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IJsselstein 23 mei 2013 
 
 
 
 
 
 
De Minister van Infrastructuur en Milieu 
Mevrouw  M. H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus 
Postbus 20901 
2500 EX  s-Gravenhage 
  
  
  
  
  
Geachte mevrouw Schultz, 
  
Vanuit milieu- en duurzaamheidoverwegingen willen wij uw aandacht vragen voor het 
hergebruik van de boogbrug over de Lek bij Vianen als brug voor langzaam verkeer. 
  
Momenteel heeft Rijkswaterstaat aan de Oostkant op de Jan Blankenbrug een smalle rijstrook 
voor het fietsverkeer ingericht. Deze fietsstrook is de enige vaste overbrugging in het midden 
van ons land en is door zijn beperkte breedte en tegenliggers die met verschillende snelheden 
de brughelling op en af rijden erg gevaarlijk. Ook het langsrazende snelverkeer dat erg dicht 
op de fietsstrook rijdt geeft een zeer negatieve en angstige beleving. Daarbovenop krijgen 
fietsers en wandelaars een extra beklemmend gevoel. Deze wordt veroorzaakt door de ‘lage 
barrière’ tussen snelweg en fietspad en een ‘open’ brugleuning waaronder de rivier te zien is. 
Fietspaden met zulke ‘sterke’ begrenzingen en hellingen hebben een minimale breedte van 
4,5 meter nodig. De fietsstrook is echter 2,8 meter breed en daardoor gevaarlijk en 
buitengewoon onaangenaam. 
Milieuorganisatie Kracht van Utrecht heeft dit probleem inmiddels bij de gemeente Vianen 
onder de aandacht gebracht. 
  
Aan de Westkant van de Jan Blankenbrug heeft Rijkswaterstaat een rijstrook ingericht voor 
het landbouwverkeer. Door de uitbreiding van de A2 in 2011 is deze rijstrook ook te smal 
geworden. Confrontaties tussen brede landbouwvoertuigen, fietsers en wandelaars leiden tot 
uiterst gevaarlijke situaties. Brancheorganisatie CUMULA en gemeente Vianen hebben dit 
probleem inmiddels bij Rijkswaterstaat onder de aandacht gebracht. 
  
Het is een feit dat de Jan Blankenbrug NIET voor het langzaam verkeer is ontworpen. Voor 
het langzaam verkeer zou na uitbreiding van de A2 een extra brug worden gebouwd. 
Inmiddels is de uitbreiding van de A2 achter de rug en heeft Rijkswaterstaat een tijdelijke 
oplossing bedacht voor het fietsverkeer en landbouwverkeer. Zoals hierboven aangegeven 
zijn deze oplossingen onveilig en ongewenst en is een extra brug op de korte termijn 
noodzakelijk. 
  
Het bouwen van een extra brug is echter niet nodig. Ten oosten van de Jan Blankenbrug ligt 
de boogbrug. Deze brug is bij uitstek geschikt voor fietsverkeer en landbouwverkeer. 
Tevens kan de brug in de toekomst gebruikt worden voor de sneltram. Door de tramrail vanaf 
Nieuwegein Zuid twee kilometer over de boogbrug te verlengen krijgt Vianen een 
hoogwaardige OV-verbinding met Nieuwegein, IJsselstein en Utrecht. 
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Hergebruik van de oude boogbrug garandeert een waardevolle infrastructuur voor OV en 
langzaam verkeer en is daarmee een verantwoorde en duurzame investering. 
  
Bovendien heeft de boogbrug cultuurhistorische en esthetische waarden die een fietstocht 
over de Lek aangenaam en aantrekkelijk maakt. 
Tenslotte ervaren wij de brug als een regionaal en historisch ‘landmark’ in ons prachtige 
rivierenlandschap. 
  
Wij verzoeken u vriendelijk te overwegen om de boogbrug voor langzaam verkeer open te 
stellen. 
  
Met vriendelijke groet 
namens Stichting Boogbrug Vianen 
 
 
 
 
Wim van Sijl 
  
  
   


