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[ rJoord vooraf

Stalen bruggen, betonnen bruggen, beweegbare bruggen, spoor-

bruggen, tuibruggen, voetgangersbruggen... Nederland is een brug-

genland bij uitstek. In een waterri jke delta als de onze zijn bruggen

essentieel om de water- en verkeersstromen onbelemmerd doorgang

te laten vinden. Bruggen markeren dan ook belangrijke knooppunten

in onze infrastructuur, zowel voor de aan- en afvoer van water als

verkeer en transport over water, wegen en spoorwegen.

Het grote belang van de functie van bruggen tekent zich vaak pas

af als er iets mee aan de hand is. Elke hapering kan de doorstroming

van water, het wegverkeer of het scheepvaartverkeer ontwrichten.

Steeds meer gebruikers belasten de bruggen met alsmaar zwaardere

en grotere transportmiddelen. Goed onderhoud van bruggen is dan

ook belangrijk. Vooral in deze ti jd. Veel bruggen in onze infrastruc-

tuur zijn inmiddels namelijk vijft ig tot zestig jaar oud.

Het aanpassen van deze bruggen aan de eisen van vandaag, vergt

maatwerk. Het roept steeds nieuwe vragen op over hun tweede le-

vensfase. Verva n g i n g? Renovatie? U itb reid i n g?

In al le geval len vergt  het een aanpak waarin duurzaamheid,  ener-

giezuinigheid en kostenbewustzijn maximale ruimte kri jgen. Daar

werken infrabeheerders als Rijkswaterstaat dan ook aan. Samen met

onze partners uit de markt.

Bovendien staan we steeds weer voor de uitdaging om de juiste

type brug in de juiste omgeving in te passen. Bruggen zijn immers in

meerdere opzichten kunstwerken die het landschap verri jken.

Met name voor dit laatste vraagt de Nederlandse Bruggen Stich-

ting aandacht met dit prachtige boek. Elke foto van een brug vertelt

een eigen verhaal. Zo vertelt de oudste brug van Nederland uit 1298

ons iets over de eerste behoeften en functionaliteiten. En moderne

bruggen als een spoorbrug ui t  2011 nemen ons mee in het gebruik

van architectonische vormen.

De Nederlondse Brug bundelt ruim negenhonderd jaar vakman-

schap in meer dan tweehonderd aansprekende foto's en indrukwek-

kende toelichtingen. Het weerspiegelt ons erfgoed en onze kennis

en kunde op het gebied van bruggen. Uiteenlopende ontwerpen,

bouwstij len en landschapinpassingen laten zien wat Nederland in

huis heeft. Zowel architectonisch als op het gebied van kennis en

expertise.

E6n element staat centraal op alle foto's in dit boek: het kunst-

werk als integraal onderdeel van onze samenleving. Of anders ge-

zegd: de fysieke brug als verbinding tussen twee werelden. Een boei-

end boek voor zowel de huidige als de nieuwe generatie bruggen-

bouwers. En niet in de laatste plaats voor l iefhebbers van markante

bruggen.

Jan Hendrik Dronkers

Di recteu r-Ge n e ra o I Rijkswote rstaot



DRIE OP
EEN RI]
E6n stalen brug
tuee

r55

betonnen
en

bruggen

De nieuwe Lekbrug bi j  Vianen draagt de naam van de in tSoB benoemde inspecteur-generaal

van Rijkswaterstaat, Jan Btanken. Hij  woonde in Vianen. De brug in de A2 is onderdeel van

de bel,angri jke noord-zuidverbinding ten westen van Utrecht. De verbinding omvat twee

ident ieke betonnen bruggen; de oude stalen boogbrug is niet  meer in gebruik.

ussen Vianen en Vreeswijk stroomt de drukbevaren rivier de Lel<.

Wie van noord naar zuid wil of omgekeerd, moet de rivier over-

steken. Vroeger ging dat per boot ofveerpont. Al in 1840 legde

Rijkswaterstaat een schipbrug in de rivier, bestaande uit een serie

schepen met daarop een doorgaand wegdel<. Als een schip wilde passe-

ren, moest de brug uit  elkaar worden gevaren om doorgang te bieden en

naderhand weer worden samengevoegd. Bi j  hoogwater en i jsgang werd

de schipbrug buiten werl<ing gesteld en naar een vluchthaven gevaren.

Pas als de omstandigheden het toel ieten, kwam de brug weer op zi jn

plaats te l iggen.

Toen na 1927 het eerste Rijkswegenplan in uitvoering kwam, werd

besloten tot de bouw van een vaste brug bi j  Vianen. Die besl issing viel in

1931 en er werd gel<ozen voor een trac6 westel i j l< van Vianen. Het ont-

werp voorzag in een symmetrische brug die in 66n l<eer het zomerbed van

de r ivier zou overspannen. Als hoofdoverspanning werd gekozen voor een

stalen boogbrug van 160 meter met aan weerszi jden aanbruggen over vi j f



reefd om het zicht vanaf de brug

ningen brengen het r ivierland-

bruggen is voor nieuwe materialen

n beton met een hogere sterkte en

onstructie toe te passen. Om dat

aalde hulpstoffen aan de betonspe-

ekozen voor hoge sterl<te beton.

; en verbetering van de 42 hebben

ling over het algemeen zonder

NTET ZONDER POiIT!

Omdat de nieuwe Lekbruggen bi jna 4 meter hoger l iggen dan

de oude staten brug en door hun vtakke construct ie vee[ wind

vangen, vaart  er  tussen Vianen en Nieuwegein een voet- /

fietsveer. Deze verbinding oogsl waardering bij zowel forensen

als recreat ieve f ietsers en wandelaars.

4. Veerpont voor voetgangers en fietsers.

r iz Zicht  op de oude stalen brug vanaf de
nieuwe bruggen.

Gemeente Vianen, in de A2 over de

Lek

Stalen boogbrug en twee betonnen

Ko Ke rr  I  g g e rD ru g g e n

Rijkswaterstaat

Rijkswaterstaat

A.J.  van der Steur {staten brug).

Architectenbureau Zwarts en

Jansma Ibetonnen bruggenl

Staten brug 1936, betonnen

bruggen resp.1999 en 2003
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