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Draagvlak voor behoud van de boogbrug over de Lek 
 
 
- De Nederlandse BRUG  40 markante voorbeelden 
publicatie: Nederlandse Bruggen Stichting 2012 
 
- NTR 
1. televisieserie Hoop of Sloop, 7 oktober 2012 
2. lesprogramma, Stichting Turning Point, 2013 
 
- Projectgroep Nieuwe Hollandse Waterlinie  
brief aan Minister van Infrastructuur en Milieu,  januari 2013 
conclusie:  boogbrug als onderdeel van Nieuwe Hollandse Waterlinie 
 
- Stichting Menno van Coehoorn 
positieve reactie, juli 2007 
conclusie: boogbrug met unieke kazematten in de pijlers 
 
- Kracht van Utrecht 
actieve deelname via inspraak/website/film, vanaf januari 2012 
pleitbezorger voor hergebruik van de boogbrug voor langzaam verkeer en openbaar vervoer 
 
- CUMELA 
actieve deelname via ingezonden brief, augustus 2012 
pleitbezorger voor hergebruik van de boogbrug voor landbouwverkeer 
 
- Federatie Industrieel Erfgoed Nederland 
diverse positieve berichtgevingen via website 
 
- oud- HID’s Bouwdienst Rijkswaterstaat    Ir. J. ter Brugge, Ir. P. Kieft, Ir. Tj. Visser 
adhesie, juni 2007  
 
- TU Delft    dr. Marie-Louise ten Horn-van Nispen 
adhesie, september 2004 
 
- Rijksgebouwendienst     Ir. W.M. Crouwel 
positieve reactie op bescherming van de 12 bruggen, februari 2005 
 
- Rijkswaterstaat 
prijsvraag, november 2010; “Bedenk een tijdelijke bestemming voor de Oude Lekbrug” 
diverse inzendingen met op de vierde plaats  NOV’82 ARCHITECTEN met een ontwerp van een 
Duurzaam Verkeerspark 
 
- Vrienden van de boogbrug 
diverse acties tot behoud van de boogbrug vanaf 2005 
8000 handtekeningen van de lokale bevolking 
 
- Historische vereniging Land van Brederode 
adhesie, oktober 2010 
ondersteuning van het bezwaarschrift 
 
- Historische Kring Nieuwegein 
adhesie, september 2010 
ondersteuning van het bezwaarschrift 
 
- Federatie Stichts Cultureel Erfgoed   
adhesie, augustus 1998 
 



- Nederlandse Bruggen Stichting   
positief waarderingsrapport, maart 1999  
conclusie:  de boogbrug kan t.z.t. als rijksmonument worden aangewezen 
 
- Lokale Politiek 
- CDA Vianen, adhesie; september 1998 
- Pv/dA Vianen, adhesie; augustus 1998 
- VVD Nieuwegein, adhesie;  augustus 1998 
- CDA Nieuwegein, adhesie; september 1998 
- Senioren 2000 Nieuwegein, adhesie; oktober 1998 
 
- Particuliere Initiatieven 
- projectontwikkelaar De Hollandse, plan voor hergebruik; oktober 2002 
- projectontwikkelaar Cornelis Huygens, plan voor kantoorbouw op de brug; november 2005; 
- Arjen Heida, plan voor horica-paviljoen op de brug;  september 2011; 
 
- Gemeentelijke Adhesiebetuigingen 
- Gemeente Geertruidenberg, januari 2005 
- Gemeente Alblasserdam, augustus 2004 
- Gemeente Hendik-Ido-Ambacht, september 2004 
- Gemeente Hattem, september 2004 
- Gemeente Maastricht, augustus 2004 
- Gemeente Dordrecht, november 2004 
- Gemeente Maasdriel, november 2004 
- Gemeente Nijmegen, september 2004 
 
 
- MEDIA 
± 200 artikelen in vak- en dagbladen 
± 30 radio en tv-uitzendingen 
 
-DONATEURS 
± 85 donateurs voor financiële ondersteuning van de acties  
 
Diversen 
- Open Universiteit, scriptie “Lieu de mémoire of sloopobject”, juli 2012;   door Willy van Dregt  
- Hoge School Utrecht, reportage “Boogbrug Vianen”, oktober 1998; door Joost Danvers 


