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De Staatssecretaris van Ooderwijs,
Cultuur en Ifl etenschappen
p/a Rijksdiensr voor de Monumenreozorg
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37 OO BA Zeisr

Aanwi jzing beschermd monurncnt
Vianen (gem. Vianen) en
Nieuwegein (gem. Nieuwegeio)
over de Lek
boogbrug Vienzn

Mevrouw de Staatssecretaris.

Op 21 april 2000 ea 5 juni 2000 heeft de Raad voor Cuhuur uw
adviesverzoeken met de hiernaast vermelde kenmerken onwangen. Deze
verzoeken hebbcn bcrekking op de aanwijzing tot rijksmonurnent vao
het object boogbrug Vianen te Vianen eo Nieuwegein, Na afoeging vao
de bij uw adviesaanvraag ter beschikking gestelde gegevens heeft de
Raad het volgende gecoocludeerd
De aaavraag is afkomstig vau de Stichting Boogbrug Vianen. Deze
betreft een stalen verkeersbrug over de Lek, gebouwd in 1936, in het
kader van her Rijkswegenplao uit L927. De middenbrug werd in 1!4)
verwoest en in dezelfde coostructie herbouwd.
In het kader van het Rijkswegenplan zijn twaalfgrote verkeersbruggen
gebouwd, vier vakwerkbruggen en acht boogbruggen. Van deze acht
boogbruggen ziin er op dit moment al drie aangewezen als
rijksmooument: de brug over de IJssel bii Zwolle (19J0), de btug over
de lTaal bij Nijmegen en de brug ovet de Noord bij Hendrik-Ido-
Ambacht (1919). De Raad is van mening dat drie boogbruggen met een
status als ciiksmonurnent als tastbare herinnering aan de boogbruggeo
uit het Rijkswegenplan voldoende zou rDoeten zi,n. Bovcndien bezit de
brug bii Vianen in vergelijking met de andere boogbruggen uit het plan
geen boge esthetische kwaliteit. Tevens is het oorspronkelijk ontwerp
van de brug io de jaren '60 van de vorige eeuw aangetast doo! de
aanbouw van fietsbruggen aao weerszijden.
De Raad voor Cultuur adviseert u dan ook nesatief te beslissen inzake
het veuoek tot rijksbescherming.
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Dit advies is voorbereid door de Biizondere Commissie Monumenten en


