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Geachtbestuur,
en instemminghebbenwij kennisgenomenvan uw pleidooivoor het behoudvan de
Met grote belangstelling
boogbrugbij Vanen.
hoort te worden onder de monumenten
Wij ;ijn ;eiu van meningdat een dergelijkobject oflcieelgerangschild
in lengtevanjaren een publiekefunctie
tot
de
brug
grondig
onderhoud,
na
Temeer
waar,
en
techniek.
van bedril
kanblijvenvervullen.l..nmers,een nr-ttiggebruikis altijdde bestevoorwaardevoor het behoud \ranmonumenten
Terechtstelt u dat de brug, dankzijhet contrdst.metde nieuwe betonnenbruggen,fraareigenkaraher behoudt
elementhaarwaardenietverliest
waardoorzij ook als landschappelijk
Argumentengenoegdus om ons achteruw initiatieftescharen
Echter,onze Federatiericht haaractiviteitenuitsluitendop de provincieUtrechten zolangeen stichtingmet een
kunnenwij u voodoPigniet veel meer
doelstellingdie met de uwe overeenkomt(nog)niet bij ons is aangesloten,
biedendan onze morele steun.
lYet vriendelijkegroet,

A . ()^-a directeur
drsA,L.Jordens,
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stichting

Planetenbaan2, 3402 HP lJsselstein
Postbus 26,
3400AA lJsselstein
Telefoon:
030-68616 11
Telefax:
030-68843 50
Rabobankrek:
1592.02.515
Postbankrek:
14.50.53

Uw briefvan : 12 augustus
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Uw kenmerk:ondemerp : adhesiebetuiging

Geachte

Boogbrug

Vianen

wal-kade 15
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Ons kenmerk:

Datum:

Rechtstreeks
:Of O- gg 6l- 6l-l-

Bijlage(n):
-

t.b.v.

behoud

Boogbrug

Vianen

heer,hevrouw,

De Stichting
Boogbrug Vianen heeft
ons gevraagd om een reactie
inzake
behoud en bescherming
van de huldige
boogbrug nabij
Vianen over de
Lek.
van lJsselstein
Het gemeentebestuur
is voorstander
van het nemen van
die maatregelen
die dienen orn de bereikbaarheld
in het al-gemeen, en
die van IJsselstein
in het bijzonder,
te verbeteren.
De real-j-serj-ng van de nieuwe.brug nabij Vianen heeft daarom onze
insternning.
genomen initiatief
Het door de stichtlng
om het behoud van de huidige
brug te bevorderen kunnen wij "op zichrr ondersteunen rnaar wij zijn
ons bewust van het feit
dat de instandhouding
ervan, naast de realigevolgen heeft.
sering van de nieuwe brug, grote financi<lle
De eigenaar/beheerder
heeft,
voor zover ons bekend, de rnogelijkheden
van zowel integratie
van de huidige brug in de nieuwe ontsluitingsgevolgen ervan bekeken.
structuur
als de financidle
Daarnaast
zouden wij de huj-dj-ge brug, gezien .een aantal
nog functio(sta]en)
nel-e oude
bruggen, niet al-s uniek wil-l-en bestempelen.
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Geacht heer Van Siil,
ln aansluitine op ons bezoek aan Vianen en uw qastwii ontftaal deel ik u het standpunt van de
provinciale c6mhissie Zuid-Holland mee over di actie voor het behoud van de boogbrug in
Vianen.
In beginsel ondersteunen wii uw actie voor het behoud van de brug. Wij vinden echte dat hel
beelfvan de rivier met de oide en de nieuwe brue in de toekomstonsamenhanqendwordt.
Gelet ook op onze achterban zien wii daarom af vai, actieve ondersteuning en belcherming door
I{eemschut Voor adhesie betuiging, medeondertekening of procedureel a"dvieskunt u in ile
toekornst wel bii ons terecht.
Ikverwacht u hiermee voldoende te hebben eeinformeerd.
Met wiendeliike sroet,
Bond Heemschutl
Provinciale Commissie Zuid-Holland
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CDA Niemuegein
Gemeenteraadsfractie

StichtingBoogbrugVianen
Walkade15
3401DR IJsselstein
Onderwerp:Adhesiebetuiging

Nieuwegein,7-9-1998

Geachtbeshrur.

Wij hebbaruw lerzoek om adhesiete betuigente,naanzienvan tre behoudvan de boogbrugover de
Lek bij Vianenontvangen.
De boogbrugbij Vianen( overigensook bij Nieuwegein)achtenwij het behoudenwaard,de door u
aangevoerde
waardenstellingen
onderschrijvenwij volledigmet detoevoegingdat de brug bezienvanuit
grotegedeehenvan NieuwegeinZuid (metnameVreeswijk)zeerbeeldbepalend
is.
Kodom vanuit cultuuroogpuntis het zekerde moeitewaardde brug te behoudern.
Ten aanzienrrande door u aangevoerde
pragmatischeredenenmakenwij de kanttekeningdat voor het
lokalelangzameverkeer(vo€tgangers/fietsur
) op dit momenteenstudieplaatsvindt naar een
veerverbindingtussenVreeswijken Vianen. Dit initiatiefwor& overigensdoor onsyan harte
H€t lijkt onsderhalvevan belangdat u dezekanttekeningmeeneernt
ondersteund.
in uw verdere
activiteiten,
Veelsuccesmetuw actie.

Namensde CDA FractieNieuwegein.

WillemWijntjes
Fr6d6riouevan Dort Secretaris
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Veermonde
28,
3434GH Nieuwegein.
Nieuwegein,1 oktober1998.

STICHTINGBOOGBRUGVIANEN,
WalkadeI 5.
3401DR lJsselstein.

Geachteheervan Sijl,
Uw brief d.d. l2 augustuster verkrijgingvaneenadhesiebetuiging
voor hetbehoudvande
Viaansebrug is onlangsonderwerpvanbespreking
geweestin eenledenvergadering
vande
afdelingNieuwegeinvanonzepartij.
Wij zijn gevoeligvoor uw praktischeargumenten.
Daarbijnoemenwij ook nog hetfeit dat het voor voetgangers
enfietserseenheleopgave
wordt de rivier overte steken.De nieuwebrugligt immerseenaantalmetershoger.
En hoeveeljongeluiuit Vianenen omstreken
gaannietop de fietsnaarschoolin Nieuwegein
Het nieuwepontjezienwij daarvoornietalseenechtaltematief,terwijl daar
hoogstwaarschijnlijk
ook voor zal moeten,worden
betaald.
Voor velevan onzeledenis hetbeeldbepalende
aspectergbelangrijk.
Het is inderdaad
eenmooiebrug en de meesten
van onskennende rivierniet zonderdezezeer
opvallende
boog.
Of de nieuweende oude brug naastelkaareenevenfraaibeeldin het landschap
zullen
opleverenis nog maarafte wachten.Eenuniekspanningsveld,
datwel.
Desondanks
zou het onsspijtenalsde brugverdweenenwij steunenu derhalvein uw streven
debrugte behouden.
Met vriendelijkegroet,
Nhmens
SENIOREN2000.
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Da|umi 27 augustus 1998

Aan StichtingBoogbrugVianen

Van: FractiePvdA, afdelingVianen

Naaraanleidingvan uw schrijvendeeltde Fractievan de PvdA afdelingVianenu het volgende
mede:
In het verkiezingsprogramma
van onze partijis opgenomendat wanneerer een nieuwe Lekbrug
komt de oude Lekbruggebruiktgaat worden voor het regionaleverkeer.De nadrukwordt hierbij
gelegd op het fietsverkeer,zodat dit verkeereen directe aansluitingheeft op Nieuwegein.
Het Ministerievan Verkeeren Waterstaatheeft bij de plannenvan'de nieuw te bouwen brug
gestelddat deze ondergeschikt
zou worden aan de oude brug. Ook Rijkswaterstaat
zag het
Boogbrugin. Ook de 2" nieuw te bouwen brug zou
belangvan de huidigekarakteristieke
ondergeschikt
zijn aan de bestaandeoude brug.
Na onderzoekvan de oude Lekbrugis geblekendat het (voigensRijkwaterstaat) slechtermet
deze brug is gesteld dan verwacht werd. Uit kostenoverwegingis daarom beslotenzodra de
tweede nieuwe Lekbruggereed is de oude af te breken.Mocht in de toekomst blijken dat er een
3'Lekbrug nodig is zal dezeop de bestaandepijlersvan de oude boogbruggerealiseerd
worden.
De PvdA Vianenheeft haar bezwarengeuit over het langzameverkeerdat in de toekomstover
moet. Daarnaastzijn wij van meningdat de bestaande
een hogerebrug naar het Nieuwegeinse
oude Lekbruggoed te gebruikenis voor het lokaleverkeer.Te meerdaar Rijkswaterstaat
er van
uit gaat dat er in de toekomsteen 3" brug bij moet komen.
elementin het landschapis. De
Wij zijn met u van meningdat de Boogbrugeen monumentaal
nieuwe bruggenzijn van een vormloze(nietszeggende)
uitvoering,terwijl een paar kilometer
verderopeen schitterendebrug (Zaltbqmmpl)
is gebouwd.
Het mag duidelijkzijn de PvdA afdelingVianenuw initiatiefvoor het behoudvan de Boogbrug
ondersteund.

Vianen,

ceachte

5 septenber

l-998

heer van sijl,

van de gemeenteraacl Vianen wil]en
Als cDA-fractie
d.d. l-2 augustus 1998 over
reageren op uw schrijven
van de boogbrug bij Vianen.

graag
wij
het behoud

boogbruggen
met u van rnening, dat van* de bestaande
wij
zijn
vansrege hun cuftuur-histobehouden noeten blijven
een aantal
rische waarde en hun landschappel i jke beeldbepaling.
van 12 augustus genoemde argumenten
De door u in uw schrijven
een keuze voor de bpoqb4,ug bij Vianen.
daarbij
ondersteunen

Het is overigens wel onze overtuigipf,
voor dit behoud een taak is
lijkheid
naar/beheerder .

dat de verantvroordeeigevoor de huidige

via
en zu]Ien
en succes met uvt actie
Wij wensen u sterkte
vragen.
zin aandacht hiervoor
eigen kanalen in positieve

Met vriendelijke

groet,

B, Kroon-Westra, fractievoorzitter
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Secretariaatsadres:
Zwaluu'8,
3135A.BNieuwegein.
rel. 03402--11589
(ha 1J0-1995:
0-t0-6031589)

Nieuwegin20septemba
1998
Van:

HetbesuurvaadeHistorische
KringNieuwqein

Aan:

Vianen
!s gd6lringBoogbrug

Betreft:

Vianen
behoud
Boogbrug

Geachtbestuur,
ng
hetbestuurvande Historische
KringNieuwqein,heeftmetbelangstelli
vandewaardestellilgen
voorhetbihoudvandeboogbrugVianen,zoalskennisgeoomen
die dooru zijn opgesteld.
Het besnnrvan de HKN kan zch volledig verenigenmet de opgevoerdeargumestatie,en
steuudanookteovolle uw vezoektot behoudvandezebrug.
Ook uw voorstelde bnrgvoor lokaal vervoere g$rrilen, gezieoook de hogeligging van
de aieuwebrugheef! onzesteun.

Hoogachtead,
NaneosdeHisorische
Kri.ogNizuwegei:r,

Ad vatrIngetr,
secreans.

Bank- en girorekeningent.n,v. de PenningmeesterHistorische Kring Nieuwegei4
Prof. Dr. Hesselaan33, 3431 CD Nieuwegein:
ABNlAnrobanknr. 55.69.27.9
3I lPostpiro4419859.

