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Boogbrug over de Lek te Vianen
Boogbrug Vianen

Gelet op de anikelen 3 en 4 van de Monumentenwet 1988 besluit ik het verzoek tot aanwijzing
als beschermd monument van bovenvermeld object af te wijzen en het object niet aan te wiizen
als beschermd monument.
Voor de overwegingen die aan dit besluit ten grondslag liggen, wordt verwezen naar de hierbij
gevoegde bijlage, die geacht moet worden in dit besluit te zijn herhaald en opgenomen.
Een afschrift van dit besluit zend ik aan de raad van de betrokken gemeente, aan gedeputeerde
staten van de betrokken provincie en, indien van toepassing, aan de overige belanghebbenden.

Op grond van anikel 7;1 van de Algemene wet bestuursrecht kan degene wiens belang
rechtstreeks bij een besluit is betrokken daanegen binnen zes weken na de dag waarop het
aangevallen besluit bekend is gemaakt, een bezwaarschrift indienen bij het bestuursorgaan dat
het besluit heeft genomen. Een dergelijk bezwaarschrift dient u te adresseren aan het Ministerie

Postbus 506. 2200 ML Zoetermeer.
Tenminste deze beschikking of een kopie daarvan moet bij het bezwaarschrift worden gevoegd.

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en ltr(etenschap,

mr. Medy C. van der Laan,
namens deze,
de Directeur van de Rijksdienst voor Monumentenzorg,
voor deze.
het Hoofd Monumentenregistratie en Subsidies,

Mrri ' r t l t  L l t  L lzt , te

o\DlR\ ls,
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BESLUITMOTIVERING

- bijlage bij besluit op verzock tot aanwijzing als beschermd monument als bedoeld in anilel3' zesde lid' van de

Monume ften$et 1988 -

betnf{ende

Oblecc

: boogbrug over Lek
: Vianen en Nieuwegein
: Vianen en Nieuwegein

2 3 AUo, 2005

Naam
Gemeenten
Plaatsen

VERZOEKER

FIet verzoek tot bescherming als rijlsmonument is bij brief dd i2 december 1999 ingediend

door & Stichdng Boogbnrg Vianen
De Stichdng meinr dai de 6n g in hoge mate van belang is als uitdnrlking var bouwtechnische

en rypologische onwikkelingen. Zii behoort tot een reek van bruggen voor gewoon verxeer

di. i1 h.t"lodrt,r- het Riili*egenplan 1927 werden gebouwd Ten behoeve van het ontwerP

en de uiwoering van de in'dit plin opgenomen overtrnggingen werd er door Rijlswarcrstaat in

1928 een Bnrgg"enb,*ru opg.ri.h,- b. ontwerpers van het Bruggenb'reau zochten naar,

eigentijdse b;iormen. In navolging van het buitenland en als vewolg op. de brug over de

I;it.l b; Z-oti. *.rd .r voo. de Lrug over de kk gekozen voor het qpc boogltug 
-et,

,Lkb*d- D. bog.n werde n echter Ggevoerd als kokers. Verder voert de_stichting aan dat

voor de overtr,.,iging van de kk bij Gt onrwe{pen veel aandacht besteed is aan de

architectonische'e! eithetische vormgeving en ei gestreefd wend naar eenvoudige en rustige_

vormen. De Stichting beschouwt de 6rug fu ..o.rtk-. b.eld in het weidse rivierenlandschap

waarmee het een harmonisch geheel vormt'

HOREN VAN BELA}{GHEBBENDEN

Ter voldoening aan het bepaalde in anilel 3, vierde li4 van de Monumentenv/et 1988'

hebben de se;eenten Vianen en Nieuwegein belanghebbenden op de hoogte gesteld van het

bescherrnin"gsverroek en hen in de gelegenheid gesteld zich te doen horen' De gemeente

Vianen heefr hoorziningen gehoudel op 21 augustus 2000 en de gemeente Nieuwegein op

25 .juni 2003 en 15 december 2003.
It i ,t*dp.,o, .'- het ministerie van Verkeer en Vater:taat (9igelaar) is verwoord door de

heer ine. A i&inea (Riilswaterstaat, Directie LJrrecht) ; deze heeft gewezen op de bnel aan

& Sticfrting Boogirug Vianen d.d 2 november 1'998' ln derc' brief staat dat het 66n van de

Ur","fr" i* nijt"dt.otaat i, om het riilswegenner doelmadg te. beheren. B.ij het afwegen

"* 
a. l"ta." Ul.k dat het aanleggen u* ..t ,i.l,*t bn4 voordeliger is dan het plegen van

onderhoud aan de oude brug. G;dige inspecties van de brug in _1997 hebben een zeer

aanzienlijk achrentallig ondeirhoud van de boogbrug 
"angetoond 

Uitsluitend om de brug te

it-dhruL" ;j" d .njl.n"n nodig, ond.rhoud ttetgt o"er een paar iaar weer rniljoenen'

ruirc*"t.ttt# *it g..r, g.ld .tooi d. b*g os.*..io ttneinde de brug te ln:nnen bliiven



o

gebruiken..VoorhetMinisterievanVerkeerenlVatentaatisdebrugvarruitfrrnctioneel
oogPunt ruet ntercssant.
Fle?Expenisecentrum van Ri]lswate6raar is. van oordeel dat het een bijzondere brug is, maar

niet zeldzaam. De landschappeliike waarde (het aangezicht) is niet meer wat het is geweest'

mede door de komst van de nieuwe brug'

Namens de Stichting Boogbmg Vianen f,eeft de heer Van Siil aange geven dar de doelstelling

van de Stichting is uitgebreid naar de overgebleven- 12 bnrggen de m het kadrr van,het

Rijlswegenpla'n 1927 iin :ungelegd' De wegen en bruggen.al-n m de laren Ju van de vonge

..u_ uril*i deze visie gefirieerd Het is een r"rrriek proiecr i_n Nede rlan{ een-nal ronaal

geografische identiteit ian Nederland, te vergeliike-n met de Hollandse $Taterlrue

be 
"hee. 

Van Sijl noemt van de boogbrug overde Lek de, in Nederland t"itk"' . .
constructiewijze en benadrulc het bihn! van .de vaste oeververbinding' De. brug is de ,
verbinding nrssen Noord- en Zuid-NedJrhnd en heeft daarom een symboli"che waarde. Hij

ver*ijst n;al de nieu*e brug, die het beeld van de oude brug versterk en daarmee een rwee-

66nheid vormt.

ADVIES GEMEENTERAAD

De raad van & gemeente Nieuwegein heeft bij besl'l'r d.d. 4 november 2004 geadviseerd

ne*atief te beslissen inzake het veloek tot bescherming als rijlsmonument. Een groot deel

vai de raad ziet de boogbrug over de Lek als onderdeel van het culruurhistorsch

waardevolle ensembl. ti" d! t*"'f b*ggen van het fujL'wegenplan van 1927 De rar.d s

echter van mening dat zii geen uispra:k kan doen over de brug m het,PenPectlel van het

rijlswegenplan en beperk zich tot een urtspraak over.de boogbng zeiJ' Aangezen oe .
monumentencommissie in haar advies tot de conclusie komt dat de brug oP achzelt met

uniek is, adviseen de raad negatief.
De 

"aai 
,ran de gemeente Viiren hee ft bij besluit_d.d- 19 okober 2000 geadviseerd negatief

te beslissen inzale het verzoek tot bescherming als riiksmonument' De raad volgt hiermee

het negatieve advies varr de Monumentencommissie varr Dorp, Stad en Land'

ADVIE S GEDEPUTEE RDE STATEN

Gedeputeerde Staten van de provincie Utrecht hebben bij brief d.d. 10 maan 2005

gead.riseerd negatief te beslissen inzake het.verzoekrot bescherming als riilsmonument. De

6*9 i, typolog"jrch niet uniek Door de herbouw in 1g48 en door het aanbre ngen in 7967

"*i"i."" 
a. -Uo!..rleph.t t. fiet rtroken kan van bijzondere gaafheid nht meer worden

qesprol<en' Door de aanJeg emaast "al 
een rueuwe verkeenbrug s de oude b9ogorug

3".'.U.Ag'g.-."a.n. Voolrg,esteld hergebruik als fiesbn-g en voor lokaal verkeer wordt door
' de 

"i."# 
6"19 

"lr 
o1,erbodTg bescho,iwd- FIet voor behoud noodzakelijk hentel van de brug

is door het forie acht.nt"llii. onderhoud een zeer kostbare kwestie die de toekomstige

functionaliteit van de brug te boven gaat'

ADVIES RAAD VOOR CULTUUR

l luN\rr | | , \ : l  , , ( ro l i  L)r  l \ lo\r  \ r  r i . r l . 'z()r iL

De Raad voor cubuur heeft bii brief dd. 1s iuni 2003 geadviseerd negatief te beslissen

inzake het verzoek tot bescherming als rijlsmonument'
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In het kader van het Rijlswegenplan zijn rwaal{ grote verkeenbruggen gebouwd' vier

vakwerkbnrggen en 
".il. 

UooiU*ggtn' Vtn dezi tcht bttc!.$c"i,tii^t::p d'it momenr 'r1

&i. r_g.*iln 
"k 

;;r" 
-."i-.ii, 

a. bmg over.de lJsseibil z.olle (1930),-de brug^ over de
.syaal 

biiNijmegen .rr-J. b.,rg o]r.. d. Noo"ra uil Hendrik ldo-embacht (1939). De Raad is

uan mening daidrie boogbrt[gen mer eerr srams als rijlsmonument als tastbare herirLnenng-

a"tt & b"ogb-ggen uit het Rijkswegenplan voldoende zou moeten zl'ln' tJovendren rtezrr oe

br,rg bi.i Vi;en";"t *[.6mg'*" a't *dere boogbruggen uit het plan 
,geen 

hoge esthetrsche

kwaliteit Tevens is het oorspronlelijk onrwerp van de brug m de laren bu van de vonge

eeuw aangetast door de arnbou- vatt fietsbruggen aan weenzijden'

AANMJZINGSBELEID

FIet onderhavige object dateen van v66r 1940'

op 23 juli 20d is de "Tijdelijle beleidsregelaanwii,ilg bgschermde monumenten"

ft'eleidsregel van de Staassecretrris vatr Onderwiis, Grlour en Wetenschap.van 14 iuli 2004,

ieland gJmaak in de Staatscourant van 21 iufi 2d04, nummer 137) in werking getreden.

b"*; ;i Urpr;a a.. tot 1 jamrari 2006 geen monumenten worden aangewezcn als b'eschermd

monument.
In anikel 5 van deze tijdelijke beleidsregel is bepaald dat deze beleidsregel niet van toepassing is

als:
a- de procedure omtrent aanwijzing als beschermd monument v66r inwerkingtreding van

deze beleidsregel is gestan' of
b. v66r inwerkinlrediig van deze beleidsregel door of namens de minister bij
- 

b.lrogh.bb"rri.r, d"ri *.1 p-rrincie of gemeente gerechwaardigd venrouwen is gewelc

omrrent aanw;zing als beschermd monument'

In dit geval is artikel 5, lid a- van toepasging' De procedure voor bescherming ex anikel 3 van

de Monumentenvret 1988 is nameliikv66r 23 juii 2004 gestart'

Dit betekent dat het verzoek dient te worden getoetst aan de "Beleidsregels aanvtzing

beschermde monumenten op verzoelc' (Staatscourant van 24 februari 2000, nummer 39'

inwerkingtreding 26 februari 2000).

Blijkensdezebeleidsregelswondteenverzoektotaanwijzingvaneenobjeadatdateenvan
v6Lr 7940 algewezett, i..oij h.t 

".tt ^onument 
betreft &t:

a- niet eerder is beoondeel{
b. eerder is beoordeeld en ten aarzien waawan nieuwe feiten of veranderde omstandigheden

zijn gebleken of
c. een |nderdeel vormt van een complex dat voor het overige of voor een aantal onderdelen

reeds is aangewezen als beschermd monument'
In dit geval is punt a- van toepassing.

oMSCHRITVING

FIet Rijlswegenplan va:t 1927 voorzag in een twaalftal 
-o"erbtt€gTCen 

yT.de grote rivieren'

zo*.1 in ooo.d-'^idtichting als t * 
-.rt 

nr", oott. De brug over de Lek bij Vianen en

Nieuweeein v/erd in 1936 vokooid als zesde in de reels van twaaff'
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De bmg is in totaal 500 meter lang en 15 meter breed' De hoofdoverspanning over het

zomersed van de ;u.. u.a*rg. 1'50 meter en bestaat uit volwandige bogen met.trekband en

.." l.i"t-." U^tgdeL- De aan'btggen hebben elk 4 overspanningen van m€er^dan 40 meter'

De hoofdovenpxLning werd tijden-ide Tweede Were ldoo.rlog verwoest en is,194,7 pet

gebruilmaking vxr heigeborgen m"reriaal in oonpronkelijke vorm henreld ln de laren 60

uan de vorige eeuw is aan weersziiden een rijstrook voor langzaam verkeer toegevoego'

.\{/AARDERING

De brug werd ontwolpen als boogbrug met trekband' waarbij de bogen werden uitgevoerd

als holle koken. Alhoi-el in de iien ienig 
"a" 

de vorige eeuw het elekrisch lassen sterk in

opkomst was, is voor de Lekbrug gebruik gemaak van een geheel geklonken constructre'

omdat met de nieuwe techniek n'o[ onuoldttnde-eru"ting was opgebouwd om.voor een

dergelijk grote ovenpanning toe te passen' De afleesbaarhetd van deze r)?ologlsche 
-

on#[r."lirg ir d" N.d.A"ia.. bmggenbouw geeft de brug cultuurhistorische waarde.

Echter ten Jpzichte van het reeds van rijlswege beschermde bestand aan boogbruggen

vormt dez€ bmg geen onmisbare meerwaarde'
Het feit dat de 6rig onderdeel uitmaak van het Rijlswegenplan uir 1927, dnagi bii aan de

cultuurhistorische ivaarde. Van het Rijlswegenplan uit 1927 ziin echter drie bruggen al van

rijlswege beschermd.

De oonpronlrelijke architectonische kwaliteit van de brug is door de aanleg van de,

fietspaden ter weenzijden van de brug in de jaren 50 van de vorige eeuw aanzienliik en

prakisch onhentelbaar aangetast
iJ" ooop.onL.lijk visuele iaarde .,ran de boogbrug is door de aanleg van de dubbele rueuwe

brug verminderd.

CONCLUSIE

Aan de overwegingen van de Monumentenwet- 1988 ligt onder meer ten grondslag het meer

b.treklr.r, lr* lL.l." overheden bij het behoud van monumenten' In de Memorie varr

i;[.h;g *.ri, het g.ote behni gememoreerd dat in de huidige,wet wordt gehecht. aan de

inb.ens ua; t ooral de lemeente ovir de aanwijzing. Hoewel op rijlsniveau over het al dan

niet beichermen *ordr-beslist, komt aan de adviezen van de lagere overheden een

ltr"to.atllt" pt 
",. 

toe. Slechts op zwaarwegende gronden zal de minister van die adviezen

hnnen iwiiken. In dit geval bestaat daanoe geen aanleiding'

Alhoewel & brue cuhuurhistorische waarden bezit als onderdeel van het Rijlswegenplan en

"*-"e. 
a. 

"fl..lbrrth.id 
u* de rypologische ontwikkeling van de Nederlandse bruggen

Uo"*,?o."t a" u'ug gtt" uatt"ollitg op"het tte& t'at' rijlswege beschermde bestand van

vergelijkbare bruggen.

Geconcludeerd kan worden &t de onder omschriiving/waardering aangegeven waarden

bescherming op grond van de Monumentenwet 1988 NIET rechwaardigen'

t& @ Loot


