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KAB IN ET DER KON ING IN

Sticht ing Booqbrug Vianen
De Heer W. van Si j l
Walkade 15
3401 DR IJSSELSTEIN Ut.

.S 
GRAVENHAGE

25 augustus 1998

REK 98,003048

In opdracht van Hare Majestei t  de Koningin bevest ig
ik U de ontvangst van Uw br ief  van 12 augustus j I .

Hare Majestei t  kan helaas geen gevolg geven aan Uw
verzoek, maar wenst U succes bi j  het  voortzet ten
van Uw act ie.

De Directeur van het
Kabinet der Koningin,
voor deze 

;  I

( I" lw. mr A. J.A Krumbach )

POSTALTS 200I6

25OO EA'S.GRAVENHAGE XORTE VIJVERAERG



uw brief
uw kenmerk
ons kenmerk
bij lagen
behandeld door
doorkiesnummer

gemeente nieuwegein

:  12 augustus 1998

:SRO/nr. :

:A.B.E.M. Ri jnt jes

AAN
Stichting Boogbrug Vianen
t.a.v. de heer W. van Sijl
p/a Walkade 15
3401 DR lJsselstein

onderwerp Nieuwegein, 6 januari 1999

:"ono"nt 

i JAt' lgg$

Geachte heer Van Si.jl,

Naar aanleiding van uw brief delen wrl u het volgende mee.

Wrj bieden u excuus aan voor de veftaagde beantwoording.

In uw brief pleit u voor het behoud van de bestaande Lekbrug (de boogbrug) in relatie tot de plannen van
Rijkswaterstaat om de boogbrug te vervangen door een 2e Lekbrug naast de reeds in aanbouw zijnde
(1e) nieuwe brug. U bent voornemens om een aanvraag (btj het Rijk) te doen om de brug op de
Monumentenlijst te plaatsen. U vraagt onze zienswijze ten aanzien van het behoud van de bcogbrug.

Naar aanleiding van uw brief hebben wij advies gevraagd aan de gemeentelijke Monumentencommissie.
De Monumentencommissie ondersteunt uw aanvraag niet. De commissie acht behoud Van de brug (als
monument) niet waardevol. Zrj vindt dat de brug naast de reeds in aanbouw zijnde nieuwe brug geen fraai
beeld oplevert. Dat wordt o.a. veroozaakt doordat de nieuwe brug (bruggen) enkele meters hoger komt
(komen) te liggen. De commissie vindt voorts dat de brug thans (zonder nieuwe brug) weliswaar een
bijzonder element in het landschap is, maar zej(er niet uniek kan worden genoemd, omdat in Nederland
dergelr.lke bruggen vaker voorkomen.

Wij onderschnjven deze visie van de Monumentencommissie. Dit houdt derhalve in dat wij uw aanvraag
niet ondersteunen.

Wt vertrouwen erop u hiermee naar behoren te hebben geinformeerd.

Hoogachtend,

: vervanging Boogbrug
Vianen

-b_urgemeester 
en wethouders van Nieuwegein,

d$qgretaris, de burgemeester,dfiretaris,

t''._--\a
drs. Th.C. van Waes.

Raadstede 1, Nieuwegejn
postad.es: Postbus 1,3430 AA Nieuwegetn
telefoon: 030-607191 1 fax:030-604501e

Postgiro 2405336
ABN-AMRO bank nr.:45.63.60.050
N.V.bank voor Ned.cemeenten nr. 28.50.04.387



post@zwarts jansma.nl
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Zwad5 & Jansma

Architecten

Gein Noord 87

r39r hz Abcoude

telefoon

0294 - 4t 09 49

fax

0294 - 4t 29 82

Stichting Boogbrug Vianen
t.a.v. de heer Wim van Sijl
Walkade l5
3401 DR Ijsselstein

Abcoude, 9 juni 1998

Betreft: Brug Vianen

Geachte heer Van Sijl,

Bij deze deel ik u rnede uvr initiatief tot behoud van de brug 't/!anen niet te ondersteunen.
Ik ben het met u eens dat het.een mooi voorbeeld betreft van een vooroorlogse stalen
brug. Ik deel uw mening echter niet dat het zo'n bijzonder exemplaar betreft dat de brug
behouden moet blijven.
In het algemeen ben ik van mening dat alleen heel buzondere gebouwen en kunstwerken
van sloop gered moeten worden.

www.zwarts jansma.nl

ingbank

69 84ro oo9

kvk Utrecht

9oro83r5

Met vriendel ijke groet,
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onderwerp :  Act ie behoud Boogbnug vianen.

stichting Boogbrug Vianen

t.  a.  v.  w. van Sl j I

Walkade 15
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Uw- kenmerk:
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Geachte heer Van Si j  1,

Naar aanleiding van uw br ief ,  d.d.  12 augustus 1998, delen wi j  u mede uw

actie voor behoud van de Boogbrug Vianen voor kennisgeving te hebben aanqe'

nomen.

Terzake wachten wij  de ontwikkel lngen bi j  Ri jks\taterstaat af,

er en wethouders van vianen,
, {6 h, ,  r^6maar+ Ar

' {  ' .  i .
x \ /

^r .  
Ua".  D. A, M, Koreman
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9isnan,

Vianen, 12 maarl 1999

Geachte heer van Siil.

De Historische Vereniging "Het Land van Brederode" heeft in haar Algemene
Ledenvergadering van 3 maart 1999 zich uitvoerig beraden over uw verzoek tot
adhesiebetuiging t.b.v. het behoud van de boogbrug Vianen.
Tot mijn spijt moet ik u meedelen dat de vergadering ondanks de door u aangevoerde
argumenteq geen reden heeft gezien uw verzoek te honoreren.
Naar het oordeel van de vergadering is de historische waarde van de brug niet van dien aard
dat aanwijzing als beschermd monument gerechtvaardigd is.
Ondanks dit voor u teleurstellende beshiit. wensen wii u sterkte met uw actie.

Met wiendelijke groeten,

$amens de Hisrorische Vereniging, l

C. A.M. Vijverberg-Corstens,
Kortendijk 9
4132 VJ Vianen

lngeschreven in het handelsregister onder nummer 40321425. Postbank nr. 408.22.85. ABN-AMRO Vianen .55.70.54.974



STICHTING HISTORISCHE KRING IJSSELSTEIN
Secr.: Omloop West 42

3402 XP lJsselstein
030 - 688 3699

Aan de Stichting Boogbrug Vianen
de heer W.van Sijl
Walkade 15
3401 DR IJsselstein

IJsselstein, 25 augustus 1998

Geacht heer Van Sijl,

De berichtgeving rond Uw actie tot het behoud van de Boogbrug Vianen heeft voor
nogal wat commotie gezorgd. Door het vermelden van de heer Bart Rietveld,
bestuurslid van de Stichting Historische Kring IJsselstein, zien velen deze actie als, zo
niet geinitieerd, dan toch zeker gesteund door de H.K.IJ.

Aangezien dit niet het geval is (de Boogbrug ligt buiten het beleidsgebied van de
H.K.IJ) verzoeken wij U de vermelding van de Stichting Historische Kring IJsselstein
uit Uw shrkken te verwijderen. De heer Rietveld zit i tihe persorurel in het
aanbevelingscomitd en dient als 4dapig vermeld te worden.

Met wiendelijke groet,
STICHTING HISTORISCHE KRING IJSSELSTEIN

C.van Duuren, vice-voorzitter.J.H.van Di i k-Westerhout* Secr.
n' , ' .+.--
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Cemeenteraadsfractic RPF Ussclstcin
Omloop Wcst 33
:i102 XN IJssclstcin
Tcl/far.nr. 0.10 (rtt8 25 -l1l
Eurail: la-roir'tlhctuct.[l

Aan:
Stichting Boogbmg Vianen
t.a.v. W. van Srll
Walkade I 5
3401 DR lJsselstein.

IJsselstein, 27 november 1998

Betreft: behoud boogbrug bij Vianen

Geachte heer Van Srjl,

Met belangstelhng hebben de leden van de RPF-fractie kennis genomen van uw briefen de brlbehorende
br.1lage. De door u aangevoerde waardenstellingen hebben wij besproken rr de fractie.

Wij zijn van mening dat de actie van uw sticlrting zonder meer syrnpathiek is. Nuchterheid gebredt te zeggen
dat dat nog geen redding van de boogbmg betekent.
Er zijn nog diverse boogbruggen in Nederland aqnwezig. W1 kr:rmen instenmen met de actie om van
dergelijke boogbmggen exemplaren als cultureel erfgoed te bewaren. Omdat wij geen inzicht hebben in de
fiuanci6le consequenties voor het Rr.1k op langere tennr3n, zr;n wU op dit moment van mening dat het
bewaren van boogbruggen geen doel op zich moet zijn. Een dergelijke bmg moet een fllnctie houden, welke
u alle redelijkheid ook betaalbaar moet z4n. Ofdat in de toekomst het geval is voor de boogbrug van Vianen
betwtjfelen wij op grond van de huidige infomratie en visie van Rijkswaterstaat.
Indien een boogbmg als cultureel erfgoed bewaard moet worden, gaat olze voorkeur er naar uit te krezen
voor een exemplaar dat op zichzelf staat, beeldbepalend is en blijft rn de omgeving waar deze zich bevindt.
In verband rnet de nieuwe betonnen bmg bg Vianen beoordeelt de RPF vanuit dat perspectiefhet door u
aangedragen "unieke spanningsveld" voor de huidige boogbrug niet positief.
Wij hebben uw infomratie eveneens ter kennisgeving verzonden naar de RPF-fractie in de Tweede Karner.

Hopend u hiermee voldoende te hebben geihformeerd, teken ik

met wiendehjke groeten namens de RPF-fractie IJsselstein,

Piet la Roi.
Carolien Pape,
Henk van Krugten.
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mr J.J.S. S toker-Koren
fractiesecretaris
Guntersteij n 24
3401 SN Usselstein

Stichting Boogbrug Vianen
t.a.v. de heer W. van Sijl
Walkade 15
3401 DR Llsselstein

Betreft: Behoud Boogbrug Vianen
Uw brief d.d.: 12 augustus 1998

Geachte heer Van Sijl,

Wij hebben kennis genomen van uw in de aanhef vermelde brief, waarin u onze fractie
verzoelt te reageren op het streven van uw stichting om de Boogbrug Vianen te behou-
den.

Namens onze fractie kan ik u mededelen dat wij begrip hebben voor uw pogingen om de
Boogbrug Vianen te behouden om de in uw brief vermelde redenen. Nu de Boogbrug niet
op Usselsteins grondgebied ligt en onze fractie vooralsnog op geen enkele wijze (noch
politiek, noch bestuurlijk) invloed kan uitoefenen op een te nemen besluit over het al dan
niet laten voortbestaan van de brug, $qren wij thans geen standpunt in dezen innemen.

Mochten wij, op enig moment, gevraagd worden om een officieel standpunt ten aanzien
van het al dan niet handhaven van de Boogbrug Vianen in te nemen, dan kunnen wij eerst
onze mening hierover vormen, nadat alle consequenties, en dan met name de financi€le,
die samenhangen met het behoud van de Boogbrug, aan ons bekenci zijn.

Wij wensen u veel succes met uw activiteiten.

Hoogachtend,
met vriendelij ke groet,

mr M.A.J. Verstees
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f ract ie Nieu\degein
secretar iaat Moef lonweide
3437 EE Nieuwegein
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c1- i -hf ihd

t .  a.  v.  wim
walkade 15
3401 DR IJSSELSTEIN

oNDERWERP: Uw br ief  dd 12 augus:us 1998 over adhesiebeLuiging
F h rr  l . \6h^, , / l  P^^^hrrrd \ / i  

^nah

Nieuwegein,  '  31 augustus 1998

r :a^, . -hf  6 haar \ /^n qi i l

^n 
r l r^ i  . ' rarzr- tak . \ rn een react ie van de fract ie Van GrOenLinks

Nieuwegein op de voorgenomen p.Lannen voor s loop van de boog-
F\r i r^ 

^r '^r  
. la TaL hi i  1,r i  

^n6n 
maldAn wi i  u haf rr . r ' l  r rcndc

v!u!J vwu! 
'L-)  

v I

Uw sLichLirrg sLeIL dat de boogbrug"de belal lgr i jkste hisco-
r ische poort  voor het autoverkeer die het noorden en zuiden
van Nederland met elkaar verbindt"  is .  Onze fract ie is van
mening dat die symbol iek nieL al-1een van posiEieve betekenis
is.  Het zaf  u bekend zi jn dat de z ich ui tbreidende automobi l i -
ia i i -  . \n el lar la i  manieren het mi l ieu schaadt en daardoor voor
de huidige en de komende samenfeving voor aanzien-I i  j  ke probLe-
men met z ich meebrengt.

ook uw verwi jz ingen naar unic i te i t ,  een construct ie die "een
volmaakte perfect ie" heeIt  berelkt ,  de geschiedkundige bete-

^Lan^ lanr i  "c i . ra ' t  kar, lkf  ar"  \ , /An da hrt t . ' t  \ /Ft .mo-r !<:rr-L- <: l r  Pqferru uf  9L-r  r \uLur:ue! vrs:J ver

. t6n 
^nq 

n i  aF f  c 6\ /Av1- rr i . ran \ /^ .  haf  l - re I  ,^n.r  . \m . la hrr l . t  f  a l_rahoU-
9e vI I -  vvsr Lurverr  lurs ' rY

den.

l^ Ia l  \ r i  n. ian r^r i  i  , . l6 nr^.yrn^l-  i  c .ha /11/FrhlA.r i . . r  n:rrol  i  ik  aan 'nnao-
rJLq9r 'Lqut-rrrs uvcrvvsYrrrv,  r rqr ' rL!rJr

f i jk  gebruik voor lokaal  verkeer,  een opt i -e die nadere bescu-
der ing waard is.

In de hoop u hiermee van dienst te z i jn geweest,
met vr iendel  i  j  ke groet,

. ' .
' / / f

.J)@-
Dictr-f aftbn
fract le secretar is

Boogbrug Vianen
van si j  I


