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IJsselstein, 12 augustus 1998
- '

adhesiebetuiging t.b.v. behoud Boogbrug Vianen

Ministerie van Verkeer en Waterstaat
t.a.v. Mevr. T. Netelenbos

Geachte mevrouw Netelenbos,

Stichting Boogbrug Vianen heeft met verontrusting kennis genomen van de voorgeno-
men sloop van de boogbrug over de Lek bij Vianen. De vooroorlogse stalen boogbrug
(1936) vormde een belangrijke schakel in het Rijkswegenplan uit 1932 en is tot op
heden een onmisbare verbinding tussen het noorden en zuiden van het land. De brug
is van evident belang vanwege haar cultuurhistorische waarde, alsmede haar typologi-
sche zeldzaamheid en architectonische/constructieve saafheid.

Stichting Boogbrug Vianen is voornemens voor de brug een aanvraag te doen tot
aanwijzing beschermd monument op grond van de Monumentenwet 1988. Deze
aanvraag wil zij ondersteunen met adhesiebetuigingen van deskundige organisaties en
diverse belanghebbenden. Op landelijk, provinciaal en regionaal nivo vraagt z1j een zo
breed mogelijke stetn. -zie bijlage 6; 'lijst van aangeschrevenen'-

Stichting Boogbrug Vianen voert de volgende specifieke waardenstellingen aan op
grond waarvan de boogbrug beschermd dient te wotden:

Og".i"r't""n

-symbolisclt:

-Luticiteit:

-constnrctief:

de boogbrug is de belangrijkste historische poort voor heI
autoverkeer die het noorden en zuiden van Nederland met
elkaar verbindt;
de boogbrug is 66n van de grootste vooroorlogse boogbruggen
van Nederland:
de boogbrug is geheel geklonken en heeft als ontwerp een
volmaal<te pededie bercikt De nieuwe betonnen brug en de
oude stalen boogbrug zullen naast elkaar een uniek
spanningsveld opleveren;
de boogbrug vormde een belangrijke schakel in ha
Rijkswegmplan, 1932;

-geschiedkuttdig:



-beeldbepalend:

voorts geeft de vernietiging van de boogbrug in de tweede
wereld oorlog de brug haar speciale betekenis in de Nederland.se
geschiedenis;
de boogbrug heeft met haar elegante silhouet meer dan 60
jaar een eigen karal<ter gegeven aan het rivierenlandschap en
de directe omgeving.

In het bijgesloten boekje 'Bijlagen' vindt u uitgebreide informatie over de aangevoerde
waardenstellingen.

De Stichting voert vervolgens de volgende pragmatische redenen aan waarom de
boogbrug behouden dient te worden:

1. sloop van de boogbrug is cultuurvernietiging indien er in de toekomst toch een
nieuwe brug moet komen voor het lokaalverkeer;

2. de boogbrug kan na renovatie tot ver in d9 toekomst gebruikt worden door het
lokaalverkeer;

3. indien de sneltram Utrecht i Zuid-Nieuwegein wordt doorgetrokken naar Via-
nen dan kan deze zoider grote inspanningen over de boogbrug geleid worden.
De boogbrug is sterk genoeg om de tram te dragen enpiedt gezien haar breedte
voldoende caDaciteit voor zowel lokaal- als tramverkeer.

Stichting Boogbrug Vianen verzoekt het Ministerie van Verkeer en Waterstaaf een
schriftelijke reactie te geven inzake haar standpunten ten aanzien van behoud en
bescherming van de brug.
Wij achten uw opinie van onmisbare waarde en zullen uw standpunten bijsluiten in
ons verzoek tot 'aanwijzing beschermd monument'.

Stichting Boogbrug Vianen vertrouwt op een zo zorgvuldig mogelijke afueging uwer-
zijds en hoopt dat dit zal resulteren in een adhesiebetuiging.

Gaarne zien wij uw reactie zo spoedig mogelijk tegemoet.

Boogbrug Vianen,
Hoogachtend,

Bijlagen: zie boekje "Bijlagen"
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IJsselstein, 12 augustus 1998

adbesiebeluiging t.b.\'. beboud Boogbrug Vianen

Ministerie van Velkeer en waterstaat
t.a.v. Mew. T. Netelenbos

Geachte mevrouw Netelenbos.

Stichting Boogbrug Vianen heeft met veronffusting kennis genomen van de voorgeno-

men slo;p va; de boogbrug over de Lek bij Vianen. De vooroorlogse slalen boogbrug
(1936) vormde een beiangrrjke schakel in het RijkwegenPlan uit 1932 en is tor op
heden een onmisbare verbinding tussen het noorden en zuiden van het land, De brug
is van evident belang vanwege haar cultuurhistorische waarde, alsmede haar typologj-
sche zeldzaamheid eD architectonische/consfiuctieve gaafheid.

Stichtirlg Boogbrug Vianen is voornemens voor de brug een aanvraag te doen tot

aanwijzirg beichermd monument oP glond van de MonumeDtenwet 1988' Deze
aanvrlag rv zij onde$teunen mer adhesiebetuigiDgen van deskondige organisaties en
divelse belanghebbetden. Op landelijk, provinciaal en regiorlaa] nivo waagl zij een zo
breed mogelijke stern. -zie biilage 6; 'liist \'an aangeschrewnen'

Stichting Boogbrug Vianen voert de volgende specifieke waardenstellingen aa! op
grond waarvan de boogbrug beschermd dient te worden:

de boogbrug is de beiang jkste historische Poort voor her

autoverkeer die bet noorden en zuiden van Nedetland met

elkaar verbind!;
de boogbrug is 66n van de grcotste vooroorloS& boogbruSSen

de boogbrug is geheel geHonken en heefl als oDtwerp een
\'olmaal<te pefectie bereikl. De nieuwe belonnen brug en de

oude stalen boogbrug zullen naasl elkaar een uniek

spanningsveld ople!eren;
de boogblug vormde een belangrijke schakel in hel

Rijkwesenpl'n, 1932;
-Bescltiedtutrdig:



In het bijgesloten boekje "Bijlagen" vindt u uitgebreide inforoatie over de aangevoer_
de waardenstellingen.

De Stichtiog voert vervolgens de volgende pragmatische ledeneo aan waarom de
boogbrug behouden dient [e worden:

1. sloop van de boogbrug is cultuulvemietigjng indien er in de toekomst toch een
nieuwe brug moet komen vool het lokaalverkeer;

2. de boogbrug ka! na renovatie tot ver iD de toekomst gebruikt worden door het
lokaalverkeer:

3. indien de snelftam Utrechl / Zuid-Nieu\r'egeitr wordt doorgetroklen naa-r Via-
nen dan karl deze zonder giote inspatniDgen over de boogbrug geleid worderl.
De boogbrug is sterk genoeg om de tram te dlagen en biedt gezien haar breedte
voldoeEde capaciieit voor zowel lokaal_ als Eamvelkee!.

Stichting Boogbrug Vianen verzoekt het Ministerie van Verkeer en Waterstaat eeo
schriftelijke reactie te geven inzake haar standpulten len aanzi€n van behoud en

bescherming Yan de brug.
Wij achten uw opinie vatr ondisbare waarde eD zullen uw standputten biisluit€n in
ons verzo€k tot 'aanwiizing beschermd monumentl

Stichting Boogbrug Vianen vertouwt oP ee! zo zorgwldig mogelijke afueging uwer-
zijds en hoopt dat dit zal resulteren in een adhesiebetuiging.

Gaarne zien wii uw reactie zo sPoedig mogetjk tegemoet.

Hoogachtend,
namens Stichting Boogbrug vianen,

voorts geeft de vernietiging van de boogbrug in de tweede
wereld oorlog de bfiig haat sPeciale betekenis in de Nedertandse
geschiedenit;
de boogbrug heeft met haar elegante silhouet meer dan 60
jaa\ een eigen katulder gegeven aan het rivierenlandschap en

de directe omgeving.

I

wim van Sijli
I

i

Bij lagen:
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STICHTING BOOGBRUG VIANEN

Walkade l5
3401 DR Ussehlern

relfax 030 - 687 :9 il

klk 30150201
ING. bant t€k. nr. 67. 54. 19. :184

De Srlchtine $elr zich blijkens haar sutur.t ren do€l:

- Ha behatdat wn de boogbtuC on* d. Lek bij vianen en het
aMet de odndd.ht brenea tan haor fh@nh.id a ,oM ol
hetgeen Dr.1 ee, .n andet EchBneekt ol 2iidelntS! vehond
houdt aI daonoe berdAA4k *an zin, aI6 in de ruinat..ik d.t

De Srichring trachr haar d@l order he{ le veNr4nl,jren

- het o'Eann En vsn apositia na de btuq aL\ ondwery:

- h.t in de publcnel brengq van d. bnql
- ha v@ren w, ptuceauEs vaoEowt dn \Dor het @onbettaah

wn de btuE naodzakclijk k.

OPRICIIIINGSBESTUIN

$tiB lan Sijl
studeerde beeldende ku6l in Ame^loat1 en aah de Jan v.n
bck te Maastriclt Heefl divede soto- eh goepnenbonslet'
Lrqen op tijn naan staan. Heell zich net flcces inSezet
voor behaud en bescheming van ,e6chilLende Seheenteliike

COMITE vAN $^BE\ELING

B. Rierveld
bestuudLidlredakteur tan de Stichliry Hinotuche K.nnB
IJsselsvin en Sticllling 's-Hetenktrcnmolen- Heel1 zich i18e-
zet vaor het bdtoud tan dite$e mon!,nenten, vaarondet
Zende8ebouw wereuonnep Nededand. k autew lan
ve6chil.nd. ankelen ov.t d. luslone \an lLsetsteir.

H. wijDetr
studeerde beeLdende kunst it1 Tilbug en aan Jan van EJck
te I|aosricht. Heel tiento en saLo- en Srcepstentootstellin-
Kn op :iit naan stoan in dive5e m8ea en kunslenaa6hi.
lioieren. OD^,r18 in 1988 van de prorincie Utecht subsidie
voot het reali:eren vdn de i6lallati? 'Slnphonie van een
bnq tvaanv bnqt welAp \|. Sedposeed tu brt1en- er

ir. L.I1.\'1. Oorschol
behoalde tiit ityenieuititel net een ahentotiel onh,erp
wot een kieubE Lekbnl& teihspircnl op de huidise boo9-
bng Heeft hislorLsch ohdeEoek Mat de Lekbruq ged'an.
ts sinds t992 wetk2aatn in de btusenbou||.
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INHOUD

1. geschjedenis
2. nieuwe vlalJie bruggen / slooppiannen boogblug
3. vaardenstellinged
4. behoud / bescbeming boogbrug
5, meerwaarde
6, Itst van aangeschrevenen
7. ftagment uit verhalenbundel "Reis Cyclus"; door IJk Amay
8. a ikel over renovatie brug "Katerveer 1", Zwolle; door ing. H. Tiemensma
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3. U'AARNENSTELLINGEN

Oler de sloop van de boogbrug is nog geen definitief beslui! genomen. Beboud en
hergebruik van de brug als toekomstige verbinding voor het lokaalverkeer is nog
alleszins mogeltk.
Stichting Boogbrug Vianen wil met de volgeDde crltuurhistorische waardenstellingen
aangeven dat de boogbrug bescbemd dient te worden.

symbolisch
De boogbrug was de eerste definitieve noord-zuid verbindilrg voor he! autover'
keer in het midden van het land. Het werd eeD van de belangrijkste bouwwerken
dje de weg naar bet zuiden opende. Haar strategische ligging was van vitaal
belang voor de Dationale economiscbe vooruitgang van de 20e eeuw. Syrbolisch
kan ze daaro4 beschouwd worden als: 'EIsToRlscqE PooRT NAAR mT ZUIDEIg,

unicitcil
Met een hoofdoverspaDning vaD 160 mete! is de boogbrug bij Vianen de op 66n
na grootste vooroorlogse boogbrug van Nederland lde grootste bevhdt zich bij
Nijmegenl. De brug bij Hedel, de enige die volgens betzelfde ontwerp gebouwd
is als d€ brug bij Vianen, heeft een hoofdove$panning vaD 120 meter. Deze bmg
mist echter grandeu en grootse monumentale uitstraling. De boogbrug bij Via-
DeD bezit deze kwaliteiten vrei, hetgeen baar zo speciaal en uniek maah,

construdief
De boogbrug is in zijn geheel geklonken. De teclmiek van het klinleD wordt
tegeDwoodig minder toegepast. Omdat geklonken consttucties op deze moDu-
Dentale schaal ery schaa zijD is het belaDgrijk om er zuiDig op te zijD.
De brug, o[tworpeD door drie aDoDieme ingeDieurs, heeft als boogbmg een
volmaake perfectie bereikt. In zijaaDzicht is de boog boveoaaD 1 meter breder
dan onderaan. De brug krijgt hierdoor haar elegante uitedijk De perfectie is
ontstaan door een technisch uitgebalanceerd ontwerp en is een voorbeeld vaD
Nederlanals vakBanschap.
De boogblug is in zekere zi! een etldpuDt i! de ontvrikkeliDg van de.Nederlaad-
se bruggeDbouw. Het is de laatste gote gekloDkeD verkee$brug. De zoryuidige
detailleriDg en ftaaie vordgeviDg kenfterkeD het vooroorlogse waterstaatskaiak-
ter. Na de tweede vreleldoo og is de bruggeDbouw met aieuwe techtrieken eD
nieuwe materialeD ook nieuwe wegeD ingeslagen.
Wanneer de Dieuwe betonneD blug eD de boogbrug laast elkaar liggen zulleD de
consFuctieve ve$chijDingsvomen van de twe€ totaal venchillende brugsoorten
een uniek spanningsveld opleveren. Het zicht vanaf de nieuwe vlakke brug op de
oude boogbrug eD omgekeerd het zicht van de stalen brug op de betonnen
brugcoDstructie geven hier een uitgelezen combinatie van door tijd behee$te
ontwikleiiDgerl.

Ceschiedktndie
De auto is een belangijke pijler van de hedendaagse ecoDomische welvaart. De
geschiedschrijving van het autoverkeer is nochtans een actuele aangelegenhejd.
De boogbrug, dje vaD grote betekenis was in bet ee$te fujks\r,egenplan, is eeil
bouwwerk dat de geschiedenis van de automobilitejt fysiek kan aaDtonen. Er
bestaan nog maar weinig bouwwerken die de sfeer van de allereerst€ snelwegen
kunnen oproepen. Komende generaties zullen deze fysieke verschtningworDeD
nodig bebben om de grootte van deze geschiedenis daad'i,erkelijk te kunnen
blijven ervaren.



De boogbrug i in zijn geheel geklonken



De huidige boogbrug werd, na de vemietiging in 1945, volgens het oorspronkeli.i-
ke onrwerp herbouwd. Van de oude brug kon ongeveer de helft van her staal
worden hergebruikt. Het feit dat de boogbrug deze oude delen bevat geeft haar
geschiedkundige waarde. Her herbergt de verwoestende kachten van de rweede
wereldoorlog, maar ook de vitaliteit van de wederopbouw.

beeldbepalend
Na meer dan 60 jaar is de boogbrug, voor de providcies Utrccht en Zuid Hol-
land, een beeldbepalend modument geworden. Al die jaren manifesteerde zij zicb
als een belaogrijk onderdeel van het rivierenlandschap. Zij gaf mer haar uitgeba-
lanceerde boogvorm een 'eigen karakter'aan de omgeving die tot ver in het
achterland herkend en geprezen werd. De iconografische waarde van de boog-
vorm komt prachtig tot uitdrukking in een artikel uil het vakblad 'Staal" van
r936.
"Hoe schoon veioont dit bouwwe* in njn eenvoudige, stakke Iijn zich aan otLt oog.
Niet meer de toch abijd. eenigszins otuIlstige aandaende vakwe cliggery met njn
vetuarcnde diagoruleo doch de eenvoudige boog met trckband Niet zoo zraar
wichng ab de vatue&brug vertoont dit type nch in het landschap, waardoor tut in
de omgeying niet te ste* dom eeri nochtans boeit lgt h)tlstwerk fut oog fteds,
zoodru men het van vene te aanschouwen l<rigf.

4. BEHOIJD / BESCI{ERMING BOOGBRUG

De Boogbrug is een relatief jonge brug in de oude Nederlandse bruggencdtuur.
Haar waarde mag niet vaouit pragmatische of fiDanciele overwegingeD all€in beoor-
deeid worden. Ta-{atie heeft tijd nodig. AIe waarden dienen in de juiste verhouding
te worden beoordeeld. Ingevolge Monumentenwet 1988, artikel 1.b.1, wordt onder
monument velstaan:

alle wi6r tenminste vijltig jaar vetuaa igde nkzn welke yan algemeen betang zijn
wegent hun schoonheid, hun berekenis voor wetenschappelijke of lun cukuurhbto^ctu

Uit voormelde waardenstellingen moge blijken dat de brug vanuit cultuuhistorische,
architectonische, constructieve en beeldbeDalende asDecten zeker behoort tot de
bruggen die het behouden en beschermen ;aard zrjn.

De beeldbepaleode waarde zal in de overwegingen, aangaande behoud en besche!-
ming, een belangrijke rol speien. Wanneer de boogbrug verdwijot zullen alleen de
vlakke brugge! van de A27 en de A2 het beeld van her rivierenlandschap eo de
omgeving bij Vianen bepalen. Door het wegnemen van het historische beeld van de
boogbrug verliest de cultuur een belangrijke herinnering en blijven er alleen futu-
ristiscb ogeode beelden over. Een reliek als de boogbrug kan de identiteir van een
cultuur, cq. de Nederlandse bruggenculluu! in de toekomst vasthouden, Bescher-
ming en behoud van een voomaam en historisch beeld is daarom van evident
Derang.

wanneer de A2 in het jaar 2010 wordt uitgebreid naar 2 x 4 rijstrokeo zal er voot
het lokaalverkeer een speciale brug moeten komen. Slichting Boogbrug Vianen pleit
voor hergebruik van de boogbrug en beschouwt doop als cultuuraemietiging. De
boogbrug kan na renovatie uitstekend dienen voor her lokaalverkeer.



5. MEERWAARJE

De automobiljteit is als fenomeen uitgegroeid tot €6n van de belangrjjke pijlers van
dc cconomie van de 20e eeuw- FIet is een begrip geworden dat de hele wereld heeft
verovcrd, De auto is net als de trein in dc vorige eeuw nie! meer uit onzc bclcvings-
wereld en onzc economie weg te denken, H€t zal de Nederlandse cultuur verrijken
wanneer voor dit gigantische automobiliteits-fenomccn een nationaal monument
wordt opgericht.
Stichring Boogbrug Vianen is van mening dar de boogbrug voldocnde potentie bezit
en bij uitstek geschikt js om daar ccn 'monumenten status' aan tc vcrlenen, Haar
ligging, middcn in het land, haar schoonhcjd en haar specifieke waardeD zijn over-
tuigend genoeg om ze voor te dragen als:

'NATIONAIL MONAMENI Y.1,N DE AUIOMOBILITEIT'
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In ,Laanrh! it d? boaB bovenaan I neter bteder dan onderaan



6. LIJST VAN AANGESCHRIWNEN

Hare Majesteit de KoDingin

Minister van Verkeer en Watelstaat,
Minister vooa Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen

Directie Rijkswaterstaat
Projectleider Nieuwe Brug Vianen te Zoetetmeer
Projectleider Nieuwe Brug Vianen te Nieuwegein

Commissaris vajt de Koningi!, provincie Zuid Holland
Provinciale Zuid Hollandse Monume[ten Commissie
Provinciale Commissie Groene Ruimte

Commissa s van de Koningi!, provincie Utrecht
Provilciale Utrechtse Monumenteo Commissie
ProviDciale Urechtse welstatrcls Commissie

Burgemeestet eo Wethouders vatr de gemeente Vianen
Fracties van de gemeenteraad Viaden

Burgemeester en Wethoude$ van de gemeente Nieuwegein
Fracties van de Semeenteraad Nieuwegein

Burgemeester en Wethouders van de gemeente IJsselstein
Fracties vas de gemeeDteraad UsselsteiD

Nederlandse Bruggen Stichting
Historische Vereniging Id het land van Bredelode
Historische Kring Nieuwegein
Historische Kring IJsselstein
Cu,?ersgenootschap
DOCOMOMO
Bond Heemschut
Federatie Stichts Cultu.eel Elfgoed
Adviesgroep Cultureel Erfgoed
Usine
Vereniging Cultureel Erfgoed Zuid Holland
Civilion





Fragment uit de verhaLenbundel: "Reis Cyclus'.
door: IJk Amay

De schijver beschrijft een awnttadrke voettochl
van lJsselstein naat Vianen in het jaar 1963

we rolden en gloeiden tegeliikertiit. Onze kwajongensogen wer-
den over hel asfalt meege5leurd, achter trailers aan. Link en
rech6 stormde her snelheid. Nik geen plek voor vertier. Weg
wezen dus.
De parallelweg kalmeerde onze opwinding. Beduusr vervolgden
we her Dad. We keken vanaf nu vol ontzag naar het snelverkeer.
Hier draaide de gro[e wereld.
Zo ging de ochtend voorbij. Hel werd tijd voor de mooie glan-
zende appels van boer Kippersluis daar achrcr het hek.
"Hee wal mot dat daar?"
De boerenzoon op een enorme zeug, de oren stevig vast gevat,
galoppeerde door de gaard op ons af. We vertelden beschaamd
over onze reis naar Vianen, over onze knorrende buikies, over de
race van de auto's. We mochten gaan met gevulde zakken.
En roen? Toen kwam de diik, groen fibrerende uiterwaarden, een
sloom s(omende rivier, Aan de overkant Vianen Een hoog ge'
boogde brug lag aan onze voeten. Verkeer fli$te het stalen per'
spekrief binnen, onder de gratieuze dwarsverbindingen door, de
horizon tegemoet. We stonden aan de poort naar het zuiden.
Almachrig majestieus was daar de verbinding der dijken, hoog
verheven boven het waler. Haar schoonheid blonk in gebogen
krachdiinen waartusten vertikaal hec zonlicht onderbroken werd.
De zoete vloeiing van het wegdek benadrukte hei fr6le spel der
bogen. Was dit schone schepsel door mensenhanden daar neerge'
legd? Ze leek zo maatloos, zo tijdloos: een overgave die het land-
schap had veranderd in een streling. Ja ik wist het zeker, ze was
hier geboren.
Beproefd liepen we voorzichtig verder in de zuigingen van het
vrachwerkeer, De diepte onder de brug €n de gigantische hoogte
van de boogkonstrukie maakte ons duizelig. We balanceerden
tussen hemel en aarde, een plek waar het beefde en schokte De
golfbewegingen van het dek deden eerst onzeker aan, doch naar'
mate we het midden naderden raakten B'e er aan gewend' Het
hoorde gewoon bii de brug. We beostten de klinknagels, bestu-
deerden het dikke plaa$taal en voelden de onzichtbare veerkracht
van het iizer. Cerustgesteld hingen we over de reling en spogen
naar benee. Eindeloos leek de val. Met geluk k'ivam het op een
der aken. Dan voerden wii mee naar verre Sreken, diep onze
jongensdroom binnen. Onze ogen volgden de schaduwen der
bogen, de rimpelingen van het warcr, de loop van de Lek omge-
ven door een rivierenlandschap overgoRn in kleur en straling'



Zo goed als nieuw

Ze beginnen steeds zeldzamer te worden:

de kloeke bruggen uit de tiid dat het

ontwerp van een brug nog toebehoorde

aan de ingenieur. Niet meer en niet

minder dan een voorziening om veilig

aan de overkant te komen, ontworpen

volgens de iizeren logjca van de

mechanica, de technische mogelijkheden

en de kosten. Bii Zwolle staat er nog

zo een. Na een flinke opknapbeurt kan

Renovatie bruq 'Katerveer l' , Zwolle

die weer jaren mee.

Dr r'.&,rd, in&/!. rrr 
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Vro€ger [on nef l  de r lsselb ]Zwo € !  I ,
s Lrtend ovebteken m€t e,". ve€r het
zogeheten Katerveer. In 1920 kwaB er
een brug, g€noemd naard l  voormal ige
v€er D€ze brug over de ljss€ vormde
tot in de iafen zeventig een onderdeel
van het hoofdw€qenoer van Ned€nand.
Het was een beangr ike verbinding, war
a €en al b jkt uit het leit dat d€ brug i.
de oof 09 twee keer werd verni€ d: in
1940 door de Neder landeB en in 1945
door de Duit5e6 Bede ve.niel ingen l ie

In het beqin van de jaren zevenuq, toen
rlkrweg 28 to$en Hattem en Zwotte en
de betonnen brug Karervee. I gereed
kwam€n, veroor de brLg zi jn funct ie
voor het hooldwegennet Maar voo.
h.92aam en ong€moror5eerd verkeer
ble€r.le brrg n de reg o de enige v€r
binding over de l l$e.  Oe laatste jaren
nad de intensiteir behoonijk toe, ondef
heer door de ontw [kel ing van zwoie
tot een regionaal cenhuh. Vak voor d€
r€novat e pa$eerden dagel i iks 17.500
voedu qen en on9eveer 5.500 t ietseB
en bromn€$er de brug

Constructie
D€ totale brug, van iandhootd tot and
hoold, s 412 m ang, waarvan de hootd
ovetrpannln9 l18 m voor z i in rekening
neemt.  Aan de Hattem:e zi id€ tet  de
orug z€ven Dero.nei  aanbr lgsen, aan

De hootdove6pan. n9 5 een zog€heren

na en po(aalbooqbr!9 her een aa99e
eg€n riiv oer De con5tu.r e be5raar in
hooldzaak ! i r  rwee vakwerkbogen, die
aan bede ztden hel  €en portaalaan el .
kaar z i i .  verbonde..  Om de spatkra.h
ten op t€ nemen, h€eft elke boog ter
hoogte van her w€gdek een trekband
Het oo6pronkei jke dek wa5 van hour,
dat bit het hetrte !an de oorlog$chade
wera vervan9en
dek Dit  was los gestort  op het geheel
van sta en langnigger en dwa6drage6
tusen de beide trekbafden Aan wee6-
zjden van de hoofdr i jbaan open f iet5
paden, die rlnen op conso es die bu ren
de hooldove6panning !nkrag€n.
Het schetsontwerp van de ooGpronke I
ke brug was qemaakt door Ri ikswarel
3taat Kloos uit Kinderdijk we.kte hel
ontwerp verder uri en bouwde d€ brug,
In same.werki .9 met Penn & Baud! in
u t  Dordrecht en Pletrer i t  Enthoven u I

In de jare. tachng werd d€ brug pero-
diek gernspecteerd, zoa 5 beschr€ven in
het DlSK 5yneem. Di t  sy(eem (Data
Inrorhatie 5y5teem k!nnwerken) 5 onr
wikkeld om a le kun5twerken van R lks
wateEtaat op een eendu d 9e en hiior
me w,ze re KUnnen nspe.reren, en de
res! tatef .laarvan te registreren verder
bedt di t  sy(eem ondeBr€unin9 bi i  hel
ontwerpe. van nreuwe kun5twer[ef
door te.uqkoppeling van ervaringen I t

I



het onderhoud en inspect ie.  u i t  de
regelmatige inspectie5 kwam naar voren
dat deen van de br lq n 5le.hte naat
ve eerden Mer name het b€to.  van de
aa.bruqg€n en h€t betonn€n dek van
de hootdov€6panning waren aan9€ta5t
door ch or iden Daarnaasr bleek de
wape. ing qe.ofodeerd,  waardoo. de
beto.dekking op sommi9e plaatsen

tommi9e.onsole '5 van de betonn€n
aa.br lg bleken zo nechr dar dczc !an-
wege de v€i gheid dncct zln verwiderd,
nog voordat de .enovatle bcaon D€
naa connrlctie van de hooldove6pad
ning vcrkeerde over hel algemeen in vrii
qoed€ staat Wel was d e toe aan een

Op advies van de Bolwd enst Ri ik5wa
tetr taal  besoot de regionale d rect le
Oon Neder and de brug te aten reno
vefen en reco.strueren De staa con
rtrucre van d€ ho.tdove*pannin9 moen
opn elw worae. 9econierv€ero en oe
betonnen r i ivoe, va.  de hootdov€r
spannin9, inc !5iet de rietspadcn, moest
worde. vervange. De u tj(fa!€nde
I etspad€n moesten 9erchikrwo'den 9e

'naakt 
voor verkeer vo gens ka$e l0

van de VOSB l96l  Verder was het
nod I  de aanbruggen n hun geheel ,  tot
de bovenkant van d€ funderng*loo'  le
vetuangen Ien rotle waren verbeter n-
gen.odi9 aan de bestaande inspect ie-
voorz en.9 o.c ler  d,e hooldovedpn.-

De u tvoerln9 van de reconnruct e war
gebonden aan ee. aantal  beperke.de
voorwaarden l let  \cheepvaartvefkeer
mo.ht g-"en h nder ond€rv nd€n en hel
doo6troomprofe vao de l j$el  mocht
niet worden beperkt Her angzaah v€r
keer en h€t andbouwverkeer moest on-

9€h nderd doo.gang bl lven kr i ige.
Ook mo€i l  worden voldaan aan de
wvo'bepa ngen (Wet Verontre.9ing
Opperv a(tewatere.) .  Dat beteke.de
dat bi l  h€t  nra en en conserev€ren van
de brug uitgebreide maatregele. nod 9
waren om veronvenig n9 van het oP
pervaktewater en de warerbodem te
voorkome. A e vr lkomende mater ia len
moesten worden oPqevangen en wor
den algevoerd naar .€n goedqeke!fde

Ot af t ike beperkt  zr .h tot  het  werk aan
de 5taa constru. t 'e;  de ve.van9in9 van
betonnen aanbr lggen c.  de betonnen
rilvloe. van d€ hootdovei\pann nq b ii
ven h €r buiten be5.ho!w ng

De benaande.onro e 's €n her betonnen
dek van de f  etspaden hadd€n s echts
een b€perkt draaqvermog€n: een 9e k
mat I  verd€e de be aning van mar maa
.1kN, 'nz,  n.omb nate met -pen astste
sel  met een gewi.ht  van ntotaa 67kN
(conl  9 l rane vo 9€ns VOSB I  961)
Om te vodoen aan klase l0 va.  r le
VOSB b eek h€l  om te b€9 nnen nood
zakeliik het re atief zware belonn€n d€k

Hn L\ lnnJ(Irr f lk" t t t t .  t r rhr t t i t r td \ t r \ \  t t r  L)  hn
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revevangen door een lichterstalen dek.
Dai s.heelde ongevee. 600 kglm over
de volle breedtevan 3,5 m.
Bet belang jkste probleem was dat de
moblele belastingen volgens klass€ 30
niet fechtst.eeki naa. de consoles kon-
den worden overgebracht- Zowel de
consoles als deaan5luitrngen aan de trek-
band waren daarvoor ie licht- Daa.om
moest het nieuwe stalen rijdek worden
opgelegd op nielwe 1an9sli9geE, diede
mobiele belasting verdelen over neet

Zodoende onstond de gedachte h€t dek
op te bouwen uit panelen, elkbestaande
uit een rijvloer met lrogproiielen en
twee langsliggers. Die zouden vervol.
gens in secties op de bestaande consoles
en la.gsliggeE wo'den gelegd. Maar zo
kwam her dek van het lietspad veel
hoger te liggen dan het de[ van de
hoold.ijbaan, ohdat de nieuwe 5taren
paneen diklef w.f€n (ongeveer 500
mm) dan het bestaande betonnen dek
(120 mm) van het fietspad. Da!vond de
opdrachrgever ertherisch een w€ nig

Daa.om zijn ook de beslaande langslig-
geB en console veeiiderd. In de nalen
panelen ziin nu nielwe console's opge-
nomen, die precier oP de plaats van de

olde.on5oe! aai  de t rekbanden zi in
beve5tigd. Dat g€beurde mel voo6pan-

bouten, gebruik makend van de gaten
w.arin eersr de klinknageis van de ooF
tpronkeiijke consoleverbinding hadden
ge2€ren. Als extE 2iin aai de bovenkant
rusen consoles en trekband vekstrips
aangebracht om de homentcapaciteit

Om te zorgen dat de nieuwe verbindin-
gen Precier zouden Passen, h de be-
5ta.nde hooidoveispannin9 nauwke!rig
ingemeten. Nadat de rechtheid va. de
brug was gecontroleed, zijn de ha.t'op.
hart maten van de console'5 vastgelegd,
wenals alle k i.knagelpatrcnen. Dat 9e-
beurde met geavanceerde apparatuur
vanal enkele va5re punten op de oeveB.
Dat de2e methode 9oed werkte, beek
bii mootage sle.ht eenenke klinknagel
gat moest worden opgeboord om de
voorspanbout aan te kunnen brengenl
Aan elke 2ijde 2ijn tien secties aange-
bracht. Dal gebelrde vanai de ljs5e,
omdat montage vanai de brug nier no-
geli'k was. Oe secties van ongeveer 13,8
m lang en 3,7 m breed zi jn onder l ing
door9ekoppeld mer voo6panboute. en
eer dwa6la5 in de dekplaat. De gemon'
reerde pan€len waren uitsluitend voor
2ien van een p.ime.laagi de tweede en
derde laag con5erveing 2ijn geliiktiJdig
m€i het con5eNeren van de hooidover
spanning aangebfachl. Dat scheelde
riid, wal achterai goed Utkwah ohdat

het werk aan de nalen panelen was veF

Nieuw€ (on5€rvering

voor de nEuwe .onsede.ng moest de
geheie sraal.onstructie van de hootd-
overspanning worden gestraald tot een
reinheidsgraad 5a 2,5. Na deze beweF
king is het stot verwijderd Det schone
persluchr ol een borstel. Het dee! boven
de ijvroer i5 daartoe geheel ingepakt
met behulp van een sreigerconstrlctie.
In de werkruimren heerste een onder
druk2odar er geen straalg !storenvert.
r4ten in de open lucht ol in het water
te.echl konden komen.
Voor hel deelbovende ijvlo€r i5 gekozen
voor een e€n nieuw consetueringsy$
Ieem ,n v,er ragen: een tuee .onponen-
ren epoxy-5y5ieeh mer een poryurethaan

roplaag. Deze roplaa-o is een esthetische
laag met een goed kleur en glansbe'
houd. De boog en het eindponaa wer
de. donkerblauw de hangers en her
bovenwlndverba.d ch19foen.
De ee6re laag epory primef i5 met de
kwast aangebracht, wat bii olde coniruc-
ties !aa[ gebeurt. Zo is een bet€re benlt
ting mogelijk, dal wil 2e99en een goede

dekking op het genraalde opperulak. Ook
alle moeilijk bereikbare hoeken en galen

zijn metde kwdt goed bereikbaar Devol'
gende die iagen zijn gesporen.
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Voor a le co.s$uctiedelen onder de .lj-
vroer 6 qekore. voor ee. epoxy ry!
r-Aen, gepigmenteed met ijze19limme.

lzery immer maakt de ve.f extra be-
sland tegen vochtbelasting, wat nodig is
omdat onder de brug vee condens
optreedt. ook dit dee! van de construc-
tle i5 ge(raald toi Sa ?,5, waarna de p.i-
nerlaag heide kwast is aangebra.ht.
Voor het conretueren van de staalcon-
ntucte o.der de riivoer k ee. tiidelijke
<onsetuenngswagen gemaaKl omoa(
het .iet was toegestaan de dootuaart'
breedte over de volle lengte van de brug

Voor de bovenka.ten van de langr l ig-
geu en dwarsdraged is een a.der-. con-
setoeingsmeihode gekozen. Hier was

oescnem,n9 no-
dig, omdat deze plaaEe. na het no.ten
van het nieuwe beto.nen dek niet meer
vooronderhoud bereikbaaf ziin. De pro-
felen krege. een een laag epoxy.primer
en een afwerk n9 me! een opLoimiddel
vriie e anirche polyurethaan.oat n9.

Nieuwe conserveringswagen
Ondef de hoofdovenpa.n n9 i r  een
fie!we inspectiewa9e. 9eoaakt, die te'

9eliik al5 con5eNerln95wa9en dient. Met
een daxima e be asi ing van l40 kg/mz
k!. dewagen genoeg nraa midd€lm€e-
nemen om ee. vak tu$en tw€e dwaB-

d.a9e6 volledig blank te st6len, e. het
gebruikte straa middel we* iaar de

Oe constructie is uitgevoefd ah een vak-
werk van buisprofie en. Een schoprand
rond de voer van 5t.alplaat voorkomt
dat er grit en dergeliike n het water te-

Verkeer 9in9 door
Om het langzaam verkeer en het land-
bolwverkeer ged!rende de uitvoe.ing
doorgang te vere.en, z i in naast de
belde aa.bru9gen hr lpbruggen ge-
piaa$t. Zodoe.de kon het werk aan de
aanbru9gen ongenood doo.9aan.
Bii de hoofdoveEpanning is dnect be-
gonnen mer ier
ring5werk. Het verkeer werd ee6t over
de oude hoofdrljbaan geleid, zodat de
!itkragende fiet5paden konden worden
vetuaigen. Ioe. dar k aar wa5, i5 het
verk€er daaroverheen geleid, Todat de
hoofdriibaan vrii k!!am, H€i Laatste deel
van de hu pbrug moen dls ee. Paar
keer worden ve.legd om deze w$eling
va. iibanen mogelijk te maken.
De hulpbrug, s.mengeneld u t  27 m
la.9e br lgelemente.  d ie bi t  de Bouw-

dienn aanweziq waren, is gefundeefd
op t idel i ike pi i led.  oeze p, l6 benon-
den un (alen pa en, aan de bovenzijde
voo.zien van ee. 5 001

r4oi'? Kruiring Rijkeeg 823 o rl$el .
Opld.hr tuirMtedEt, EgioMre didie
Oon-Nededand . Uin@iv Combinatt
SBB, bestaand€ lit su_ukton, rraa@n
(svodd*, beton@nitucbi+ s.lm EBi$
S€ronrcpaEtie, Via.€n (b€tonconrtuctie),
Bailey corsEdctse*plaats€n €n Marhine
fab eken, Ni@ Lekkedand (calcon$tc,
te) geduEnde het pbj*t wngen door
VMllem5, Salen (B) . (o$.r ennetMm
tl4TnineaMnt2.r  mh v@r pane
len fiei$aden, t 0,2 mln v@r conrefre-
d.gMgen, t 2,0 mrn v@..oBeredng
(eKL STV9 . 6to90te Sowdi€rgt
Rijreateurnat zoeremsen Sblbom-
kundig Cen@Bch.p, Ronerdam.
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oo6ponkelijk btug sr lZ
nie|re ftggen Fe 5lO XQ, dt Fe 510 O
. Co,rere,hg d€k fie6paden: teflnje
eporynuny, afqetrcoid fret Hollande
rteenrag, konelgootie I /l mn; del€n
b@n divloec epory-prifier 30 |rn, epoxy-
p.i6e.120 Un, epory-Hs mio coaling
120llm, polr!rcthaan NB rcati.g 30 rmi
delen onder djvloer epoxy.t/Fio pdmer
Z0 !m, epoxy.ztmio pdmer HB r20 !m,
2lagen €poty-mio cMting H5 2xr50 l1mi
bovenkanten van lan9ni99e6 an dwa6dra-
9e6: epoxy'pnme., oploimiddelvnje e asti-
fhe poLtuetha. .@ting 1,5 !m
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