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Bouw van de tweede nieuwe Lekbrug Vianen

Spiegelbeeld
De laatste sluitmoot van de tweede nieuwe Lekbrug bii Vianen is gestort. Begin 2OO4 gaat dit spiegelbeeld
van de eerste nieuwe Lekbrug open voor het verkeer.Met de voltooiing van de 'tweelingbrug' is ri jksweg 42
verlost van een
van ziin flessenhalzen. Een verslag ter plaatse.

De damp slaat van het beton af, op deze zonnige, maar koude ochtend in februari. Een stortploeg van acht man is op
de zuideli jke uitbouw van de nieuwste Lekbrug druk doende met moot nummer 19. Volgende week volgt nummer 20,
en ten slotte de sluitmoot midden, die de twee helften van de 532 meter lange brug met elkaar zal verbinden. Het
vriest die dag net niet hard genoeg om het storten af te blazen, vertelt Rutger Blankvoort. Hij is plaatsvervanger van
Leo van Lubeek, contractgemachtigde van de Bouwdienst voor de Lekbrug. "Het beton wordt vanwege de kou
verwarmd aangevoerd, vandaar dat het zo dampt", legt Blankvoort uit. Tussen moot 19 en de noordelijke uitbouw
gaapt nog maar een gat van zeven meter. De mannen van de stortploeg zweven zo op het oog in het luchtledige, zo'n
25 meter boven de Lek die kalmpjes naar Rotterdam stroomt, en uiteindelijk naat zee. Ze zijn aan het werk op de
uitbouwwagen die voor de uitbouw uitsteekt, bijna tachtig meter van het dichtstbtzijnde steunpunt, de zuidelijke
rivierpij ler. Tussen de wirwar van het wapeningsstaal zijn de omhullingsbuizen van de voorspannangskabels te
ontwaren. Voorspanning is essentieel voor een uitbouwbrug. Vanaf het hamerstuk op elk van de twee rivierpijlers
wordt de brug aan weerszijden moot na moot verlengd, zonder ondersteuning.
Het is de trekkracht van de voorspanningskabels die ervoor zorgt dat de moten als een pak kaarten tegen elkaar
worden gedrukt, zodat het geheel niet doorbuigt.

Spiegelbeeld
Een paar meter van de stortploeg af raast het verkeer over de eerste nieuwe Lekbrug, die in feite de tweede is. De
echte eerste Lekbrug is natuurltk de oude stalen boogbrug aan gene, oostelijke zijde van de tweede. Het is nog
onbekend wat daarmee gaat gebeuren.:Sl9op is dq qoedkoopsle_qploss!!gr maar burgers tveren voor behoud van de
brug als monument. HoJnet 6ok uitpat<[ffii@t66Eiffift'Gi'het verkeer is d'e boogbrug binnenkort niet

tmeer nodig. Wil Rietberqen, projectleider van de tweede nieuwe Lekbrug, zet kort de voorgeschiedenis uiteen.
f "Oorspronkeli jk was het de bedoeling om 66n nieuwe brug te bouwen en de boogbrug op te knappen. Dat was
f voldoende om de verbreding van de A2 van twee maal twee njstroken naar twee maal drie ook hier te realiseren. Een \ ,
I tweede nieuwe brug zatwel in de planning, maarvoorveel later. voor20'10of2020." Maarnog in hetzelfde jaar dat D t
I metde tweede Lekbrug werd begonnen (1997), besloot minister Jorritsma van Verkeer en Waterstaat tot de bouwvan t t

\ deze derde brug. Rietbergen: 'De stalen boog en het betonnen dek van de oude brug waren hard aan groot f
'onderhoudtoe.Weberekendendatdi tduurderzouui tpakkendanhetbouwenvaneennieuwebrug,endaarkwam

nog eens het toekomstige onderhoud bij. Ook speelde mee dat t i jdens het onderhoud de doorstroming van het
verkeer zou worden beperkt." En zo komt het dat nu wordt gewerkt aan een exacte kopie van de eerste nieuwe
Lekbrug. Of beter, diens perfecte spiegelbeeld: vanwege de wateratuoer lopen beide brugdekken naar de zijkant
schuin af. De afstand tussen de twee bedraagt 94 centimeter, en zal worden overbrugd met een looprooster.
De huidige westelijke leuning van de oudste van de'tweeling' krijgt een tweede leven aan de flank vande jongste.Ruim
honderdduizend voertujgen per dag riden er over de tijdelijk versmalde rijstroken op de eerste nieuwe Lekbrug. Voor
hen betekenen de nieuwe bruggen vooral: onbelemmerd doorri jden. De schoonheid ervan zal hun ontgaan, want die
zit van onderen. Alleen de omwonenden, en de schippers die eronderdoor varen, kunnen ten volle genieten van de
ranke aanblik van de nieuwe oeververbinding. Die is het gevolg van de bajzondere schorenconstructie en de slanke
leest van de pijlers.

stijl
Lopend over de bevroren modder van de uiterwaarden, aan de voet van de landpijlers, wijst Rutger Blankvoort op de
golvende beweging die zich door de rij schoren voorplant. Hun lengte varieert, waardoor ze telkens een andere hoek
hebben. Hier beneden wordt pas duideli jk hoe anders van sti j l  ook de onderbouw van de oude boogbrug is. De brede



pij lers daarvan steken lomp af tegen die van de nieuwe bruggen. In plaats van massieve 'blokken' is gekozen voor
kegelvormige pylonen. De vier landpij lers bestaan elk uit twee van die kolommen, de twee rivierpij lers uit drie,
vanwege de grotere krachten die daarop worden uitgeoefend. Had men meteen al besloten de boogbrug niet meer
voor autoverkeer te gebruiken, dan hadden de nieuwe bruggen er waarschijnli jk heel anders uitgezien. Uit een aantal
variantenstudies kwam destijds de uitbouwbrug als goedkoopste tevoorschtn. Dit had als consequentie dat de nieuwe
oeververbinding een stuk hoger zou worden dan de oude, omdat de draagconstructie bij een uitbouwbrug onderaan
zit. Destijds wilde de Bouwdienst vermijden dat de automobilisten op de boogbrug moesten aankijken tegen de
massieve betonnen wand van de nieuwe. Architectenbureau Zwarts & Jansma kreeg de opdracht daar iets op te
verzinnen. En zo werden van de drie draagkokers die normaalgesproken nodig zijn voor een dek van 29 meter breed,
de buitenste twee vervangen door schoren van hogesterktebeton.

ProfUt
Met de afschrijving van de boogbrug en het besluit een tweede nieuwe brug te bouwen, viel achteraf de aanleiding
voor die bijzondere vormgeving weg. Projectleider Rietbergen: "Maar helemaal vergeefs is het niet geweest. We
hebben zo toch een vorm gecreeerd die mooier in het landschap past. En trouwens, dit ontwerp was niet duurder dan
dat zonder schoren. Het kost uitvoeringstechnisch wel meer, maar je hebt minder beton nodig." Eind 1999 reden de
eerste auto's over de nieuwe brug, en een klein jaar later werd dus begonnen met de lweede. Dat nieuwe werk is
apart aanbesteed. "Dat heeft profi jt opgeleverd. De bouwer van de eerste brug, Dubbers Malden, bleek niet de
laagste inschrijver", vertelt Rietbergen. De Nederlands- uitse combinatie Strukton/Bdgl nam het werk aan voor 19,5
miljoen euro. Bij de eerste brug werd aan beide kanten van de rivier tegeltkerti jd gewerkt aan de uitbouw, zodat de
aannemer dubbel zoveel mankracht en materieel moest inzetten. Dat was nodig vanwege de ti jdsdruk. Nu is die er
niet. De noordeli jke helft is afgemaakt voordat met de zuideli jke is begonnen. Bovenop de nieuwste brug ztn in het
beton nog goed de scheidslijnen tussen de afzonderlijke moten te zien. De uitbouw vanuit de hamerstukken verloopt
volgens een cyclus van een week - als het weer meezit. Donderdag is voor de stortploeg, waarna het beton tot
maandag heeft om te verharden. Vervolgens zijn de timmer- en vlechtploegen tot en met woensdag bezig met het
voorbereiden van de volgende moot. AIs binnenkort de laatste sluitmoot is gestort, is de Directie Utrecht van
Rijkswaterstaat nog een trdje bezig om het kunstwerk en de omgeving 'aan te kleden'met asfalt, geluidsschermen en
al die andere dingen die een snelweg nodig heeft. Vanaf begin 2004 ri jdt het verkeer in noordeli jke richting over de
eerste nieuwe Lekbrug, en in zuideli jke richting over de tweede. De Bouwdienst kan z'ch dan gaan richten op een
volgende flessenhals in de 42: in 2005 wordt de kruising met de Diefdijk, tussen Everdangen en Culemborg, onder
nanoen genomen.

De tussen de twee bruggen 94 centimeter en zalworden overbrugd met een looprooster.
De huidige westelijke leuning van de oudste van de"tweeling" krijgt een tweede leven aan de flank van de jongste.


