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ondcrwerp Boogbrug over de Lek

Geachte heer/mevrouw,

Graag willen wij u informeren over het advies van de gemeenteraad van Nieuwegein
over de Boogbrug over de Lek.

De gemeenteraad heeft in haar vergadering van 4 november 2OO4 een negatief
advies uitgebracht inzake de aanwijzing tot rijksmonument van de Boogbrug over de
Lek te Nieuwegein. In het bijgevoegde raadsvoorstel en -besluit vindt u de
overwegingen die leidden tot dit raadsbesluit.
Een groot deel van de Nieuwegeinse Raad ziet de Boogbrug over de Lek als
onderdeel van het cultuurhistorisch waardevolle ensemble van de twaalf bruggen van
het Rijkswegenplan van 1927. Wij vragen u bij uw besluit de brug tevens als
onderdeel van dit ensemble te bekiiken.

Bij deze brief vindt u ook de verslagen van de hoorzittingen met belanghebbenden.
Voor meer informatie kunt u contact oonemen met de heer Erwin Bos van de
afdeling Stedenbouw en Ruimtelijke Ordening, bereikbaar op het in het briefhoofd
vermelde telefoonnummer

Met vriendelij ke groet,

burgemeester en wethouders van Nieuwegein, '

te Nleuwegein

uERZOf,lDEt{ I Il{0v' 2004

drs.  C.M. de Vos
burgemeester

E

drs.  P.C.M. van El teren
secretaris

Bi i lasen Raadsvoorstel  en -beslui t

Verslagen hoorzi t t ingen belanghebbenden
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Inleiding
Sinds en-ige jaren is de Stichting Boogbrug Vianen bezig_de boogbrug tussen Nieuwegein en

Vianen oier de Lek te behouden voor het nageslacht. Zij heeft daartoe een verzoek ingediend

bii de Minister van OC&W om de brug aan te wijzen als Rijksmonument. Het verzoek is met

nJme ingediend omdat Rijkswaterstaat van zins is de brug af te breken. op grond van de

Monume-ntenwet 1988, vraagt de minister van OC&W advies aan de Raad van de gemeente

waarin het monument gelegen is.
Reeds in 2OO1 hadden ivil u hierover een voorstel willen voorleggen, maar omdat genoemde

Stichting destijds nog niei was gehoord hebben wij daar toen van a{gezien. Na ontwikkelingen
met bet-rekking tot lndere bruggen die onderdeel zijn van het Rijkswegenplan 1927, ziln de

belanghebbenJen in de gelegenheid gesteld te worden gehoord. Tevens . heeft de

Monulmentencommissie een nienw advies uitgebracht. De ontwikkelingen worden hier onder
kort toigelicht, waarna de diverse argumenten worden afgewogen en u een voorstel wordt

voorgelegd voor uw advies aan de minister van OC&W.

Beschrijving Lekbrug
De Brug kfoam in t9:6 gereed ter vervanging van een oude schipbrug uit 1840. De brug
behoort tot een reeks van bruggen die werden gebouwd in het kader van het Rijkswegenplan
uit 1927, ln de Tweede Wereldoorlog werd de brug verwoest maar twee jaar later weer in
dezelfde stijl opgebouwd. In de jaren zestig van de twintigste eeuw werd de brug aan
weerszijden uitgebreid met een extra rijstrook. De totale lengte van de brug is 500 meter, de
breedte is 16 meter. De brug heeft een hoofdoverspanning van 160 meter.
De Stichting Boogbrug heeft de Nederlandse Bruggen Stichting (NBS) gevraagd een
waarderingsiappori op ten stellen over de Lekbrug. De NBS zegt hierin de volgende aspecten
van de brug bijzonder te vinden: de constructieve vormgeving, de inpassing in het landschap,
de gaafheiJ en zeldzaamheid van de brug. De NBS concludeerde dat "ofschoon de waardering
(van de brug) niet in de categorie'in zeer hoge mate belangrijk' valt, de belangrijkheid naar
het oordeefvan de NBS zodanig is, dat het niet uitgesloten is, dat deze stalen boogbrug te
zijner tijd in aanmerking komt als Rijksmonument."

Hoorzittingen belanghebbenden

Stichting Roogbr ug Vianen
Volgeni de slicntlng vormde het verzoek om de brug bij Zaltbommel aan te wuzen als

besihermd monument de aanleiding om te pleiten voor aanwijzing van de 12 overgebleven
bruggen die in het kader van het Rijkswegenplan van.1927 zijn aangelegd. De Boogbrug Vianen

uori1i €6n van deze bruggen. Het Rijkswegenplan is een uniek project voor Nederland. De
wegeninfrastructuur in Nederland was begin twintigste eeuw slecht. Door de toenemende
aut-omobiliteit moest de wegeninfrastructuur worden aangepakt. Hierbij moesten grote
overbruggingen gerealiseerd worden.
volgens?i Siicht-ing staat de Rijksdienst voor de Monumentenzorg positief tegenover het idee
omie verschillendJ bruggen uit het Rijkswegenplan 1927 aan te wijzen tot monument. Op het
moment van de hoorzitting waren er volgens de Stichting drie bruggen aangewezen als
rijksmonument en is de brug in Arnhem gemeentelijk monument'

o

Aan
de gemeenteraad

Datum
t4-9-2004

onderwerp:
Aanwijzing Boogbrug Vianen als rijksmonument

Portefeuillehouder:
C. van Roouen

Afdeling:
SRO

Bijlagen:



Rijkswaterstaat wil de boogbrug echter slopen om op termijn plaats te maken voor een nieuwe
derde brug die noodzakelijk is voor lokaal autoverkeer en fietsers. De heren van de Stichting
betogen dat het restaureren van de bestaande brug evenveel kost en dat die dan voor
hetzelfde doel kan dienen. ook zou de sneltram over deze boogbrug doorgetrokken kunnen
worden naar Vianen.
De stichting heeft in Vianen nul op het rekest gekregen: zowel de monumentencommissie als
de gemeenteraad hebben negatief geadviseerd ten aanzien
rijksmonument.

Rijkswaterstaat

van de aanwijzing als

Het standpunt van Rijkswaterstaat is eerder verwoord in een brief die namens de minister van
Verkeer en waterstaat is gestuurd naar stichting Boogbrug Vianen. Daarin staat dat het 66n
van de kerntaken van Rijkswaterstaat 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 biug 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 orug.
Bij grondige inspecties van de brug in 1997 bleek dat het achterstallig onderhoud van de
boogbrug zeer aanzienlijk is.
Er was een aantal ontwerpen voor de nieuwe bruggen waaronder 66n met een boog. Dit
ontwerp bleek toen te duur te zijn waardoor uiteindelijk is gekozen voor het huidige ontwerp.
Toen werd er nog vanuit gegaan dat de Boogbrug zou blijven liggen, maar na insp-ectie schrok
Rijkswaterstaat van de toestand waarin de brug verkeerde en de omvang van de kosten die
opknappen zou vergen. verplaatsing is ook eens. overwogen maar dat bleek te duur .:e zijn.
voor alternatieve gebruiksmogelijkheden is enkele jaren geleden onderzoek gedaan naar het
doortrekken van de sneltram. Toen bleek dat niet kosteneffectief te ziin.
Nautisch gezien geeft de brug hinderlijke reflecties op de radar van de schepen op de Lek. om
dit probleem op te lossen zou een soort gaas op de brug moeten worden aangebracht.
Het Expertisecentrum Bruggen van Rijkswaterstaat heeft een oordeel gegevJn over de waarde
van de brug. Volgens haar is het een bijzondere brug omdat hei Een van de grootste
boogbruggen van v66r de oorlog is, en voor die tijd op een moderne manier is geboulv-d, Maar
er komen meerdere bruggen van dit type voor, de boogbrug naar Vianen ii daarmee niet
zeldzaam. De landschappelijke waarde is niet meer wat het geweest is, mede door de romst
van twee nieuwe bruggen.

De verslagen van de twee hoorzittingen zijn bijgevoegd.

Advies Monumentencomm issie
De stichting Boogbrug had nieuwe_ informatie ingediend bij de monumentencommissie,
namefijk dat de brug onderdeel is_van het Rijkswegenplan 1927 en dat de brug ook in dat licht
moet worden bezien. De commissie heeft daarom de brug op zichzelf en als o-nderdeel van een
ensemble beoordeeld. De commissie heeft een aantai criteria opgesteld waaraan ze de
monumentale waarde van een object beoordeelt. Hier kent ze hoge,hatige of geen waarde
aan toe. Door middel van een puntensyJteem kan worden bei.eken oi een 1blect voor
aanwijzing als gemeentelijk monument of rijksmonument in aanmerkinq komt.
solo heeft de boogbrug volgens de commissie een matige waaide voo, architectuur,
cultuurhistorie, omgevingswaarde, zeldzaamheid en de karaktEristiek, Het heeft uotgens naa,geen ouderdomswaarde.
Als onderdeel van een ensemble (samen met de andere elf bruggen van het Rijkswegenplan
van '1927) heeft.de brug geen ou.derdomswaarde, matige architeciolische 

"n 
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en grote waarde voor cultuurhistorie en zeldzaamheid, Tevens is het wegenplin *"1*"n o"
bruggen deel uitmaken karakteristiek voor een periode in ae oniwilketing 1in o"
wegenstructuur in Nederland.
De eindconclusie van de commissie k dat de boogbrug op zichzelf niet belangrijk genoeg is voor
aanwijzing als rijksmonument. wanneer de brug in een groter nationaal uJru"n-a kanivorden
opgenomen als onderdeel van.het Ri jkswegenplan 1gz7 zal  de commissie posi t ie i 'staan
tegenover een aanwijzing als onderdeel van een rijksmonumentencomplex.

Het verslag van de betreffende vergadering is bijgevoegd.
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Afweging
In de-ho-orzittingen zijn een aantal aspecten aan de orde gekomen die v66r of tegen de
aanwijzing van de Boogbrug over de Lek als rijkmonument pleiten.

- Economische overwegingen
Door Rijkswaterstaat is uitgelegd dat de instandhouding van de boogbrug duurder is dan het
bouwen van een nieuwe brug, vooral vanwege de grote achterstand in onderhoud, De
Stichting Boogbrug Vianen is echter van mening dat instandhouding evenveel kost.

- Alternatief gebruik brug
o" iii.frli"g 

"B"ogbrug sielt dat de brug ook voor lokaal verkeer en fietwerkeer gebruikt kan
worden. Ook zou de sneltram doorgetrokken kunnen worden naar Vianen via de boogbrug.
Rijkswaterstaat betoogt edhter dat het aanleggen van een nieuwe brug voordeliger is en dat
het plan voor de tram niet kosteneffectief is.

- Nautische overwegingen en veiligheid
De brug zou hindirlijke reflecties op scheepsradar geven. Hiervoor zijn twee oplossingen
mogelijl: het aanbrengen van gaas (dat geld kost) of het verwijderen van de brug. Tevens geeft

de 
-verilechterende toestand van de brug steeds meer problemen en zou het een gevaar

kunnen vormen voor de scheepvaart.
Deze overwegingen gaan over het gebruik van de brug: is het wel of niet rendabel,. is de brug,
wel of niet Uruiktaar, wat is de toestand van de brug en is hij nog veilig. Wij concluderen dat er
belangrijke kostenoverwegingen aan de brug verbonden zijn, maar tevens zijn wij op de hoogte
van de mogelijkheden voor alternatief gebruik als gekozen wordt voor instandhouding.

- Cu I tu urh istorische waarde
Het belangrijkste aspect dat in het advies aan de minister voor o€&w een rol speelt is de
cultuurhistorische waarde.
Rijkswaterstaat heeft haar eigen Expertisecentrum Bruggen gevraagd een oordeel te geven
over de cultuurhistorische waarde van de boogbrug. Het centrum zegt de brug bijzonder te
vinden, maar niet uniek. Tevens is de landschappelijke waarde aangetast door de bouw van
twee nieuwe bruggen naast de boogbrug.
De Stichting Boogbrug Vianen vind de brug echter uniek, niet alleen vanwege de specifieke
kenmerken van de brug zelf maar ook omdat het onderdeel uitmaakt Van het rijkswegenplan
van 1927 waarin onder andere werd besloten twaalf bruggen over de grote rivieren in
Nederland te bouwen.
De gemeentelijke monumentencommissie zegt het volgende: solo is de brug niet uniek, in
ensemble met de andere elf bruggen bezien is de brug cultuur histor isch. in zeldzaamheid en
karakteristiek van grote waarde. De monumentencommissie heeft daarom gezegd dat de brug
op zichzelf niet belangrijk genoeg is voor aanwijzing als rijksmonument. Ze staat wel positief
tegenover aanwijzing als onderdeel van een rijksmonumentencomplex (van de bruggen uit het
rijkswegenplan).

De stand van zaken voor de andere 11 bruggen is op dit moment als volgt: 3 bruggen zijn
rijksmonument, 1 brug is gemeentelijk monument, 3 bruggen z'iin zozeer veranderd of
aangetast dat aanwijzing als monument niet waarschijnlijk is en 3 andere bruggen zijn nog niet
bekeken in het kader van eventuele aanwijzing als monument. Tenslotte is er 66n brug
recentelijk afgewezen als rijksmonument, namelijk de brug bij Zaltbohmel' Dit brengt de
bewering van de Rijksdienst voor de Monumentenzorg in twiifel dat ze positief zou staan
tegenover het streven om alle bruggen uit het rijkswegenplan aan te wijzen als monument'
Tevens geeft dit volgens ons aan dat wij als gemeente geen uitspraak kunnen doen over de
brug in het perspectief van het rijkswegenplan. Wij beperken ons daarom tot een uitspraak
ovei de Boogbrug zelf. Aangezien de monumentencommissie in haar advies tot de conclusie
kwam dat de brug op zichzelf niet uniek is komen wij tot de conclusie de brug niet te laten
aanwijzen als rijksmonument.



Voorstel
De Minister van onderwijs, cultuur en wetenschappen te adviseren de Boogbrug over de Lek
naar Vianen niet aan te wijzen als rijkmonument,

Burgemeester en Wethouders van de gemeente Nieuwegein

de secretaris,
drs. P. van Elteren

de burgemeester,
drs. C.M. de Vos
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Raadsbesluit

De raad van de gemeente Nieuwegein;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders 14 september 2004;

gelet op de Monumentenwet 1988, artikel 3' lid 5;

beslui t :

De Minister van onderwus, cultuur en wetenschappen te adviseren de Boogbrug over de Lek naar

Vianen niet aan te wijzen als r[ksmonument'

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergaderlng van 4 november 2004

de griffier, de voozltter,


