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Bridge Techniek bemiddelt 
werktuigbouwkundige en elektrotechnische 

monteurs voor bruggen en sluizen

 39BRUGGEN  NR.2  JAARGANG 26

VIERING 150 JAAR 

SPOORBRUG  

OVER DE LEK BIJ 

CULEMBORG

Vanaf 1860 kwam de spoorwegaanleg in 

staatshanden. De trajectkeuze was van 

belang voor de economische ontwikke-

ling van de aan de spoorlijn grenzende gebie-

den. In de lijn Utrecht – ’s-Hertogenbosch 

werd één van de bruggen gebouwd bij Culem-

borg. Daar werd ook een locomotiefloods ge-

bouwd. Die huisvestte een locomotief die de 

zware goederentreinen hielp om tegen de 

steile helling van de Lekbrug op te komen. De 

brug kreeg één overspanning van 157 meter 

met pijlers op de oevers. Op 11-8-1868 was de 

feestelijke opening van de brug.

De viering van het 150 jarig bestaan is in han-

den van de stichting ‘De Gelderland’. Het pro-

gramma bestaat uit een educatieweek die in 

mei jl. werd gehouden. In de zomermaanden 

worden de resultaten van verschillende ge-

houden wedstrijden in de Gelderlandfabriek 

ten toon gesteld en er zijn bestaande kunst-

werken van de spoorbrug te zien. Deze zijn 

geleend van verschillende eigenaars. 

Tot slot is er een muzikaal weekend waarin 

een soundscape rond de thema’s bruggen en 

treinen wordt gepresenteerd. Er zijn ook jam 

jazzconcerten, een masterclass, een concert 

waarin proza, poëzie en muziek met elkaar 

samensmelten en zodoende een brug slaan 

tot het creëren van een nieuwe kunstvorm. 

Kortom, een verrassend gebeuren in Culem-

borg. Op de website van De Gelderlandfabriek 

is alle informatie over de verschillende activi-

teiten te vinden. www.degelderlandfabriek.nl
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