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Brootste overspanning van het land. Tot slot
spr.rk hij de wens Lrit dat de l lrug zou dienelt tot
heil van cle bevolking van Vianen en Vreeswijk,
van de provincies Zuid-Holland en Utrecht en
bovenal tot heil van het hele vaclerland.

Het hele gezelschap wandelde claarna
over de brug naar Vianen en aanBekomeD
bij de grens van de gemeente toonde de
burgemeester zich vooral verheugd dat er geen
dodeli jke ongev.rl len te betreuren warerr bij cle
bouw. Hii bracht hulde aan Rijkswaterstaat en
aan het personeel van de oude schipbrug en
nodigde tenslotte ingeDieur Harmsen uit het
gronclgebiecl van Vianen te betreden. Daarn'tee
was de brug geopend. ALlto's, f ietsen en
voet8anlers, hadden in Brote getale op dit sein
gewacht. Zij hadden een mooi uitziclrt van de
boogbrug op de schipbrr-rg die op hetzelfde
moment bLriten werking werd gesteld. Even op
e,r neer lussen Vi.lncn en Vree'wijL wrq er niet
neer bij. Voortaan was de afstand enkele
kilonreters meer en de klim over de brug viel
niet mee voor wandelaars en fietsers.

De inzetbaarheid van Rijkswaterstaat?
ln 181 5 schreef ingenieur Jan

Anthonie Blanken aan zijn superieLtreD over het
vergoeden van zijn kilometers te paard. Na veel
geschrijf en gepraat werd hem dat toegekend.
Cornelis de Beer, die een grote rol hacl
gespeeld bij het bouwen van de militaire
brug iD 1813-1814, werd in hetzel fde jaar
aangeslageD volgens de wet op het paarden-,
plezier- en passagegeld voor eenenvijft ig gul-
clen, zeven stLriver en twee cent. Hij droDg niet
aan op een kilometervergoeding, ntaar hij voncl
cht hij als ingenieur v.rn Waterstaat over een
paard zou mogen beschikken zonder daarover
belasting te betalen.

In juni 1896 .tdviseerde het nrinisterie
om meer van cle fiets gebruik te n'takcn, onl de
kosten van ri jtuigen door de ingenieurs te
verminderen. De fiets had het voordeel dat hij
in de trein kon worden meegenomen. Enkele
nraanden later ging binnen de djenst het bericl ' tt

roncl dat het gebruik van de fiets niet moest
worden overdreven, die mocht alleen in de
hoogste nood worden gebruikt. ln 1899 luidde
het, dat het gebruik van lTet ri jwiel niet moest
worden Beactiveercl ntaar ook niet verboden.
Wanneer de afstand te voet kon wordeD
aigelegd, nroest dat worden bevorderd. Bij
gebruik van een r i jwiel  kreeg men een
vergoeding van drie cent per kiloneter. Men
nam in overweging om dieDstfietsen aan te
schaffen. In 1900 l l leek na een groncl i ;4
onclerzoek in het aclttste dislrict a een een
opzichter over een ri jwiel te besclrikken en in
een ander district beschikte men over slechts
twee ri jwielen.

l r l  l9 lB h, td de katt lonnier voor z i in
werk aan de snelweg, dat reikte van de brug
ll i i  Vi. lnen tot aan verkeersplein Oudenrijn,
een dr iewiel ige bakf iets met hulpmotor
aangevraagd. Hij kreeg die niet, Liit angst dat er
teveel gebruik van zou worden gemaakt. ln
1943 kreeg die k.rntonnier wel een bon voor
een buitenfietsbancl, maar eerst moest de
ingenieur de oucle b.rncl op cleugdeli jkheid
onderzoeken. De kantonnier kreeg de nieuwe

De kantonniers op de motot van
de wegenwacht.



De genodigden nemen

de brug in gebruik, gevolgd door

automobilisten, voetgangers

en fietsers.

band uiteindeli jk niet, omdat een opzichter
hoger op de l i jst stond. Een jaar later kreeB hil '
wel een band, een houten. Een hoofdingenieur
beschikte toen nog over een auto en een
motorri jwiel. Beide motorvoertuigen werclen
door de Duitsers in maart ,]945 in beslag
genomen.

De eerste files op de brug
Dat de brug klaar was voordat de

cloorgaancle wegen gereed waren, bracht de
noclige moeil i jkheden nree. De burgenreester
van Vreeswijk vond lret bezwaarli jk clat het
verkeer naar de brug gebrcrik maakte van de

snral le Lekdi jk.  Het openstel len van cle
autoweg van verkeersplein Oudenriin n.lar de
Lekbrug leverde ook problenren op. De
Comnl iss. l r is  van de Koningin in Utrecht
meencle dat lrem advies hacl moeten worden
gevraagd over het verkeer. Ook cle burpie-
meester van Oudenrijn voelde zich gepasseerd
en dreigde op het verkeersplein slechts verkeer
uit 66n richting toe te laten. C)p 20 mei 1936
gaf ingenieur Bakker opdracht om gewoon alle
beletselen op de weg op te hetlen en de weg
voor het verkeer in beide ricl 'rt ir 'rgen open
te stellen. Daarvan nraakten velen dankbaar
gebruik.



De verbincl ing met het zuiden was
uiteindel i jk zo goed geworclen, zonder tol len of
pontvefen, clat een deel van het toerist ische
verkeer zich verlegcle naar Brabant. Het
Utrechts Dagbl. lcl  noemde dat iD l93B een
verheugend verschi jnsel,  want de scl 'roonl 'reicl
van het Bfabantse land was bi j  de Noord-
Neclerlanders nog veel te weinig bekend: "C)ver
de majestueuze Lekbrug bi j  Vianen suisden op
Henelvaaftsdag van dat jaar honclerden
wa8ens n.rar het zuiden, het laDd van cte
vennen tegemoet .

Spoedig claarna veranclerde het
verkeersaaDbod. ln de nlobj l isat iet i jd vorden

Brote troepenverplaatsingen pl.rats te voet, te
paarcl en per . lLtto en motor. Toen op 10 mei
19,10 cle oorlog begon, werden direct troepen
in stel l ing gebr.tcht om de verbindingsweg
tussen het noorden en l ' ret zuiden te bewaken.
Manschappen van het 25ste Regiment
lnfanterie h. ldden hun stel l ingen betrokken en
in de lucht was veel act ivi teit  van vl iegtuigen.
Behalve een stroonl  v lucl t te l ingen was er
verder geen verkeer. Een onafgebroken
ki lometerslange r i j  van geevacueerde burgers

uit Tiel en onrgeving, waarvan velen reeds
dagenlang onclerwell  w.1ren, zocht zich ovcr de
rivierdi jk een weg naar de brug. Terwij l  een
Duits vl ie{. l tLr ig tot lanclen werd geclwongen,
goojde een pi loot v.1n een ancler toestel tussen
de mensen op cle zuiclel i jke opri t  van cle brug
een zevental brisantbommen. Vi j i  doden w.lren
het gevolB.

Stappen van de bezetter

Op 21 jul i  1943 werclen al le goederen

van Rijksw.lterstaat door cle bezetter iD beslag

Benomcn. De opslagpl.r.r tsen lvaren verboclen
piebiecl.  l | r  septenlter ntoesten nl le ingenieors
c,r  o l rTi( l r lcr \  v, I l  Ri ik. \  .1tpr\ l . t . t t  v. tn r( tyon
Utrecht verschi jneD op l tet hoofclkantoor
a.rn de Mal ieb.ran. De "Ppl izeiangestel te"
Rothenpieler ! !af opclraclrt  de waterstaatswer
ken constant le l tew.rken en hi j  eiste van
elk essentieel waterstaats\a,erk een tweetal
tekeninBen. Via anderen kwant Rothenpieler er
achter, waar zich l tct zwakke punt bevoncl in
de brug bi j  Vi.1ncn. Dat lag op een dercle deel
v,rn de ovr ' r \p,rnning,r . rD cle zurr lz i j , le.  w,r . r r  iD
1936 op verzoek van de Hollandse genie in het
betonclek een cloorgaancle naad was gema.rkt

De brug bij Vianen, een markant
punt in het landschap.
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Schepen op de Lek bij de brug

en de Lekbrug vernield, 5 januari

r945.

die het eventueel onklaar maken van cle l)rlrg

zou vereenvoudrSen.
ln oklol)er wcrden cle bernren en taluds

van cle brug en de opritten gevorderd cloor cle
Duitsers. Aan de noordzijde wercl op de oprit,
net voor het lanclhoofd, een zware betonnen
n-ruur opgericht van ruim twee n'reter dik, onder
een hoek met cle as van de brug en over de lrele
breeclte van het dijkl ichaam, nret een smalle
doorgang. Dat was een versperring, waar met
zog,cheten Spaanse ruitefs de weg kon worclen

aigesloten, een "Sperbauwercke". Op cleze
zw.1fe mLrur w.1ren stokke anti lankgeschLtt
opgesteld voor cle verclediging van cle brug. Het
geschut werd bediencl cloor Hollarldse
Volksduitsers, clic k)t 11 apfi l 1945 op l 'rurr Post
zijn gebleven. AaD clc kant van Viangn waren
n.rast de oprit en bij cle Rijksstraatweg barakken
gebouwd waar de nranschappen verlt leven clie
cle brug moesten bewaken. Intussen wercl het

onderhoucl niet vergeten en in mei 1944 lrcgon

nreD nel het schilderen van de Lekbrug. Dat
zou er op kunnen wijzen dat cle bezetters
niet op cle vcrnieling van de brug uit w.lren.

Ze hielden claar wel reketr i tr l i  mee, \  /att t

de'L. lnd\ l rJ\ .enberolnr.rc)r l ig le" vroeH ni  er

rrateriaal voorlranclen was onl eer] nooclbru! i  te

bouwen als cle grote brug Lri t  zoLr v.r l len. Het

antwoord w.1s ontkennencl. Het schi lclcrwerk

aan de brug ging nog cloor tol 6 septenrl ler

1944. Toen waren cle schi lclers voor l-ret laatst

aanweziB, lretzi j  onrclat ze rt iet nteer nlochten

korren, hetzi j  onrdat ze uit  ci l len bewe8ing

tlruis bleven. De ovefeenkomst met de schi lcler

werd in oktober I946 ontl londen.

Het verkeer kon no8 steeds de l l r l lS

gebruiken, zi j  het onclcr z$,are controle. Dat

veranclercle toen op 17 septcml)er 1944 l) i i

Arnherr de luchtlancl ingen plaatsvonclen als

onclercleel van cle operatie "Market C.l fden".

Behalve nr i l i ta i ren en pcrsonen ntet  een

speciale "Ausweis" kwanr nienr.rncl n' leer over

cle brug. In oklober nanr cle Ss-efs nraatregelen

ont cle brug onklaar te nrakcn, maaf rr iet

te verniet igen. Verspreid over cle hele Lrrug,

cle boog en de r iv ierpi j lers brachten ze

zestienhonderd ki lo t fotyl aan. ln novenrlter

werden in en op clc r ivierpi j lers nog n' leef

explosieven aangebracht.  Er waren ook

Da.ttregelen Serromen om te voorkomen dat

per ongeluk oi door sal)ot. tge iets nt is zou gnan

De brug is niet meer

Het vl iegveld Dcume bi j  Arrtwerpen

was cle basis voor l ' ret l93ste Scluaclron van cle

"Seconcl Tactical Air Force", het legeronclerdeel

clat het op cle Lekbrug hacl genrunt onr hen't

onklaar te nraken danwel g,eheel te vernielen.

De DLritsers voerden op 1 januari 1945 l l t l r l

"Opefation Bodenplatte" Lri t ,  wa.rfbi i  zc met

ruim achl lronclercl vl ief l tLr igen cle geal l ieerclen

nog vccl schacle toebr. lchten. Ze $'aren n' l . ]ar

net Lri t  de lucl-rt  en lret i js v.]r-r cle nachtvofst w.rs

nauweli jks gesmolten op cle startbanen van

Deurne, toen het l93ste sqLlnclron opsteeg n]et

als doel de Lekbrrrg bi j  Vianen. Ze wiefpen da.1f

veert ier-r lmnrmen af. Edn sloeg een gat van

r l r in)  lwic meler i r r  de eer\ te o\cr \ l ' . l  lJ l i r lB \ . l r l

cle zuidel i jk aanbrug. Een onclerzoek kon pas



Op de luchtfoto (5 februari 19451
is niet alleen te zien dat de brug
is veroield, maar ook dat vele
bommen tercht ziin gekomen

naast de oprit aan de zuidzijde
(foto van zuid naar noord, rechts
buiten beeld Vianen en
vreeswtkl.

t [ ,ee cl.r f . ien later plaats vinden, omclat nienrand
op cle brug nrocht. Oncler ( le l l rug was
helenraal gecn onclerzoek rrogel i jk, omclal cia.rr
een nr i jnenvelc l  was a. tngelegcl .  Ook de
vertwalien kon niet worden gel)[uikt,  want cle
construcl ie w.ts verwfor' tgen. Bi j  cle inspecl ie
bleek onder cle r i jv loe'r cle favage contpleet.
Tenvi j l  de "Landstrassenl)evol lnr i icht igte"

overleg pleeSde, harl  het "Fel lowship of the
Bellorvs", zoals cle bi jnaanr van het 193ste
scluadron luidclc, er nog steeds zin in. Op
,l  janu.rr i  viel het opDieuw ..r.rn. V.tn cle barak
v.rn dc l)ewakingstrocpen l l leef niets over. De
nranschnppen werclen daarna gedeel te l i jk
ondergebracht bi j  burgers van Vianen. Edn van
de pi loten hacl het lef onr n'ret zi jn "Typhoor'r"

onder. le brul i  door te vl iegen. Op 5 januari hnd
het squadron nreer succes. Met zeven
"Typhoons" vloog het na.tr cle LekbrLrg. Om cle

becl iening van het aiweergeschLtt in verwarring
te bren8eD werd cle brug van t\4,ee kantelt  l t  de
lengte a;rngevallen. Het weer was goecl: een
l ichte ochtendnevel, geen wolken en weinig
wincl.  Vl iegend van zuicl naar noord wercl op
een hoogte van achtcluizencl voet een duik
ingczet onder vi j i t ig graden. Op clr iecluizencl
voet werd uit  l tct eerste vl iegtuig een l tom van
duizend pond losgelaten, en daarna 66n uit  het
twcede vl iegtuiU. De eerste bom sloel i  ten
westen van de zuiclel i jke r ivierpi j ler in. De
tweede bonr trof de westel i jke boog van de
grotc overspanning. Deze zakte stat ig jn elkaar
en verclween voor het grootste deel in de r ivier.
Het water in de r ivier werd door de l i rote
hoeveelheid mater jaal  veert ig cent imeter
opgesluwcl. Het verha.t l  ga.tt  dat 66n van cle
Lronrnren de twee luchttorpedo's v.rn elk
clr ieduizencl  k i logram had gera. lkt  d ie de
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Duitsers lr :rclclen.larrgebfacl l t  op de brLlB en clal

cl ie de terniel ing v.rn de l too1 zoLl( len hebben

vefoorzn.rkt.  De otf icielc versie'  v. ln de Royal

Air Forcc w.rs: "Typl lool ls destroy stfateBic roacl

briclge in Hollancl.  Ty1>hoons of R A F. Secorrcl

Tnctici l  Air Force . i thckecl an(l  clestroye(l t l le '

inrponant roacl briclge.rcross the Necle'rf i jn al

Vi. tncn, soLrlh of Ulrechl in Hollancl on Jnnuary

i i f t l r .  The Typhoons clroppecl  1000 pouncl

bonrbs, t fre pi lots pirr poi lr t i l ' l1l  the tartset with

nr.rfke(l  precisiorl .  Tl-rey san' the 8ir( lers

col lapsc uncler cl irect hits and . l t  leist one

vehic le crossi t rg the br ic lgc.r i  the t in le fe l l  ink)

ihe r iver fulow". Waarschi jnl i jk rrtrs dat "vehi-

cle" hel vocttLl ig wa.l f  cle tol)edo's ol l  w;rren

aangellracl ' l t .  D.1l was een eetrvc.rucl ige wijze

van bevei l igen, \{nnt door nriddel van draden

en katrol len konclcn op.l istancl cle explosicven

op de bestenlcle plnats worden genlanoeLr

vreerd. Dic nrethocle !4'as toegepast l) i j  al le

bruggen over l ' ret Amsterdam-Riinkanaal. Was

cle Lrrug in cle noord zuicl verbitrding voor cle'

I)ezetters l lelangri jk, t log l lelangri iker was het

scl 'reepvaartverkeer over <le Lek tusseD oost en

wcst. EiBenli jk \ \ 'erden al ditect na hel instortcn

van de brug nra.lke8elen genonlen onl tLlssen

hcl verwrongcn sta.1l en grotc stukken lrkrn

een vaar8eul tc fofceren. Het is l l i in. l  zeker clat

L)i j  het nr.rken van cle vnargeul Sebrt l ik is

gcmaakt vaD (le cxplosicven uit  clc pi i lcrs'

Uiteindel i jk was een vnnlgeul val l  zestien n' leter

l) feecl het resulta. l l .  Wanfschi jnl i jk walel l  toen

de explosievcn op. Ook wercl nog ecn k.rbel-

l) ian tot stancl l iebraclrt  over cle Lek v.rnai clc

Lri leinden van cle aanbruggen Hienlree konden

pnNele pcr.orrcn , lc  r i \ 'er  o\el . le ler l  in olr l

groot soort kist cl ie. lan ( le kal)el hing

Een pont voor het gri jPen

Wns op 5 j i lnuari dc l) fLl8 ir lgestort,  op

7 janLrari  vocr . t lweef een pol l t  tussen Vleeswijk

en Viancn, op ( le pl. lats w.rar hi i  vroeger ook

ai- en .r.rnvoer. Wa.lr kwanl cl ie pont opeens

v.rnclaan? Ti jdens cle slag om Anrhcnl w.rren

niel al lcelt  cle inwonefs v.1rl  cl ie shd cn uit  cle

verre omtrel< EeevacLleerd. Ook cle beu'oners

van Lexkensveer in de gemecnte Wagenlngen

moesteD di lect hun huis en haard verl .r ten' Onl

elke verbincl ing met cle ovcrknl l t  van cle Rijn

onnrogeli jk te nlaken brnchten cle DLli tsers i l l

de haven v.1n Wag,eniI lSen ( lr ieanclert ig

schepen tol zinken, \4'aaroncler de sleepboot

van de pont en cle oLlde 8ierponl. De nlotorpont

ontspron8 . le dnns en clreef losgesla8er-r et ( le

stroonr nree. Het is r l iel  l rckencl tot w.r lr  cl ie

pont is af8e(lreven, r lra. l f  tocrl  cle brtrg l l i j

Vi.rnen k. lpot was, wer(l  de pont gevonclen en

na.rr Vreesn,i jk Sesleept De Dtl i tsers ha' l( len

ook cle oude pontbaas gevonclen Ondel

cl icns lci<l ing, wercl cle potrt  ingelegcl De

"t

0m de overkant te bereiken was

weer een veerpont nodig, maar

die had weiflig capaciteit. 0P de

achtergrond een schip van de

lijndienst tussen Keulen en

Rotterdam.

De pont werd aangedreven door

een sleepboor (Adrianus ll). Bij

Vreeswik, rechts boven, ligt al

een stuk van de Baileybrug klaar



"Ortskommandant"  van Vianen had de
r'eerstoepen al klaar laten nraken door zestig
ran die zich met hun gereedschap hadden

3emeld na een oproep van de stadsomroeper.

-angs de oude Veerweg had hij om de vijf
neter eenmans8aten laten graven. Het oude
/eerhuis van de schipbrug was binnen een uur
rntruimd, evenals het eerste huis dat nren vanar
le Lek tegenkwam. Daar werden Holl.rndse
iS-ers ondergebracht, die ervoor moesten
zorgen dat niemand bij de rivier kwam. Als
,,erdediging van de pont werden drie stuks l icht
'Flack-geschut" in stell ing gebracht.

De pont had al snel mankementen die
riet goed waren te achterhalen. De motor was
ruiten werking en de sleepboot Adrianus l l trok
le pont over de rivier. Na de bevrijding was de
lont in een paar uur weer aan de praat, toen
)ropjes papier in de leidingen van de motor
)leken te zitten.

Wageningen voelde het Bemis van de
ront, de enige verbinding van de stad met de
letuwe. Het gerLrcht ging dat een groep
/Vageningers de pont in de nacht terug
ryi lden halen. Ingenieur Bakker,  d ie voor
li ikswaterstaat het beheer over de pont voerde
ltacht de pont onder beheer van het
!4il i tair Cezag. Wageningen moest nog tot
)ktober 1945 op de pont wacl'rten, nadat Rijks-
,vaterstaat de pont grondig had laten herstellen.
)e stad vroeg een schadeloosstell ing van
17 355 gulden, die ze graag spoedig betaald
ragen, want de toestand van de genreentekas
,vas precair.

ievrijding! Riikswaterstaat in actie
De twee drijvende bokken die de

)uitsers na de vernieling van de brug in
lotterdanr hadden besteld, zijn nooit
rangekomen. Na de bevr i jd ing nroest de
\delaar komen, een drijvende bok met een
:apaciteit van 140 ton op 39 meter l 'roogte-
leze kwam na lange ti jd wel bij de brug aan.
)nderweg lagen soms obstakels in de vaargeul,
vaarlangs de kraan zich een doortocht n'roest

banen. Die werden dan door de bok gelicht en
op de wal Bezet. Later, op 23 nrei 1945 bracht
het aannenrersbedrijf Werkspoor met behulp
van de Adelaar de vaargeul op een cliepte van
drie meter zeveDtig. De breedte was nog steed
zestien meter. De Lek bleef daar gevaarli jk. Dat
bleek wel toen een schip met ruim vijfhonderd
ton meel voor Amsterdam op 2 augustus niet
precies het midden van de vaarger,rl hield.
Het kreeg een paar f l inke scheuren aan
bakboordzijde en werd in zinkende toestand
aan de Brond gezet-

Duikers werden ingezet om onder water
te zien hoe het was gesteld met cle brokstukken
van de brug. Cetracht werd zoveel rirogeli jk
goede stukken boveD water te brengen. Op
14 juli werd het eerste grote deel van de boog
op de wal gelegd, zodat men kon zien wat er
nog mee te doen was. Men hoopte zo veel
mogeli jk delen van de l lrug opnieuw te kunnen
gebruiken. Bij Werkspoor in Utrecht was een
grote uitslagvloer gemaakt waar de brug op
ware grootte werd uitgelegd. De stukken
werden in hun oude vorm teruggebracht,
getrokken, gebogen en aangevuld met nieuw
materiaal wanneer dat voorhanden was. Dat
vroeg veel t i jd, tot eind 1946. Het verkri jgen
van het speciale staal voor de boog (St 52) zou
nog heel wat langer duren, tot in het voorjaar
van 1948.

Plannen
Na de bevrijding was er niet alleen veel

militair verkeer, maar ook het burgerverkeer
nam sterk toe. Al snel wercl duideli jk dat de
pont Vreeswijk-Vianen een veel te geringe
capaci te i t  had. In het bevr i jde deel  van
Nederland wist men ook dat de grote boog van
de Lekbrug was vernield en daar begon men
direct al te zoeken naar maatregelen om daarin
te voorzien als het lancl was bevrijd. Ponten
waren niet  beschikbaar.  Men dacht een
oplossing te hebben door twee schepen met
elkaar te verbinden en daarop een platform te
leggen. ln de havens van Waspik en Dongen



Met het Baileymateriaal werd

opnieuw een schipbrug aan-
gelegd, twee rijstroken breed,

naar slechts zeer voorzichtig te

berijden.

werden (laarvoor schepen gereserveercl.
Men n,rnt  ook. lnde'e n),rdtre$elen De

Nederlanclse autoriteiten in bevrijd gebiecl

richtten zes compagniedn Benietroepen op.
Elke conrpagnie van clriehonderd man bestond

Lr i t  technische vakl ieden die vr i jwi l l ig in dierrst
[,aren. Ze werden opgeleicl in lret bouwen vatl
Baileyllruggen.

Toen n.r  c le bevr i id ing de Engelsen
beloofclen onr voor ponten te zorgen, opperde
Rijkswatefstaat een andere mogeli jkheicl en

vroeg het materiaal van de Baileybrr-rg bij
h,rlervecr (l. l l  \r i j  zou komen De Fnqel'en
waren bereid om alle benocligde materialen ter

beschikking te stellen. Ze wilden ook al het
andere Baileymateriaal cht zich in Nederland
bevoncl verkopen. Van alle noodbrgggen, groot

en klein, waren er vierhonclerd in Baileymate
riaal uitgevoerd. Na de nodige onderh.r n<lelin-
g,en over cle pri js verkochten ze al dat materia.l l
in januar i  1946 voor v ier  mi l joeD Sulden.

De bouw van de Baileybrug
Al in augLrstLrs ]945 lieten de Engelsen

vrachten ntateriaal aanvoeren voor een
sclripbrug over de Lek. De "Second Dutch
Company" zou de bouw onclersteLrnen. De

onrlcrdclen !{er(len Semonteerd op zeslietl
zolderschuiten van 25 meter lang en 5 nreter
breecl. Rijkswaterstaat had ze uit het hele land

bijeen gel)racht. Van de meeste schuiten w.1ren

cle eigenaars niet bekend. Lnter, toeD ze al lang

deel  u i tmaakten van clc schipbrug, bleek

dat ze afkonrst ig waren van scheepswerven en

baggermaatschappi jen Lr i t  Papendrecht,  u i t

Boven-Harcl inxvekl en Sl iedrecht. Een grote

nrenigte arbeiders van het constuctiebedri j f

Werkspoor uit  Utrecht werkte aan de totstand-

koning van cle nooclbrug, voor zovef het mate-

r iaal clat althans toel iel.  Al les wat n' let het

Baileysysteen] te nraken had wercl uitgevoercl

door cle manschappen van het Twcecle

Neclcrlanclse Cenie Conrpagnie. A.lnDemer C.

cle Craaf uit  Vreeswijk bracht de lanclhoofderr

in orcle en kreeg cla.rrr,oor t iert ton cenlent.

Tenslotte werd ook nog veel sloopi jzef geLlfLl ikt

van cle oucle schipbrug. Die zou in 1937 al  z i j r r

gesloopt, maar onidat er nog zoveel l truikl taar

materia. l l  in zat, was toen besloten hem

omzicht iB ui t  c lkaar te halen. Die zLr in ig,heic l

hacl dus uiteinclel i ik geloot ' t t l .  Op 4 oktober

1945 was cle noodbrug klaar voor verkeer in

beide r icht ingen. Mejuffrouw Eva van cler Steur,

cle verloofcle van kapitein Brenran van cle

Tweede Nederlandse Cenie Compagnie, mocl ' l t

de brug openen cloof een l int te verwij . leren en

de vlaggen te laten hi jsen. De brug was naar

haar genoenrd. Het Benreerttel)estuLtr van

Vianen was zo bl i i  met cle brug d.-rt  l .ret de mil i-

taire meddwerkers een ieestavoncl aanboocl.

De brug was voorzten val l  twee

uitdri j fvakkerr nret een doorvaart v.1n 42 nleter '

Aarrvankeli jk werclen ze geopencl n' tet

hancl l ieren, maar al  in oktober 1946 werden de

micldenvakken gemotoriseerd. Op de Lek

heerste intussen grote beclr i iv igheid. Voor het

bewegen van de uitdri j fvakken w.1s lraast Seen
olie te kri jgerr. Als Van Cencl en Loos en de

poli t ie over wat extra ol ie konclen beschikken,

leverden zi j  dat. Toen het motorschip

May Be wercl ontdekt, bleek de tank nog

veert ienhonclercl I i ter ol ie te l levatten. Dat was

voor de schipbrug. De ge\\,one scheepv.lart hacl

nog steeds grote problemen met cle sm.rl le

vaargeul bi j  cle brug. Twee extr.1 sleepboten

werden ingezet onl scl]epen daar zo vei l iS



mogeli jk cloorheen te loodser' ] .

Toen in clecenrber l9,1u l tet verkeef

gelr t r i \  krrr  n\ . rker l  \ .111 ( le l )u, 'u l ) r l lq $. l ,1 l in

een Baileybrr.rg, v,r.rs l lelef ld, werd cle schipl)rLlg

opgeheven. lD een week t i ic ls Sir lg het nl. l ter ia. l l

nanr Hendrik lclo Anrbacht. De clekschuiten

wcrclen in cle oucle toest. lnd l ' tefstelcl  cn .ran cle

eigenaafs telug Segeven.

De planning

Hcl verkecr van troorcl r ' t . l . rr  zuicl en

on!,ekeercl nroest zich in Vianen door cle

Voorstrnat worstelcn en cloor een l , i i f  meter

brede st faat ,  c le Bui lenstacl ,  onr bi j  c lc

Bailcyl)r(g te komen. Aan dc r]oofclzi jcle van ( le

Lek nrcrkte Vreesr,r, i jk weini13 vnn cl i t  verkeef,

$nnt claar rcden cle.rub's vooral ovef we,1l,26,

nu de A2, r,an cle Lcklrrug n.1.1r het

verkeersplei|r  ouclenri jn.

lntLrssen weralen cle l l rokstukkcn vatl  cle

grote l l rug Lri t  cle r ivier gevist.  Hel kosttc veel

moeite o|n sysleenr te l) fel lSen lrr ( le TLl l l l - l

2600 ton vefwongen sta. l  en de l t i ina 1400

ton gcwnpencl bcbn van l let r i j ( lek vaD cle l)rLlg.

Werkspoor kreeg in j . tnuari 1947 opclracht clc

l loof. i  te herstel lo'1. Evettnl! i  in 1936 \a'er( len

aispraken genra.rkt over cle verclel ing van het

wcrk en ook nu wcrden vcrscl ' t i l let lde

constrLr(: t iewerkpl, l . l tset l  i t lgcsc:hakelcl Zoveel

mogeli jk u,ercl het oucle slaal opn ieLr$' gel)ru ikt,

naaf aaDvull ing ( i t  Anrcrik.r w.ts rtocl ig. Pas in

.rpri l  19,18 kw.rm lret benodigde sta. l l  Sl 52

beschikba.-rr.

De nranief wa.rrop cle l loog in l94B

wercl gemonleercl cloof een constructiel)ed[i j i

verschi lcle cluiclel i jk v.rr die in 1936, ( loof ecn

schcepswerf. Toen wercl clc lnog als het ware

als een scl ' t ip gebouwrl,  waarbi j  de lwee Sfote
l.-rngsl iggers, de trekbanden v.rn clc l logen,.r ls

een soorl kielen \/afen Uit8eleg(l  op clc werk-

vloer en cl;raraan was toen onclefdeel na ol lclcr

clcel aangebouncl. In 19,1u wef( l  een geheel

an(lere nret l ' rocle gevolgt l .  Dc clelen wcrden

eerst zo gro()t rrogel i jk genraakt cn pas daarni

tcr plaatse gcbracht. Als eerste onder. lelen

we(len de vier l leginstLrkken varr cle boogeil l -

den gcplaatst.  D.larvoof waren htr lppi i lers in . le

r ivier nodig. Daarop kwamen iLtkken te sta. ln

die tot vi j lencleft ig nreter hoog reikten. Het

i jzerwerk van deze hLrlpjr-rkken zou later als

langsl iggers in cle r i iv loer terecht kot 'nen. Oncler

elk van cle vier polen v.rn deze jukken waren

vier z$,rre r  i jzel '  ' i rnHel) ' ,1(  l l l .  OP elk iuk zorr

clen twee boogslukken worden opgclegd vanaf

cle r ivierpi j lers. Beide bogen van de brLl l i  wafen

op een grote werkvloer Ll i tgelegcl en passencl

genrai lkt nret cle langsl iggers en cen Secleelte
van clc vert icale st i j len.

Ingenieur H.C.P. c le Brui jn van de

afclel ing Bruggen van Rijkswatersta. l l  aakte

haast, want hoewel de l-rLrlpcorrstruct ies

beslancl waren tegen i js, zou het beter zi j l l  onl

elke l-r indernis voor de winler uit  de r ivier

verwi jclercl te hebben.

In grote stukken werd boogbrug

boven water gehaald, in model

geblachl en weer ter plaatse

gebracht.
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Van links naal rechts, van boven

naar ondei

De brug werd herbouwd vanuit de

boogstukken en met behulp van

enkele steunconstructies (1948)

De montage, 1948
Op 16 sePtember 1948 was het zover'

Met de noclige zolderschuiten werden de Srote

boogstukken van ongeveer honderd ton per

stuk aangevoercl. Twee van die stukken werdeD

saneD8evoelld tot een lengte van ongeveer

55 nretet Door de twee driivende bokken werd

clit stuk op een tevoren berekende plaats vast

gezet zoclat cle delen van de boog al zoveel

mogel i jk  in de ui te indel i ike stand zouden

hangen. Om zes uur's morgens werd het eerste

cleel van cle boog aangebracht aan de noordzij-

de. Dat stoncl om tien uur vast. Voor het einde

van de clag was ook aan de zuidzijde een cleel

van cle boog aangebracht. De volgende dag

werden opnieuw twee stukken aangebrachl'

Daarna werdet't steeds nieuwe stukken aan de

vorige gekoppeld Het meest risico la8 in het

sluiten van cle bogen, het aanbrengen van de

laatste stukken. De scharnier die in de oor-

spronkel i ike brug was aangebracht,  b leef

gehanclhaafd. Om nu de boog op ziin plaats

gesloten te kri igen was een manoeuvre nodig

van de noorcleli jke brughelft, met een gewicht

van elfhondercl ton. Met he1 opsteken van zlln

hand gaf d6n van de montagewerkers het

moment van slui t ing aan. Niet  a l leen cle ul t -

voerclers en de belarlgstellerrden waren van

dit spannende ogenblik getuige Op 45 neter

hoogte was naast de montagewerker ook een

raclioreporter aanwezig van de Werelclonrroep

Hij deed verslag van deze Sebeurtenis met al

het daarbij behorende lawaai Na cle sluit ing

werden in eeD vlot tempo cle constructies aan

gebracht dle de ri ivloer ondersteLlnden en de

langsliggers werclen voltooid. ln minder dan

drie maanden was de brug vri idragend Het

verschil in morlteren bleek ook uit het a'lntal

klinknagels clat o;l het werk moest worden ver-

werkt. ln !936 waren dat er viifentachtigdui

zend, in 1948 vi i f t igduizend

fen brug in een brug
Terwiil cle boogbrug nog maar net

vri jclragencl was, werd over de clwarsliggers van

cle stalen vtoerco n stru ctie een eenbaans

Baileybrug gemonteerd. Deze noodbrLlS was zo

aangebracht dat alle werkzaamheden die nodig

waren om cle brug te voltooien ook uitvoerbaar

waren. Dat cleze eenbaansverbinding in de

lrcogbrug in de plaats kwanl van cle lwee keer



zo bre.le B.r i ley-schi l l l ) fLl ! l  enige l ' tonclcrcten
nretefs strcontol)w.1.1rts had verschi l lencle
lorzakcn. Ree( ls bi j  c le ingel t ru iknent ing
ran cle Baileylrrug, clr ie jaar tcvoren, was l tcre-
<encl dat cle exploitat ic roncl . le twechoncler( l
, , i j i t igcluizenrl gulclen ;ter ja.r zou l teclr;rgen.
) .  1rr , r r  k ' , ' t l r , r . r .  Bntenrr icrr  J l rop\ l  l ,  J  t l \ r - . r  !
) i  hoog w.rter de brlg worclen wcl lgeuLrlren,
/r 'at nog exlr. l  k()stcD en \,eel ovcrl .rst ntet zich
reebrachl. Zo w,ercl een overgang voor hct ver-
<eef in st.rncl gehou(len over cle spoorbrug l t i j
lulcnrborg in gcr,.rl r,.rlt lrorxl. De sltoonvegcn
r.rdclen te kcnDen l leggcvcn cl. t t  zi j  r la.rr, , , .rD.tt

^, iJ( len, 
!v.rnl rolan!l  als ( l ie $,cg in gel)rL/ ik

^rs, 
kon sle(hts nlet een enkel sl loof ovcr de

rrLrg wor<lcn gefeclen. Dat veroorza.rktc weer

lrote vonft igrngen en vroeg veeJ ofganisi l ie,
()ofal ook omcl.t t  cle sloonrlocontotieven no!.]
noeite hncl( lcn ont ( le Innl ie kl int n.rar cl t ' l t r lg
e overwifnen. Dic noor[,veg wercl d. l ' ]  (x)k

)pgeheven, nl(t(rr loen w.trcD .tn(lerc nood-
naatregelcn noodzakcl i jk. Uitejnclel i jk wer(l
r fvoor gekozen de dult l tele Baileyltrug o1t lc
)eifcn en over clc l tr !g in aanltoulv nlel Bai ley-
nalernnl ecn verl) in( l ing tLtssen beir le ocvers tn
lnnd to hou.len, nl w.ts het met slechts 6en r i j -
)a.rn. De nuto's nroesten ()p cle l trrrg achtt,r  cle
;ct-Fr.  l ' l r j \en.  lcrr  roor, leel  \^ . r .  d. , t  r r 'en' l ic l
necr vooT eelr opcn l lrug hocfcle te l t tr t :htcn
)n ( le schecpva.lrt  cloor te l . i ten.

Dnt er nog str 'cds gel lrek was.tan vele
nateri .r len l l leek u,cef l l i j  l ' tet dichten v.rn de
)onrkr.r lef in cle weg op cle.t . tnl)fLlg , t . tn cle
:uidzi jc le.  De r i jv locr kon nl leen u, ,or( len

lerep.rreerd .r ls het Lri tkontcnde l)etoni jzcI
)pnieow, wercl gel)ruikt.  L. l ter kon aanvullencl
)eloni jzcr voor r le vJoer in de l toog worcler-r

lelevorcl r loof hct har,,enbedri j i  Vl. tar<l ingen-
)osl.  De f i jv loer werd a. lnl icl)r. tchl in apri l  en
nei 1949. Al enigc t i jc l  hiervoor w,as cle opri t
an cle zuiclzi jcle geheel vr i jgern.t. tkt v,rn cle
rof deKlen voertui gen cl ic. cl .r . tr  .r ls oorlogsl lLri t
rp ( le [)uitsefs uit  cle verre ()nttreK \/aren
crznnrelcl.

Uit nooclz.rkel i jkc zu irr igheicl bosloot

iJr l lenieur De Brui jn niet al leen de noorl l trug
nra.r 'ook ( le wcstel i jke r i jb,r.rn van ,, , , ,eg 26, r, , . tn

cle Lel<lrrug n.tnr het vcfkeersl l lein OLtclenfi jn,
s lechts onoi i ic iccl  o l ten le s lc l len.  ( ) l t  2 l
. lccenrl)ef l9; lB w.rren cle gcnocl igclen l t i j  he't

Een waterverftekening van de
herbouw van de brug,
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Het scheepvaarwerkeet kon

weer doorvaren toen de tijdeliike

schipbrug was veruangen door

een even tijdelijke jbaan met

Baileymateriaal en slechts 66n

rijstrook breed, over de brug-

in-aanbouw'

verkeersplein onr het wegvak "open tc r i j ( len".

Daarna gaf de Wegcnwacl 'r l  cle weg vri j  voor al

lret verkeef.

Fi les, f i les, f i les

Toen bi j  cl ie opening de overBang van

de r ivier tot 6dn nooclr i jbaan was beperkt, kon

door een goecle aanpak het verkeef toch nog

redcl i jk doorstromerr. Door bi j  elk der uitein-

clen van de Baileybrr-rg bewakers te plaatsen die

telefonisch in contact stondcn nret elka.r-,  wercl

het verkeersaanbocl zo goed nrogeli ik geregelcl-

Het was geen icle. l le toestand, maar voor dic

t i jd was het aanvaarclbaar.

Hct st.1al voor ( le boog, w.rar zo lang op

was gewacht, wercl aangelrracht en nlet het

urer igc i jzerwer ' l  \ , r )  eer \e ' l la.rg \onrzier l .

Hoewel een strak f inancieel  beleid we'rd

ger,,oerd, leefcle ook Rijkswaterstant als het

ware van d.rg tot d.rB. De werkzaanrheden voof

cle B.r i ley-schipbrug en het opfurnren en

herstel len van cle boogbrug h.rclclen grotc gaten

in het budgct geslagen. Al leen cle Baileybrug

hacl  over c le jaren 194-5 lc)4{ i  bui ten c le

aankoop van de brugnraterialen.l l  ecn l)edfag

van 800 000 gulden aan exploitat iekosten

gevergcl.  De boogbrug hacl bi jna twee mil joen

gulden gekost, wnar ook nol i  cle koste'n van

het in Lr i tvoef ing,  z i jnde l ) fugclek en het

sclr i lc lerwerk nroesten worclcn bi jgetelcl.  In cl ie

t i jc l  waren vele goecleren nog op cle l)on cn

voor het r i jden met een auto op zonclag was

nog steeds vergunninF nocl ig. Zonder ophei

rverd de brug geheel voltooicl.

Lingz.ranl kroop Neclerlancl uit  het dal

onrhoog. Dat wercl goecl zichtb.rar tbor cle

loerr . l r r )e \ , ln l l r ' t  \ \e$\Fr\eer.  O1r .ontrr i6e

plaatsen, zo.r ls bi j  c le Lekbrug, kon een

l.rngzaanr r i jc lencle en sonrs st i lsLl.rnde r i j

voertLrigen worclen waargenonrerr. Het verkeer


