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S tichts Cultureel Erfsoed
Federatie

Mariaplaats 2l |  35'r LK utrecht I  telefoon (o3o) 234388o ] fax (aJo) 2J28624

Aan het bestuur van de
Siichting Boogbrug Vanen
Walkade | 5
340 | DR lJsselstein

lYet vriendelijke groet,

A.()^-a-
drs A,L. Jordens, directeur
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Strchting De Utrechtse I\,4olens

Boerder i  jenst icht ing Utrecht

St icht ing Utrechtse Kastelen

St icht ing Monumentenwacht lJtrecht

St icht ing Ondersteuning Musea

St icht ing St ichtse Ceschiedenis

Utrecht 26 augustus 1998
383/0.80

Geacht bestuur,

Met grote belangstelling en instemming hebben wij kennis genomen van uw pleidooi voor het behoud van de

boogbrug bij Vanen.
Wij ;ijn ;eiu van mening dat een dergelijk object oflcieel gerangschild hoort te worden onder de monumenten

van bedril en techniek. Temeer waar, na grondig onderhoud, de brug tot in lengte van jaren een publieke functie

kan blijven vervullen. l..nmers, een nr-ttig gebruik is altijd de beste voorwaarde voor het behoud \ran monumenten

Terecht stelt u dat de brug, dankzij het contrdst.met de nieuwe betonnen bruggen, fraar eigen karaher behoudt

waardoor zij ook als landschappelijk element haar waarde niet verliest

Argumenten genoeg dus om ons achter uw initiatiefte scharen

Echter, onze Federatie richt haar activiteiten uitsluitend op de provincie Utrecht en zolang een stichting met een

doelstelling die met de uwe overeenkomt (nog) niet bij ons is aangesloten, kunnen wij u voodoPig niet veel meer

bieden dan onze morele steun.
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stichting Boogbrug Vianen

wal-kade 15

3401 DR fJsselstein

Uw brief van : 12 augustus 1998 Ons kenmerk : Datum :

Uw kenmerk :- Rechtstreeks :Of O- gg 6l- 6l-l- Bijlage(n): -

ondemerp :  adhesiebetuiging t .b.v.  behoud Boogbrug Vianen

Geachte 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.
Het gemeentebestuur van lJsselstein is voorstander van het nemen van
die maatregelen die dienen orn de bereikbaarheld in het al-gemeen, en
die van IJsselstein in het bi jzonder,  te verbeteren.
De real- j -ser j -ng van de nieuwe.brug nabi j  Vianen heeft  daarom onze
insternning.
Het door de stichtlng genomen initiatief om het behoud van de huidige
brug te bevorderen kunnen wi j  "op zichrr  ondersteunen rnaar wi j  z i jn
ons bewust van het feit dat de instandhouding ervan, naast de reali-
ser ing van de nieuwe brug, grote f inanci<l le gevolgen heeft .
De eigenaar/beheerder heeft ,  voor zover ons bekend, de rnogel i jkheden
van zowel integrat ie van de huidige brug in de nieuwe ontslui t ings-
structuur als de f inancidle gevolgen ervan bekeken.
Daarnaast zouden wij de huj-dj-ge brug, gezien .een aantal nog functio-
nel-e oude (sta]en) bruggen, niet  al-s uniek wi l - l -en bestempelen.
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BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN IJSSELSTEIN,
de secretar is,  de burgemeester,

rnr.  drs.  rh.E.M. wi j tedrs.  H. D. EIevel"d
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HEENISCHUT

BESCHERMING
CULTUURMONUMENTEN

llonl Hetnscltut, I'rt tttigitr tot hcr.lttnttingun cultunnnonun

Stichtine Mrug Vianen
t.a.v. deleer W. vin Siil
Walkade 15
3401 DR tlsselstein

.,,t, ru t1,:Wlnghr]ug te Vianen

"*, ".f , 99/0rs

Geacht heer Van Siil,

.t,,,r.,t,,-. 2142.99

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 toekomst onsamenhanqend wordt.
Gelet ook op onze achterban zien wii daarom af vai, actieve ondersteuning en belcherming door
I{eemschut Voor adhesie betuiging, medeondertekening of procedureel a"dvies kunt u in ile
toekornst wel bii ons terecht.

Ikverwacht u hiermee voldoende te hebben eeinformeerd.

Met wiendeliike sroet,
Bond Heemschutl
Provinciale Commissie Zuid-Holland

r,\-i i\\
ir. M. Tillema,sqre

Hooqenhouclcnaat 58
26144X Delft
telefunn:075 -272O75

d@c nffi Viane& bogbtug
pagitu l vd r

Secrct 'rr i ' r ,r t :  I . ,orerrrrrctcrslrrr is. \ icLrl  ezi jds I iolk :U, l0l l  PV Ansterd.rm. Tclci ixrn: 010 - 6l l

Postbrnk nr.  1 l - ' l i16. . \ lecsPierson nr.  1 i .001.0551.



CDA Niemuegein
Gemeenteraadsfractie

Stichting Boogbrug Vianen
Walkade 15
3401 DR IJsselstein

Onderwerp: Adhesiebetuiging

Nieuwegein, 7-9-1998

Geacht beshrur.

Wij hebbar uw lerzoek om adhesie te betuigen te,n aanzien van tre behoud van de boogbrug over de
Lek bij Vianen ontvangen.

De boogbrug bij Vianen ( overigens ook bij Nieuwegein) achten wij het behouden waard, de door u
aangevoerde waardenstellingen onderschrijven wij volledig met de toevoeging dat de brug bezien vanuit
grote gedeehen van Nieuwegein Zuid (met name Vreeswijk) zeer beeldbepalend is.
Kodom vanuit cultuuroogpunt is het zeker de moeite waard de brug te behoudern.

Ten aanzien rran de door u aangevoerde pragmatische redenen maken wij de kanttekening dat voor het
lokale langzame verkeer (vo€tgangers/fietsur ) op dit moment een studie plaats vindt naar een
veerverbinding tussen Vreeswijk en Vianen. Dit initiatiefwor& overigens door ons yan harte
ondersteund. H€t lijkt ons derhalve van belang dat u deze kanttekening meeneernt in uw verdere
activiteiten,

Veel succes met uw actie.

Namens de CDA Fractie Nieuwegein.

WillemWijntjes
Fr6d6rioue van Dort

-.,--.i---t-/- l l \ r  -4\/ v lr--L- ( i

Secretaris
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Veermonde 28,
3434 GH Nieuwegein.

Nieuwegein, 1 oktober 1998.

STICHTING BOOGBRUG VIANEN,
Walkade I 5.
3401 DR lJsselstein.

Geachte heer van Sijl,

Uw brief d.d. l2 augustus ter verkrijging van een adhesiebetuiging voor het behoud van de
Viaanse brug is onlangs onderwerp van bespreking geweest in een ledenvergadering van de
afdeling Nieuwegein van onze partij.

Wij zijn gevoelig voor uw praktische argumenten.
Daarbij noemen wij ook nog het feit dat het voor voetgangers en fietsers een hele opgave
wordt de rivier over te steken. De nieuwe brug ligt immers een aantal meters hoger.
En hoeveel jongelui uit Vianen en omstreken gaan niet op de fiets naar school in Nieuwegein
Het nieuwe pontje zien wij daarvoor niet als een echt altematief, terwijl daar
hoogstwaarschijnlijk ook voor zal moeten,worden betaald.

Voor vele van onze leden is het beeldbepalende aspect erg belangrijk.
Het is inderdaad een mooie brug en de meesten van ons kennen de rivier niet zonder deze zeer
opvallende boog.
Of de nieuwe en de oude brug naast elkaar een even fraai beeld in het landschap zullen
opleveren is nog maar afte wachten. Een uniek spanningsveld, dat wel.
Desondanks zou het ons spijten als de brug verdween en wij steunen u derhalve in uw streven
de brug te behouden.

Met vriendelijke groet,
Nhmens SENIOREN 2000.

, ! .: . ( )-*.* 12i' ' --x

A. van Zandbersen.



Da|umi 27 augustus 1 998

Aan St icht ing Boogbrug Vianen

Van: Fract ie PvdA, afdel ing Vianen

Naar aanleiding van uw schr i jven deel t  de Fract ie van de PvdA afdel ing Vianen u het volgende
mede:

In het verkiezingsprogramma van onze part i j  is  opgenomen dat wanneer er een nieuwe Lekbrug
komt de oude Lekbrug gebruikt  gaat worden voor het regionale verkeer.  De nadruk wordt hierbi j
gelegd op het fietsverkeer, zodat dit verkeer een directe aansluiting heeft op Nieuwegein.

Het Minister ie van Verkeer en Waterstaat heeft  b i j  de plannen van'de nieuw te bouwen brug
gesteld dat deze ondergeschikt  zou worden aan de oude brug. Ook Ri jkswaterstaat zag het
belang van de huidige karakter ist ieke Boogbrug in.  Ook de 2" nieuw te bouwen brug zou
ondergeschikt  z i jn aan de bestaande oude brug.

Na onderzoek van de oude Lekbrug is gebleken dat het (voigens Rijkwaterstaat) slechter met
deze brug is gesteld dan verwacht werd. Uit kostenoverweging is daarom besloten zodra de
tweede nieuwe Lekbrug gereed is de oude af te breken. Mocht in de toekomst blijken dat er een
3'Lekbrug nodig is zal  deze op de bestaande pi j lers van de oude boogbrug gereal iseerd worden.

De PvdA Vianen heeft  haar bezwaren geui t  over het langzame verkeer dat in de toekomst over
een hogere brug naar het Nieuwegeinse moet.  Daarnaast z i jn wi j  van mening dat de bestaande
oude Lekbrug goed te gebruiken is voor het lokale verkeer.  Te meer daar Ri jkswaterstaat er van
ui t  gaat dat er in de toekomst een 3" brug bi j  moet komen.

Wij  z i jn met u van mening dat de Boogbrug een monumentaal  e lement in het landschap is.  De
nieuwe bruggen zi jn van een vormloze (nietszeggende) ui tvoer ing,  terwi j l  een paar k i lometer
verderop een schi t terende brug (Zal tbqmmpl)  is  gebouwd.

Het mag duidel i jk  z i jn de PvdA afdel ing Vianen uw in i t iat ief  voor het behoud van de Boogbrug
ondersteund.



ceachte heer van si j l ,

Als cDA-fract ie van de gemeenteraacl  Vianen wi l ]en wi j  graag
reageren op uw schr i jven d.d.  l -2 augustus 1998 over het behoud
van de boogbrug bi j  Vianen.

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

Het is overigens wel onze overtuigipf, dat de
l i jkheid voor dit  behoud een taak is voor de
naar/beheerder .

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

Met vr iendel i jke groet,

B, Kroon-Westra, fract ievoorzit ter

Vianen, 5 septenber l -99 8

verantvroorde-
huidige eige-
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Van:

Aan:

Betreft:

Historis che Kring I,{ieuw e gein
Secretariaatsadres:
Zwaluu'8,
3135 A.B Nieuwegein.
rel. 03402--11589
(ha 1J0-1995:
0-t0-6031589)

Nieuwegin 20 septemba 1998

Het besuur vaa de Historische Kring Nieuwqein

!s gd6lring Boogbrug Vianen

behoud Boogbrug Vianen

Geacht bestuur,

het bestuur van de Historische Kring Nieuwqein, heeft met belangstelli ng
kennis geoomen van de waardestellilgen voor het bihoud van de boogbrug Vianen, zoals-
die door u zijn opgesteld.
Het besnnr van de HKN kan zch volledig verenigen met de opgevoerde argumestatie, en
steuu dan ook teo volle uw vezoek tot behoud van deze brug.
Ook uw voorstel de bnrg voor lokaal vervoer e g$rrilen, gezieo ook de hoge ligging van
de aieuwe brug heef! onze steun.

Hoogachtead,
Naneos de Hisorische Kri.og Nizuwegei:r,

Ad vatr Ingetr,
secreans.

Bank- en girorekeningen t.n,v. de Penningmeester Historische Kring Nieuwegei4
Prof. Dr. Hesselaan 33, 3431 CD Nieuwegein:

ABNlAnrobank nr. 5 5.69.27.9 3 I lP ostpiro 4419859.


