Culemborg zoals het was

Station Culemborg
Toen in november 1868 het station in Culemborg werd geopend, kwam de ontsluiting van Culemborg een flinke stap dichterbij. De eerste plannen hiervoor
dateerden uit 1859. Daarna ging het in feite vrij snel tot het moment dat de
eerste trein Culemborg aandeed. Om dit te realiseren was onnoemelijk veel
werk verricht, vooral rond de bouw van de spoorbrug over de Lek.
In 1859 sprak het parlement voor het
eerst over een spoorlijn Utrecht – Den
Bosch via Culemborg. Er waren meer
varianten, bijvoorbeeld via Amerongen
naar Tiel. Maar de variant via Culemborg had duidelijk de voorkeur bij een
meerderheid van de Tweede Kamer. In
het kabinet was men echter bang dat

het amendement-Van Goltstein, een
spoorlijn Utrecht-Boxtel via Culemborg,door de Tweede Kamer aangenomen.

Dit betekende onder meer dat er bij
Culemborg een brug over de Lek gede brugpeilers in de winter ijs verstop- bouwd moest worden. De te bouwen
pingen in de Lek zouden veroorzaken, brug bij Culemborg mocht echter geen
belemmering vormen voor een goede
die de dijken konden beschadigen.
Maar met 39 tegen 33 stemmen werd afvoer van het rivierwater en de kans

op ijsverstopping moest zo klein mogelijk zijn.
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Ook het scheepvaartverkeer mocht bij
de onderdoorvaart van de brug geen
hinder ondervinden. Om aan de eisen
voor de doorstroomruimte te voldoen,
konden er geen pijlers in de Lek
worden gebouwd. De brug moest daarom een overspanning krijgen van157
meter. In 1868 was dit de langste overspanning van Europa. Aan de Schalkwijkse kant kwamen nog acht kortere
overspanningen over land. Eén overspanning van 83,5 meter en zeven
overspanningen van 59,5 meter.
Hans Koolhof, schrijver van het
boek:‘De spoorbrug bij Culemborg 1868

-1982’ zegt over de brug onder
meer:‘Het is een unieke brug. In mijn
ogen een van de indrukwekkendste 19e
eeuwse industriële monumenten. Indrukwekkend niet alleen door het technisch vakmanschap dat uit dit
bouwwerk spreekt, maar ook door de
schoonheid ervan in een nog
onaangetast rivierenlandschap.’
De brug was in eerste instantie berekend op twee sporen. Maar omdat de
Staatslijn in die tijd enkelsporig was,
lag er in de brug ook maar één spoor.
Toen er in1885 door Staatsspoor werd
overgegaan op dubbelspoor, betekende
dit voor de Culemborgse spoorbrug dat
de dwarsdragers versterkt moesten
worden in verband met de inmiddels

zwaardere locomotieven.
Bij de bouw heeft men heel wat tegenslagen moeten verwerken.
Zo ging de aannemer, Quant, na vijf
jaar werken aan de onderbouw failliet.
Volgens Quant was dit te wijten aan
fouten in het bestek, die op hem afgewenteld werden.
De bouw van de brugdelen werd
gegund aan fabrikant J.C. Harkort uit
het plaatsje Harkorten, nabij Duisburg.
Alle brugdelen werden in de fabriek in
Duitsland gericht, pasklaar gemaakt,
geboord, gereinigd met zoutzuur,
geolied en gemenied. In Culemborg
werden de brugdelen samengevoegd
en geverfd. Na het gereedkomen van
de brug werd hij op 25 en 28 mei 1868
officieel getest. Dit gebeurde met een
trein die bestond uit twee locomotieven
en 13 goederenwagons. De dertien
goederenwagons waren geladen met
spoorstaven met een gewicht van 15
ton.Nadat de brug de verschillende
beproevingen met goed gevolg had
doorstaan,werd hij op 11 augustus
1868 officieel geopend door prins Hendrik, de echtgenoot van koningin Wilhelmina. De Culemborgsche Courant
van 16 augustus schreef daar onder
meer het volgende over:
‘Hunne Koninklijke hoogheden gaven
herhaaldelijk hunne tevredenheid te
kennen over het schoone kunstwerk,
hetwelk in vele bijzonderheden werd
nagegaan, zoowel op de plaats zelve
als door het inzien der teekeningen.(…)
Voortdurend wordt de brug door
duizenden belangstellenden, zoowel uit
ons land als uit den vreemde bezocht
en is het voor onze Hollandsche ingenieurs een streelende voldoening, dat
de Kuilenburgse brug algemeen wordt
erkend als het stoutste kunstwerk dat
tot heden volgens dit systeem is

ontworpen en uitgevoerd.’
noodzakelijk was, heeft men besloten
In 1914 werd de rijvloer vernieuwd en
over te gaan tot complete vervanging
werden de sporen van zwaardere rails
van de gehele brug.
voorzien, zodat ook de nieuwe zware
sneltreinlocomotieven van de serie 700
op het traject Utrecht-Den Bosch konden
worden ingezet.
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Tijdens de inval van de Duitse troepen in
mei 1940 wist een detachement SStroepen in de ochtend van 14 mei door
te stoten naar de Lekbrug bij Culemborg.
Hierop hebben Nederlandse troepen getracht de brug te heroveren. Dit mislukte
omdat de Nederlandse geniesoldaten te
licht waren bewapend.
Na het uitbreken van de spoorwegstaking op 7 september 1944 werd de brug
door geallieerde luchtaanvallen zwaar
beschadigd. Treinverkeer was niet meer
mogelijk. Nadat er onder de beschadiging een noodpijler was geplaatst, was
één spoor, het westelijke, weer voorzichtig te gebruiken. Op het onbruikbare
oostelijke spoor monteerden de Duitsers
een houten rijdek. Toen konden ook auto’s, vooral Duits oorlogstransport, van
de brug gebruik maken. Na de oorlog is
er op het oostelijk spoor een nieuw
wegdek aangebracht. De brug werd toen
alleen opengesteld voor verkeer als de
schipbrug bij Vianen door ijsgang niet te
gebruiken was. Al heel snel na de oorlog
is de brug definitief hersteld. Tijdens die
herstelwerkzaamheden ontdekte men
achter het zuidelijke landhoofd een
zware, door de Duitsers ingegraven,
bom.
In 1967 en in 1973 is de brug uitvoerig
gecontroleerd. Het laatste onderzoek
werd door de Nederlandse Spoorwegen
in samenwerking met de Technische
Hogeschool Delft verricht. Toen bleek
dat het aanbrengen van versterkingen

Tegelijk met de sloop van de oude brug
in 1982 werd begonnen met de bouw
van de nieuwe brug.

De nieuwbouw vond plaats op de oever van de Lek
op het bedrijfsterrein van de voormalige steenoven.
Nadat de bouw van de brug op het land was voltooid,
werd hij met pontons op zijn plaats gevaren.

De Nederlandse Spoorwegen hebben
overwogen een stuk van de 700 meter
lange brug te verplaatsen naar het
Spoorwegmuseum in Utrecht. Di tis
helaas niet doorgegaan. Wel is er een
gedeelte van de oude spoorbrug als
monument voor de nieuwe brug
geplaatst.
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De oude spoorbrug
De laatste stralen van de ondergaande zon
Verlichten de oude brug op ’t einde
van haar dagen
Veel treinen heeft zij in die
honderdveertien jaar
Getrouw en veilig naar de overkant gedragen
Nu gaat de moeheid van ’t metaal
een woordje spreken
Dat is der bruggen lot.
Het is met haar gedaan…
Haar wacht nu bij ’t oude-roest
een roemloos einde:‘
Der Mohr hat Seine Schuldigkeit getan,
der Mohr kann gehen’.
Gedicht van de heer Visser, voormalig. directeur van het
oude postkantoor op de Markt.

De heren De Heus en
Dubbeldam schilderen de oude
spoorbrug

