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GegchLedeals van de Lekbruq

De nieuwe brug bij Vianen ter vervanging van de huidige l-,ek-
brug wordt gebouwd voor de Eoekomst maar is toch onlosmaket i jk
met hec ver l -eden verbonden. HeE nieuwe ontswerp wordE in hoge
mate bepaald door de vorm, afmet. ingen 6n tekort .komingen van de
huidige brug. Deze is op haar beurt  weer een react ie op een
nog eerdere si t .uat ie waarin er ook al-  reden voor verandering
besEond.

Kennis van he! ver leden, het waarom van weranderingen, is
daarom van essent j -ee] belang voor eIk nieuw ontwerp. Daarom
hier in korE bestek de geschiedenis van de r iv ierovergangen
over de Lek t .ussen Vianen en Vreeswi ik.

veerpont en PLnnenakersvereD

vanaf de ts i jden daE de oude Ri jn uLeku raakEe bi j  wi jk bi j
DuursEede, en haar loop ver legde naar de huidige Lek, z i jn er
Eussen de stadjes Vreeswi jk €!n v ianen schippers geweest die
mensen en goederen over de r iv ier  zet . t .en ( f ig.1) .

Steden, Domeinen en Provincies,  efk legde zi jn eisen en voor-
schr i f t .en op aan de mensen die de verbinding tussen beide
oevers in stand hielden, en aan hen die er gebruik van maak-
ten. Bi j  a l le r iv ierovergangen buj- ten sEadsgrenzen werd er in
Nederl-and passagegel-d geheven .

Door de eeuwen heen groeide di t  b i j  Vianen en Vreeswi jk ui t
toE een si tuat ie die pas in de Napoleont ische t i jd goed op
schr i fE werd gesteld.  Dan bl i jkE er tussen Vianen en Vreeswi- ik
een druk verkeer over de r iv ier  te z i jn met een grote of
Dominiale veerpont.  en twee kl-eine voetveren, pinnemakersveren
genoemd. Deze pinnemakersveren waren aI1een voor personen en
hun bagage bedoeld.

De pinnemakers ui t  Vianen staan onder toezichE van deze st .ad
en mogen al1een personen naar Vreeswi jk brengen. Hun tar ieven
worden vastgestel-d door de schout van Vianen.
De pinnemakers uiE. Vreeswi jk mogen al- l -een mensen naar Vianen
overzetten. Zi j  val Ien voor tar ieven en coezicht  onder de stad
Utrecht want Vreeswi jk zel f  had geen sEadsrechEen.
De grote veerponc tensLotte is voor vracht.  en r i j tu igen met.
bi jbehorende paarden. Personen moeten in pr incipe door de
pinnemakersveren overgezeE worden tenzi j  ze in een di l igence
nf r i - iFI ] i . r  z i t - f  pn D:n m^aran ze r i idcnq de Oveftocht in het
. . r - r ! . . : -  L l  r - r - -^-  - rLLcn. T)e veernonf val f  onder het beheer van! f  J L\rry r- l f  f  J vErr  !e veerr /vrr !  vqrL

de Domeinen, Bi j  sE.orm, i jsgang of  een geheel  d ichtgevroren
r iv ier z i jn er weer aanwul lende eisen en verordeningen van de
dri-e verantwoordel  i i  ke i -nstant ies.
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Al me!.  al  een tamel i jk gecompl iceerde si tuaE. ie waarvoor men na
1800 beginE Ee denken aan verandering. De pont.  en de pinnema-
kersveren bl i jken niet  meer ce voldoen aan de wensen wan de
samenleving. Toch zaL het nog E.ot 1840 duren voor een schip-
brug een nieuv, t i jdperk in l ,u idt .

Ml l l ta l re Noodbrug

De schipbrug van 1840 za1 echter niet  de eerste vast.e oever-
verbinding tussen vianen en vreeswi jk z i jn.  In de winE.er van
1813-1814 heeft  er  namel i jk  voor korte t i jd een mi l i ta i re
noodbrug ower de Lek gelegen.

Pruis ische en Russische troepen waren EoenderEi jd op vreg naar
het Frankr j - jk van Napoleon en moesten snel  overgezet worden.
De capaciEeit wan de veerponE en de pinnemakersveren was
echter weel !e k l-ej-n woor het grotse aantal-  soldaten en hun
bewapening. Daarom vrerden er schepen geworderd om een schip-
brug mee samen te st .el len. De meeste schippers waren hier niet
gelukkig mee omdat het. al vroor en men bang l,/as voor beschadi-
ging door dr i j  f i j  s

De burgemeesEer van Vianen kreeg bevel om he!. hout. voor de
verbinding Lussen de schepen,het.  brugdek en de landhoofden te
l-everen. Op 5 Decerber 1813 hakken de Vianers bi jna duizend
bomen om langs de grote weg no.1 r icht ing Gorinchem. Onder
toezicht wan de Viaanse opzicht.er Haen t immeren Vreeswi jkers
en Vianers vervoLgens in twee dagen de schipbrug in elkaar.
Na een vol- l -e maand in gebruik Ee zi jn geweest bezweek de
schipbrug in de nacht van I  op 9 Januari  onder de druk van het
opgestuwde i js .

Ketttagbrug

In 1824 is er voor heE. eersE. ser ieus sprake van een schipbrug,
ui t  dat jaar dateerE een iconcept -  onEwerp wan de hand van een
drietal ,  notabeLen en di-rect  betrokkenen. De schout.  en laE.ere
burgemeesEer van Vianen Mecima (werant.woordel i j k voor de
Viaanse pinnemakers),  de ontvanger van de Domeinen Pernis
(beheerder van de pont)  en de j -n Vianen woonacht ige inspect.eur
generaal  van de Waterst .aat Jan Blanken (alEi jd in voor de bouw
wan infrast.ructurele werken) .  Deze dr ie bedenken een plan voor
een schipbrug ter vervanging van de pont en de pinnemakersve-
ren, Het onE.werp j-s gebaseerd op de schipbrug van Arnhem maar
overE.ref  t .  deze in afmeEingen. DiE plan wordt in 1824 ingediend
bi j  konj-ng wi l - l -em I  te Brussef.  De koopman-koning reageert .
posi ts ief  en zegt geld t .oe voor de voorbereiding en ui t .voer ing.

Een waE.erstaals ingenieur ui t  de zuidet i jke Nederlanden, v i f -
qua j -n,  kr i jgt  in Brussel  de plannen ook te z ien en op eigen
ini t iat ief  ont.werpt.  h i j  in 1825 een ketE. ingbrug a1s werbinding
Eussen vianen en Vreeswi jk.  Een spectaculair  ont.werp met twee
hoofdoverspanningen van 100 m en een pyLoon midden in de r i -
wier ( f ig.2).
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De brug heeft acht.Eien aanbruggen boven de uit.erwaarden met
een overspanning wan 20 m e1k. Deze aanbruggen zi jn nodj .g om
bi j  hoogwater het water ongehinderd over de ui lerwaarden t .e
l-aten afstromen. De kett ingbrug is ui t .gevoerd met.  eye-bars en
verankerd in het gewicht van de l -andhoof den. Aan de Viaanse
kant is er een dubbele ophaalbrug gedachL. De r i jweg zou 4.40
m breed worden.

Al l -e betrokkenen, en vooral-  de koning, z i jn ent.housias! ower
het ontwerp van Vifquain en in 1827 kr i jgt .  de top van de
wacerst .aat de opdracht het ontwerp nog eens goed door t .e
nemen. De pyl-oon in het midden van de r iv ier baart  de inge-
nieurs de meesEe zorgen. ze z i j rJ. ,  n iet  ten onrechte,  bang voor
het ontscaan van i j  sdammen door het.  obstakel  in heE. midden van
de r iv ier.  Vi fquain had heE. ontwerp van de middenpi j ler  aI
aangepast.  door deze te ver l ,engen met.-een speciaal  houEen
gefeidewerk dat het i js  langs de pi j ler  moest voeren. DiE.
voldoet.  niet  in de ogen_van de ingenieurs ui t .  de Noordel i jke
Nederlanden en bi j  Koninkl i jk  Beslui t .  (  no.  182 )  word de
middenpyloon $reggelatsen en de overspanning op 200 m gesEel"d.

Ter vergelijking de groot.st.e overspanning tot dan Eoe is de
158 m van de Engelse Menai SE.raiEs Suspension Br idge. Een
kett ingbrug ontworpen door Tel- f  ord en in 1825 gebouwd.

In 1828 stel-C Vifquain aI  woor proefpalen te heien opdat hi j
de fundering ui t  kan werken. HeE heien van de proefpalen wordt
begroot.  op /4000,= waarbi j  men met de vraag ziE. hoe de inge-
heide proefpalen onder de waEerl i jn af  t .e zagen.
De schipbrug is geheel naar de achtergrond verdwenen. Terwi j  I
men bezig is de f inancier ing van de ketE. ingbrug rond ce kr i j  -
gen breekE. in 1830 de Bel-gische Opstand ui t . .  celdqebrek bi ' j  de
overheid vanwege de kosE.bare mobi l isat ie van het Nederlandse
Leger schui f t  de bouw van de kett ingbrug nu op de lange baan.

Schipbrug

Hec zi jn de pachEer wan de pont Bennink en de Vreeswi jkse
aannemer Pal- l -ada die in 1833 een concessie aanvragen voor de
bouw van een schipbrug. De Wat.erstaat is hier niet  zo happig
. \n 7a daaf r  . \n j -  orrni  i i r  d6 ! /^ . \ rL a6h L6t- i  i  nal . r . ra

J!!uuf r rYv! u:J r

LJangzaam gaat de Waterslaat overstag en wordt er voor een
schipbrug gekozen. Ondanks herhaal-de verzoeken van de beide
ini t .  iat  iefnemers voor een onderhandse aanbesteding wordt.  het.
in JuI i  1839 een openbare aanbesE.eding. Een kostenramj-ng voor
een schipbrug door de waterstaat.  in MaarE. 1839 komt ui t  op een
bedrag van /58.100,=.  De laagste inschr i jver van de aanbe-
steding, de Vreeswi jkse aannemer van L., imbe ek, zal  de schipbrug
uiCeindel i jk  voor 164.800, = bouwen. Binnen een jaar wordt .  de
schipbrug in de voorhaven van de Viaanse Wilhelmj-nas l -uis in
elkaar get i rnmer, . .  Dinsdag 1 Apr i l  1840 is de dag van de of f i -
c i6 le onenino en inqebruikname.
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Om kwart  over el f  loopE. een gezelschap ui t  vreeswi jk door
dichte mis!  over de schipbrug naar Vianen. De burgemeesters
drukken elkaar de hand. Helaas voor de commissaris wan de
koning van Utrecht is men zi jn Zuidhol landse af ibt .sgenoot
vergeten uit' te nodigen. Hem wachE. niemand om de hand E.e
schudden.

Oorspronkel i jk bestond de schipbrug ui t  2S houten scheepjes.
De r i jweg was met een breedte van 5.10 m voor die Ei jd zeer
ruim opgezet.  A'1 vanaf 1843 worden de houE.en spanten in de
scheepjes vervangen door giet i j  zeren. Rond de eeuwwissel ing
worden de 25 houE.en scheepjes vervangen door 19 stafen scheep-
jes ( f ig.3).  De schipbrug doeE. diensE EoE 193G. De breedE.e van
5.10 m is nog woldoende voor t .wee passeiende vracht.auE.o, s maar
het draagvermogen is te klein geworden. Op de dag van de
opening van de nieuwe L.,ekbrug hrordt de schipbrug bij Vianen
voorgoed uj- tgewaren. Daarna zal  ze nog een hal f  jaar dienen
al-s noodbrug over de LJssel bij Zut.phen. .

Lekbrug

Het E.oegenomen verkeer en vooral de homst van d.e auE.o na 192 O
deden de schipbrug verouderen. Van overheidswege worden in de
jaren '20 in j- t ia l . ieven genomen goede verbindingen E.ussen al le
grote steden i -n Nederl-and aan L.e leggen. Al-  in het eerste
Ri jkswegenplan uiE ]-927 is er sprake van een vasce brug over
de L.,ek bij Vianen als schakeL in de doorgaande weg van UE.recht.
naar Den Bosch. De aanleg van bruggen en st.raaE.wegen in heel
Nederland wordt. voortvarend aangepakt. en in 1932 begint men in
de ui terwaard van Vreeswi jk.  Er is gekozen voor een t . rac6 daE.
langs Vianen en Vreeswi jk voerts,  diE in t .egenst.el l ing tot  de
oude schipbrug die in heE werlengde van de Viaanse Voorstraac
en stadspoorE l -  j -ep.

De bouw vordert  snel ;  in 1933 gaan de eerst .e palen de grond in
en in 1934 wordt er in de VFeeswi jkse ui terwaard reeds begon-
nen met de aanbruggen. De aanbruggen worden door. sE.eigers
ondersteund. De boogbrug met.  t . rekband over de r iv ier heeft  een
overspanning van 150 m en wordt met mont.agebruggen gebouwd
(f ig.a) .  Voor de mont.age heeft .  men twee t . i jdet i jke hulppi j lers
in de r iv ier geslagen. De overspanning wan 45 m van oeverpi i -
l -er tot  hulppi j ler  wordt overbrugd door stukken vakwerkbrug,
Deze stukken vakwerkbrug zijn van de kort daarvoor vervangen
spoorbrug over de LJssel  bi j  Hat. temerbroek. De middenowerspan-
ning met een werpl ichte vr i je doorvaarE van 50 m wordt ovei-
brugd door speciale mont.agebruggen. Deze werden door Ri jkswa-
tersE.aat aan de hoofdaannemer "de Schelde" beschikbaar qe-
st .e ld.
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De brug heeft in de top van de boog een scharnier. De boogbrug
is a1s een alat isch- bepaalde dr ie -  scharnieren-boog gebouwd
opdats de boog maar sEat,isch bepaald heE, eigen gewichE zou
dragen. Pas nadats hets betondek was gestsorE en uiEgehard heef!
men de laals le boogsect ie rond het.  scharnier afgeklonken.
slechEs voor de mobiele befast. ing is de boogbrug sEat isch
onbepaald.

De opening van de brug vond plaats op 26 Mei 1936, een stra-
lende dag ( f ig.5).  Wederom begaf een gezelschap uic Vreeswi jk
zich naar Vianen. voor deze keer was men beide commissar issen
van de koningin vergeten uic Ee nodigen.
De brug had een rijweg van 16 m breedi opgedeeld in verhoogde
troELoirs,  f ie lspaden en Ewee r i jstroken. De doorgaande r i jks-
weg, a1 ingetsekend op de kaarten, !'/as echtser aan de vreeswijk-
se kant nog niet klaar. Het verkeer uits Utrecht moest. in
Vreeswijk wan de scraacweg af om wia de rivierdijk bij de 1 km
verderop liggende brug -te komen. Deze kronkel in de rout.e
verdween pas met heE gereedkomen van de A2 in 1938.

Oorlog eD lgederopbouw

Ti jdens de oor log werd. er door de oui tse bezeutser een spr ing-
lading in de brug aangebrachE, maar het waren Engelse vl ieg'
tuigen die de brug bombardeerden. In de morgen van 5 ifanuari
1945 rverd de boogbrug door Engelse bommen geraakts. Een boog
vrerd direct  vernield en de hele brug viel  j .n het water.  De
beide aanbruggen bleven intsacE. Omdat de spoorwegen al sinds
1944 staakt.en vond er weel vervoer over water plaats. De brug
in de rivier wersperde de doorvaart met a1s gevolg daE er door
de Duilsers met behulp wan springstof een doorvaarEopening
Lussen de brokstsukken werd gecreEerd.

De pont van Wageningen- Lexkensweer, die tijdens de slag om
Arnhem was losgeslagen en de LJek v/as komen afdrijven, deed
hierna Ei jdel i jk diens!.  Nalde bevr i jd ing werd er op de pfaats
van de oude schipbrug een Bailey schipbrug gebouwd.

Door gebrek aan hi jscapaci teiE konden de laat,ste verniel-de
brugdelen pas in 1946 uiE. de L. ,ek gevisE worden ( f  ig.  5 )
De broksEukken werden naar rrwerkspoor" Ulrecht en rrde vr ies
Robb6 " Gorichem gebrachE. Daar werd al-les gedemonteerd en
weer zoveel mogel j . jk  in elkaar gezeE. van'de oorspronkel i jke
brug kon sl-echt.s 1250 E.on sEaal nog opnieuw gebruikt worden.
De benodigde 1150 ton nieuw staal  moesE, in de verenigde Sr.aten
bestseld worden. Het wacht.en op hee nieuwe slaal  duurde EoL in
de zomer van 1948.
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De mil i ta i re schipbrug was bi j  gebrek aan al ternat ieven nog
steeds in gebruik maar wofdeed steeds minder- De scheepvaart
op de Lek was af weer zodanig Eoegenomen daE er door hec
h-erhaal-del i jk uiEvaren van de schipbrug lange wachtt i jden woor
heE wegverkeer ontsEonden. Daar kwam nog bi j  dat de schipbrug
in voorgaande winters door i jsgang steeds in haar geheel
uiEgevaien moest worden zodat er dan helemaal geen wegwerkeer
otei  de Lek meer mogel i jk was. Toen heE nj-euwe staal  eindel i jk
binnen kwam wilde men de Lekbrug dan ook nog voor de winter
van 1948-1949 weer opgebouwd hebben. Hoofdaannemer "werkspoor"
bedacht daartoe een montageplan waarmee de hoofddraagconst ruc -
tie in drie maanden gebouwd kon worden zonder gebruik Ee maken
van monEagebruggen. De montagebruggen w4n Ri jkswatersEaat
waren namel i jk nieE beschikbaar omdat ze als vaste bruggen
over de Maas bi j  Roermond in gebruik_waren'

In de r iv ier werden E.wee hulppi j ]ers gebouwd (f ig.7) .  De maEe-
r iaalschaarsEe was nog zo grooE dat de stalen opbouw van de
hulppi j ters,  bedoeld om de boog te dragen, bestsond ui t  de
langsl iggers van hec brugdek. Met bokken werden daarna 4 grote
boogdelen ingehesen. Deze boogdelen van 50 m wogen 200 Eon en
waran af in de werkplaat.s in elkaar gezet.  De resterende
middenoverspanning werd in st.ukken van 10 m aangebouwd.. Toen
de boog gesloEen was werden de hangers en de trekband aange-
brachE, AI in December 1948 waren de dhtarsdragers en het
windverband klaar en konden de hulppi j lers verwi jderd worden.
De Baifeybrug in de schipbrug werd daarna een meter boven de
dwarsdragers wan de Lekbrug gebouwd (f ig.8) .  Het werk aan de
r i jwloer ( langsl iggers,  bekisE. ing en beEonnen wegdek) kon nu
zonder hinder voor het werkeer gewoon doorgaan. In L949 kon de
I-,ekbrug voor de Eweede keer geopend worden.

verbrediDg

Met de groei  wan het auEoverkeer in de jaren '60 werd de
I- . ,ekbrug Ee kl-ein voor de 'gesEaag aanzwel lende sLroom auto's en
vooral  te gewaarl i jk  voor f ieEsers.  Deze f ietsers waren aI  van
hun f ieEssErook naar de verhoogde EroEEoirs verdreven maar er
was geen fysieke scheiding (hek) met het aut.overkeer.  Een
dodelijk ongeval- maakte dat de verbreding van de brug met
aparte f ietspaden versneld uiEgevoerd werd. De f ietsers en
Landbouwwerkeer kregen Ewee eigen r i jstsroken van 4 m breed
buiEen de bogen ( f ig.9).  Hierdoor kwam er binnen de bogen 15 m
wri j  voor heL autsoverkeer en, hoewel-  een beet je krap, maaktse
men er 4 r i jstroken van. De f ieEspaden aan de boogbrug werden
gemaakt door dwarsdragers Ee laten uiEkragen tussen r i jv l -oer
en Erekband door.
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voor de beide aanbruggen 1ag de zaak iets moei l i jker,  de
gekfonken I- ] iggers waren nieE sterk genoeg om een f ietspad
aan te bevest igen en de ui terwaardpi j  lers waren niet  breed
genoeg om al-s opl-egging te dienen, zonder funderingswers Eer -
k ing verbreedde men E.oen de ui terwaardpi j  l  ers om zo oplegpun-
ten t .e creeeren voor aparEe f  iet .spadl iggers .  De verbreding -
werd bereikt  door meL voorspankabels aan weerszi jde van de
pi j ler  er  een kamer Eegen aan te "plakken" ( f ig.9).  De muren
van kamers passen nog neE op de funderingsplaat van de pi j ler .
De 1j-ggers van de f ietspaden zi jn van voorgespannen beEon.

ln f967 werden a1leen de f ietspaden nog maar geopend. Hets
autoverkeer kon aI niet  meer sEoppen. Midden jaren '80 kreeg
de brug een grondige onderhoudsbeurE en. bepaal-de men de Ie-
vensduur op nog we1 50 jaar.  Of deze brug echt.er haar dienst-
jaren wolmaakt op haar huidige plaaE.s is maar zeer de vraag,
sinds de jaren '60 is het auEoverkeer gestaag doorgegroeid.

In 1987 verscheen er eeir :nota bi j  Ri jkswaterstaaE die de ver-
keersproblemen rond de Lekbrug in kaar! .brachE..  Deze nota
bevat verscheidene ontswerpen voor nieuwe oeververbindingen
naast de huidige brug. In een af s t .ude,erverslag ui t  l -991 ge-
bruikt  een student Ciwiele Techniek de l - ,ekbrug als kapstok
voor het onEwerp wan een betonnen boogbrug, ook naasE de
bestaande brug. Deels al-s een reacEie op de noEa van Ri jkswa-
t .erst .aat wi jdE. in 1992 een andere sEudenE Ciwiel-e Techniek
zi jn afs tudeervers 1ag ook aan het ontwerp van een nieuwe
Lekbrug. Zi jn onE.werp gaat ui t  van een nieuwe sEal-en brug op
de bestaande funderinq.
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Met dank aan M.J. ververE, MeesterMetselaar, voor vele feiten en
enkele foto '  s.
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