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Eemnes en Sir Donald Bailey 
 
 

EGBERT VAN IJKEN 
 
 
Waarschijnlijk zijn er nogal wat leden van de Historische Kring die de naam 
Bailey niets zegt. Toch is het een naam uit het recente verleden die op een bij-
zondere manier aan Eemnes is verbonden. 
De meeste van de lezers zijn ongetwijfeld wel eens in de polder geweest en 
hebben dan vanaf de Meentweg over de Volkersweg  richting Eemdijk gereden. 
Als je dan ter hoogte van het Marinestation goed naar rechts kijkt in de richting 
van de Vaart zie je daar over de Noord-Midden Wetering een brug liggen. Zo 
viel mijn oog ook enige tijd geleden op de brug die daar lag. Op zich niet zo 
bijzonder. Maar dit is niet zomaar een brug, maar een zogenaamde Baileybrug. 
Deze brug is een erfstuk uit de Tweede Wereldoorlog zoals ze op grote schaal 
bij de bevrijding van Europa door de geallieerden zijn gebruikt. 

 
De Baileybrug in de polder. 
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Het bijzondere van deze brug is dat hij helemaal uit losse onderdelen bestaat 
die op eenvoudige wijze als een soort meccanodoos in elkaar zijn te zetten. Je 
kunt er dan een brug van bouwen tot nagenoeg elke lengte en stevigheid. De 
brug kon gebruikt worden als eenvoudige voetgangersbrug maar ook konden de 
meest zware vrachtwagens er gebruik van maken. 
 
 
Hoe is de brug ontstaan?  
Eerst een stukje geschiedenis. 
Het Baileybridge (Baileybrug) systeem is ge-
noemd naar de uitvinder, de Engelse civiel ingeni-
eur Sir Donald Bailey, die leefde van 1901 tot 
1985 en die als burger werkzaam was voor het 
Britse ministerie van Defensie. Hij bouwde mo-
dellen van bruggen als hobby. Nadat hij het model 
aan zijn superieuren toonde werd het ontwerp in 
1943 in gebruik genomen in Italië. Hierna werd de 
productie drastisch opgevoerd in zowel Groot-

 
De huidige gebruikers… 
 

 
Sir Donald Bailey 
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Brittannië als de Verenigde Staten. Donald Bailey is voor dit ontwerp gerid-
derd. 
De brug is bij de bevrijding van Europa in grote aantallen ingezet door de geal-
lieerden,  zowel bij de opmars door Italië als na de landing in Normandië. 
Alleen al in Italië hebben de geallieerden 3000 Baileybruggen gebouwd met 
een totale lengte van 90 km om de door de Duitsers en Italianen vernietigde 
bruggen te vervangen. De langste brug werd over de Sangro gebouwd met een 
lengte van 343 meter. 
Ook tot op heden zijn er nog vele bruggen in gebruik in Europa. Ook in Neder-
land en België kun je op veel plaatsen nog exemplaren vinden. Er is nu nog 
zeker één bedrijf dat deze bruggen verkoopt. Dat is Sindorf, in ’t Harde(Gld). 
Dit is het bedrijf met de grote hijskranen langs de A 28 als je richting Zwolle 
rijdt. 
 
Hoe is de brug geconstrueerd? 
Het was een brugsysteem dat uit modules bestaat en zodoende zeer bruikbaar is 
voor diverse soorten bruggen. De hoofddelen bestaan uit panelen van 10 ft 
lang, (3.05 m) en dwarsbalken met daarop een planken dek, die op diverse ma-
nieren aan elkaar te koppelen zijn.  Zie het schema hieronder. 
 

 
Constructieschema 
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Zo kun je een schier oneindig aantal varianten van bruggen construeren. De 
maximale overspanning zonder extra pijlers is 60 meter. De brug is zo gecon-
strueerd dat een zijpaneel door 6 personen was te dragen en er zodoende geen 
hijskraan nodig was voor het monteren van de brug. 
De zijpanelen, trusses, worden door middel van een pen-gat verbinding aan 
elkaar gekoppeld. Door het combineren van meerdere panelen naast of op el-
kaar kon de draagkracht en /of de overspanning verhoogd worden. Zie de foto 
hieronder. Het type brug werd aangeduid met  de letters T en S . 
Bijvoorbeeld: T.S. staat voor ‘Triple-Truss’ – ‘Single-Story’ uitvoering. Dat 
wil zeggen dat de zijpanelen uit 3 naast elkaar geplaatste ‘Trusses’ (panelen) 
bestaan en de hoogte 1 paneel -Truss hoog is. 
Om de draagkracht van de brug te verhogen was het namelijk mogelijk om 
twee of drie panelen boven op elkaar te plaatsen. In het oorlogsmuseum Liberty 
Park te Overloon staat een zgn. ‘T.T. variant, Triple-truss - Triple-story : 3 
panelen naast elkaar / drie panelen hoog. 

 
Brug in het oorlogsmuseum Liberty Park te Overloon. 
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Hoe komt de brug in Eemnes? 
De brug ligt in het  van ouds genoemde Kees Jonnen Leege Erf. Dit erf is van 
Joop Blom, Meentweg 37. Deze brug is daar ongeveer 30 jaar geleden neerge-
legd door Joop Blom. 
De brug lag eerst aan het einde van de Meentweg, bij de vuilstortplaats over de 
Gooijergracht. Wanneer hij daar ooit is neergelegd is mij niet bekend. Op een 
winterdag is de brug door de gebr. Post opgehaald en over het bevroren land op 
zijn plaats gebracht.  Blom heeft zelf voor een fundering gezorgd door er be-
tonpalen onder te storten. Ook is later het wegdek voorzien van een betonlaag, 
omdat de houten planken helemaal verrot waren. De brug is over de wetering 
geplaatst om de beide stukken land te verbinden, zodat Blom rechtstreeks door 
het land bij zijn vee kan komen en niet meer over de Volkersweg hoeft. 
 
Voorbeelden. 
Hieronder  nog een voorbeeld van een Baileybrug die in Kautenbach – Luxem-
burg in gebruik is. 
Ook wordt de brug nog regelmatig gebruikt als noodvoorziening bij evenemen-
ten zoals de Nijmeegse vierdaagse, popfestivals e.d. 
 
 

 
De brug in Kautenbach 
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Verdere informatie 
Veel informatie is te vinden op de uitstekende Belgische site 
www.baileybrug.info. Op deze site op internet zijn veel afbeeldingen te vinden 
waar dit type brug nog wordt gebruikt. 
Zelf doe ik aan modelbouw en ik heb een Baileybrug op schaal 1/35 nage-
bouwd in de uitvoering TS-SS (triple truss-single story: 3 panelen naast elkaar-
1 paneel hoog) 
Is er iemand die iets meer kan vertellen wanneer en hoe de Baileybrug ooit 
aan het einde van de Meentweg is geplaatst? 
Voor foto’s of meer informatie over baileybruggen in Nederland of elders in 
Europa houd ik mij aanbevolen: 
 
 Egbert van IJken,  
 Eyso de Wendtstraat 28 
 9291 ET  Kollum 
 tel nr 0511-451588,  
 eg.vanijken@knid.nl 
 
 
Met dank aan Wiebe van IJken voor de foto’s uit de polder en Kautenbach. 




