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Geachte heer Van sij l ,

Ons college heeft een adviesaanvraag ontvangen van de Rijksdienst voor de

Monumentenzorg betreffende een verzoek tot aanwijzing beschermd monument van

het object Boogbrug over de Lek te Nieuwegein (Boogbrug Vianen).

Op grond van het bepaalde in artikel 3, vierde, l id van de Monumenten 1988 stellen

wij belanghebbenden in de gelegenheid zich te doen horen. Daartoe is een

hoorzitt ing belegd op woensdag 25 iuni om 20.00 uur in het gemeentehuis,

Martinbaan 2 te Nieuwegein. Wij nodigen u dan ook uit om deze hoorzitt ing bij te

wonen. Indien u niet op de hoorzitt ing verschijnt gaan wij ervan uit dat u tegen de

aanwijzing tot beschermd monument geen bezwaar heeft.

Mocht u echter niet in de gelegenheid zijn deze hoorzitt ing bij te wonen, maar wel

gehoord wenst te worden dan dient u ti idens kantooruren contact op te nemen met

de heer M. Broersma, telefoonnummer (030) 607 14 17.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geinformeerd.

Hoogachtend,

van Nieuwegein

uimtelijke ordening
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Verslag van de hoorzittino inzake de aanwijzino van de Boogbruo Vianen als
beschermd riiksmonument d.d. 15 december 2003

Aanwezig: De heer ldzinga (Rijkswaterstaat)
De heer G. Veer (R'rjkswaterstaat)

Mevrouw C.M.J. van Rooijen (wethouder voor o,a. monumentenzorg)
De heer E.H, Bos (beleidsmedewerker stedenbouw en ruimtelijke ordening)

Mevrouw van Rooiien geeft een korte toelichting op het doel van de hoorzitting. De
Rijksdienst voor de Monumentenzorg (RDMZ) heeft een verzoek tot aanwijzing van de
Boogbrug Vianen als beschermd rijksmonument ontvangen' De RDMZ verzoekt de gemeente
om hierover advies uit te brengen. Hiertoe dienen de belanghebbenden te worden gehoord.

Mevrouw van Rooijen geeft vervolgens aan dat naar aanleiding van een brief van de Stichting
Boogbrug Vianen aan het College het onderwerp dest'rjds van de raadsvergadering is gehaald.
De reden was dat belanghebbenden niet zijn gehoord. In juni 2003 is daarom de Stichting in de
gelegenheid gesteld om zich te doen horen. Nu wordt gelegenheid gegeven aan een andere
belanghebbende, namelijk Rijkswaterstaat.

De heer ldzinga legt uit wat de functies zijn van hem en zijn collega. Hijzelf was tot twee jaar
geleden de projectmanager van de nieuwe brug over de Lek bij Vianen en Nieuwegein'
Zodoende was hij betrokken in het proces rondom de ernaast gelegen Boogbrug' De heer Veer
heeft de functie als projectmanager later overgenomen.
De heer ldzinga legt uit dat het standpunt van Rijkswaterstaat is verwoord in een brief die
namens de minister van Verkeer en waterstaat is gestuurd naar Stichting Boogbrug Vianen. In
deze brief van 2 november 1998 staat dat het 66n van de kerntaken van Rukswaterstaat is om
het rijkswegennet doelmatig te beheren. Bij het afwegen van de kosten bleek dat het
aanleggen van een nieuwe brug voordeliger is dan onderhoud plegen aan de oude brug. Het
niet plegen van onderhoud aan de brug levert overigens gevaar op voor de scheepvaart
vanwege brokstukken die naar beneden kunnen vallen, Daarom hoopt Rijkswaterstaat dat er
snel duidelijkheid komt over het lot van de brug. Bij grondige inspecties van de brug in 1997
bleek dat het achterstallig onderhoud van de boogbrug zeer aanzienlijk is.

De heer Veer vertelt dat op dit moment de rijvloer verrot is en vernieuwd zou moeten worden
bij ingebruikname van de brug. De stalen boog van de brug is aangetast, deze zou
geconserveerd moeten worden

Mevrouw Van Rooiien vraagt zich af of de sneltram misschien over de nieuwe brug zou kunnen
rijden.

De heer ldzinoa legt uit dat het doortrekken van de sneltram een steeds terugkerend idee is
waarnaar enkele jaren geleden onderzoek is gedaan. Toen bleek dat het niet kosteneffectief
was om de sneltram over de brug te laten rijden.

Mevrouw Van Rooijen vraagt wat de opstelling is van Rijkswaterstaat als de kosten niet in
beschouwing worden genomen.

T



De heer Veer legt uit dat het Expertisecentrum van Rijkswaterstaat hier een oordeel over
gegeven heeft. Zij is van mening dat het een bijzondere brug is, maar niet zeldzaam. De
landschappelijke waarde (het aangezicht) is niet meer wat het geweest is, mede door de komst
van de nieuwe brug.

De heer Bos vraagt zich af wat het de 'nautische overwegingen' zijn. waarover in de brief van
RUkswaterstaat van 4 juli 2003 aan de gemeente Nieuwegein wordt gesproken.

De heer Veer antwoordt dat de brug overlast geeft op de radar van de schepen op de Lek door
hinderlijke reflecties. Om dit probleem op te lossen zou een soort gaas op de brug aangebracht
moeten worden.

De heer Bos wil graag weten hoe de oorspronkelijke planning eruit ziet voor de sloop van de
Boogbrug.

De heer Veer zegt dat de nieuwe brug halverwege 2004 aangesloten kan worden. Dan kan (als
niet tot aanwijzing van monument zou worden besloten) eind 2004, begin 2005 worden
begonnen met sloop van de Boogbrug,

DghceI-EgE vraagt of er bij het ontwerp van de nieuwe brug door de architect rekening werd
gehouden met de Boogbrug.

De heer Veer zegt dat er een aantal ontwerpen waren voor de nieuwe brug waaronder 66n
met een boog. Deze bleek toen te duur te zijn waardoor uiteindelijk is gekozen voor hel
huidige ontwerp.
De heer ldzinga voegt eraan toe dat er toen nog vanuit werd gegaan dat de Boogbrug zou
blijven liggen, maar dat Rikswaterstaat na inspectie schrok van de toestand waarin de brug
verkeerde en de omvang van de kosten dat opknappen zou vergen. Verplaatsing is ook eens
overwogen maar dat bleek te duur te zijn.

De heer ldzinoa vraagt zich tenslotte nog af hoe het verdere verloop van het aanwijzingsproces
verloopt,

Mevrouw Van Roo'tjen en de heer Bos leggen uit dat begin 2004 het advies aan de Rijkdienst
verstuurt kan worden en dat de Minister dan binnen enkele maanden tot een besluit zal
komen.

Niets meer aan de orde zijnde sluit mevrouw van Rooiien de hoorzitting af.
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Aanwezig: De heer W' van Sijl (Stichting Boogbrug Vianen)
De heer Rietveld (Stichting Boogbrug Vianen)

Mevrouw C.M.J. van Rooijen (wethouder voor o.a' monumentenzorg)
De heer M, Broersma (beieidsmedewerker stedenbouw en ruimtelijke ordening)

Mevrouw van Rooijen geeft een korte toelichting op het doel van de hoorzitting. De

EiiksdG'st uooienst uoo, dJMonumentenzors (RDMz) heeft een verzoek tot aanwijzing van de
g';oobruq Vianen als beschermd rijksmonument ontvangen. De RDMZ verzoekt de gemeente

o. f,i"ro"""1 advies uit te brengen. Hiertoe dienen de belanghebbenden te worden gehoord.

Mevrouw van Roouen geeft vervolgens aan dat naar aanleiding van een brief van de. Stichting

ffi h"t 6il"S" h"t 
"r,;erwerp 

deslijds van de raadsvergadering is gehaald. In de brief wordt

m"iOing gemiaft dat belanghebbenien niet zijn gehoord. Daarom wordt nu gelegenheid

gegeven voor deze hoorzitting.

De heer van stl geeft aan dat hij half mei dit jaar.een onderhoud heeft gehad met de
q"me"nt"lijke mbnumentencommissie, vanwege het bekend worden van nieuwe informatie.

i"rigl""i ii namelijk een aanvraag bij de RDM2 ingediend met het verzoek om de brug bij

i"tt5dm."t aan te;ijzen als beschermd monument. Er was inmiddels al een sloopvergunning

u"ri""nO. Daarom is snel een aanvraag ingediend. De provincie Gelderland staat op dit moment

oositief teqenover behoud van de brug bij Zaltbommel.
be doelstelling van de stichting Boogbrug is dan ook uitgebreid naar de overgebleven 12

U*gg.n die irihet kader Rijkswegen-planl gZZ zijn aangelegd. Deze wegen en de bruggen ziln

in de jaren 30 vanuit deze visie geTnitieerd.
Oit ir 

""n 
uniek project voor Nelerland; een nationaal geografische identiteit van Nederland te

veigelijken met de i{ollandse Waterlinie. In de 19e eeuw was er veel geld geinvesteerd in

spo;rwegen en waterwegen. De wegeninfrastructuur in Nederland was slecht. Veel wegen

ui"r"n uJn zand, Door deloenemende automobiliteit moest de wegeninfrastructuur worden

aangepakt. Dit heeft geleid tot het RUkswegenplan 1927, waarbij grote overbruggingen
gerealiseerd moesten worden.

Mevrouw van Rooiien vraagt of dan niet gelijk voor alle bruggen een aanvraag moet worden

ingediend.

De heer van Sijl antwoordt hierop dat hij hierover contact heeft gehad met de RDMZ. De RDMZ

G"t hi", fill ' iilef tegenover. op dit moment zijn aldrie bruggen aangewezen als beschermd

monumenten. De brug in Arnhem is een gemeentelijk monument

De heer Rietveld geeft aan dat er ook een cultuurhistorische component aan dit onderwerp zit'

FN"d"rl*rd b*indt.ich namelijk de eerste autosnelweg die aan de hand van een visie is

iangetesU. In ltali€ bevond zich il wel een 'autostrada' maar deze was in particuliere handen'
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Mevrouw van Rooijen vraagt hoe de eigenaar van de brug. Rijkswaterstaat, hier tegenover
staat.

De heer Rietveld geeft aan dat Rijkwaterstaat de brug wil slopen voor een nieuwe brug. ln
,O1O is namelijk een nieuwe 3e brug noodzakelijk voor fietsers en lokaal autoverkeer. De vraag
is dan ook wairom dit niet op de oude brug kan plaatsvinden. Die oplossing is even duur als het
restaureren van de Boogbrug. Vervolgens geeft hij aan dat de nieuwe gebouwde brug in
samenhang met de boogbrug is ontworpen. De architect is van dit gegeven dan ook vanuit
gegaan. Dit blijkt ook uit hei feit dat dit op schrift is gesteld. Er is dus bewust gekozen voor
een platte brug, een zgn. taaibrug.

De heer van Sijl noemt vervolgens nog een laatste ontwikkeling. Het bureau Regio Randstad
6e"ft ."n noti uitgebracht 'Naar een blauwe/groene Deltametropool" In deze nota is een rode
stippellijn naar Vianen aangebracht. Dit betreft de sneltram die is doorgetrokken naar Vianen.
De boogbrug is sterk geno-g om de sneltram te dragen, Ook is de boogbrug breed genoeg

voor de sneltram.

Mevrouw van Rooijen vraagt waarom de Boogbrug niet is meegenomen in het MsP-traject

De heer van Siil geeft aan dat men ervan uit is gegaan dat de boogbrug stamt uit 1948. De

Urug is ptat gebombardeerd maar na de oorlog (1948) weer herbouwd' De brug is
oorspronkelijk gerealiseerd in 1936.

Mevrouw van Rooijen wil vervolgens weten wat de gemeente Vianen heeft geadviseerd t.a.v.

deze aanwijzing.

De heer van Siil geeft aan dat de gemeente Vianen in zijn optiek tesnel een uitspraak heeft

S"d;Ceb"s"eid op emotionele gronden. In eerste instantie was de PvdA akkoord met een

l"n*ii.''-ng. Doordat een wethoudlr negatief tegenover het voorstel stond is de PvdA-fractie

uiieinierii-t niet akkoord gegaan met een aanwilzing. De gemeentelijke monumentencommissie

heeft negatief geadviseerd.

De heer Rietveld voegt tenslotte toe dat men ten onrechte uitgaat van het feit dat het

6li--ud"n u"n de bestaande boogbrug duurder is dan een nieuwe brug'

Niets meer aan de orde zijnde sluit mevrouw van Rooiien de hoorzitting af'
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