HHO
enFcoaDveRenrcnG

HEEMSCHUT

Aan het college van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland
Postbus 90602
2509 LP DEN HAAG

Onderwerp: toekomst hefbruggen Boskoop en

Leiderq l5 juni 2020

Waddin:rveon

Geacht College,

Erfgoedvereniging Heemschut, de oudste landelijk opererende vereniging die zich inzet voor het
bohoud van cultureel erfgoedn maalt zich, not zoals het Cuypersgenootschap, ernstig zorgen over de
toekomst van de hofbruggen over de Gouwe in Boskoop en Waddirun'een. Deze bruggen, gebouwd in
de jaren 1933-1936, z[in beeldbepalonde riiksmonumenten in de historische kemen (rijksmonument nr
512076 en 512003). De bruggen functioneren nog dageliiks.
Op dit moment onderzoek€n de gemeente Alphen aan den R[in en de provincie de toekomst van deae
bnrggen- Daarbii wordt sloop niet uitgesloten.
De beide bruggen zijn technische hoogstandjes uit de jaren dertig van de vo'rige eeuw,
vertegenwoordigen een zeeÍ gÍote architectuur- en cultuurhistorisohe waardo en ziin beide uniek in
zijn soort in Nederland. Het is dan ook zeer terecht dat de bruggen al sinds 1999 rijksmonument ziin.
Deze status geeft bijzondere verplichtingen. De overheid dient b[i de omgang met monumenten hot
goede voorbeeld te geven en de sloop van cultureel erfgoed uit te sluiten. Als de voorbeeldfunctie van
de overhoid verdwijnt wordt ons erfgoed zeer lnuetsbaar

Uiteraard hebben wii begnp voor eventuele teshnische en verkeerstechnische ingrepen die nodig zijn.
De vraag daarbii is echter of die moeten resulteÍ€n in sloop van de bruggon. Andere oplossingen
moeten mogelilik zijn. In Boskoop zijn biivoorbeeld al jarenlang plannen om een brug oftunnel over
de Gouwe aan de zuidkant van het dorp aan te leggen om het doorgaand (vraoht)verkeer uit de
dorpskern te ontlasten. De oude bruggen kunnen dan behouden kunnen blijven als iconische én
functionerende monumenten voor het regionale verkeer.
Heemschut vetzoekt u dringend de mogeliikheden voor een bliivend gebruik van deze waardevolle
riiksmonumenten te onderzoeken en b[i uw planvorming uit te gaan van behoud in plaats van sloop.
Heemschut onderschrijft de eerdor aan door het Cuypersgenootschap aan u gezonden brief.
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Indicn er behosfto ie asn €eIr nadÊÍs toelichting op dozo brief vomenen wli dat graag.
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Geacht college,
De Stichting het Cuypersgenootschap, een landelijke monumentenorganisatie, maakt zich ernstig zorgen over de
hefbruggen van Boskoop en Waddinxveen over de Gouwe. Deze bruggen uit 1933-1936 zijn beeldbepalende
rijksmonumenten voor deze dorpskernen. Op dit moment onderzoeken de gemeente Alphen aan den Rijn en de
provincie de toekomst van deze bruggen. Daarbij wordt sloop niet uitgesloten. Het Cuypersgenootschapverzet zich
tegen een mogelijke sloop van dit bijzondere erfgoed.
Meer informatie is te vinden in de b'rjgevoegde brief. Wij geven uiteraard graag een nadere toelichting op deze brief.
Hoogachtend,
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Vy'addinxveen

Geacht college,
De Stichting het Cuypersgenootschap, een landelijke monumentenorganisatie, maakt zich ernstig zorgen over de
hefbruggen van Boskoop en Waddinxveen over de Gouwe. Deze bruggen uit 1933-1936 zijn beeldbepalende
rijksmonumenten voor deze dorpskernen, Op dit moment onderzoeken de gerneente Alphen aan den Rijn en de
provincie de toekomst van deze bruggen. Daarbij wordt sloop niet uitgesloten.
De beide bruggen zijn technische hoogstandjes uit de periode 1933-1936 en vertegenwoordigen een zeer grote
architectuur- en cultuurhistorische waarde. Bovendien zijn beide hefbruggen alsmede de hefbrug aan de Gouwsluis te
Alphen aan den Rijn uniek in zijn soort in Nederland, Tevens zijn de bruggen beeldbepalend voor Waddinxveen en
Boskoop. Het is dan ook zeer terecht dat de bruggen al sinds 1999 rijksmonument zijn. Deze status geeft bijzondere
velplichtingen. De overheid dient bij de omgang met monumenten ook het goede voorbeeld te geven en de sloop van
cultureel erfgoed uit te sluiten. Als de voorbeeldfunctie van de overheid verdwijnt wordt ons erfgoed zeer kwetsbaar.

Uiteraard hebben wij begrip voor eventuele technische en verkeerstechnische ingrepen die nodig zijn. De vraag is echter
of die moeten resultercn in sloop van de bruggen. In Boskoop zijn bijvoorbeeld al jarenlang plannen om eetl brug of
tunnel over de Gouwe aan de zuidkant van het dorp aan te leggen om het doorgaand (vracht)verkeer uit de dorpskern te
ontlasten. De oude bruggen kunnen dan, net als De Hef in Rotterdam, behouden kunnen blijven als iconische
monumenten voor de regio en voor het lokaal verkeer.

Indien er behoefte is aan een nadere toelichting op deze brief dan vernemen wi i dit traag, Voor nadere inlichtingen kunt
u zich wenden tot onze contactpersoon,

Hoogachtend,
het bestuur van het Cuypersgenootschap,
namens deze,

