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Toen daar de kazernes in 2010 werden gesloten, werd de 
leeuw overgebracht naar Amersfoort, de nieuwe locatie van 
de School Verbindingsdienst. Inmiddels is Stroe de bakermat 
van de Verbindingsdienst geworden. Het heeft wat voeten in  
aarde gehad, maar de realisatie van de verhuizing en de op-
bouw van ons nieuwe monument zijn nu toch gereed. 

Na een periode van vierenhalf jaar werd op 28 juni het nieuwe 
monument overgedragen aan het Regiment. De bouw is af en 
er staat een heel erg mooi monument. Daar mogen we echt 
trots op zijn. 

Het was bij deze brug dat mariniers, genisten en verbindelaars 
in 1940 het plan van de Duitse Wehrmacht om binnen een  
dag Den Haag in te nemen verijdelden. Na het bombardement 
op Rotterdam op 14 mei 1940 werd het verzet opgegeven.

100 jaar na de opening van de Vierleeuwenbrug, op 17 au-
gustus 1960, gaf de stad Rotterdam uit dankbaarheid voor de 
heldhaftige verdediging van de brug één van de vier leeuwen 
in langdurige bruikleen aan het Regiment Verbindingstroepen. 
Onze leeuw sierde de appèlplaats van het Verbindingsdienst 
Opleidingscentrum te Ede.

r e g i m e n t

Lkol b.d. Paul Kolken, C2OstCo afdeling Communicatie

De beeldhouwer J. Keerbergen heeft in opdracht van de stad Rotterdam vier leeuwen vervaardigd die geplaatst werden op  
de vier hoeken van het poortdak van de Nieuwe Hofpoort. We schreven 1772. Inderdaad, volgend jaar wordt onze leeuw  
250 jaar! Een mooie mijlpaal! Ruim 60 jaar later, in 1833, was het verkeer door de Hofpoort zodanig toegenomen dat  de poort 
in de weg stond en werd gesloopt. De vier leeuwen werden 27 jaar lang opgeslagen alvorens ze in 1860 een nieuwe locatie 
kregen als wachters bij de Koningsbrug over de oude haven. Deze brug kreeg in de volksmond de naam Vierleeuwenbrug. 

het is niet de eerste keer dat onze leeuw 
van locatie verandert...
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r e g i m e n t

We willen de mensen die erbij betrok-
ken zijn geweest hartelijk bedanken 
voor hun tijd en inzet om dit voor elkaar 
te krijgen. Van het Rijksvastgoedbedrijf 
de heer Bos als projectmanager en me-
vrouw Winters voor het ontwikkelen van 
een schets op een whiteboard tot een 
levensgroot monument.

De sleutel die door meneer Bos wordt 
overhandigd aan onze regimentscom-
mandant is de sleutel van de elektrici-
teitskast, van waaruit de verlichting kan 
worden geregeld bij de zuilen, de Leeuw 
en de vlaggenmasten. 

Op 4 november zijn we van plan om het 
monument officieel te onthullen met een 
ceremonie die recht doet aan de statuur 
van dit bouwwerk. Daar willen we ook 
graag zoveel mogelijk nabestaanden 
van de mensen die op de plaquettes 
staan bij uitnodigen. 
Daar zal een Regimentsorder voor ver-
schijnen, maar houdt ook de sociale 
media in de gaten voor meer details.

De oudst bekende afbeelding van de 
leeuwen: Het transport der kolonialen 
1883 – 1884, Isaac Israëls (1865 - 1934), 
Kröller-Müller Museum Otterlo


