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IJsselstein, l8 juni 2007.

Aan: Prof. A.L.L.M.Asselbergs, Hoogleraar Monumentaal Erfgoed.
Ir. J. ter Brugge, oud-HID Directie Bruggen RWS.
Ir.P.Kieft, oud-hoofddirecteur RWS.
k. M.J.Olierook, oud-HID Bouwdienst RWS.
Ir. F.J.Remery, secretaris Nederlandse Bruggen Stichting.

\
Beste la-w

/
Op donderdag 19 juli 2007 om 10.00 uur behandelt de Afrleling Bestuursrscht van de Raad van State het appdl
dat door de Stichting Boogbrug Vianen is ingesteld tegen de beslissing van de Rechtbank Utrecht, tengevolge
waarvan het verzoek van de Stichting aan de minister van O.C. en W. om de stalen boogbrug bij Vianen tot
Riiksmonument te verklaren, tot nog toe afgewezen is gebleven.

De behandeling door de Raad van State is de laatste fase in een strijd die de Stichting Boogbrug Vianen in 1999
is begonnen om te voorkomen dat de Lekbrug die sinds het gereedkomen van twee ernaast gelegde betonnen
verkeersbruggen niet meer gebruikt wordt, gesloopt zou worden.

Miin plaatsgenool de beeldend kunstenaar Wim van Sijl, die met enkele andere Usselsteiners de Stichting heeft
gpgerieht, heeft m[i gevraagcl ofili Z[n visie deel iFt tFhbgbrug een Rijksmonumeni zo-rf mffinZ{n. '
Ik heb op die vraag gereageerd met de mededeling dat ik het slopen van de brug om meerdere redenen zou
betreuren. Het verkrijgen van de status van Rijksmonument zou een waarborg zijn voor het behoud van de brug.
Daarom heb ik mili bereid verklaard de Stichting te helpen.

De Lekbrug is bijzonder fraai van vonn en uniek van consffuctie.
Het is bovendien goed denkbaar datde brug op ziin huidige locatie of elders weer eo.p gebruiksfunctie kiigt.
Ik onderschrijf bijgaande stelling van de Stichting dat de brug een historisch moment in de bruggenbouw
markeert, namel[ik de eerste toepassing van een plaatwerkboog in Nederland. I
In de eerder aangevoerde argumenten waarmee het vsrzoek van de Stichting is afgewezen ontbreekl een
zorgvuldige en deskundige ondorbouwing, reden waarom ik een appdl bij de Raad van State zinvol vind.

De bedoeling van deze brief is om U te wagen adhesie te betuigen ean het sheven de brug voor sloop te behoeden.
U zou dat kunnen doen door deze brief aan mli te retourneren voorzien van Uw handtekening. Aldus betuigt U
sympathie voor het uiteindelijke doel van de Stichting Boogbrug Vianen, namelijk om te voorkomen dat de
brug vernietigd wordt Ook zou U van Uw belangstelling bliik n door de zitting van de Raad van
State op 19 juli 2007 van 10.00 tot 1 I .00 uur op de publieke

Met dank voor Uw aandacht en hopend op een reactie,
met vriendelilike groet,

bij te wonen.

6"..
Bijlagen: Stelling van de Sfichting Boogbrug Vianen "Keerpunt..." met illushatieve schets.

Overdruk "Bouwkundig Weekblad Architectura" nr. 30, d.d. 24 juli 193?.
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Aan: Prof. A.L.L.M.Asselbergs, Hoogleraar Monumentaal Erfgoed.
h. J. ter Brugge, oud-HID Directie Bruggen RV/S.
Ir.P.Kieft, oud*hoofddirecteur RWS:,
Ir. M.J.Olierook, oud-HID Bouwdienst RWS.
k. F.J.Remery, secretaris Nederlandse Bruggen Stichting.

Beste ?"lt-,
Op donderdag 19 juli 2007 om 10.00 uur behandelt de Afdeling Bestuursrecht van de Raad van State het appdl
dat door de Stichting Boogbrug Vianen is ingesteld tegen de beslissing van de Rechtbank Utrechq tengevolge
waarvan het verzoek van de Stichting aan de minister van O.C. en W. om de stalen boogbrug bij Vianen tot
Rijksmonument te verklaren, tot nog toe afgewezen is gebleven.

De behandeling door de Raad van State is de laatste fase in een stijd die de Stichting Boogbrug Vianen in 1999
is begonnen om te voorkomen dat de Lekbrug, die sinds het gereedkomen van twee ernaast gelegde betonnen
verkeersbruggen niet meer gebruikt wordt, gesloopt zou worden.

Mijn plaatsgenoot, de beeldend kunstenaar Wim van Sijl, die met enkele andere lJsselsteiners de Stichting heeft
opgericht,heefrmij gewaagcf of ft zlfu nEie <fe-ef itat-rle boifbrug eeitRijksnonumenfzrnr moeton ziin.
Ik heb op die vraag gereageerd met de mededeling dat ik het slopen van de brug om meerdere redenen zou
betreuren. Het verkrijgen van de status van Riiksmonument zou een waarborg ziin voor het behoud van de brug.
Daarom heb ik mij bereid verklaard de Stichting te helpen.

De Lekbrug is biizonder fraai van vonn en uniek van constructie.
Het is bovendien goed denkbaar dat de brug op zijn huidige locatie of elders weer een gebruiksfunctie krijgt.
Ik onderschrijf bijgaande stelling van de Stichting dat de brug een historisch moment in de bruggenbouw
markeert, namelljk de eerste toepassing van een plaatwerkboog in Nederland.
In de eerder aangevoerde argumenten waarmee het verzoek van de Stichting is afgewezen ontbreekt een
zorgvuldige en deskundige onderbouwing, reden waarom ik een appdl bij de Raad van State zinvol vind.

De bedoeling van deze brief is om U te vragen adhesie te betuigen aan het streven de brug voor sloop te behoeden.
U zou dat kunnen doen door deze brief aan mij te retourneren voorzien van Uw handtekening. Aldus betuigt U
sympathie voor het uiteindelijke doel van de Stichting Boogbrug Vianen, namelijk om te voorkomen dat de
brug verniotigd wordt. Ook zou U van Uw belangstelling bliik van de Raad van
State op 19 juli 2007 van 10.00 tot 11.00 uur op de publieke

Met dank voor Uw aandacht en hopend op een rcactie,
met vriendelijke groet

Bijlagen: Stelling van de Stichting Boogbrug Vianen o'Keerpunt..." met illustratieve schets.
Overdruk "Bouwkundig Weekblad Architectura" nr. 300 d.d.24 juli 1937 .
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