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Waarderin gsrapport Lekbrug Vianen

Ceachte heer van Sij l,

Enige ti jd geleden hebt u aan de NBS gevraagd een waardering te maken van de stalen
boogbrug over de Lek in de verkeersweg ,A-2 te Vianen. Met het uitbrengen van
bijgaand rapport menen wij aan uw vraag te voldoen^

Wij wil len u wel attent maken op het volgende: Hoewel met de mening van de NBS over
de monumentwaardigheid van een brug terdege rekening wordt gehouden door de
Rijksdienst voor de Monumentenzorg, is het geenszins zeker dat deze mening
uiteindeli jk ook door deze Dienst zal worden gedeeld. Bovendien kan de Rijksdienst voor
de Monumentenzorg alleen slechts voorstellen doen voor plaatsing van objecten op de
Rijksmonumentenli jst, de uiteindeli jke beslissing wordt door de Minister van Cultuur, c.a.
genomen na advisering door een door het Rijk ingestelde adviescommissie.
Laatstgenoemde commissie houdt bij haar advisering rekening met alle
belanghebbenden en ook met de praktische uitvoerbaarheid van een te nemen besluit.

Wij wensen u veel succes met uw actie.

Met vriendeli jke groet,

Namens het bestuur van de NBS

lo /H g,"{.--
l r .H.P.r toortu/  

/

Postbus 59. 27OO AB Zoetermeer

Doorkiesnummer
(079)3292368
Bijlage(n)
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Waarderingsrapport NBS (rnaart I 999)

Overbruqging voor qewoon verkeer over de Lek.

Inleidine

De bestaande overbrugging voor gewoon verkeer over de Lek brj Vianen in het weggedeelte
tussen Utrecht en 'S-Hertogenbosch (A2) kwam il 12:9 gereed in het kader van het f,firc-
wegenplan 1927 , en verving de oude schipbrug uit 1840.-

Het Rijkswegenplan omvatte naast de plannen voor een groot aantal wegen en viaducten ook
een programma voor de bouw van verkeersbruggen over de grote rivierin. Ten behoeve van
het.ontwerp en de uitvoering_van de in dit programma opgeno=men overbruggingen werd door
Rijkswaterstaat in 1928 een Bruggenbureau opgericht.

Na.het in 1890 gereed,gekomen programrna voor de spoorbruggen was er in Nederland echter
weinig verdere ervaring.opgedaan met het ontwerpen 

"n"iitvo"ren 
van grote bruggen.

Allereerst moest de kennis op peil_worden gebracht.- Men stelde zich op de 
"hoogte 

,;; A;
ontwikkelingen in het buitenland. Er moesten ook voorschriften worden opgesteld voor de
verkeersbelastingen, de toelaatbare spanningen en eisen ten aanzien uun'o'p druk belaste
constructiedelen- De bestaande voorsChriften waren zeer afwijkend voor de grote steden, de
waterschappen en dergelijke, en werden ook ontoereikend geuiht.

Als eerste van dit bruggenprogralnma werd in 1930 de brug over de IJssel bij Zwolle
gerealiseerd. Daarna 19lgd9n in 1931 de overbrugging van de"Bergsche Muur, in"1933 de
overbrugging van de waal bij Zaltbommmel, in 1935 d1 brug over d"e Riin bii Arnhem en in
l0:_!-4e.9Y9._bf.ygging van de Lek hij Vianen. in hetzelfde j.air kwamen de ou'".b.uggi"g uu;
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 dezelfde vorm
als die bij Vianen. Dg.r1.a_v_olg-d_en in l939.de 6vel_brug-ging van de Oud? Maas br1 Dordrechi
en die over de Noord bij Hendrik Ido-Ambacht. Tot ilot lwam er in 1 9a3 d,e biug ou". J"
IJssel bii Deventer.



Beschrijving van de overbrugging van de Lek bii Vianen.

De Lek, hier reeds 
-een 

tijrivier, heeft ter plaatse een zeer breed bed, rnidden tussen debandijken.ongeveer I km. Ook het zomerbed, midden tussen de bandijkin g"t"g.n, i, b;.;;en wordt in een keeroverbrugd door een middenblug van 160 m. A;-;;.?;ri-ld"ndaarvan
liggen symmetrisch. de.aanbrugg-en, aan iedere zijd,Z vier opening.n uu" 

-ir1 
39 m. Dedoorvaarthoogte ong.l9.-fl9,9e1,unie werd bepaal<i op 9 m boven a? noolrt. .iti.^i"rJ. opde middenbrug heeft het rijdek een bieedte uun l1 m'met daarnaasi rtjpil;; van2,75 m dieom esthetische redenen binnen de hoofdliggers werden gepla_atst Bij iie ;;nbrugg.., zijn de

Tijpaden.2'50 m breed, de totale brugbieedte aldaar Ts^16 rn. Bij het-t"puren van hethoofdbeeld van de overbrugging y.F,. in het wijdse rivierlandschap, lestreefil naareenvoud.ige en rustige vormen. De middenbrug kreeg ais hoofdligt;;;;iilnd'ig" bot;" ;;itrekbanden en heeft een laaggelegen brugd'ek. D"e aanbrugg6i t t.g.tt ut. "lr""fAiGg;;;
v-o lwandi ge _ li g gers met hoo ggele gen brugde[.
YT d. middenbrug liggen de. hoofdligfers liart op hart 17,2 m. De dubbelwandige bogenhebben ter plaatse van het midden van dJbrug ..n hoogte van 3,8 m .r ;;;;iji van 2g,g m.De hangers hebben een hart op hart afstand van l0 m. '
Het betonnen rijdek ligt op langsdragers van gewalste balken Dip 70, hart op hart 1,75 m en
fl::?:i,,j::::d:^jyT:*g::' .h9:_q "i..,u 2,? ̂ . De. aanbrueAsn 'r,.uu.l .,,r.i*u,,atg"
ll*l.r_*"=:t:i:tlg-e:1T,* een hoogte vanruim i,s .1Q... i;;;;;;^rijiltd;;?;
als doorgaand over de vier openingen met ovJrspanningen 

""*+zB-.
De stalen bruggen zijn uitgevoerd als geheel geklonken constructies.

1::.:^.]:l *111* 
30 de techniek van het elektrisch l.Tr9l sterk ir/opkomsr was, heeft mener wegens onvoldoende ervaring van afgezie n d,eze verbindisr w€Bslru ulrvolooenoe ervarlng van algezlen deze verbindingswiizf toe te passen voor

de grote bruggen. De esrhetica had een 6elangrijke invloed op"d. i.l;-;";d;;;.op de vormgevi_ o____ _-_Do_--.  q rrsu vvrr  uwrqrrSrrJ^\y rrrv lugLl  up ue vul lnggvlng van
de bruggen. Ir. A.J. van der Steur was desiijis in deeltrjd' urr 

"iirr.?ir.lr^?ari,
h adviseur aan hetBruggenbureau verbonden.

Over de vormgeving schrijft ir. W.J.H. Harmsen in 'De Ingenieur' van 2l sept. 1934 (p.8.161) het volgende:
'ln het wijdse rivierlandschap dat hier wordt gevonden, moest voorts ernaar worden gestr.eefdhet brugbeeld eenvoudig en 

- 
rustig te houdenl De omsianaigrreiJ A; J;;.;gini-ting geheelsymmetrisch was vergemakkelijkte dit. Deze.symmetrie, de grote tegenstelling T.r"rr"n a.afmeting der hoofdoverspaming tegenover de.zijovertpu*ing.n] d. rtijEid aan rveerszi;dennaar die hoofdoverspanning noodiaken op dit iniddengedeelte de aandacht te concentreren.voor de hoofdoverspanning is nu gekozen voor een boJgbrug met trekband.'



Met de onderbouw.werd begonnen in de zomet van 1g33. op 26 mei lg36 werd deoverbrugging voor het verkeir opengesteld. De uunn.m", var de middenbrug was deKoninklijke Maatschapprj De ScheldetE vl.issingen, d. uunbr,,-gg"n *.rj;:vervaardigd
door de Nederlandsche 

-Dok 
Maatschapplj te "a-rl.rauttt. 

I-n" verband met de heersenderverkeloosheid werd het 
-Brugge.rprogrimma 

destijds versneld 
"itg;;; 

en werden dewerkzaamheden onder de NedJrJandse aannemers en-fabrikanten 
".ra8.f 

J 
-^'

In de Tweede wereldoorlog werd de overbruggitrg u"i;i.ta 
"n 

in r qai he.stera.

om de capaciteit van de overbrugging te vergroten werd in de jaren 60 aan weerszijden eenextra rijstrook voor het langzame-ui.k"eer aa'{ebracht.

De bestaande overbrugging is niet breed genoeg * .d" huidige en toekomstige groteverkeersstromen te. verwerken. Rijkswaterslaat iieeft auu.o- pT;;;" 
"ontwikkeld 

voorverbetering ' Deze plannen omvatten de bouw van twee naast elkaJr g"r.g.n 
"i"uwe 

bruggen,westelijk naast de bestaande brug. De nieuwe bruggen zijl r.94..u.*;j;;;;rgaande liggers,uitgevoerd in voorgespannen bei-on. Het gedeelt"l"o".n'J" rivier h.;ft;;;;erspanning van165 m en evenals de direct aansluitende llggerdelen-.* g"uogen onderkant. De eerste nieuwebrug is thans in aanbouw en zal in het iaar Iooo in dienst-worden gesteld. De bestaande stalenoverbrugging blijft dan nog in dienst.

vervolgens wordt de tweede nieuwe brug gebouwd. Deze zal omstreeks 2003 gereedkomen.Ervan uitgaande dat het verkeer zich zodinrt ontwikk.ri a"t i" d" ;abij; ro."r."on'rt de nieuwebruggen voldoende capaciteit bieden voor-niet alleen het snelve.r.... 
-uur 

ook voor hetlangzaam verkeer, zal de bestaande stalen ou.rutugging overbodig worden en kunnen wordengesloopt.

Er zijn echter plannen om in de toekomst de twee nieuwe bruggen uitsluitend te bestemmenvoor snelverkeer (2x vier rijstroken). In dat geval lr ..-..n 
"fr;il;lijil;;rg "" 

or langzaamt'erkeer nodig' Deze laatste fase wordt pas"gerealir...d nu het opstellen van een herzienetrace-nota en het nemen van het herziene ?racerbesluit.

voor de afzonderlijke brug voor langzaam verkeer zou mogelijk de bestaande stalenoverbrugging dienst kunnen doen. rtEt is dan echter nodig deze niet direct na hetgereedkomen van de tweede nieuwe brug te slopen.

De bestaande stalen bruggen behoeven echter groot onderhoud. Het ziet er naar uit dat hetgoedkoper is een geheel nieuwe brug op de besiaanJ. onJ.ruouw te bouwen en de bestaandestalen bruggen te slopen.

Nader dient te worden beoordeeld in hoeverre de bestaande 
- 
stalen bruggen na grootonderhoud uit een oogpunt van historisch beiang-ler*ralt."ra zouden ku6en 6liiu.,r.



Waarderinq en selectie.

Door de NBS is in 1994 een.alg_emeen rapport'Waardering en Selectie' opgesteld. Dit rapport
is een verslag van een studie die deel uitmaakt van het onderzoek 'Bruggen als indusirieel
erfgoed'. Dit onderzge[_i_s_uitgevoerd door de Nederlandse Bruggenitichting QllBS)in
samenwerking met de TU-Delft, in opdracht van de Stichting Projectbureau lndustrieel
Erfgoed.

Als-uitgangsprlnt worden de criteria van de'Handleiding, Selectie en Registratie Jongere
Stedebouw en Bouwkunst 1850-1940 (Handleiding MSP) gehanteerd.

Omdat deze handleiding vooral betrekking heeft op gebouwen en de nadruk gelegd wordt op
de architectuur, worden hiervan voor bruggen, gezien de geheel andere iard,,- aangepast'e
criteria afgeleid.

Als hoofdcriteria gelden:

I. Cultuurhistorische waarden.

II. Vormgevingswaarden.

III. Ensemblewaarden.

IV. Gaafheid.

Y. Zeldzaamheid.

l i
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Toelichting op de waardering

L Cultuurhistorische waarden.

"Belang van de brug als uitdrukking van een bouwtechnische ontwikkeling,,.

' De- brug over de lek_bij Vianen behoort tot de reeks van bruggen voor gewoon verkeer die
in het kader van het Rijkswegenplan 1927 werden gebouwd.--
Ten behoeve van het ontwerp 9l de uitvoering van de in dit plan opgenomen
overbruggingen, werd door Rijkswaterstaat in 1928 eenBruggenbuieau opgericht.

2. "Belang van de brug als uitdrukking van een typologische ontwikkeling,'

' q. ontwerpers zochten naar eigentud,sg brugvormen. In navolging van het buitenland en
]lt uglyglg op de brug over de IJssel bij. Zwolle (Katerveer; we"ra !. uooi d" u.rg ou.i J.
Lek bij Vianen gekozen voor het type boogbrug met trekband. De bogen werden echter
uitgevoerd als kokers.

3. 'Bela'g van de brug voor het oeuvre van een ingenieur of bedrijf.

o Het ontwerp.van de brug over de Lek bij lianen g,eschiedde onder verantwoordelijkheid
van de hoofdingenieur ir.W.J.H. Harmsen die in 1928 met de leiding vanhet
Bruggenbureau van Rijkswaterstaat werd belast.

IL Vormgevingswaarden.

"Belang . van de brug wegen.s de kw-aliteit van de architectonische en constructieve
vormgeving en inpassing in het landschap"

. Er is veel aandacht besteed aan de architectonische vormgeving.

o De keuze van een boogbrug. met trekband voor de hoofdoverspanning komt voort uit deomstandigheid dat men destijds van oordeel was dat voor een brug 
-.t?"" 

ou.r-
spanning van 160 m, een vakwerkliggerbrug niet in aanmerking kirram.

r Door het toepassen van een trekband wordt de spankracht van de boog inwendig
opgenomen en komen er geen horizontale krachten op de pijlers.

r Het toepassen van volrvandige bogen draagt erloe bij de brug een rustig uiterlijk te geven.

o De bog.en hebben.ter plaatse van de_opleggingen een kleinere hoogte dan in het midden
van de brug. Hierdoor wordt een slanker uilerlijk verkregen.

' P:-ll_,ll:gsrichting 
aan de buitenzijden van de bogen aangebrachte plooiverstijvingen

versterken dit effect.

-



Het hoogteverschil tussen de onderkant van de trekband van de boog en de onderkant van
de hoofdliggers van de aanbruggen doet afbreuk aan het fraaie uiterliik van de
overbrugging als geheel.

De boogbrug over de Lek bij Vianen is een markant beeld in het wiidse rivierlandschao en
vormt daarmede een harmonisch geheel

De toevoeging van de nieuwe betonnen .bruggen ten westen van de bestaande stalel brug
zal een grote invloed hebben op het totaalbeeld van de oeververbindins.

III. Ensemblewaarden.

Niet van toepassing.

IV. Gaafheid.

"Belang van de brug wegens het nog verkeren in de oorspronkelijke staat"

' De 
- brug ,oy.er de t-:\ _ ltj -Vianen werd in de Tweede Wereldoorlog door

oorlog.shandelingen vernield. In 1948 is.de brug weer in de oorspronkelijke vorm h"ersteld.
gebruik makend van overgebleven en nieuw gemaakte brugdelen. Om de capaciteit van de
overbrugging te vergroten werd in de jaren zestig aan weeiSzijden een extra rijstrook
voor langzaam verkeer aangebracht.

Y. Zeldzaamheid.

"Belang van de brug wegens haar zeldzaamheid"

' Dq boogbrug.met trekband over de Lek bij. Vianen en die over de Maas bij Hedel zijn d,e
enige van de in het kader van het Bruggenplan van 1927 uitgevoerde bruggen waarbij'
volrvandige bogen werden toegepast. Met-een hoofdoverspinning uan.li| m voor de Urug
bij Hedel is deze echter kleiner dan die bii Vianen met l6b m.



Voor de waardering van
zoals deze in het rapport
aangegeven:

de overbrugging van de Lek
van de NBS, "Waardering

bij Vianen zijn de criteria toegepast
en Selectie", opgesteld in 1994, ziin

Selectlecntena waardenng
I Cultuur his tor i s c he v, a ard e n

belang van de brug als urtdrukkrng van een
bouwtechnische ontwikkelins

+

/.. L3elang van de brug als urtdrukking vall een
typologische ontwikkeling

+

J. uelang van de brug voor het oeuvre van
een ingenieur of bedrijf

t
4. uelang van de brug voor de geschiedenis

van de stad, regio, buuft enz.
n.v. t

il Vormgevingswaarden
uelang van de brug voor de geschredenrs
van de architectuur

n.v. t

z. ttelang van de brug wegens de kwaliteit
van de architectonische en de constructieve
vormgeving en de inpassing in stad en
landschap

+

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

n.v. t

III Ensemblewaarden
selang van oe brug als onderdeel van een
waterbouwkundig complex of van een
gebouwencornplex

n.v. t

z. tJeLang van een groep van bruggen, dre
visueel een geheel vormen.

n.v. t

J. Selang van Druggen, ole over een
vaarwater, in een verkeersweg of een
spoor-weg voorkomen en een eenheid
vormen

n.v. t

4. uelang van de brug als centrum voor latere
bebouwins

n.v. t .

IV Gaafteid
uelang van de brug wegens het nog
verkeren in de oorspronkelijke staat

+

V Zeldzaamheid
. tielang van de brug oI een deel ervan
we gens haar zeldzaamhe id
(in relatie tot I , l l  of l I I)

+

Betekenis rvaardering
++ : in zeer hoge rnate
+ : in hoge mate
t : in redelijke mate
n.v. t .  :  n iet  van toepassing



Conclusie en aanbeveling.

. De bestaande overbruggirlg van de Lek bij Vianen is een markante representant van de in
het kader van het Rijkswegenplan van 1927 in Nederland gebouwde verkeersbruggen over
de grote rivieren. De boogvorm vall de hoofdoverspanning is beeldbepalend-voor het
geheel.

. Bovendien zijn d.e bogen, zoals in-Nederland. bij- boogbruggen met grote overspanning
maar weinig voorkomt, uitgevoerd als volwandige kokers.

. Blj de waardering komen vooral de aspecten: constructieve vormgeving en inpassing in
het landschap tezamen met de gaafteid en zeldzaamheid naar voren. Deie worden
gewaardeerd als 'in hoge mate belangnjk'.

. Ofschoon de waardering niet in de categorie "in zeer hoge mate belangnjk" valt, is de
belangrijkheid naar het oordeel van de NBS zodanig dat het niet uitgesloten is. dat deze
stalen boogbrug te zijner tijd in aanmerking komt als Rijksmonument.

o Het is echter aan te bevelen de waardering in samenhang Le zien met de waardering van de
overige, in hej kader. van het Rijkswegenplan 1927 gebouwde bruggen over de grote
rivieren. Op deze wrjze kan in overleg met de beheerder een aantal bruggen worden
geselecteerd.

o Voorts verdient het aanbeveling met een verzoek tot plaatsing op de monumentenlijst te
wachten tot de nieuwe betonnen bruggen gereed z4n, zodat de landschappelijke wlarde
alsdan nog kan worden beoordeeld.

-
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