aandacht.
Mochtu meerinformatie
nodighebbendanbentu welkom
om contactop te nemen.Onzewebsitewordtvernieuwd
en is helaasnosnietonline.
groet,
Met vriendeltke

drs.Corneliek

rwaard

directeurMuseumSqnktWendel
* Dezevenreedsbestaande
bruggen
zijnin Tbilisi(Georgid),
(Belgi6),
Willebroek
Londonderry
UlanBator(Mongolie),
Buffalo(US),Calgary
en overhetSuezkanaal
{Noordlerland),
{Canada)
(Egypte).

M
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Mevr.J.A.Hennis-Plasschaert
Ministervan
Defensie
Postbus
20701
2500ESDenHaag

-l

-l

N IEDER LAN DE
St.Wendel,27
augustus
2015

Onderwery:Vredesbtug
Vianen

Geachte
mevrouwHennis-Plasschaert,
grenzend
vanuitde Duitsedeelstaat
Saarland,
aanLuxemburg
en Frankrijk,
wordter sinds1979
gewerktaanhet project"StraBe
desFriedens
- StraBederSkulpturen
in Europa"(kort:
"SkulpturenstraBe
desFriedens"),
een5.500km langebeeldenroute
vanMoskounaarNormandi€
(4.000km)envanAmsterdam
(1.500km).Oorspronkelijk
naarde Pyreneedn
het ideevanOtto
Freundlich,
eenin WOllvermoorde
kunstenaar
enfilosoof,ontwikkelde
het vredesproject
zich
echterpastot zijnhuidigevormdoortoedoenvande Duitsebeeldhouwer
LeoKornbrust.
Inmiddels
staaner langsde tweetrajectenmeerdan500beelden.Bovendien
inspireert
het
projectdiverse
anderekunstmanifestaties
en vredesjnitiatjeven
in heelEuropa.
Debetekenis
vanhet woord"beelden"isvergeleken
metvroegerveelruimergeworden.
Bijde
"SkulpturenstraBe
gaathet 66kom installaties,
performances
desFriedens"
land-art,
en zelfs
gebouwen
- dusbijv.ookom bruggen.
Injanuari2015kreegonzeorganisatie
eenverzoek
vanStichting
Boogbrug
Vianenom de
boogbrug
overde Lekop te nemenin de Europese
beeldenroute.
Onsbestuur(gevestigd
in Sankt
Wendel,Saarland)
heeftop 21juni2015besloten
de boogbrug
bijVianenals"vredesbrug"
in de
routeop te nemen.Deorganisatie
beschouwt
de boogbrug
alsmetafoorbij uitstekvoor
"vredesverbindingen".
Datde brugin WOllvernieldwerd,geefthaarals"vredesbrug"
bovendien
bijzondere
betekenis.
Hetfeit dat de brug(eigenlijk)
eenmonumentis en alsbouwwerk
een
geschiedenis
gedeelte
stukjeNederlandse
weerspiegelt,
verleentdit planvoorhet Nederlandse
vande beeldenroute
duidelijkmeerwaarde.

VereinStraRe
desFri€dens-StraR€
der Skulpturenn Europa-OttoFreundlich
G€s€llschaft€.V.
Geschiiftsstelleleitennr
FrauKersriisonmer;AnschriftrwerschweierstraRe
14 D 66606st,wendel.
Tel./Fari+49(0)ff 51 4060303;Email:mail@strasse-desi.dens.de
spendenkonto:Kreissparkassest.wendel,
BAN:D8a159251020
0000010090, B c: sAtaDE5lwN0
MlnisteriumfijrBildunBundKult!rde5Saaaand€s
Schnmhercchaft:

Overigens
biedende kazematten
eenuniekdecorvoorinformatieve
tentoonstellingen
en andere
(tijdelijke)
actiesdiein het kadervande Europese
eenwording
en vredegeinitieerd
kunnen
worden,mededoorde organisatie
particulieren
desFriedens".
"SkulpturenstraBe
Derol die
en
non-profit
organisaties
op dit gebiedspelen(tegenover
initiatieven
vande overheid)
is de laatste
jarensteedsbelangrijker
geworden
en dietrendzalzichin de toekomstalleenmaarversterken.
DeStichting
Boogbrug
Vianenzalmet betrekking
tot de brugoverde Lekbij ministerBussemaker
vanOC& W op zeerkortetermijnopnieuweenaanwiizingsverzoek
tot rtksmonument
indienen.
Onzeorganisatie
steuntdezestapen heeftministerBussemaker
inmiddels
eenbriefgestuurd,
waarinwij haarverzoeken,
in haaroverwegingen
met betrekking
tot de statusvande boogbrug
rekening
te houdenmet onsbesluitde brugals"vredesbrug"
in de noord-zuid-route
vande
SkulpturenstraBe
"Europeische
desFriedens"
op te nemen.Wij verzoeken
haartevensde nieuwe
situatiediedaardooris ontstaanbij haarafweging
te betrekken:
de brugvanVianenjs nugeworden.*
wereldwijd
- de achtste"vredesbrug"
in de geschiedenis
Echterzalde ministervanInfrastruduur
en Milieu,mevr.drs.Schultz
vanHaegen,
uiteindelijk
(gedeeltelijke)
gaat
beslissen
of de geplande
sloopvande brugondanks
dezeontwikkelingen
plaatsvinden.
Omdezeredenhebbenwij ministerSchultz
vanHaegen
eenvrijwelgelijkluidende
briefgestuurd,
waarinwij haarverzoeken,
het belangvande brugin het kadervande "StraBe
des
Friedens"
in de besluitvorming
meete latenwegen.
Vanwege
hetfeit dat het bestaansrecht
vande brugnietalleenmetinfrastructurele
en culturele
aspekten
samenhangt
maarvooralookin een(wereldomspannend)
strevennaarvredegezien
moetworden,heefthet bestuurvanonzeorganisatie
ookuw collega-minister
vanBuitenlandse
Zakenoverdezekwestiegeinformeerd.
Tevenshebbenwij de heerDr.FransTimmermans,
eerste
vicevoorzitter
vande Europese
Commissie,
ervanop de hoogtegesteld.
Bedankt
vooruw tijd en uw aandacht.
lMochtu meerinformatie
nodighebbendanbentu welkom
om contactop te nemen.Onzewebsitewordtvernieuwd
en is helaas
nognietonline.
groet,
Met vriendelijke

drs.
directeurMuseumSonktWendel
* Dezevenreedsbestaande
(Belgi6),
bruggen
zijnin Tbilisi(Georgi€),
Willebroek
Londonderry
(Canada)
UlanBator(Mongoli6),
Buffalo(US),Calgary
en overhetSuezkanaal
{Noordlerland),
(Esypte).

Mevr.J.Bussemaker
MinistervanOnderwijs,
Cultuuren Wetenschap
Postbus
16375
2500Bl DenHaag
N IEDER LAN DE

St.Wendel,
27 augustus
2015

Onderwe
rp: VredesbrugVianen
Geachte
mevrouwBussemaker,
grenzend
vanuitde Duitsedeelstaat
Saarland,
aanLuxemburg
en Frankrijk,
wordter sinds1979
gewerktaanhet project"StraBe
desFriedens
- StraBederSkulpturen
in Europa"(kort:
"SkulpturenstraBe
desFriedens"),
een5.500km langebeeldenroute
vanMoskounaarNormandie
(4.000km)en vanAmsterdam
(1.500km).Oorspronkelijk
naarde Pyreneeen
het ideevanOtto
Freundlich,
eenin WOllvermoorde
kunstenaar
en filosoof,ontwikkelde
hetvredesproject
zich
echterpastot zijnhuidigevormdoortoedoenvande Duitsebeeldhouwer
LeoKornbrust.
Inmiddels
staaner langsde tweetrajectenmeerdan500beelden.
Bovendien
inspireert
het
projectdiverse
anderekunstmanifestaties
en vredesinitiatieven
in heelEuropa.
Debetekenls
vanhel woord"beelden"
is vergeleken
metvroegerveelrujmergeworden.
Bijde
"SkulpturenstraBe
gaathet66kom installaties,
performances
land-art,
desFriedens"
en zelfs
gebouwen
- dusbijv.ookom bruggen.
Injanuarj2015kreegonzeorganisatie
eenverzoek
vanStichting
Boogbrug
Vianenom de
boogbrug
overde Lekop te nemenin de Europese
beeldenroute.
Onsbestuur(gevestigd
in Sankt
Wendel,Saarland)
heeftop 21juni2015besloten
de boogbrug
bij Vianenals"vredesbrug"
in de
routeop te nemen.Deorganisatie
beschouwt
de boogbrug
alsmetafoorbij uitstekvoor
"vredesverbindingen".
Datde brugin WOllvernield
werd,geefthaarals"vredesbrug"
bovendien
bijzondere
betekenis.
Hetfeit dat de brug(eigenlijk)
eenmonumentis en alsbouwwerk
een
geschiedenis
stukjeNederlandse
weerspiegelt,
verleentdit planvoorhet Nederlandse
gedeelte
vande beeldenroute
duidelijkmeerwaarde.

VereinSraRedesFriedens-str.R€d€rSkulpturen
in Europa OttoFreundlichGesellschafte,V,
G€schdfisst€llel€iterinr
Fra! (erstinSonner: Anschrift: We6chw€ile6traRe
14 O.65505 Si.Wendel.
'lel./Fax:+49{0) 514060303;Email:mail@nra5se-des
friedens.de
Spendenkonto:
Kreissparkasse
5t,weide, tBAN:oEa1592510200000
010090, 3lC:5ArADE51wN0
Schirmh€iischalr
Minhteriumfiir BildunB
und K! tur desSaarandes

tentoonstellingen
en andere
Overigens
biedende kazematten
eenuniekdecorvoorinformatieve
kunnen
actiesdiein het kadervande Europese
eenwording
en vredegeinitieerd
{tijdeli.ike)
Deroldieparticulieren
en
worden,mededoorde organisatie
desFriedens".
"SkulpturenstraBe
is de laatste
non-profit
organisaties
op dit gebiedspelen(tegenover
initiatieven
vande overheid)
jarensteedsbelangrijker
geworden
en dietrendzalzichin de toekomstalleenmaarversterken.
DeStichting
Boogbrug
Vianenzalmet betrekking
tot de brugoverde Lekbij u op zeerkorte
tot rijksmonument
indienen.
Onzeorganisatie
termijnopnieuweenaanwiizingsverzoek
u in uw beslissing
met betrekking
tot de statusvande
ondersteunt
dezestap.Wij verzoeken
in de noord-zuid'route
boogbrug
rekening
te houdenmet onsbesluitde brugals"vredesbrug"
u tevensde
vande "Europeische
SkulpturenstraBe
desFriedens"
op te nemen.Wij verzoeken
de brugvanVianen
nieuwesituatiediedaardooris ontstaanbij uw overwegingen
te betrekken:
geworden.*
nu- wereldwijd
- de achtste"vredesbrug"
in de geschiedenis
Hoede ministervantnfrastructuur
en Milieu,mevr.drs.Schultz
van Haegen,
in verbandmet een
(gedeeltelijke)
zalbeslissen
is natuurlijk
ookafhankelijk
vanuw
sloopvande bruguiteindelUk
eenvrijwelgelikluidende
brief
oordeel.Inmiddels
hebbenwij minister5chultzvanHaegen
gestuurd
waarinwij haarverzoeken,
het belangvande brugin het kadervande "straBedes
Friedens"
in de besluitvorming
meete latenwegen.
Vanwege
het feit dat het bestaansrecht
vande brugnietalleenmet infrastructurele
en culturele
samenhangt
maarvooralookin een{wereldomspannend)
strevennaarvredegezien
aspekten
vanBuitenlandse
moetworden,heefthet bestuurvanonzeorganisatie
ookuw collega-ministers
zakenen Defensie
overdezekwestiegeinformeerd.
Bovendien
hebbenwij de heerDr.Frans
Timmermans,
eerstevicevoorzitter
vande Europese
Commissie,
ervanop de hoogtegesteld.
Mochtu meerinformatie
nodighebbendanbentu welkom
Bedankt
vooruw tijd en uw aandacht.
en is helaas
nognietonline.
om contactop te nemen.Onzewebsitewordtvernieuwd
groet,
Met vriendelijke

directeurMuseumSonktwendel

* Dezevenreedsbestaande
(Belgid),
Willebroek
Londonderry
bruggen
zijnin Tbilisi(Georeid),
(Noordlerland),
en overhet Suezkanaal
Buffalo(US),Calgary
UlanBator(Mongolie),
{canada)
(Eeypte).

