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BKUG OYER HET HOLLANDSCH EIEP.

Meermalen had de Eaad van Bestuur van het Koninklijk Instituut
van Ingenieurs er op aangedrongen om van de voornaamste werken
die bii den aanleg der Staatsspoorwegen tot uitvoenng gekomen waren ,
vooral van de bniggen over de boofdrivieren , eene bescbri]ving voor
het Tijdschrift te leveren ; maar zij , die met de leiding dier werken
belast waren of geweest waren , vonden zicb, door menigvnldige bezigbeden aan bunne betrekking verbonden , in de onmogelijkheid om aan
die uitnoodiging te voldoen.
j
t? j
Reeds lang had ik mij voorgenomen aan den wenscli van den itaaa,
voor zooveel betreft de werken die onder mijne recbtstreeksche leiding
waren tot stand gekomen, gevolg te geven , doch _ook ik werd daann
gedurende vele jaren door eenen drukken werkkring verhmderd, en
eerst toen de aanleg van Staatsspoorwegen zii’ne voltooimg naderde,
kon ik eenigen tijd beschikbaar vinden om met de uitvoering van dit
voornemen een begin te maken , hetgeen ik dan ook deed, door acbtereenvolgens bij brieven van 18 April en 12 November 1^1, opgenomen als biilage 11 bii de notulen der vergadermg van bet Instituut
van 11 Juni 1891 , en bijlage 6 bij de notulen der vergadermg van
9 Pebruari 1892 beschrijvingen in te zenden van de brug over de Uude
Maas te Dordrecht en van de werken van den spoorweg door Rotterdam ,
van de aansluiting aan den Hollandsehen IJzeren Spoorweg tot aan bet
De°eerste dezer verhandelingen werd vrij spoedig in bet Tijdscbrift
van het Instituut opgenomen; doch de groote kosten, verbonden aan
het noodzakelijk verkleiiien der teekeningen , beboorende bij de tweede
verhandeling, belemmerden de opname van deze, en de Raad meende ^
zieh tot den Minister van Waterstaat, Handel en Nijverbeid, de beer
Lely te mogen wenden , met het verzoek om bet Instituut m de uitgave
iinancieel te steunen , omdat de Staat, misscbien meer dan bet insti¬
tuut, belang bad bij eene bescbrijving van die werken, zooals zij
oorspronkelijk waren uitgevoerd en van hetgeen bij die uitvoenng
werd ondervonden.
,
-it
Niet slecbts vond dit verzoek bij den Minister een gewillig oor, maar
Ziine Excellentie was van meening dat bet, in bet belang van s Kijksdienst, zeer nuttig zou kunnen zijn ook eene bescbrijving te bezitten
van den bouw van de overige spoorwegbrugsen oyer de booidrivieren,
en vroeg mij of ik bereid was die te bezorgen. Ik verklaarde gaarne
die taak zooveel in mijn vermogen was, te aanvaarden, indien de
beeren van Diesen , Hoofdiiispecteur van den Waterstaat, en Ieldees,
Hootrleeraar aan de Polyteehniscbe school, die aan den bouw van bet
nieerendeel der nog niet beschreven bniggen een zeer werkzaam aandeel hadden gehad, ongeneigd waren die taak op zieb te nemen , aanffezien zij die gewis beter konden volvoeren dan ik, die hoegenaama
niet betrokken was geweest bij den bouw der bruggen te Kuilenburg,
Bommel en Crevecoeur en slecbts zijdelings bij dien van de bruggen,
door den beer Teldees ontworpen.
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Met ’s Ministers goedkeuring- wendde ik luij tot die lieeren, met de
yraag of zij bereid waren aan zijnen wensch te voldoen , dock, hoewel
bun de bereid wilhgheid niet ontbrak , konden zij , door overvloed van
werk, daarop geen toestemmend antwoord geven Bovendien was de
beer van Diiosen van meening dat eene bescbrijving van de onder zijne
leiding te Bommel en Grevecoeur gebouwde brnggen , na beto-een bij
daaromtrent beeft medegedeeld in bet , Tijdscbrift van bet Instituut
van Ingenienrs, jaargang 1874—1875 ” , niet meer noodig is.
Allioewel eene bescbrijving van de inricbting van de pijlers der bruggen , altbans van bunne fundeering en van de gebeurtenissen die bij
de uitvoeriiig daarvan piaats voiiden , volgens mijne zienswijze, met het
oog op bet onderbond , vooral bij mogelijke verandering in den toestand
van bet riviervak, waarin de brng gelegen is, niet van belang ontbloot IS , en , wat de beide geuoemde bruggen betreft, aangaande bet
voorgevallene bij de nitvoering niets vermeld is, scbeen dit geen voldoende reden te zijn om aan de overigens zeer uitvoerige opo-aven van
den beer van Diesen iets toe te voegen.
Er bleef dus slecbts over aangaande den bouw van de brnggen :
1°. over bet Hollandscbe diep ;
2b

over den Neder-Rijn bij Arnbem:

3°.
4".
5“.
G”.

over
over
Over
over

de Waal bij Nijmegen :
de Maas bij Heumen;
den Neder-Rijn te Rbenen ; en
de Merwede te Baanboek;

en aangaande hetgeen bij de nitvoering dezer werken ondervonden
werd , eene mededeeling te doen , en ik beb getracbt die taak zoo goed
als ik kon te volbrengen.
In dezen bimdel zijn opgenomen de bescbrijvingen der bruggen over
bet Hollandscbe diep, over den Neder-Rijn bij Arnbem en over de
Waal te Nijmegen, terwijl die der drie andere bovengenoemde bruggen
in eene tweede aflevering zullen worden bebandeld.
Tot bet samenstellen der bescbrijvingen leverden de, in bet arcbief
voorbanden bescbeiden zeer veel bouwstoffen , en bet scbeen dus slecbts
noodig die te rangscbikken en er uit over te nenien wat voor de gescbiedenis van den bouw of uit een tecbniscb oogpunt belangrijk was
Maar hoewel het voorbanden materieel zeer volumineus was , bleek bet
toch. in sommige opzicbten , niet alles te geven wat voor bet doel dat
ik mij voor oogen had gesteld noodig was.
De beer van Diesen bad mijne aandacbt gevestigd op de tabellen
uitmakende zijne bierboven vermelde mededeeling aangaande de bruo-gen te Boniinel en te Grevecoeur , en bet kwam mij wenschelijk voor
te beproeven om ook voor de andere bruggen soortgelijke tabellen, voor
zooveel betreft de aan den bovenbouw verwerkte hoeveelbeden der verscbillende bouwstoffen samen te stellen , docb toen bleek bet voorhan‘y'?,
gegevens te bevatten , vereiscbt tot de samenstelling van volkomen juiste tabellen. Daartoe zouden noodig geweest
zijn gedetailleerde wegingsstaten , en deze bestonden niet of niet meer.
De gewicnteii van ^ de onderdeelen van den bovenbouw der vaste
bruggen , zooals zij in de bij de tweede afdeeling te voegen tabellen
ziiUeii worden opgegeven, zijn dus niet volkomen juist.
Voor dat met de nitvoering van den bovenbouw der bruo-o-en een
begin werd gemaakt werden van alle onderdeelen, detailteekeningen
op eene groote schaal vervaardigd , waarnaar bet werk werd iiitgevoerd!
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De gewicliten van al de onderdeeleu der brug werden , naar deze detailteekeningen, berekend en in eenen staat, den zoogenaamden ,gewichtsstaaf, verzameld, Het totaalgewicbt van den bovenbouvz kon dus, als
er niets vergeten was , slecbts weinig verschillen van dat door den gewichtstaat aangegeven. Tocb is in den regel meer verwerkt dan de
gewicbtstaat aangeeft, al is dit betrekkelijk niet zeer veel. Hoeveel
meer, in enkele gevallen ook minder van elfce soort materieel verwerkt
is wo’rdt, door vergelijking der als benoodigd opgegeveii boeveelbeden
in de bestekken en van de staten van afrekening, met de gewichtstaten gevonden, maar terwijl de gewicbtstaten de zwaarte van elke plaat,
elk boekijzer enz. aangeven, is in de afrekeningstaten niet alleen geene
speeificatie voorhanden aaiigaande den vorm van het meer gebruikte ,
maar men kan zelfs niet nagaan aan welk onderdeel van den bovenbouw
brugbalken, dwars- of langsliggers of wat ook het gebruikt is , zelfs
niet hoeveel of aan den bovenbouw voor eene overspanning , maar alleen
hoeveel aan dien van eene geheele overbrugging meer of minder ver¬
werkt is.
Er moest dus eene zekere verhouding aangenomen women, waarnaar
dit meer of minder, over de versehillende overspanningen van elke
brug en over de onderdeelen van elke overspanning, verdeeld zou worden. Voor zooveel nu in de overbrugging geene beweegbare deelen
voorkwamen, kon zonder veel bezwaar het totaal verwerkte gewicht
over de versehillende onderdeelen van eene brug geacht worden verdeeld
te zijn, in dezelfde verhouding als. wordt aangetroffen tussehen het
totaalg’ewieht, berekend volgens den gewicbtstaat en het gewicht der
onderdeelen , volgens dien staat; want al waren in de brug overspan¬
ningen van versehillende spanwijdten, toch bleven het balken van
dezelfde soort, bij welke de verhoudingsgewichten van de onderdeelen
in den regel niet zeer veel van elkander afwijken.
Voor de brug over het Hollandschdiep, waarvan de gewicbtstaat
minder volledig was dan die der overige bruggen, zoodat het gewicht
van enkele onderdeelen niet in dien staat voorkomt en dus volgens ^^de
detailteekeningen moest worden berekend, was de gevolgde handelwijze
lets minder vrij van bezwaar dan voor de overige bruggen, maar toch
was er geen andere weg om, bij benadering, tot de kennis van de
verhoudingsgetallen te komen. Gelukkig nog was het, dat ten minste
hier de bovenbouw van de beweegbare brug niet volgens hetzelfde bestek was aanbesteed als die der vaste en dus de afrekeningstaat alleen
op deze laatste betrekking had.
Voor de bruggen, waarin beweegbare deelen voorkomen , met name
voor die over de Oude Maas te Dordrecht en over de Koningshaven te
Rotterdam, is in den staat van afrekening zoowel het meer en minder
werk voor de vaste als voor de beweegbare bruggen opgenomen , en
ook hier was, riettegenstaande de geringe overeenkomst van vorm
tussehen de draaibruggen en de vaste , geen andere wijze van verdeehng
toe te passen als die, welke bij de andere bruggen is gebruikt. De
nauwkeurigheid der opgegeven getallen wordt hierdoor voor_ die brug¬
gen nog iets minder vertroiiwbaar , dock het grootste verschil tussehen
gewicbtstaat en afrekening is te vinden in de rubrieken ,Gesmeed” en
,Gegoten iizer” , waarvan zeer veel is verwerkt in de beweegbare bruggen^eii in de deelen der oplegging van de vaste bruggen, zoodat de
mvloed van de tout op de verhoudingsgetallen , die alleen betrekking
hebben op het gewicht der deelen die door de brugbalken gedragen
worden, daardoor belangrijk wordt verminderd. Ofschoon dan ook uit
het bovenstaande blijkt, dat die verhoudingsgetallen niet geheel juist
zijn , zullen gewis de verschillen met de waarheid niet zoo groot zijii, dat
men ze niet als vergelijkiugscijfers zou mogen aannemen.

8
Hoewel de beschrijving der brnggen over de Oude eii Nieiiwe Maas
eu over de Koningshaven niet in de hierachter gevoegde nota’s is opgenomen , ziju de gewicbten der onderdeelen van den bovenbouw wel
vervat in de tabellen. In de Verbandelingen, door bet Instituut iiitgegeven , zijn voor diezelfde bruggen gewicbtsopgaven vervat, die evenwel niet geheel met de tegenwoordige overeenkomen, omdat by de
samenstelling daarvan ten onrechte alleen van de gewichtstaten en niet
van de afrekeningstaten werd gebruik gemaakt.
Bij vergelijking met de overige , thans bescbreven bruggen, behalve
die over de Beneden-Merwede bij Baanboek , scbijnen de drie genoemde
bruggen zwaar , maar vergelijkt men de cijfers met die welke door den
beer van Diesen voor de brug te Knilenburg opgegeven zijn, dan is dit
niet meer bet geval. De reden voor deze iiitkomst is te zoeken daarin,
dat bij de later gebouwde bruggen , voor den toe te laten spanningscoelficient der randen van de brugbalken , een booger cijfer aangenomen is dan bij de vroeger uitgevoerde, hetgeen , met den vooruitgang
in de ijzerfabricatie, alleszins gevvettigd was. Bij de kleine overspanningen van de brug over de Nieuwe Maas is bierbij nog in aanmerking te nemen , dat zij gedeeltelijk liggen boven de kaden langs de
rivier, die gebeel overdekt zijn met een onder aan de brugbalken aangebracbt dak , dat dienen moet om de straat daaronder tegen bet doorvallen van vuil en roestwater te bescbermen. Aan de zijde van de stad
ligt bovendien op de brug nog een wissel tusschen de beide sporen ,
hetgeen bet aanbrengen van extra langsliggers onder bet wisselspoor
noodig maakte , en dus bet gewicbt van die brug nog iets grooter deed
worden dan dat van de eveulauge aan de Fijenoordscbe zijde.
De invloed van bet gebruik van getrokken ijzer voor de samenstel¬
ling der dwarsdragers en langsliggers bij de later gebouwde bruggen,
in plants van staal, dat aangewend werd voor dat bij de uitvoering
der bruggen bij Arnhem en Nijmegen twijfel aan de betrouwbaarbeid
van dit materiaal ontstond, is op bet gewicbt dier deelen zelf zeer
merkbaar , maar is niet van zeer groote beteekenis op bet totaal gewicbt
van de bruggen, doordat bet verschil in gewicbt dier onderdeelen,
hoewel niet onaanzienlijk , toch vergelijkenderwijs geen zeer belaiigrijk
deel van bet totaal gewicbt uitmaakt.
De bovenbouw van de brug over de Merwede te Baanboek is zeer
zwaar, niet slechts wanneer men die vergelijkt met de bruggen nit den
zelfden tijd, maar zelfs indien men de verboudingsgetallen legt naast
die der oudere bruggen, Bommel of Crevecoeur. De bovenbouw van
126.27 M. overspanning tusschen de steunpunten, van de brug over
de Waal bij Bommel, weegt 6566 K.G. per meter, die van 60.5 M.,
2990 K.G. per meter. De bovenbouw van 106 M, van de brug te Cre¬
vecoeur weegt, per meter leiigte, 5057 K.G., en die van 60 5 M. 3072
K.G., terwijl bij de brug te Baanboek de bovenbouw van 109.395 M.,
7230 K.G., die van 67.73 M , 5385 K.G., en die van 57.75 M., 4613
K.G. per meter lengte wegeu. De brug over bet Hollandscbe diep,
waarvan de overspanningen wijd zijn , tusschen de steunpunten 103.25 M.,
weegt per meter lengte 4621 K.G.; de bovenbouw over de openingen
wijd 70 M. , van de brug te Heumen, die eene lengte van 72.60 M.
overspannen, weegt per meter 3502 K.G
Het is niet duidelijk wat de oorzaak is van dit booge eigen gewicbt.
Bij de bruggen van 67.73 eu 57.75 M. zou men geneigd zijn bet, voor
een betrekkelijk groot deel, toe te schrijven aan bet gewicbt der randen
van de brugbalken , die percentsgewijze zwaarder zijn dan bij de andere
bruggen van daarmede overeenkomstige lengte, maar bij de groote
overspanningen is dit niet het geval, daar is de gewichtsverhouding
tusschen de onderdeelen van den bovenbouw ongeveer dezelfde als bij
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de andere bruRgen , met uitzonderiiig echter van de vloeren, die bij de
bruD- te Baanhoek zeer zwaar zijn en uit een 8 c.M. dik eiken dev
bestaaii Maar dit alleen kan bet bestaande verschil met verklaren en de
hoofdoorzaak van bet meerdere gewicbt scbijnt dan ook geene andere
geweest te zijn dan zwaartillendheid bij bet ontwerpen. V\ as de brug
er nil nog maar naar evenredigbeid sterker om.
,
Vemeliikt men de eijfers in de bij de tweede afdeeling te yoegen
Staten met die op pag. 119 van bet Tpdscbrift van bet Konmkhjk
Institiuit van Ingenieurs, jaargang 1891-1892, en pag. bS ^an den
iaargang 1894—95, dan zal men daarbij met onbelangrijko yerschillen
ontwaren. Aaugaande de brug over de Oude Maas moet bierbij wordeu
opaeinerkt, dat in de tabel op pag.__ 119 niet zijn opgenomen de gewicbten der opiegstukken en wat daarbij beboort. Moor bet overige is merboven reeds gezegd wat aanleiding tot die verscbillen gat.
De eijfers in genoemde staten zijn met de grootste zorg lut devoorbanden gegevens afgeleid , tocb zijn zij , alleen wat de totalen betrelt,
volkoraen juist, zooals blijkt nit betgeen is medegedeeld aangaan e e
wiize waarop men tot bunne vaststelling geraakt is._
, i i
In de verscbillende opgaven is in deze staten met gebeel dezeltde
indeeling kunnen gevolgd worden als in de opgaven vmi den beer van
Diesen. Men vindt daar melding gemaakt van bet gewicbt der yultingstiikken en van de op bet werk geslagen nagels. Dienaangaande was
uit de yoorhanden besebeiden mets te patten. Heel veel nut beett trouwens die afzoiiderlijke opgaaf niet.
,.
Op de platen zijn voorgesteld de afbeeldmgen, die mij iiopdig vooikwanien om eene dnidelijke voorstelling te geveii van de iiirichting der
brnggen. Vele oiiderdeeleii ziin bij de verscbillende bruggen aan elkander
geliik of vertooueii altbaiis slecbts onbediiideude verscbillen, en ik vrees
eer'dat te veel, dan dat te weinig teekeningen opgenomen
..
Bij de bescbrijviiigeii, die in de werken van bet Insdituiit zijn
opgenomen , beeft geene verwijzing naar de fignren plaats. Het telkens
verwiizen naar eene figniir scbijnt mij toe bij de lezing zeer binderlijk
te wezen. Op de platen bij de bescbrijving van den spoorweg door Rot¬
terdam zijn de fignren die tot een zeltde knnstwerk bebooreii, door
eene lijn omgeven eii van een opsebrift voorzieii. Ook dit beett evenwel
iioo- een nadeel. Bij bet lezen moet men zoeken oji vyelke plaat men
de'^teekeningen vindt, die- bij het gedeelte der bescbrijving, die inen
onder de oogen beeft, bebooreii. Thaiis is boven aan elke bladzijde
geplaatst welke fignren op het daar beschreveiie betrekkiiig bebben en
op welke plaat men die vindt.
^

Briig over liet Hollandsch diep.
Er bestaat misschien geen land meer doorsiieden door rivieren , banalen
en vaarten dan Nederland en liet is dan ook niet te bevreeniden dat
men er van ondsber een verbazend aantal bruggen en brugjes van
allerlei soort aantreft, houten, steenen, vaste, beweegbare, alles behalve
bruggen over de rivieren. Uitgezonderd de steenen brug over de Maas
te Maastricht en de houten brug over den IJssel bij Kampen vond men,
voordat met den aanleg van spoorwegen was aangevangen, slechts enkele
schipbruggen , niaar geene doorgaande bruggen met vaste steunpunten
over onze hoofdrivieren en nog lange jaren nadat met dien aanleg begonnen was bleef ook het aantal spoorwegbrnggen beperkt tot de ijzermr brug over de Maas te Maastricht en de brug over den IJssel te
Westervoort. Men had vrees voor bruggen over de rivieren, vrees dat
zij oorzaak zouden worden van verhoogd ijsgevaar, vrees voorverwoesting van de brug z_elve_ door afstroomende ijsdammen. Een verhaal uit
mijn studententijd is hieromtrent kenmerkend. Er was sprake geweest,
^ meen in 1842, van den aanleg van een spoorweg die ergens beneden
Nijmegen de Waal zou overschrijden. De Ingenieur van den Waterstaat H_. F. PiJNjE VAN Sai.veeda, waarlijk geen man die voor een klein
geruchtje vervaard was, had bezwaar tegen de overbrugging en de
Engelsehe Ingenieur Eennie, destijds de groote man op het punt van
bruggenbouw, zou komen kijken, natnurlijk in den winter, want in
den zomer zien onze rivieren er onschuldig genoeg uit. Eennie kwam
en PijNjE trof het dat hij hem juist op het gezicht van eene ijskruiing
vergasten kon. De Engelschman Hep hard weg verklarende dat in
zulk een land geene bruggen te bouwen zijn.
Hoewel nu die vrees veel verminderd was, was zij toch nog niet
geheel geweken toen de wet van 18 Augustus 1860 {Staatsblad n". 45)
tot stand kwam. In het algemeen was de angst voor de overbrugging
del* rivieren wel zeer veel afgenomen , maar toch waren er nog pun ten,
zoo slecht befaamd, dat de bonw van eene vaste brug aldaar, eene
ware roekeloosheid zou geschenen hebben. Van daar dat in die wet
eene lijn van Utrecht naar den Bosch en verder zuidoostwaarts en eene
lijn van Eotterdam over Willemsdorp en Moerdijk tot Breda, aansluitende aan lijnen naar het W esten en Zuidwesten opgenomen werden ,
in jilaats van eene enkele lijn langs Gorinchem, die toen , wegens de
noodzakelijke overbrugging van de Merwede aldaar . als niet uitvoerbaa,r werd besehouwd. Maar ook in de lijn Eotterdam—Breda was eene
rivier die men toen nog niet voor overbrugging vatbaar achtte en zij
zou dan^ ook geene doorloopende worden , maar bij Willemsdorp einmgen bij eene te maken spoorweghaven op den linkeroever van het
Hollandsch diep en bij Moerdijk weder aanvangen bij de haven aldaar,
terwijl beide gedeelten door een stoomveer verbonden zouden worden.
Behalve de vrees dat eene biuig over het Hollandsch diep den afvoer
van het ijs, langs de in wording zijnde Nieuwe Merwede zou kunnen
belemmeren , stood er nog een anderen hinderpaal aan de uitvoering
van dit werk in den weg. Men deinsde terug voor de ontzaglijke kosten die de overbrugging van een zeegat van een paar kilometer wijd,
waarin zeer diepe geulen werden aangetroffen , zou na zich slepen en
toen bij de wet van 6 Julil867 {Staalsblad n°. 65) de onteigening van
perceelen , ten behoeve van een spoorweg ter verbinding van den Staats-
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spoorweg van Breda naar den Moerdijk met dien van Willemsdorp naar
Rotterdam en daarinede de overbrugging van bet Hollandsch diep
was vastgesteld, was bet dreigende spooksel der hooge kosten niet
verdwenen en werd, iiit een zuinigbeids oogpunt, bepaald dat de brug,
zooM'el onder- als bovenbouw, voor enkel spoor zou worden gebouwd.
Men ging van de stelling nit dat er, zonder veel ongerief, in eene
lange spoorweglijn wel een enkel gedeelte van een paar kilometer zijn
mocht waar geen twee treinen gelijktijdig konden bewegeu en bet was
logiscb voor dit gedeelte bet duurste te kiezen. A1 mag er nu in die
redeneering iets zijn dat juist is, tocb is bet jammer dat men niet de
gebeele brug of altbans den onderbouw, voor dubbel spoor beeft ingericbt, vooral ook omdat de kosten zeer zijn medegevallen.
De lijn van Breda naar Moerdijk was gereed en in exploitatie, voordat tot de vaste verbinding der beide deelen, benoorden en bezuiden
bet diep besloten was : voor de lijn van Willemsdorp naar Dordrecht
was de wet tot onteigening reeds sedert een paar jaar bekracbtigd,
maar, met bet vooruitzicht op bet tot stand komen van de overbrug¬
ging , was met bet gedeelte, ten zuiden van den Braberspolder niet
aangevangen.
De as van de overbrugging, die 300 M. ten oosteii van bet noodveer
deii dijk van den Klaverpolder doorsnijdt, is van bet Z.Z.O. naar bet
N.N.W. gericbt; de afstand tusschen de dijken van genoemden polder,
op den ISToordbrabantschen en van den Nieuwen of Vandijkpolder, op
den Zuidhollandschen oever is in die richting ongeveer 2560 M. Nabij
den Noordbrabantschen oever bevindt zich de geul van bet Hollandsch
diep , nabij den Zuidhollandscben, die van bet Gat van Kielen. In de
eerste geul was eene grootste diepte van 12.15 M., in de andere van
12.55 M., beide oiider A.P. ge^ieild en tusscbeu beide geulen bevond
zich eene ondiepte die met gewoon laag water, 0.72 M. onder A.P., over
eene geringe breedte , even droog Hep en bet westelijke uiteinde was
van eene boven de as, aanwezige plaat.
In den inspringenden boek beoosten bet Noodveer, bevindt zich eene
dubbele draaibrug, tusschen twee aarden dainmen, van welke de
Noordelijke aansluit aan bet zuidelijk landhoofd van de eigenlijke over¬
brugging, die in 14 openingen van 100 M. in den dag de zuidelijke
geul of bet Hollandsch diep en de ondiepe rug benevens bet zuidelijk
deel vail bet Gat van Kielen oversjiaiit, zoodat bet Noordelijk landboofd geplaatst' is aan de zuidzijde van de diepe geul in dit gat, ter
plaatse waar de rivierbodem , voor den aanvang van bet werk , tusschen
6 en 6.5 M. onder A.P. gelegen was.
De draaibrug.

De draaibrug waarvan bet hart op ongeveer 279 M van de buitenkrviin van den dijk van den Klaverpolder , gemeten in de as der over¬
brugging , gelegen is, moet dienen oni de scheepvaart tusschen ter
wederzijden van de brug gelegen plaatsen , voor vaartuigen die te boog
zijn om onder door de vaste brug te vareu, te onderhouden.
Zij ligt in een baventje dat aan de Zuid- en Westzijde bescbut is
door den polderdijk met de daarbuiten gelegen gronden en door de
kaden van de Noodhaven en aan de Noordzijde door een, in de rivier,
ongeveer evenwijdig aan den oever gemaakteii dam , zoodat de vaartui¬
gen , zelfs bjj ruw wcder, de brug in betrekkelijk stil water kunnen
doorvaren.
De brug beeft twee landboofden en eon midden of draaipijler, de
wijdte van elke doorvaartsopening is op de hoogte van laagwater 16 M.
De dam tusschen den Zeedijk en bet zuidelijk landhoofd is lang 240.40 M.
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bij den dijk ligt de bovenkant van de spoorstaaf op 6.105 M. boven
A.P. cn 160 M. noordwaarts daarvan op 6.89 M., welke boogte bij
beboudt tot voorbij bet noordelijk landhoofd. Onder den ballast beeft
de dam eene kruinsbreedte van 12.40 M., met wederzijdscbe beloopen
van 3 op 1. Aan de vsrestzijde bevindt zich een berm breed 10 M.
afdaleiide van 3.50 tot 3 M. boven AP. en aan de oostzijde een dergelijke berm, die ecbter slecbts 5 M. breed is en over die breedte
afdaalt van 3 M. tot 2.50 M. boven A.P. Met de kruin ter boogte van
laagwater , of 0.72 M. onder A.P., is aan iedere zijde, onder den teen
van den dam , een rijzendam aangebracht, breed op de kruin 8 M. en
met wederzijdscbe beloopen van 1 op 1. Tusscben de rijzen dammen
en de bermen ziju de taluds met eene een M. dibke kleibekleeding,
waarop rii'sbeslag met steenbezetting, gedekt. Op de bermen en daarboven is eene kleibekleeding , dik 70 cM., aangebracbt. Waar de dam
niet ill bet water is aangelegd verkreeg bij ter wederzijde , op iiiaaiveldsboogte een berm breed 5 M. waarlangs bermslooten tot de diepte van
0.72 M. onder A.P. vverdeii gegraven.
De as van den noordelijken of leidain, waartegeii en waarin bet
noordelijke landboofd gelegen is , is boven of rivieropwaarts van de as
der overbrugging over 75 M. lengte, baaks op de spoorwegas gericbt
en buigt daarboven, tot op een afstand van 125 M. nit die as,
rivierwaarts af. Aan de westzijde van de brug beeft de leidam , over
zijne gebeele lengte , eene gebogen strekking. Het westelijk einde ligt
ongeveer 205 M. beneden de brugas baaks daarop gemeten.
De lengte van den leidam , in de as gemeten , bedraagt 354 M. op
het midden van de kruin, die op 2.40 M. boven A.P. is aangelegd en 4 M.
breed is ; de wederzijdscbe beloopen bellen 1 op I tot gewoon laag water,
waar. ter wederzijde een berm is aangebracht, breed een M., bieronder
gaan do dosseeringen weder onder een op een naar beneden tot op een
grondstuk breed 24 M. dat onder den gebeeleii dam doorgaat en reikt
tot 20 M. voorbij de balfcirkelvormig-afgewerkte koppen. Tot laag¬
water is de gebeele leidam gevormd uit rijzen zinkstukken, daarboven
bestaat bij uit berm- en koplagen , tervvijl op de kruin een loo^ipad van
Doornikscben bloksteen , breed 2 M. aangebracht is.
De oiitwerper van de draaibrug was, blijkens het bestek , uitgegaan
van de onderstelling dat de fundeering, zonder voorafgaande droogmaking, zou uitgevoerd worden. leder landhoofd en de draaipijler waren
afzoudorlijk gefundeerd oj) een betonblok, gedragen door beipalen. Bij
de uitvoering werd ecbter van dit denkbeeld afgeweken en werden de
gezamenlijke pijlers op eene samenhangende bouten fundeering geplaatst,
liggende met den bovenkant van den vloer op 5 M. onder A.P. Onder
elk stcunpunt zijn, evenwijdig aan de brugas, elf rijen palen gebeid ,
in elke rij onder ieder landhoofd 22 en onder den draaipijler 11 stuks.
De eerste, vierde, zesde, acbtste en elfde rij gaan onder de doorvaarto])euingen door en in elke rij ziju, in iedere opening 10 palen
geslagen. Mede evenwijdig aan de as zijn op die palen, onder de steunpunten , elf rijen kespen gelegd, waarvan er vijf onder de doorvaartopeningen doorgaan. Die kespen zijn , onder elk der landboofden door
vier en onder d.en draaipijler door drie scbuifbouten gekoppeld , waar
tusscben de vloer is aangebracht. In het midden van elke opening zijn
de vijf doorgaande kespen nog door een daaronder liggende grondsloof
gekopjield Langs de beide lange zijden van de fundeering zijn damplanken gebeid, lang 5 M. A1 het bout bebalve de masthouteu bei¬
palen en de damplanken en vloer , die van dennenhout zijn , is eikenhout. De gebeele fundeering is lang 67.78 M , breed tusscben de dam¬
planken , 8.50 c.M.
Het metselwerk van het zuidelijk landhoofd , is , op den vloer in aanleg
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lang 15.51 M., breed 8.40 M. en is tot de lioogte van 1.65
met die
afm"etiiigen opgetrokken, daarboven versnijdt bet. langs de voor en
ziivlakken viermaal en van achteren eens, zoodat ter hoogte van-...40 iM
onder A.P. de afmetingen zijn 14.60 M., bij 7.04 M. Het uoovdelijk
landhoofd is in aanleg lang 15.94 M. en breed 8.40 M. en is met viji
rondgaande versnijdiBgeiL breed 15 c.M. opgetrokken tot 2.3J
onder
A.P. vraar dus de alinetiiigen zijn 14.44 M. bij 6.90 M.
Boven de fundeeringmuren zijn, behoudens liet geringe verschil
in hoogte van bet grondvlak, de beide landboofden aan elkimder
gelijk en bestaan zij nit een massief, lang 13.70 M., breed 5.91 M. ,
in de zijvlakken waarvan drie spaarwelven zijn aangebracbt, breed
2.40M., boog in bet midden 7 M., die zoo diep zijn, datinbet liart van
den pijler een doorgaande mnur is blijven bestaan , dik 1.50 J\l. Inssclien elke twee spaarwelven is een reclitstandsmunr, breed 1 l\l., terwijl de acbtermuur, in het acbtervlak -waarvan nog eene riiimte gespaard is, diep 0.66 M. en boog 4. M., daar buiten eene doorgaande
dikte beeft van 1.87 M. Het voorvlak dat boven laagwater 1 :
achterover belt en de beide zijvlakken van den frontmuur zyn tot 4. PJ M.
boven A.P, met hardsteen bekleed. Op deze lioogte bevindt zich net
draagvlak van het einde van de gesloten draaibrug en daarboven is de
frontmniir nog tot 6.75 M. boven A.P. opgetrokken en evenzeer langs
de, volgens den draaicirkel afgewerkte zijde, met hardsteen bekleed.
De gewelven zijn met ezelsruggen aangerazeerd; tusscben elke twee gewelven is een goot waarlangs bet regenwater gevoerd wordt naar
pijpen, die in de spaarwulveii iiitmonden. De aanrazeering van bet
gewelf acbter den frontmiiiir is, van de goot tusscben dit en bet volgende gewelf, onder dezelfde belling, doorgetrokken tot tegen den
frontmuur.
r, , ^ nr
i
r
j
De draaipijler is, ter lengte en breedte van 8.40 M., op den luiideeringvloer aangelegd , de vier boeken zijn, over eene lengte
veer 1.75 M., langs de schuine zijde gemeten, afgesnoten. Met v^p
rondgaande versnijdingen is dit blok metselwerk opgetrokken tot 2.36 M.
onder A.P., op welke lioogte het 6.90 M. lang en breed is. Op deze
hoogte begint bet scboone werk, dat ter lengte en breedte van 6.10 M.
verticaal opgetrokken is tot even boven laagwater, waar het in almetingen vermindert tot 6 bij 6 M. en waarboven bet pyramidaal ppgetrokken is tot 3.39 M. boven A.P. Van bet scboone w6rk zijii de
boeken afgerond en alle buitenvlakken , ook onder water , met hardsteen
bekleed. Midden op den pijler is nog eene cirkelvormige verbevenbeid
boog 45 cM., aangebracbt, waarvan evenzeer de verticaal geplaatste
buitenrand met hardsteen bekleed is. Het pyramidale gedeelte van den
pijler is op 3.39 M. boven A.P., lang en breed 5.55 M. In bet hart
van den pijler is, met den bovenkant op 2.39 _M. boven A.P. een
hardsteenen neut gemetseld , tot dracbt van den spilpot.
De landboofden, met bunne zijmuren, zijn met hardsteen algedekt
en op de laatsten bevindt zicb een gesmeed ijzeren leuning.
In Mei 1868 werd met bet beien van de palen aangevangen en in
Juli daaraanvolgende was bet ziiidelijk landhoofd reeds tot 3.50 M. onder
A,P. opgetrokken en ongeveer drie vierde van den houten vloer onder
den draaipijler gelegd; dock bet noordelijk deel van den fundeenngput
gaf zooveel water, dat de veenlaag omboog kwam en bet leggen der
kespen, voor bet noordelijk landhoofd, telkens belet -werd Door versterking der bemalingsmiddeleii slaagde men er in, in Augustus dit
werk gereed te krijgen.
, ,
, i
jTer wederzjjde van den draaipijler, met de as baaks op die van ne
overbrugging , is een aanvaarboofd gebouwd , bestaande uit eiken palen ,
waarlangs drie rijen in- en uitwendige gordingen. Elke paal langs de
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eene doorvaartopeiiiug is aaii den tegenoverstaauden langs de andere
gekoppeld door twee dnbbele regels nabij de bovenste rij gordingen eu
dpor daartusschen geplaatste, elkander kruisende scboren. Aan bet
einde van elk aanvaarhoofd , dus inede aan iedere zijde van den draaipiiler is een gemetseld steunboofd voor de geopende brug opgerieht.
Elk steunboofd wordt gedragen door 42 beipalen lang 9 M., waarop
een bouten vloer, bestaande nit kespen en beplanking met den bovenkant op 2.20 M. onder A.P die bet metselwerk draagt, dat tot ongeveer
A.P. met drie versnijdingen en daarboven, tot 5 M. boven A.P. te lood
werd opgetrokken. Met den bovenkant op 4.92 M. boven A.P. bevindt
zicb eene doorgaande dekzerk. Ter verzekering van de steunboofden
is, aan iedere zijde van den draaipijler, aan dezen en aan bet steimboofd aansluitende, een aarden dam opgeworpen, liggende met de
krnin op 2.20 M. onder A.P., gedekt door een rijsbeslag met vlecbttuinen en steenbestorting.
Op elk steunboofd is een brngwacbtersbuisje gebouwd , van bardgraauw
in basterd tras , met zinken dak, terwijl. tot bescherming tegen aanvaring, voor ieder steunboofd een dukdalf is geplaatst. In bet belang
der scbeepvaart zijn bovendien nog verscbeidene dukdalven eu meeipalen langs de vaargeul en op en langs den leidam, zoomede voor den
beneden kop van dezen aangebraebt en is ten zuiden van den leidam
eene vaargeul gebaggerd, diep 5 M. onder A.P.
De bovenbouw van de draaibrug is, evenals die voor de vaste brug,
voor enkel spoor. Hij bestaat in boofdzaak uit twee hoofdliggers, ge¬
koppeld door dwarsdragers , waartusschen weder , onder de spoorstaven ,
langsliggers zijn aangebraebt die bouten dwarsliggers dragen, waarop
de spoorstaven rusten.
De twee boofdliggers of brugbalken liggen bart op bart 3 M. uit elkander;
zij zijn lang 40.20 M. Op 0.G6 en 2.065 M, van elk uiteinde en verder
afstanden van 1.717 _M. bevindt zicb een verticaal, met deze
alwijking eebter dat de drie middenvakken door vier vertiealen in vijf
deelen verdeeld zijn. Tusseben de zwaartepunten der randen zijn
de brugbalken boog in bet midden 2.75 M., aan de einden 1.375 M.
Over de middenste vakken, ter lengte van 5.151 M. zijn de boven- en
onderranden evenwijdig, daarbuiten is de onderrand paraboliscb gebogen. De middenvakken en aan elk uiteinde een eindvlak bebben
een vollen wand, de overige vakken bebben tusseben de vertiealen
of stijlen een stel gekruiste diagonalen of scboren.
De randen der brugbalken zijn samengesteld uit twee hoekijzers van
8 c.M. zijde, dik 1 c.M. en uit een tot vier platen , breed 35 c.M., de
beide binnenste platen zijn dik 10, de derde 12 en de vierde 14 mM.
De verticale beenen der boekijzers zijn 1 cM. uit elkander geplaatst
en in die ruimte zijn vullingstukken aangebraebt, waaraau de scboren
bevestigd zijn, terwijl de stijlen over de verticale beenen der boek¬
ijzers omgekropt zijn. In bet 2de en 4de vak, van bet uiteinde af gerekend, bestaan beide scboren uit een T ijzer; in bet 3de; 5de en 6de
vak is de schoor. die met den top naar bet uiteinde van de brug ge¬
plaatst is, mede uit een T ijzer gevormd, terwijl de andere seboor'^in
bet 3de yak uit een T ijzer, waarvan de toptafel met eene plaat ge¬
dekt en in bet 5de en 6de vak uit eene enkele plaat bestaat. In bet
7de vak bestaat de schoor met den, top naar buiten, uit twee boek¬
ijzers en in bet 8ste, Ode en lOde uit twee boekijzers met eene plaat
tusseben de beenen baaks op de brugas, terwijl de andere scboren in
bet 7de en 8ste vak uit een, in bet Ode en lOde uit twee platen zijn
samengesteld. De stijlen bestaan uit twee hoekijzers van 70 m.M., zijden
dik 10 m.M., die tevens dienen tot bevestiging van de dwarsdragers. De
plaat van den vollen wand is 10 niM. dik. ’
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Behalve voor het gedeelte in de naMjheid van het draaijiunt, waarover later sprake zal zijn, zijn tusscken de boveneinden der stijlen ,
die in de beide bbugbalken tegenover elkander zijn gelegen, dwarsdragers
aangebracht. Elk dezer dragers bestaat nit eene verticale plaat, hoog
28 c.M. en|iuit een boveu en onder randplaat, breed 17 c.M. die elk
met twee hoekijzers van 8 c.M. zijde, alles dik 1 c.M., aan de verticale
plaat verbonden zijn. Aan de niteinden zijn, tegen de brugbalken op
en onder de lijfplaat van den dwarsdrager, trapeziumvormige platen
aangebracht, slnitende tegen de randen der brugbalken; langs den
buitenrand dezer stukken gaan de randen der dwarsdragers om. Tusschen de dwarsdragers is, onder elke spoorstaaf, een langsligger aan¬
gebracht , bestaande nit eene verticale plaat, hoog 23 c.M. eene boven
en onderrandplaat, breed 15 c M. en 4 hoekijzers van 7 c.M. zijde , mede
alles dik 1 c.M.', op deze langsliggers rusten de houten dwarsliggers en
daarop de sporen en de geribd ijzeren plaat op de gewone wijze.
Naast de brug zijn voetpaden aangebracht, gedragen door consoles
die aan de stijlen der brugbalken bevestigd zijn. Langs de buitenzijde
dezer voetpaden bevinden zich ijzeren leuningen. De vrije ruimte tusschen de beide leuningen is 4.64 M.
Op 30 c.M. afstand, ter wederzijde van de as van de spil, is, haaks
op en verbonden aan de brugbalken, een draaibalk geplaatst liggende
met zijn onderkant op het horizontal been van het hoekijzer van den
onderrand van den brugbalk en waarvan de bovenkant strookt met den
onderkant der langsliggers; elke balk bestaat uit eene staande plaat,
dik 10 m M., die met hoekijzers van dezelfde dikte en van 8 c.M. zijde
verbonden is aan de boven- en onderrandplaten, die 20 c.M breed zijn
en van welke in iederen rand, twee stuks, de binnenste dik 10, de
buitenste dik 12 m.M., aangebracht zijn.
Op 150 c.M. afstand, aan elke zijde van de as van de spil, is een
dwarsdrager geplaatst, mede rustende op den onderrand van den brug¬
balk , en met zijn bovenkant gelegen op dezelfde hoogte als de overige
dwarsdragers. De verticale plaat van deze balken is dik 10 m.M , de
randplaat is 17 c.M. breed en 8 m.M. dik en de verbindingshoekijzers
hebben 7 c.M. zijde en zijn 1 c.M. dik.
Evenwijdig aan de as van de brug en mede op 30 c.M. daarvandaan,
zijn, tusschen de genoemde dwarsdragers en balken, langsbalken of
zoogenaamde stempels geplaatst, hoog als de afstand tusschen de randen
der draaibalken en gevormd uit eene verticale plaat, met onder- en
bovenranden breed 15 c.M., alles dik 8 m.M., aan elkander bevestigd
door middel van hoekijzers van 7 bij 1 c.M.
In het hart van het vierkant gevormd door de draaibalken en stempels
bevindt zich de as van de spil; deze is van gesmeed ijzer, aan den top
0.21 M. in middellijn en van daar , over eene lengte van ongeveer 1.70 M.,
verdikkende tot 0.35 M. middellijn, over een Hein gedeelte blijft zij
cylindrisch terwijl de onderste 1.50 M. hoogte, van de 3.80 M. lange
spil weder tapsch toeloopt. De spil staat in een gegoten ijzeren spilpot,
met 8 armen en een cirkelvormige bovenplaat, die door middel van 8
lange bouten aan even zooveel in den draaipijler ingemetselde grondplaten bevestigd is. Op den kop van de spil, rust op een bronzen
kussen het stalen deksel, dat een middellijn heeft van 1.30 M. en aan
de randen 15 in het midden 20 c.M. dik is. Op een eirkel van 1.04 M.
middellijn zijn , op onderling gelijke afstanden , door het deksel acht
gaten geboord, waardoor stalen bouten van 8 c.M. middellijn gestoken
zijn, die eveneens gaan door twee rijen gietstalen draagstukken, welke
aan de draaibalken zijn bevestigd. De bouten zijn onder elke rij draag¬
stukken door moeren opgesloten.
Behalve in het 3 M. lange middengedeelte, tusschen de hooge
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dwarsdragers, is, under de langsliggers , een stelsel van windkruisen
aangebracht, bestaande nit twee zich kruisende hoekijzers in elk vak
gevormd door de langsliggers en twee opvolgende dwarsdragers.
Het windwerk, waarmede de brug open en dicht gedraaid wordt,
is zeer eenvoudig. Op den draaipijler bevindt zich eene tandreep van
2.90 M. middellyn; hierop werkt een rondsel op welks as een tweede
rad van 0.75 M. middellijn geplaatst is. Ook op dit rad werkt een
rondsel en op de as daarvan is een hefboom aangebracht, die door een
arbeider wordt rondgedraaid.
Bij den gesloten toestand rust de brug met hare einden op opzettoestellen , die op de landhoofden zijn aangebracht, en die bestaan nit
een, onder elk einde van iederen brugbalk geplaatste excentrieksehijf.
De assen dier schijven worden uit het midden der brug bewogen door
een samenstel van raderen die , naar elke zijde, van de brug, eene as
ronddraaien , aan welks uiteinde zich eene schroef zonder einde bevindt;
die werkt op een getand cirkelkwadrant op de excentriekas geplaatst. Ten
einde den arbeid , bij het opzetten van de brug. te verminderen, is
aan wederzijde van elke excentriekas , een tegenwicht aangebracht, dat
dus moet gelicht worden , voor de brug kan opengedraaid worden.
Om de brug, in den gesloten toestand , vooral als zij belast is, in
het midden niet geheel op de spil te doen dragen zijn, op 2.25 M. uit
de dwarsas, onder de brugbalken , vijzels aangebracht, die huiine steunpunteu vinden op de gegoten ijzeren platen op den draaipijler bevestigd. De vijzels moeten , met behulp van een daartoe bestemd windwerk ,
opgesehroefd worden tot zij de steunplaten aanraken.
Nog bevinden zich op den draaipijler vier waarborgkussens, een onder
elken brughalk, in de dwarsas der brug en een onder elken hoolddwarsdrager in de lengteas dus alien op 1.50 M. uit de as van de brug.
De besremming van deze kussens is oni het doorslaan van de brug, bij
het ronddraaien, ten gevolge van den wind of om andere redenen , te
verminderen. In den normaleu stand raken zij de hrug niet, maar
blijft eene speelruimte van 1 m.M. bestaan.
Het spreekt van zelf dat de noodige toestellen tot sluitiug, grendeling
enz. voorhanden zijn.
Onderbomv van de vaste brug.

•

De bovenbouw van de vaste brug rust op twee landhoofden en dertien
tusschenpijlers ; de afstand der pijlers , hart op hart gemeten, bedraagt
105 M. De drie zuidelijke pijlers staan in de diepe geul van het eigenlijke Hollandsch diep en zijn met hehulp van saamgeperste lucht gefundeerd, de overige pijlers en de landhoofden zijn geiundeerd op beton ,
die door heipalen gedragen en met dampalen omgeven is.
De pneumatisch gefundeerde pijlers zijn tot boven water opgetrokken
in een ijzeren mantel, gedragen door een drie meter hooge werkkamer;
de horizontale doorsnede bestaat uit een rechthoek, lang 9 M. gesloten
door twee halve cirkels ; aan den onderrand is de breedte van de werk¬
kamer 7,044 M. dus de straal van de ronde koppen 3,522 M. en de door¬
snede 102,366 Mb, dat is iets meer dan de helft van die van de pneu¬
matisch gefundeerde pijlers van de brug over de Nieuwe Maas te Rot¬
terdam.
Behalve dit verschil in afmetingen bestaat er tusschen alles wat, te
Rotterdam en aan het Hollandsch diep, op de pneumatische fundeering
betrekking lieeft zooveel overeenkomst, dat het met verwijzing naar de
beschrijving van den spoorweg door Rotterdam door N. Th. Michaelis
uitgegeven in 1894 door de Gebroeders J & H. van Langeniiutsen en
ook opgenomen in de Verhandelingen van het Koninklijk Instituut van
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Ingeuieurs, jaargaiig 1894—1895, voldoende is aan te geven in walk
opzicht de fundeering van de eeue brug van die van de andere afwijkt.
Hat voornaamste verschil is dat de grand uit de werkkamer te Rot¬
terdam werd opgebracbt tot eene bellende buis, aan de buitenzijde met
eene deur en aan de binnenzijde met een deksel gesloten en dat die
dear werd geopend en bet deksel werd gesloten wanneer de buis gevuld was, terwijl te Moerdijk de grand met wagentjes iiaar boven werd
gebeschen en ieder wagentje afzonderlijk door een daartoe aangebracbten
borizontalen koker , aan de binnenzijde door een op den bovenkant liggende klep aan de buitenzijde door eene schuif met buiten aanslag ge¬
sloten , werd doorgeschut, zoodat beide deuren door de saamgeperste
lucbt tegen bun aanslag aangedrukt werden. Uit een veiligbeids oogpunt
is de laatste metbode ongetwijfeld beter; al de deuren gaan bier naar
binnen open en worden dus door de saamgeperste lucbt tegen bunne
aanslagen aangedrukt, terwijl de klep of deur aan de bellende grondbnis te Rotterdam, als de buis vol grond was, niet naar binnen kon
geopend worden en dus aan de buitenzijde door een klembeugel moest
gesloten, alzoo van binnen naar buiten moest geopend worden, zoodat
de veiligheid van bet toestel, gedurende bet vullen van de buis , afbankelijk was van de deugd van dien klembeugel of die klembeugels. Daar
ecbter te Rotterdam de hoeveelbeid grond die uit de werkkamer moest
verwijderd worden , veel grooter was dan te Moerdijk en de hoeveelbeid
aanvullingsmateriaal na die ontgraving op de eerste plaats bet drievond
was van die op de tweede, moest daar eene inricbting gekozen worden
waarmede men vlugger vooruit kwam.
Het werk was 13 Februari 1868 aanbesteed en bet ijzer voor de
werkkamer van pijler III dat is de 3de pijler van den Noordbrabantsehen oever uit, was in Juni aangevoerd en in Juli op_ den oever in
elkander gezet. Boven de werkkamer was de mantel drie meter hoog
opgetrokken; langs drie zijden van de plaats voor den pijler bestemd,
waren de palen voor den steiger geslagen en de bodem was langs de
zuidzijde bezonken. De volgende maand werd de mantel nog een paar
M. verboogd en nadat de banketten gedeeltelijk bemetseld waren , de
werkkamer, langs een helleiid vlak te water gelaten in de haven van
bet Noodveer en enkele ondichtbeden bersteld ; de bodem rondom den
pijler werd uitgebaggerd tot 7 M. onder A.P. en de ruimte voor den
pijler langs drie zijden bezonken. Op 3 September werd de ijzereh kuip
binnen den steiger gebracbt, die verder voltooid en bezonken werd.
Men is dadelijk begonuen met bet metselen op den zolder der werk¬
kamer , de eerste 1.50 M. dikte van klinkers in portlandcement en
daarboven van ondervoetsklinkers in basterdtras. Toen op 21 September
de kuip doorgezonken was tot de onderrand zich op 8.50 M. onder A.P.
bevond, is de arbeid in saamgeperste lucbt aangevangen en is het
bovensto banket aangemetseld met klinkers in portlandcement.
Uit de grondboringen was gebleken dat onder 18 M. onder A.P. eerst
eene laag kleiacbtige grond , dik 1.5 M. en vervolgens zand aangetrolfen
werd ; toen daarom op 20 October de onderrand van de kuip die diepte
bereikt bad, werd de ontgraving van de werkkamer gestaakt en op
22 October werd met de aanvnlling daarvan met cementbeton aange¬
vangen. Op dat tijdstip was de mantel opgetrokken tot 3 M. boven
A.P. en het metselwerk boven den zolder tot 1,35 M. onder A.P.
Waarscbijnlijk door te diepe ontgraving, daalde de pijler in den
nacht van den 21sten acht en den volgenden dag nog 1 c.M. zoodat
de onderrand de diepte van 18.09 M. onder A.P. bereikt heeft.
De cementvulling van werkkamer en scboorsteenen, was den laatsten
October gereed; het metselwerk aan den pijler werd verder voortgezet
tot den ouderkant der dekzerkon.
2
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De voltooide pijler, die boven de werkkamer eene dikte heeft van
7 M. en dus eene lengte van 16 M., is opgemetseld tot 4.64 M. onder
A.P. Van deze hoogte is hij rondom met hardsteen bekleed. Tot l.PO M.
onder A.P. verminderen dikte en lengte met 20 c.M. en hierboven versnpdt hij tweemaal, zoodat op 0,90 M. onder A. P , waar bet scboone
licbaam van den pijler aanvangt, de afmetingen nog bedragen 5.53 en
14.52 M. Hierboven hebben de wanden eene helling verkregen, zoodat
op den onderkant van den cordonband of 4.75 M. boven A.P. de lengte
in de as 14 M. en de dikte 5 M. bedraagt. De cordonband, die 50 c.M.
dik is, steekt rondom den pijlerkop 15 c.M. nit.
Met liet in elkander zetten van de werkkamer voor pijler II werd op
15 Maart 1869 aangevangen en den 17den Mei daaraanvolgende werd
hij biunen den steiger in de rivier gebracht, nadat de banketten met
klinkers in cement waren volgemetseld en de mantel Voldoende hoog
was opgetrokken. In Jnni werd met de ontgraving in de werkkamer
begonnen. Intusschen was op den zolder eene 1.50 M. dikke laag metselwerk van klinkers in cement aangebracht en daarop was, langs
den binnenkant van den mantel, een 4'/e steen dikke ringmiiur van
hardgranw in basterd tras, haaks op de as van den pijler gekoppeld
door drie 4'/c steens dwarsmnreu, tor hoogte van 5.65 M., opgetrokken.
Nadat de hierdoor ontstane ruimten met beton waren volgestort is bet
metselwerk daarboven opgetrokken tot het voile profil van den mantel,
dat is 7 M. dik en 16 M. lang in de as.
Toen de ontgraving in de werkkamer, ter gemiddehle diepte van
21.60 M. onder A.P. gevorderd was, liet men de luchtdrnkking dalen
tot 1.7 atmosfeer en hierdoor daalde de onderrand aan den pijler tot
22.60 M. onder A.P. De ontgraving werd toen hervat, doch gaf zooveel
bezwaar dat die , aangezien toch geene betere grpndlagen konden worden
bereikt, niet geheel tot 22 M. onder A.P. is voortgezet.
De vnlling vtin de werkkamer en de schoorsteenen met beton en de
verdere voltooiing van den pijler onderscheidt zich niet van hetzelfde
werk bij pijler III, slechts Jigt de onderkant hardsteen en de eerste
versnijding 8.35 M. onder A.P.
Met het in elkander zetten van de werkkamer van pijler 1 wej-d in
April 1869 aangevangen en den 16den Jnli werd hij binnen den steiger
gevaren. Op 31 Augustus was de onderrand van de werkkamer gedaald
tot 21.99 M. onder A.P. Door vermindering van luchtdruk van 2.3 tot
1.4 atmosferen zakte de pijler in vijf minuten nog 61 cM., waarop de
vorige druk weer werd herstehl. Ondertnsschen zakte de pijler nog
14 cM., zoodat de onderkant de diepte bereikte van 22.74 M. onder A.P.
Het terrein binnen de learner werd nu op de hoogte van 22 M. onder
A.P. geegaliseerd en de werkkamer en schoor.steenen met cement beton
gevuld , waarmede men op 5 September gereed kwam.
Op 12 September toen het metselwerk tot 0.30 M. onder A.P. was
opgetrokken, werd het bovenste gedeelte van den mantel door den
storm grootendeels vernield. Het verdere opmetselen kon daardoor aanvankelijk alleen bij laagwater plaats hebben , waardoor, in de eerste
dagen, eenige vertraging ontstond. De pijler is overigens geheel gelijk
aan pijler II.
De pijlers IV tot XIII, zijn , behoudens een gering verschil, tusschen
do koppen van de pijlers waarop twee vaste en van die waarop twee
beweegbare brugeinden verzameld zijn en eene vermeerdering der heipalen onder pijler VI, alien aan elkander gelijk. De betonfundeering
onder de pijlers is lang, in de pijleras gemeten 19.50 M. en breed in
de richting der brugas, 10 M.; zij wordt gedragen door 178 heipalen ,
reikende met de punt tot 16 M. onder A.P. geslagen in 15 rijeij van
10 , twee van 8 en twee van zes palen en is oingeven door een dam-

19

Pl.

3.

Fig.

30-35.

palenwand, waarvan het middengedeelte, ter lengte van 14 M. nit
twee wanden evenwijdig aau de pijleras bestaat terwijl de beide koppen
halve ongelijkzijdige zeslxieken vertoonen. De dampalenwaud is ontwikkeld lang 51.40 M. Nadat de palen, op 6.25 M. onder A.P. waren
afgezaagd eii de bodem binnen den dampalenwand, tot 7 M. onder
A P. was uitgebaggerd werd daarop de betou gestort, tot 1.35 M. onder
peil. De palen van den dampalenwand zijii 25 c.M. dik, op elken hoek
is een boekpaal geslagen van 35 c.M. vierkant, dus voor elken pijler 8
stuks. A1 deze palen waren 14 M. lang en reikten met den kop tot
2.35 M. boven A.P.; na voltooiing van den pijler werden zij gelijk met
den bovenkant van den beton afgezaagd.
Voor pijler VI, waar de bodem minder vast was, dan onder de
andere pijlers, zijn 230 beipalen ingeslagen.
Op den beton is het metselwerk aangelegd ter dikte van 6 en ter
lengte van 15 M., de doorsnede bestaat weder nit een rechthoek lang
9 M., gesloten door twee halfcirkelvormige koppen. Op 0.85 M. onder
peil versnijdt de pijler , zoodat hij eene lengte van 14.52 M. bij eene
breedte van 5.52 M. behoudt. Daarboven hellen alle vlakken tot nabij den
onderkant van den cordonband waar de lengte en breedte 14 en 5 M.
bedragen ; de cordonband zelf is 50 cM. dik en steekt 15 cM. buiten het
pijlerlichaam nit; hij ligt met zijn bovenvlak op 5.25 M. boven A.P.
Van alle pijlers, ook van de pnenmatisch gefundeerde, zijn de cirkelvormige koppen afgedekt met hardsteenplaten, die aan den buitenrand 30 cM. hoog zijn en van daar conisch oploopen tot tegen een
hardsteenblok dat 5 M. lang, 70 cM. hoog en 86 cM. breed is, en even¬
wijdig aan de brugas is gesteld.
Het geheele bnitenvlak van den pijler is , van den beton tot den cor¬
donband met hardsteen bekleed.
Na deze algemeene beschrijviug van de inrichting der pijlers zullen
omtrent hetgeen bij de uitvoering meldenswaardig plaats greep , in de
volgorde waarin zij werden gebouwd, enkele bijzonderheden worden
medegedeeld.
Zoodra mogelijk na de goedkeuring der aanbestediug, werd met het
nitbaggeren van den rivierbodem ter plaatse van de pijlers IV en V ,
een begin gemaakt. Op beide plaatsen was, voor den aanvang van het
werk, eene diepte gepeild van 3.35 M. onder A.P. en er moest dus,
door baggering of op eene andere wijze, 3.65 M. meer diepte verkregen
worden. Reeds in April 1868 werden voor den steiger bij pijler IV ,
palen geheid. Oostelijk en Avestelijk van den pijler werden evenwijdig
aan de as van de brug, paalregels geslagen en daaraan eene sloof bevestigd , waaraan schermen werden opgehangen vrij van den rivierbodem
om door de werking van eb en vloed, door uitschuring van den bodem
op de plaats van den pijler meer diepte te verkrijgen. De zuidzijde van
den dampalenwand werd in Mei geheid en door de werking van de
eb had langs de noordzijde van dien wand inderdaad de verwachte verdieping, tot ongeveer 7 M. onder A. P. over een paar meter breedte
plaats. Door het bijslaan der heipalen verbreedde zich die verdieping
in de volgende maand zonder meer diepte dan 6.80 a 7.20 M. te bereiken. Toch moest er voortdurend gebaggerd worden en ofschoon in Juli
onafgebroken met handbaggerbeugels gearbeid werd, was het ondoenlijk
de regelmatige diepte van 7 M te verkrijgen en lag de bodem, in de
kuip, in het midden 0.80 M. te ondiep. Nadat de kuip gesloten en tot
meer sterkte met een ijzeren band van 20 c.M^, doorsnede omgeven was,
werden de heipalen ter bepaalde diepte, afgezaagd en de grond daartusschen tot 7 M. diejite weggebaggerd en kon men op 5 September
met het storten van beton een aanvang maken. Dag en nacht werd aan
die storting doorgewcrkt en den 21ston September was zij gereed.
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Oiimiddellijk werden in de laatste betonlaag de palen, voor hetmaken
yan eeu.kistdam geslagen , acliter die palen werden de planken voor de
besehoeiing aangebracht en nadat de dainpalenwand eerst met inos, werk
en teiigels zoo goed mogelijk was dicht gemaakt, de ruimte tusscben
de twee wanden met zuivere klei geviild. Op den kistdam word eene
stoompomi) opgesteld , niaar die dam werd bevondcn zeer erg ondicbt
te zijn e]i ofscboon alle zichtbare lekken werden gedicht en bet aaiital
stoompompen van een tot drie werd vermeerderd kon men, binnen
en bniten , geen grooter waterverschil bekomen dan 65 a 70 c.M. Bij
lagen waterstand werd nog 15 c.M. water op don beton gepeild en
na oudermetseling met ondervoetklinkers in stork tras , werd de eerste
laag bardsteen gesteld ; die laag werd aan de acliterzijde met een vallenden tand aangemetseld en door bet water, nit den aldus gevorin
den pnt op den pijler, in de ruimte tusscben bet metselwerk en den
kistdam nit te lioozen , kon men bem volmetselen en eveiieens met lage
getijdeu de tweeile laag bardsteen stellen en aanmetselon , waaima bet
werk verder ongestoord voortging.
Pijler V werd gelijktijdig met pijler IV en nagenoeg gebeel op dezelfde
wijze gebonwd. Hot eenige dat vermelding verdient is , dat de nitscburing
van den grond , door strooming niet zoo regelmatig jjlaats bad als bij
pijler IV^. Vermoedelijk was de minder gnnstige ricbtingvan de eb ten
opzicbte van den pijler. biervan oorzaak. Toen de damwand gesloten
was , lag ook bier de bodem rond , in bet midden 80 c.M. liooger dan
langs do lange zijden. Na wegbaggeriug , met de bandbengels, van dezen
rug en ojiruirning van den pnt tot 6.96 M. onder A. P. werd den 16den
Beptemlier met bet storten van beton aangevangen, w^elk werk aanvankelijk onafgebrokcn. docb later mot een nacbtelijk opontbond van
zes nrcn, plaats bad. Op 24 September was de betonstorting voltooid.
Ook bier werd een binnenwand voor den kistdam gemaakt, echter
zonder palen in den beton te slaan ; op den beton werd een raam geniaakt van 25 25 c.M. liout en een dergelijk raam werd , op de boogte
van den boveukaut damwand, aaugebracbt. Oeze gewijzigde coustructie
werd veroorzaakt door vrees voor mogelijke verzetting van den damwand ,
terwijl men eenige liooj) koesterde dat de verticale ricbting der naden
van de beplaiiking, tot minder ondicbtbeid van den kistdam zou aanleiding geven. Toch was die boop goring; veeleer was men beducbt,
en de ondervinding leerde tereclit, dat ook liier geene waterdichtbeid
zou te vcrkrijgen zijn , onidat men raeende te bespenreu dat door bet
verscbil in waterstand bij eb en vloed, de beton, gednreude bet
storten, langs de dampalenwand gedeeltelijk zijn mortel verloor en
daardoor ondicbt word. Intiissdien was de gereed zijnde binnenwand,
door een storm op 25 October, gebeel weggeslageu. Nadat bij opnieuw,
was gejdaatst, de naden van den dampalenwand op dezvlfde wijze als
bij pijler IV waren dicbtgemaakt en de tussebenruimte met klei was
gevuld, werd weder met laag water gemetseld , tot men voldoende boogte
bereikt liad oni dit onafgebrokeu voort te zetten.
Om dezen pijler wercl op laagwater een ijzeren band aaugebracbt,
van 25 c.Mb iloorsuede.
Met bet baggerwerk voor jiijler VI, waar de natuurlijke bodem even
boog lag als bij de beide voorgaanden, werdinJuli aangevangen, evenals
met bet .inslaan der palen en boewel aan bet einde dier raaand de grond
eerst tot 5 M. onder A.P. was opgeruimd en slecbts 12 palen waren
geslagen, bleek bet terrein zoo slap te zijn, dat bet zicb liet voorzien
er meer palen, dan bij bet bestek bepaald was, zonden noodigzijn. De
vaste grondlaag werd eerst op 20 M. onder A.P. gevonden en do stuit
was dan ook gebeel oiivoldoende. Door bet inslaan van 230 stubs piilen,
in plaats van 178, werd de grond sterk sameugeperst en dns de wrijving
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en daarmedo het draagvermogeii vergroofc, zooclat de zakking in de
laatste tocliteu afiiain naarmate nieer palen geslageii wareii en de stmt
spoedig gelijk was aan die bij de andere pijlers en ten slotte de zakking
zelfs minder went. Hot inheien der dainpalen werd daardoor zeer moeielijk
en van de ineesten moesten stukken , van 60 cM. tot 2 M. afgezaagd
worden , omdat men de voile diepte niet Icon bereiken. In bet laatst
van November was de put afgebeid, uitgebaggerd tot 6.93 M. onder
A.P. en waren de palen afgezaagd, zoodat met ile betonstortiug kon
worden aangevangen , die, behalve een opontbond gedurende twee dagen
door storm”op 4 en 5 December, dag en naclit onafgebroken word
voortgezet en op 12 December gereed kwam. Bij dezen en bij alle
volgende pijler.s is de binnenzijdo van den dampalenwand , vanbOc.M.
boven A.P. to I onder bet bovenste stort van den beton . met zeildoek
bekleed. Dit gedeelto van den beton rustte op bet zeil, dat verder,
door middel van staande jdanken , tegen dien wand is bevestigd, welk
middel voldoende is geweest voor de drooglegging van ilen put. Ook
bier werden aanvankelijk eer.st bij laag water de drie onderste lagen
hardsteen gesteld.
Ook om pijler VI werd bij laag water een ijzeren band gelegd.
Het afzagen der damscbcrmen en het verder opmetselen der pijlers
werd tot bet volgende jaar uitgesteld , terwijl ile opruiming der stellingen in den winter plaats bad.
Naar aanleiding van de nitkomsten, verkregen bij peiliugen die in
bet laatst van Augustus badden plaats gobad , word besloten de grondstukken te zinken van den spoorwegdam op den Zuidbollandscben oever,
over 20 M, breedte en tevens, door zinkstukken , de geul te beboyideu
die zich, sedert bet voorjaar verplaatst bad en twee meter minder diepte
bad verkregen. In October bad bet westelijk groudstuk, ter breedte
van 20 M.” de lengte verkregen van 514 M. en werd besloten de bezinking nog 40 M. voort te zetten, waardoor nog de gelegenbeid bleef
bestaan dat de bodem, ter plaatse van het landhoofd . eene diepte verkreeg van 7 M., doch de verdieping om den kop , nam voorloopig met
geiioeg toe oni die nieerdere lengte zinkstuk te kunnon aanbrengen.
Daar bij jiijler XI eene diepte van 5 M. was verkregen , doeb nit de
peilingeii bleek, dat ter plaatse van dien pijler. strekking tot verondieping bestond , werd in Maart 1869 , ook in verband met d% tijdroovende
baggerwerken voor do pijlers VII, VIII en IX, besloten bet eerst met
de uitvoering van dien pijler aan te vangen , betgeen, nadat corstdoor
bet beien van stevige stoelen op 105 M. onderlingen afstand, zijne
juiste plaats was bepaald , zoodra inogelijk plaats bad. Do bebeiing van
dezen pijler, die den 17den Ajiril gereed kwam , leidde op bet laatst
tot veel bezwaar, zoodat eeuige palen niet tot do die|)te van 16 M.
onder A.P. koiiden iugeslagen worden. Op twee meter boven en 0.75 M.
onder A.P. werden, aan de beipalen ramen bevestigd, waarlangs de
hoekpalen en do overige i)alen van den damwand ingeheid werden.
Gedurende de bebeiing was de diepte van den bodem geregeld tot
6.5 a 7 M. onder A.P. toegenomen , doeb zij verininderde daarna wecler
tot gemiddeld 6.5 M. onder A.P. In Mei waren alle damplaukeip geslagen en bet ingeloopen zand, met den gewonen baggerbeugel, opgeruimd,
in de volgende inaand werd de kuip tot 7 M. onder A.Lb uitgebaggerd en de
beton geTstort, zoodat in Augustus met bet metselwerk aangevangen word.
Nadat de plaats voor pijler VII tot 7.30 M. onder A.P. was uitge¬
baggerd werd, medo in April, met de bebeiing aangevangen , betgeen
zoo moeielijk ging dat slechts 30
der palen meer dan 15.30 a 15.60 M.
diepte onder A.P. bereikten. In Mei ving de bebeiing van pijler X
aan, in .limi die van VIH eii IX, in Juli die van pijler XII en in
Augustus die van pijler XIH.
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Op den lOden en llden Augustus 1869 maakteii hevige wind en buitengewoon boogwater , lietwerken, dat overigens krachtig werd voortgezet,
bijna onmogelijk; toen was pijler VIII afgeheid en werd gebaggerd om de
diepte van 7 M. te bereiken , pijler XII was gebetonneerd en voor pijler
XIII was de beheiiug ver gevorderd; voor al de overige pijiers was bet
werk zoover voortgezet dat daarvoor geen gevaar meer te vreezen was.
Pijler Vlll was op 18 September geheel gereed om met betorineren
een aanvang te maken en van pijler XlII was op 8 September de laatste
dampaal geslagen en hiermede de bebeiing van alle pijiers afgeloopen
toen , door den storm van 12 September, de damwand van beide pijiers
grootendeels nit elkander werd gerukt en de locomobiel met centrifugaalpomp , die nog op de kuip van pijler XII stond, de zaagtoestel,
die op pijler IX geplaatst was en de gebeele betouinrichting weggerukt
werden en twee baggermolens zonken , terwijl in de eerstvolgende dagen
bet stormacbtige weder alle berstelliug belette , die ecbter zoo spoedig
mogelijk werd aangebracbt, zoodat de betonstorting voor pijler VIII
op 2 October en die voor pijler XIII op 15 October afgeloopen was en
verder ging bet werk ongestoord door.
De beide landhoofden zijn gefundeerd op beton, gedragen door beipalen en omgeven door damplanken; de bierdoor omsloten ruimte is
recbtboekig bang 26.70 M., breed 13.50 M. Onder bet zuidelijk landboofd staan 351 , onder bet uoordelijk 476 stuks palen. Volgens bet
bestek was de lengte der palen bepaald op 18 M., maar de min gunstige ondergrond en de uitschuriug, die gedureude de uitvoering bij bet
Noorderlandboofd plaats bad, beeft tengevolge gebad, dat de gemiddelde lengte, voor bet Zuidelijk boofd, tot 19.25 M. en voor bet
Noordelijk, niettegenstaande bet grootere aantal tot gemiddeld 21.10 M.
aangroeide; voor bet laatstgenoemde landboofd waren de palen van 20
tot 23 M. lang. De koppen der beipalen zijn afgezaagd op 6.25 M. onder
A.P. de onderkant van den beton ligt op 7 M. de bovenkant op 1 M.
onder A.P. Tijdens de uitvoering reikte de bovenkant van de 14 M.
lange dampalen tot 2 M. boven A.P., doch na voltooiing van bet werk
werden zij tot 1 M. onder dat peil afgezaagd.
De aanleg van bet metselwerk bestaat uit een rechthoek van 21.70 M.
lang en 6.35 M. breed , waarvoor, aan de rivierzijde, een voorsprong,
lang 9, breed 2 50 M. uitsteekt, die door wederzijdsche afrondingen,
bescbreven met 3.005 M. straal , met bet langere deel vereenigd is.
Met deze afinetiugen is de voet van den pijler opgetrokken tot 0.25 M.
onder A.P. en daar versnijdt bij aan de aebterzijde 10.5 c.M., aan de
andero zijden 25.5 c.M., om vervolgeus verder met bellingen van 1:20
te Worden opgetrokken , wat den voorsprong betreft tot den onderkant
van de -0 c.M. dikke cordonband of 4.75 M. boven A.P., wat devoorzijde van bet deel buiten den voorsprong, de zijvlakken en een deel
van bet acbtervlak betreft tot de, op 6.25 M. boven A.P. gelegen on¬
derkant van de dekzerk.
Het middengedeelte van de aebterzijde van den mnur is slecbts tot
2.75 M. boven A.P. met eene belling van 1: 20 opgetrokken , waarboven
eene uitsparing is aangebracbt breed 7.40 M. diep , op 3,75 M. boven
A.P., 3.085 M. en waarvan bet ondervlak van 2.75 tot 3.75 M. boven
A.P. rijst. Op bet vooruitstekende deel van den frontmuur zijn de ronde
gedeelteu met bardsteenen kegels bedekt, die tegen zware parapetblokkeu aansluiten, zooals voor de pijiers bescbreven is en tusseben
deze blokken is bet bovonvlak, met een 30 cM. dikke hardsteenplaat,
afgedekt; op de zijmuren en op het onverzwakte deel van den achtermuur liggen dekzerken, dik 0.60 M. on de voor- en zijvlakken van bet
gebeele landboofd zijn , boven den beton , gebeel met hardsteen bekleed.
Met de as op 7.60 M. uit die der overbrugging, is, ter wederzijde
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van deze, op elk landlioofd eeii brugliuisje gebouwd, waarvan bet
voetstuk ter lengte en breedte, van 4.80 M. tot 8.49 M. boyen A.l.
opgetrokkeu is; hierboven is bet huisje van metselwerk in (.Toudsehe
metselplavei uitgevoerd eii met eeiie zeer zware bekromiig gedekt,
■waarvan de bovenkant ligt op 14.1^2 M. boven A.l
In pijlcr XlII en in bet Noordeli.ik landhoofd zijn mijnkainers aaugebrach’t, tot bet eventueel onbruikbaar maken van de brug voor eeu
vijandelijk leger.
, ,
i n. i j
a
'Bij de uitvoering, vooral van bet iioordelijk landbootd , had men met
vcel moeielijkhed^n te kampen, waaromtrent iiadere mededeelingeu
vervat zijn in de omschrijving van
lie Bammen-, Boikm- en Oevervenlediqinnswerken.

Naar aanleiding van bet bestek waarnaar bet maken van de pijlers
is aanbesteed zijn, rondom de pijlers I, 11 en 111, 2520, 2522 en
4207 M-. rijzen zinkstuk , van 0.43 M. rijsvulliiig, gezoiiken en rondom
de piilers IV tot XIIl te zamen 29 687 Mb, de drie eersteu belast
met te zamen 13 000, de anderen met 40 405 sebeepston zinksteeu;
maar behalve dat zijn , ter uitvoering der grondwerken en ter verdediging van de oevers , vooral van den noordelijken en van den bodem,
veel riis- en bestortingswerken noodig geweest en uitgevoerd ook nog
nadat de brug aan de Maatsebappij tot Exploitatie van Staatsspoorwegen
Wiis afg0stafiB. Voor zoovor zij voor dit tijdstip wareii tot stand gokoiiiGH
zijn zij in hoofdzaak op de situatieteekeningen aangeduid cn zal daarvim aliiier melding gemaakt worden.
Behalve de grondstukken onder de rijzendammen die langs dcii voet
van den spoorwegdam op den ^Toordbrabantsclien oever zijn gemaakt
en die onder den leidam langs de noordelijke doorvaart van de draaibrug werden nabij dien oever, ter verdediging van de geul van bet
eigenlijke Hollandsc'b Diep, twee zinkstukken , erenwijdig aan de as der
overbrugging en reikendo van den leidam tot bij pijler III, geplaatst.
yoorkoming van uitseburing werd in Maart I8b9, voor de zuidelijke opening van de draaibrug , eerie oppervlakte van 700 M-. bezonken
en in bet volgend ]aar wei*d bij den Noordbrabantseben wal ten oosten
van bet znidetijke landhoofd een rijzendam gemaakt lang op de kruin,
die een M. boven A. P. ligt, 39 M.
i . n a
Op den noordelijken oever was de noordelijke geul van het bat van
Kielen met rijsziiikstukken en zand gevuld, tot 7 M. onder A. 1. en
was de dam buitendijks. ter lengte van 171 M. gemaakt, van welk
laatste werk bet einde met den voet, rustte op een grondstuk van ruim
1570 Mb oppervlakte, eer het maken van de spoorwegdammen op de
beide oevers werd aanbesteed , hetgeen plaats bad volgens betzellde
bestek waarnaar de beide landboofden zijn uitgevoerd.
De zuidelijke spoorwegdam sluit aan de eene zijde aan den leidam ,
aan de andere zijde aan het zuidelijk landhoofd van de overbrugging
aan, beneden bet gewone ballastbed heeft de dam bet volgende
profil • kruinsbreedto 10 M. met eene tonrondte van 20c.M., de kaiiten
der aardebaan liggen 6.20 M. boven A.P. en de wederzjjdsche taluds
gaan met hellingeu van 3 op 1 naar beneden tot 3.50 M. boven A.P.,
waar, aan de westzijde een berm aanvangt breed 10 M., afwaterende
tot 3 M. boven A.P. en aan de oostzijde een berm breed 5 M., die eveneeiis over die breedte tot 3 M. boven A.P. daalt; van die boogte gaat
het beloop, aau wederzijde weder onder 3 op 1 naar beneden, tot
A P waar de teen steunt o[) een rijzendam , die 2 M. buiten dien teen
iiitsteekt, 8 M. kruinsbreedte heeft en, met een binnendosseering van
'I2 op 1 en een buitendosseering van l’/^ op 1, naar beneden gaat tot
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op een grondf5tuk, dat aan alle zijdeii 5 M. liiiiteii den voet der dam
men uitsteekt.
De koppen dezer beido dammen zijn met een dwarsdain vercenigd
die 6 M. kruinbreedte lieeft en met eei'i buitentalud van 1% op 1 en
een binnentalud van 1 op 1, afdaalt tot op een grondstiik, dat aan
de rivierzijde 18 M. nit den voet nitsteekt.
De noordelijke dam is 529 M lang; met bet noordeinde sluit liij aan den
bovenvermelden dam oj) den uoordelijken oever en met zijn znideinde
aan bet noordelijk landboofd; over de eerste 459 M. rijst do krninlijn
van den aardendam van 3.90 tot 6.20 M. boven A.P. en over de vorde're
lengte ligt zij waterpa.s. Bebondens bet verscbil in boogte is bet profil
van den uoordelijken dam gelijk aan dat van den zuidelijken. De
rijzen dammen hebben weder eene biniiendosseering van V2 op 1 en
eene biiitendosseering van 1' ^ op 1. Te rekenen van bet znideinde
bebben zij , over eene lengte van 153 M., eene kruinsbreedte van 8.5
M. en voor bet overige van 8 M. en zij steken overal 2 M. buiten den
teen van bet talnd nit. Met nitzoiidering van bet gedeelte dat rust
op de vroeger vermelde bezinkiiig van bet Gat van Kielen dragen zij
op een grondstnk , dat met den onderkant 7 M. onder A.P. ligt on aan
de buitenzijde 10 M. nit den voet van den dam uitsteekt Buiten bet
landboofd zijn zij door een dwarsdain verbonden gelijk aan dieu bij bet
zuidelijke landboofd.
V^an 1 M. beneden tot 3 M. boven A.P. zijn do glooiingen van beide
dammen bekleed met klei, ter dikte van 1 M., daar boven zijn de
bermen, de glooiingen en de kruin ter breedte van 4 M. eveneens
met klei, ter dikte van 75 c.M. gedekt. Op deze kleilaag is, van 1 M.
beneden tot 3 M. boven A.P. bet talud verdedigd door een rijsbeslag
met vlecbttuinen op krammat bezet met steen en daarboven tot aan de
kruin ligt op de bermen en taluds eene bezoding.
Loodrecht op de as der overbrugging is ter wederzijde van bet
noordelijk landboofd een vleugeldam aangelegd , lang op de kruin of 1 M.
onder A.P., 40 M, breed 10 M., met eene tonroiidte van 20 c.M.,
wederzijd.sche dosseeringen van l‘,o op 1 en dosseeriug aan den kop
van 5 op 1, doorgaande tot op een grondstnk, liggende met den
onderkant 7 M. onder A.P. en roiidom den voet van den dam, naar
alle zijden 8.5 M. uitstekencle.
Om bet grondwerk van den uoordelijken dam zooveel mogelijk in
stil water te maken werd met den aanleg van den westelijken rijzen
dam bet eerst aangevangen en daaraau met veel kracbt doorgewerkt;
tevens werden voor de vleugeldammen de grond.stukken gezonken.
Voordat de westelijke dam gebeel voltooid was leidde bij wel den
stroom uit den oever, luaar belette tevens dat met den aanleg van bet
landboofd aangevangen werd. Toen die dam daartoe ver genocg gevorderd was, de westelijke vleugeldam gebeel was afgezonken en
de oostelijke dammen tot 4.5 M. onder A. P. afgezonken waren,
waren tevens van den dwarsdam de grondstukken en twee zinklageu
ter plaatse gebracbt en was door den aannemer besloten om, noor¬
delijk van bet landboofd op zijne kosten een dwarsdam te zinken,
tot verbindiiig van de beide rijzemlammen, waardoor alle strooming
ter plaatse van bet landboofd opbield. Tijdens de uitvoering van
dit werk is gedureude de gierstroomen, de jilaats om dit landboofd
en om pijler XIII tot 10 a 15 M. onder A. P. uitgestroomd, zoodat
buiten de zinkstukken om pijler XIII, de geheele opening tusscben
dien pijler en bet landboofd nog door zink.stnkken moe.st wordeu
bezet. iSla optrekking van den westelijken vleugeldam werd door don
vloed aan de westzijde van pijler XIII een gat uitgespoeld, ter diepte
van 10 a 11 M. onder A. P., zoodat ook daar ter plaatse moest worden
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gezoiiken ; toeu dit geschied was en de door den aannemer gelegde
dwarsdain weer was opgetrokken , werd in de as van de overbragging
tusschen liet landlioofd en pijler XIII aanvankelijk geene verdiejiing
nieer waargenomen. Lang dnurde het echter iiiet of er ontstond weder
uitscliuriug tusschen het landlioofd en pijler XIII, zoodat tot liet beteugelen der geul drie rijzendaminen, van wclke twee evenwijdig aan
en op 29,5 M. met het hart nit de as der ovorbrngging en de derde
haaks daarop 25 M. van de dagzijde van het landlioofd verwijderd,
moesten worden aaugelegd. Tot verd'edigiug van de pijlers en tot voorzieniiig tegcn verdieping in de openingen daartussclien werden tevens
ziukstukkcn geplaatst bij de piilers III, IV. X, XII en XIII en in de
opening tusschen XII en XIII, terwijl met de bekleeding van den
bodeni, tusschen het znidelijk landlioofd en pijler IV werd aangevangen.
De beide vlougeldammen werden daarbij elk met 40 M. vorlengd, op de
reeds met 100 M, ter breedte van GO M. verlengde grondstukken. Aan
deze verlengde dammen werd het volgende profil gegeven : kruiu, ter
hoogte van 1 M. onder A. P., breed 10 M., dosseeringen vanl'/2 o_P. 1 ?
dosseering aan den kop 5 op 1. Van den kop tot aan de aauslnitiug
aan het reeds bestaande gedeelte vleugeldam werd het bovenvlak door
middel van jiakwerk onder eeiie doorgaande lielliog verlioogd, zoodat
de bovenkant van het werk bij liet niteinde op 1 M, onder A. P. bij de
aanshiiting op 1 M. boven A. P. gebracht werd en van daar tot tegeii
de glooiing van den spoorwegdam werd het hestaande gedeelte van dieu
dam eveneens met pakwerk onder een waterpasvlak opgehoogd.
Ter verdedigiug van den oostelijken vleugeldam, waar kings eene
geul nitschuurde . werd later nog een dam lang 25 M. met de kruin
op O.GO M. onder A. P. noordelijk van en .slnitende aan dozen uitgeliracht en daarna werd die vleugeldam zelf nog met 170 M. verlengd.
Intusschen was besloten de bodem tusschen de pijlers, overal waar
die de noodige diepte bereikt had om door bezinkiug niet bo veil 7 M.
onder A. P. opgehoogd te worden , met zinkstiikken te bezetten en do
bezinking voor de koppen der pijlers te verlengen , waardoor langzairierhand de hodeinbezetting den vorm verkreeg die op de teekening is
aaiigediiid.
Tot verdediging van den oever en tevens tot vormiug van oeiie geregelde normaallijn , werden tusschen de brug en de Dordtsclie Kil dric
kribben gemaakt.
De werken aan den Oostvleugeldam, waariu af en too vallen plaats
hadden , eischten veel zorg ook nog uadat de brug aan de Maatschappij
tot Exploitatie was overgegaan. Dwarsdammen, her.stellingcii, zelfs eene
krib boven den spoorwegdam werden in verband daarmede gemaakt
Ongerustheid voor het vervolg behoefde hieruit echter niet te oiitstaan. Piet
Dicp zelf moest een nienw bod verkrijgen en do Nieiiwo Merwede was
ook nog in wording , zoodat er niets bovreemdend in was dat hierbij
nil en dan plaatselijlie verdiepingen en daardoor kleine ongevallen
])laats grepen. Gaandewog, naarmate de Nieuwe Merwede meer en
meer eene geregelde rivier werd, hielden deze ongevalUm op en geduronde den tijd van him ontstaan was de bodem van hot Diep reeds
zoo good voorzien, dat voor de brug geen kwaad te duchten was.
25

Bovenboww.

Na hetgeon bij de beschrijving der overige bruggon , reeds omtrcut
de samenstelling van den hovenbonw is medegedeeld, schijnt het
onnoodig to zijn , aangaande die van de brug over het llollandsch diep,
in eene lange beschrijving te vervallen, niaar is het voldoende de
inrich ting daarvan in algemcene trekken aan te gevcn en omtrent de
hoofdafmetingon eenige opgaven te verstrekkeu.
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Do bovenbonw van de brufj is , zooals liiervoren reeds vermeld is,
voor enkel spoor on bestaat nit 14 geheel aau elkandor gelijke overspanningoii. lederc overspauning is sanioiigesteld nit twee brugbalken ,
lang tussclien de asseii der stenni>unten 103.25 M.; tussclien de binnenplatcu der cindstijlen bedraagt de lengte 102.50 M. on deze lengte is
door 24 stijlen in 25 vakken, elk king 4.10 M., verdeeld. De eindstijl
bestaat nit twee platen , hart op hart 75 c.M. van elkander verwijderd ,
haaks op do as der brug gesteld, waartegen aan iedere zijdc evenwijdig aan die as , met 4 ongelijkzijdigo hoekijzers , platen breed 1.05 M.
bevestigd zijn. Alio overige stijlen bestaan nit 4 ongelijkzijdige hoek¬
ijzers , twee aan twee met de lange beenen evenwijdig aau en de korten
liaaks op de brugas geplaatst. Tnsscheu de korte beenen bevinden zich
strooken, die, door kruislatten vereenigd , den 1 vorm van don stijl
liepalen. Bij de bnitenplaat van den eindstijl is de balk hoog tnsschen
de horizontale beenen van de randen 6 M. en in hot midden 12.085 M.;
de onderrand is recht, de bovenrand is gebogen volgens een cirkelboog ,
beschreven met een straal van 218 91 M. De wand bestaat vcrder uit
twee rijen schoren , met den top naar bniteii gekeerd, behalve voor
de drie middenvakken waar zij in bcide richtingen zijn aangebracht;
elke sehoor overspant twee vakken , uitgenoinen de eerste bij den eind¬
stijl , die met den mathematischen top in de buitenste plaat van dezeii
stijl en met den voet in bet hart van den naastliggenden stijl gelegen
en dns in horizontale projectie 4.85 M. lang is. De breedte van den
brugbalk , tussclien de bnitenkauten der hoekijzers van de stijlen , is
•18 c.M. De horinzontale randplaten van den balk zijn 1.01 M. breed en
zijn met 4 hoekijzers verbonden aan twee verticale platen, breed 60 c.M.
Aan den voet van elken stijl is een stalen dwarsdrager, hoog 51 c.M.
gei)laatst; die dragers liggen dns 5.10 M. nit elkander, behalve bij den
eindstijl waar er twee aangetroden worden op 0.75 M. nit elkander.
Ter bepaling van de afmetingen dier dragers zijn zij beschouwd als
aan beide zijdon waterpas, op dezelfde hoogte bevestigd.
Nabij het boveneinde zijn de brugbalken door dwarskoppelingon
verbonden , waarvan de onderkant 4.90 M. boven den bovenkant van
de spoorstaaf ligt en die, voor zooveel de beide verbindingen van den
eindstijl betrel't, uit een boven- en onderrand van hoekijzers en eene
voile lijfplaat bestaan.
Voor de stijlen 2 , 4 , 6, 8 , 10 en 12 bestaat de koppeling uit een
boven- en ond'erregel samengesteld uit een verticale strook gevat tus.schen
twee hoekijzers. Voor de koppelingen bij de stijlen 3, 5, enz. is eveueens
met den onderkant op 4.90 M. boven de spoorstaven en met den boveukant onder de hoekijzers van den bovenrand een dwarsbalk aangebracht
bestaande uit eene vertikale strook tnsschen twee hoekijzers. Tussclien
die dwarsbalken zijn , bij vertikaal 3, in de eene richting vier in de
andere vijf zich haaks krnisende schoren, bestaande uit een hoekijzer,
aangebracht. Bij de overige oiieven stijlen is, behalve de beide genoeiude
dwarsbalken, nog een derde, eveueens geconstrueerde, voorhandeii, die
bij stijl 5 met den onderkant op 3.106 M. bij de anderen op 3 23 M. boven
den onderkant van den ondersten dwarsbalk ligt. In de bovenste der
aldus gevormde vakken zijn bij stijl 5 vier, bij de anderen een kruis
aangebracht waarvan de beenen bestaan uit een hoekijzer.
In het oiiderste vak van deze dwarskoppclingen zijn eveueens twee
zich kruisende hoekijzers , doch niet in de richting der diagonalen van
den rechthoek, geplaatst. Met het boveneinde zijn zij bevestigd aan
plaatjos, in den hoek gevormd door den onderrand van den bovenbalk
der koppeling en de stijl van den brugbalk , doch den ondersten dwars¬
balk snijden zij op een afstand van 1.35 M. van dien stijl en onder
dien dwarsbalk zijn zij als sehoor tot tegen den stijl voortgezet.
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Bovendieii zijii de boveiirauden der balken door een ijzeren en de
ouderrandon door een staleu kruisverband in liorizoiitale riclitiiig gekoppeld.
Ter wederzijde van , en op 0.85 M. nit do as zijn , tusscben de dwarsdragers, 40 c.M. hooge laugsliggcrs geplaatst, waarop eikenhonten
dwarsliggers , lang 2.30 M. aangebracht zijn, die de spoorstaven dragen,
■vvaartnssclien een geribd ijzeren plaat ligt; laugs de bnitenzijde dcr
spoorstaven' bevinden zich voetpaden en kings de binnenzijde der stijlen
ecne lenning, bestaande nit eene 8 c.M. dikkc gctrokken ijzeren buis
on nit een strak gespannen kabel van verzinkt ijzertonw.
De brug is wijd in den dag, tusscben de eindstijlen 4.474 M, tussclien de overigeu 4.50 M.
De einden der brug dragen elk op eene doorgaanden stalen spil,
tusscben twee gegoten ijzeren kussens, aan bet eene einde rustende oj)
eene ingemetselde grondplaat, aan bet andere op rolleu , die weder op
eene grondplaat steunen , eon en ander in den geest zooals voor de brug
over de Koningsbaven te llotterdam is omsebreven.
Stcllen van den bovenbouw op de pijlers.

Het was eene vraag die ernstige overweging verdiende boe nien den
bovenbouw op de pijlers stellen zou. Bij alle reeds gobouwde bruggen
bad men, in een of meor openingen gelijktijdig, een vaste ondersteiger
gemaakt waarop de bovenbouw, betzij met bebulp van een bovensteiger, betzij mot een loopsteiger, werd opgesteld en bet lag dus voor do
band bier dezelfde werkwijze in toepassing te brengen , docb daaraan
bleken zoer ernstige moeielijkbeden verbonden te wezen. Vooreerst was,
in de drie openingen die de geul bij den zuidelijken oever overspanden,
eene zoo bolangrijke diepte aanwezig, dat aan do paaljukkcn bezwaarlijk eene voldoende stevigbeid zou kunnen gegeven worden; die diepte
bedroeg tocb op bet ergste punt niet minder dan 15.90 M. beneden
gewoon boogwater; daarbij was de bodem zoo bewegelijk , dat groote
uitseburing , vooral daar waar minder diepte gepeild werd zeer waarscbijnlijk was; bierbij kwain nog dat stormwiiiden in dit zeegat zoo
monigvuldig zijii, dat bet meer dan waarscbijnlijk was dat die, gedurende de opstelling, berbaaldolijk zouden voorkomen , en de vrees voor
bet gevolg daarvan was des to ernstiger omdat de riebting van dc-n
bovenbouw die van de bevigsto beersebende winden nagonoeg reebtboekig doorsnijdt.
llit een finantieel oogpunt bestond nog een ander bezwaar, dat een
gevolg was van bet groote aantal overspanningen dat geplaatst moest
worden.
Om zes bruggen in een werkseizoen te x>biatsen, zouden minstens
drie ondersteigers vereischt worden en die ondersteigers waren zeer
kostbaar, daar er altbaus twee tLisschensteunpnnten in elke opening
noodig waren en aangezien de onderkant van den bovenbouw niet meer
dan 2.68 M. boven den boogst bekenden waterstand verbeven is, kondeii
de liggers van den ondersteiger niet meer dan twee meter boogte verkrijgen, zoodat daarvoor niet anders dan pbuitijzeren balken gebruikt
konden worden.
Een ander middel, dat in overweging genomen werd , was het bouwen
van de bruggen op steigers die, evenwijdig aan den stroom, op den
oever werden gemaakt en het, door middel van vaartuigen , vervoeren
van den bovenbouw, van die steigers naar de pijlers. Dit bad onder
anderen het groote voordeel, dat de balken in de ricliting der heersebende stormwinden werden in elkander gesteld, dat met den arbeid
vroeger in bet voorjaar begonnen en later in bet najaar doorgewerkf
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kon worden en dat men, voor liet tijdstip van liet vervoer naar de
pijlers, stil weder koii afwiichten. Aaii dit vervoer /elf waren editor
luoeielijkliedeii vcrbojiden, die men /ich niet ontveinsde; inaar tocli
bleek deze wijze van uitvoering, lioven die op steigers in de rivier, (le
voorkeur te verdienen, zoowel nit een techniscli als nit een linantieel
oogjnmt en men eindigde dan ook met te besluiten liaar in toepassing
te brengen.
Op den Znidhollandsdien oever, bij Willemsdoi-p, werden bmtendijks,
ongoveer evenwijdig aan den watorkant, twee vverksteigers gernaakt,
elk bestemd om daarop den bovenbouw voor eene opening geheel in
elkander te stellen: de inrichting van die steigers was zeer eeuvoudig.
Under ieder knooppnnt, behalvo onder het 4do, 5de en (ide van elk
niteinde, werd een paaljuk geplaatst; de sloven dier paaljukken waren
door langsbalken gekoppeld, op welke cen doorgaande vloer was
aangebradit. Ue jukken onder de knooiipiinten 3 en 7, bestonden elk
nit twee paalrijen, dicnende tot draclit van een spreng en liaugwerk ,
waarop weder de sloven, tot draclit van langsbalken en vloer, aaiigebracht waren. Dit gedeelte van den steiger was zoo ingericht dat bet
gemakkelijk weggenomen en weder geplaatst worden kon. Under elk der
beweegbare vakken was eene genl gegraven . in gemeenscliap met het
Diep en met den bodem op 1.75 M. onder AP., ieder dezergonlen was
bestemd om een der twee pontons op te nemen, die den bovenbouw
van zijne steunpunten licliten moesten.
De inrichting van den bovensteiger was gelijksoortig met die der
bruggen over de andere rivieren en hlijkt voldoende nit de teekeningen.
Op en tiissohen deze steigers werden do bovenbouwen in him geheel
afgewerkt, met weglating slechts van de benedenstoelen der opligging,
de honten dwarsliggers , de spoorstaven, do voetbrnggen, vloeren en
leuningen. Hot geheele gewicht van dozen bovenbouw kan gerekeiid
worden te bedrageu 439 000 KG. Het gewicht, dat door (le pontons
gelicht moest worden, bestond bovendien nit dat van tijdelijke vloeren,
onderstoipiingen, versterkingen, gereedschappen , arbeiders enz. te zamen
31 000 K.G. dus in het geheel nit 470 000 KG. Kike ponton was lang
over stevoii 35 M. breed op het dek 10.20 M. en de inzinking door het
eigen gewicht bedroeg 0.80 M. en werd onder de heltt van den last nog
met 0.80 M. vermeerderd, zoodat de geheele diepte van indompeling ,
bij het vervoer van een bovenbouw, 1.60 M. bedroeg, welke diepte, om
veilig over de zandplaten in het Diep te kuunen vareii, niet mocht
worden overschreden, immers, niettegenstaande de grootste oplettenclheid, is nog een enkele reis, een der pontons met den rivierbodem in
aanraking geweest.
Het gewicht van den bovenbouw werd, door middel van haaks op
elkander gestajielde balken , op de pontons overgebracht, in de richting
langscheeps waren die stapelbalken verdeeld in drie groepen, onder
elk der knooppunten 4, 5 en G edn Door deze wijze van onderstenning
zoiiden in de brngbalkeu, wanneer zij van den steiger geligt waren,
andere spanningen ontstaan dan waarnaar de afmetingen der samenstellende deelen berekend waren ; vooral zouden in de schoren bij de
uiteinden, drukspanningen kiiimen opgewekt worden en hiertegen
waren zij , door haren vorm volstrekt niet bestand. Gin blijvemle
niisvormiiig te voorkomen werd langs elken wand , van den voet van
den eindstijl naar den top van stijl 4 eene gesmeed ijzeren trekschoor
met spanschioef aangebradit en bovendien werden nog honten vullingbalken langs eenige stijlen en schoren geplaatst en tegen knikken ,
tiisschen die stijhm, houten regels, in min of meer van de horizontale
afwijkende richting geplaatst, een en ander iiit de teekening te zien.
Up den steiger bevond zich de onderkant van den bovenbouw 4 M
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boven A. P.; op de pijlers geplaatst zon de hoogte van dien onderkant
G.18 M. boven A.P. bereiken en bij de aankomst der pontons moest,
oin tegen aanstooten gevrijwaard te zijn , die hoogte met ten minste
50 c.M vermeerderd worden, zoodat de hoogte van oplichting niet
minder dan 2.68 M. moest bedragen. Bij een hoogteverschil van 2 M.
tnsschen eh en vloed eii eene inzinkiog van 80 c M. van de pontons,
oiider bet gewicht van den bovenbonw, zouden dns twee liclitingen
noodig zijn oni de verplaatsing van den steiger naar de pijlers te bewerkstelligen. Daar men echtef niet inocht verwachten dat men er
altijd in zon slagen oin telkens jnist bij den laagsten waterstand met de
lichting te beginncn en precies op het oogenblik van hoogvvater daarmede te eindigen en daar bovendien de eh wel eeiis niet het peil van
gewoon laagwater en de vloed niet dat van dagelijks hoogwater zonden
bereiken, werd er op gerekend dat drie lichtiiigcm zonden kunnen
noodig zijn.
Ook bestond do niogelijkheid , of liever do groote waar.schijnlijkheid,
dat niet altijd, wanneer een bovenbonw gereed was om vervoerd te
worden. het weder zon toelaten oin dit dadelijk te doeii en aangezien
sleehts twee steigers geniaakt waren en dns niet meer dan twee briiggen
gelijktljdig konden onderhanden genonien worden, was het zeer gewenscht die steigers telkens, zoodra mogelijk, to ontrnimen.
Om dit doel to bereiken worden , rivierwaarts van elken steigei-, twee
tijdelijke steunpnnten geplaatst, van wclke de afstand , midden 021 mid¬
den , 103.25 M. was en dns overeenkwam met den afstand inidilen op
midden , van de 02)legvlakken van de brug. Elk dezer steunpunten
bestond nit G jnkkeii van 3 heipalon, door gordingen en schoren vereenigd. Door het gewicht van den bovenbonw belast droeg dns gemiddeld elke paal liOOO K.G. De bovensloven der jukken reikten met
den bovenkant tot 3.80 M. boven A P. en daarover was eene bedding
gelegd waarop de bovenbonw met zijne niteinden kon komen te rusteii,
in denzolhlen toestand als later 021 de pijlers.
Wanneer een bovenbonw o]) don steiger gereed on van de noodige
verstijvingen voorzien was word de bovensteiger, aan de rivierzijde,
vveggebroken en werden de beweegbaro deelen van den werksteiger
verwijderd. In iedor der kanalen werd een der 2Jontons ingevaren en
langscheeiis, midden onder de stijlen 4, 5 en G, dwarsscheeps met hot
midden in de as van den bovenbonw geplaatst. De zes bovenste balklagen
van de stapelingen waren daarbij niet op de pontons aanwezig. Bij laag
water werd de rninite tnsschen den bovenkant der sta2)eliugen en den
onderkant van den bovenbonw met .sto2)blokken, waarvan steeds eene
voldoende hoeveellioid voorhandon was, aangevnhl en zoodra het water
begon te wassen drnkten dezo blokken tegen den bovenbonw aan. Hoe
hooger het water rees des te grooter werd de kracht waarmede do sta2ieling tegen den onderkant der brng aangedrnkt werd, tot ton slotte
tnsschen de van boven naar beneden werkende zwaarte van den boven¬
bonw en de in omgekeerde richting werkende oppersing van het water,
evenwiclit bestond als wanneer de lichting begon en het geheele gewicht
door de pontons gedragen werd; dan konden deze verhaald worden ,
tot bij de stennpnnten aan den mond van het kanaal en zoodra het
water daartoe genoegzaam gewassen was daartnsschen gebracht worden,
zoodat de niteinden van den bovenbonw zich nauwkenrig boven de
stennpnnten bevonden.
Naarmate de vloed hooger stceg en dns do bovenbonw hooger gelicht
werd, werden 021 de tijdelijke stennpnnten meer of minder stoiiblokkeu
gelegd, waarop, door het vallen van het getijde, zoo noodig gepaard
met inlating van water in de pontons, de liovenbouw werd neergestrekeu. Bij het verder dalen van den waterspiegel raakten de 2Jontons-
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vrij van den bovenbonw en konden de stapelingen met een , twee of drie
der losse balklagen worden verhoogd , al naar gelang bet water lager
afliep. Door den opkonienden vloed werden de jiontons weder gelicbt,
de verhoogde stapelingen kwamen oj) nieuw met den bovenbonw in
aanraking, die zij weder van zijne stennpnnten deden rijzen, waarop
dan weder stopblokken werden gelegd en dit spel werd herliaald tot
de liehting hoog genoeg was oin den bovenbonw naar de pijlers te
vervoeren.
Dit gescbiedde op de volgende wijze; bij laagwater werden de pon¬
tons , met al de stapelingen , onder den bovenbonw gebracbt en, zoodra
deze vlot was, werden zij verbaald tot in genoegzaam diep water voor
de beweging der sleepbooten. Aan elke ponton werden twee sleepbooten vastgemeerd, aan iedere zijde een.
In bet midden van den bovenbonw, tusscben twee stijlen, wareii
twee stel draaiende armen aangebracbt, die naar buiten konden worden
lievvogen. Op elken arm van ieder stel waren, met groote letters, een
der woorden; vooniil, aclilemil, lanqzuam, hake, /. /•ac/b, slop, gescbilderd.
Ieder stel armen was bestemd om de bevelen, voor de beweging der
.sleepbooten , over to brengen naar eeii der pontons. Op iedere ponton
bad een arbeider nitslnitend tot taak ora bet, door den naar bniten
gedraaiden arm, geseinde bevel waar te nemen en onmiddellijk aan de
gezagvoerders der beide sleepbooten toe te roepen. Bij de seinen was
een zware bel opgebangen om door baar geluid de aandacbt op de
gegeven of te geven orders te kunnen vestigen.
De pontons waren voorzien van zware ankers, van een ruimen voorraad lijnen, trossen enz. en van vier krachtige lieren voor bet licbten
der ankers, bet aanbalen der trossen, enz.; verder was, bij iedere
]>onton, min,stens een roeiboot en bad eene kracbtige sleepboot de
bestemming om, zonder de beweging der pontons te binderen, zoo
nabij mogelijk te blijven om, bij voorkomende ongevallen of bij de uitvoering eener moeielijke beweging bulp to verleenen. Een zosde,
kleine scbroefboot nioest dienst doen als adviesjacbt en tevens als
tvveede reserve.
Op ongeveer 200 M. afstand was, aan de vloedzijde van elk der
pijlers, waarop een bovenbonw moest worden geplaatst, een rinkelaar
voor zware ankers gelegd, die bestemd was voor ankerboei van een der
pontons, zoodra de bovenbonw de pijlers genaderd was. Die rinkelaars
waren beboorlijk bemand, van lijnen en trossen voorzien en badden
ieder een roeiboot bij zicb.
Op bet bovenvlak van elk der koppen, van ieder der beide pijlers,
was een zware ijzeren ring, aan een dook, in den bardsteen vast
gegoten.
Trossen om de pijlers been geslagen en door de daarin aangebracbte
baalringen gestoken waren, evenals de bierlioven genoemde ringen,
bestemd om er de trossen van de pontons aan te bevestigen. Op elk
der beide pijlers was een zestal arbeiders, voor bet opneinen en be¬
vestigen der trossen aanwezig.
De weg die de pontons moesten volgen was beboorlijk verkend, mot
betrekking tot va.ste pnnten opgenomen en waar noodig, door boeien
afgebakend.
Het oogenblik van bet vertrek werd. zooveel mogelijk, zoo gekozen,
dat de bovenbonw, voor het einde van den vloed, tusscben de pijlers
kon zijn aangekomen. IIet werd aangegeven door het geluid van de
bel bij de seinborden. Van dat oogenblik af werden alle bevelen ge¬
geven door middel viin de seinborden, terwijl overal de meest mogelijke
stilte werd in acbt genomen: de nit te voeren bewegingen waren
natuurlijk afhaukelijk van de kracbt van den stroom en den wind.
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Steeds bleef men zoover van de pijlers verwijderd als de ondiepten
toelieten, tervvijl de Ideine stooinboot, die dienst deed van aviso,
vooruit ging, peilende waar de zandbanken genaderd werden.
Bij bet naderen der pplers moesten de pontons huiinen weg nemen
tussehen die pijlers en de voor anker liggende rinkelaars. Dit geschiedde
veelal door een der pontons te lateii zwaaien om den anderen als middelpunt.
Zoodra de pontons voldoende genaderd waren werd, van ieder bunner
naar den daarvoor bestemden rinkelaar, een tros overgebracht en oj)
den rinkelaar vastgelegd; de trossen konden op de pontons door lieren
worden aangebaald en van nu af was waarborg tegen afdrijven verkregen. Van elke ponton werd nn eveneens een tros uitgebraebt naar den
te naderen pijler en daarop vastgemaakt. Ook deze trossen werden
door de lieren aangebaald.
Men liet nu de pontons met de vereiscbte voorzicbtiglieid, door den
vloed , zooveel noodig geliolpen of getemperd door de sleepbooten en de
trossen, langzaam drijven tussclien de pijlers, totdat de as van den
bovenbouw overeenkwam met die der overbrngging.
Van elk niteinde van den bovenbouw werd mede , zoodra mogelijk ,
een tros uitgebraebt op den naastbijliggenden pijler e:i daarop bevestigd. De tros was geslageu om de as der voormelde lier eii diende om
de uiteinden van den bovenbouw juist te plaatsen , ton opzichte van de
as des pijlers. Loopers met takels aan deii bovenbouw bevestigd wer¬
den gebaakt in de ringen op de pijlerkoppen. Door middel dezer verscbillende trossen kou diis de bovenbouw in elke richting worden
verplaatst en in elken stand worden vastgebouden.
De draagstoelen op de pijlei-s werden met nauwkeuriglieid geplaalst
Op de punten waar de nog steeds vrijhaugende uiteinden van den boven¬
bouw moesten komen te rusten. Tervvijl, door bet dalen van de eb in
de rivier of bet inlaten van water, de ijontons met bunnen last naar
omlaag gingen , werd steeds met de meeste zorg gewaakt, dat de overeeiikomstige stand van draagstoelen en brugeindeii volkomen zuiver be bouden werd , totdat eindelijk de bovenkussens der stoelen de stalen
assen in de benedenkusseus omknelden.
Nu badden de stoombooten bun work verriebt en zij konden vertrekken ;
de pontons moesten echter nog zoo lang voor anker blijven totdat zij
genoeg gedaald zouden zijn om vrij te wezen van den bovenbouw.
Aldus was bet program voor de opbrenging van den bovenbouw dat
eebter slecbts voor drie bruggen volkomen is uitgevoerd. De overige
zijn aanvankelijk op de pijlers geplaatst op houten stopblokken en
werden later gelicht om er de stoelen onder te brengen. Deze handelwijze had bet groote voordeel dat de bovenbouw niet tot de voile boogte
van G.18 M. boven A.P. behoefde te worden geliebt en dat men , zoodra
de pontons tussclien de pijlers waren gekomen , water kon inlaten en
den bovenbouw kon neerleggeu , zonder zicb te bekommeren over de
volkomen juiste plaatsing ten opzicbte van de as der overbrngging en
van die der pijlers , hetgeen , vooral bij minder gunstige wedergesteldbeid
zeer te stade kon komen ; daartegenover staat bet nadeel dat de pontons
een tweede maal onder den bovenbouw moesten komen om , door licbting de mogelijkheid te versebaffen bem nauw'keurig op zijne plaats te
lirengen. Het spreekt van zelf dat vermeden werd om bet liebten bij
onstuimig weder te verriebten. Zelfs is bet raeermalen gebeurd dat de
pontons die reeds in de kanalen bij den steiger gevaren waren , daaruit
werden verbaald omdat bet weder ondertusseben onstuimig geworden was.
Bij bet stellen van de eerste brug waren, in plaats van de bovenvermelde loopers met takels, waarmede de bovenbouw gebaakt werd aan
de ringen , op de pijlei’koppen ijzeren van spaubeugels voorzicne trek-
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stangen gebezigcl. Oiider liet stellen van clen bovenboiiw brak een dezer
trekstangen aaii de vloedzijde , waardoor hij van de pijlers begon af te
drijven en met moeite door de spoedig geuoeg aanwezige stoombooten
gered kon worden.
Bij bet brengen van <Ic zesde brng van den steiger naar de voorloopige steunpunten , op 19 October 1870, gebeurde bet dat de vloedniet
7,00 boog rees dat men die brag tot boven de paaljnkkon kon opbeffen ;
men moest das weder mot den iiieoston spoed terngkeeren. docb do
oindjukken van den steiger wai'en niet stevig genoeg om alleen den
bovenboavv te dragen en dorlialve moesten de onderstoppingen boven
ieder juk weder met jaistbeid gesteld worden volgens de zeeg van den
onderrand.
Op den 12den April 1870 werd de eerste bovenbonw van don steiger
geliclit, terwijl op de vaste stapolingon dor i)ontons nog stopbouten ,
dik 12 c.M., geplaatst waren. Om 10 uar 10 min. v. ni. raakten de
stopblokken de bontkoppen van den onderrand , bij oen waterstand van
28 c.M. onder A.P.; oin 11 nar 20 min. bij een waterstand van 16 c.M.
boven A.P. waren de bontkoppen geheel in de stopblokken ingedrnkt,
terwijl om 11 unr 35 min. bij een waterstand van 61 c.M. boven A P. de
brag vlot was (;n om 12 nnr 20 min. n. m. boven de paaljnkken was ,
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De l)rng n". 6 was reeds den ]3den October goreed. Ilet overbrengen
naar de paaljnkken werd door aardi mdende stormen vertraagd tot 21
October.
De l)rug n’’. 8 was reeds den 12den .Tauuari goreed. Het overbrengen
naar de paaljnkken werd door net ijs vertraagd.
Het klinken der onderranden van de brug n'. 14 kon wegens gebrek
aan ijzer eerst den 5den October zonder verdero storing begonne]i worden.
Beproe.v nij.
De beproeving van den bovenbonw van de brag bad oji eene eenvoadige wijze plants, maar er kan niet bevveord worden dat bet eene zeer
volledigo was.
Uit de bovenstaande tabel blijkt dat de brug die do rnimto tiisscben de
pijlers. XII on XIII oversjjant, eerst oj) 23 November 1871 naar die
pijlers vervoerd werd en aaiigezieu de liju Zwaluwe—Dordrecht op 1
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met den onderkaiit op 4.74 M. boven A.P. eii dus 74 c.M. was gelicht.
Bij het vervoeren van de eerste brug meenden de aannemers dat bet niet
inogelijk was die in een getijde van de paal.jukken iiaar de pijlers te
brengen. In den nacbt van 10 op 11 Juni werd de brug gelicht en
buiten de geulen gevaren , met bet voornemen om den volgenden vloed
te gebniiken tot bet overbrengen op de pplers ; docb in den morgen
van den llden stak een barde wind op, de pontons sleepten op bunne
ankers , andere ankers werden uitgebracbt, de stoombooten aangespannen
docb gaandeweg dreven de pontons naar de steenglooiing van den
siioorwegdam, zoodat men zicb gelukkig acbtte toen men er in geslaagd
was vaste punten te verkrijgon, tot bet vastmeeren der vaartuigen.
Den 12den Juni werd de brug op de pijlers VI en Vll geplaatst. Tegeu
bet einde der verricbtingen toen de brug reeds tusschen de pijlers was
gekomen was de wind weder sterk aangewakkerd en bet water zeer
wild. De uiteinden van de brug maakten echter geen grootere bewegingen dan van 10 tot 12 m.M.
In de onderstaaride label zijn verzameld de tijdstipjoen der voornaamste
moinenten van bet begin der uitvoeriug tot de opstelling van elken
bovenbouw.
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Januari 1872, voor den publleken dienst, zon geopend worden, bleef
or, na de voltooiing van de brug, niet veel tijd over om steigers en
toestellen, voor eene zeer volkomen beproeving tot stand te brengen ;
maar al was er nicer tijd geweest zon men dit tocb hebben moeten nalaten.
In een vaarwater waar de stormen zoo wild kunnen huishouden en waar
de diepten plaatselijk zoo groot en , blijkens de opgedane ondervinding ,
zoo veranderlijk waren had tocb waarschijnlijk een steiger in bet jaargetijde waarin de beproeving moest plaats bebben geen stand gebouden
en had hi] dit al, dan was er nog zeer veelkans dat, als de dag waarop
de beproeving plaats bad , niet bij uitzondering , een zeldzaam rustige
was, de beweging daaraan door wind en golfslag medegedeeld elke
nauwkeurige waarneming ondoenlijk zon gemaakt hebben, ot tot uitkomsten zon bebben geleid die niet te vertroiiwen waren, wellicht zelfs ,
zonder eenigen grond, tot ongerustheid aanloiding zouden hebben gegeven.
Men beperkte dan ook de gebeele beproeving tot de meeting van de
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doorbuigiug van een der brugbalken bij dertien bruggen, bij belasting
door een trein in rust en van de horizontale doorbuiging van een stijl
van een der bruggen en van de verticale doorbuiging van een dwarsdrager en van de beide daaraangrenzende langsliggers.
De meting van de doorbuiging van den brugbalk, die ' voor alio
bruggen, met uitzondering van die tusschen de pijlers VI en Vll
plaats bad , gescbiede door op een houten tafeltje dat aaii de binnendagzijde van den eindstijl boven de spil der vaste oplegging was bevestigd, een kijker van een waterpasinstrument te stellen en dozen te
ricliten op een ijzeren vizierbord, dat aan bet andere einde van de brug
was aangebracbt. In bet midden van de brug was een in halve
centimeters verdeelde baak geplaatst en nu word , door den steeds op
bet vizierbord gericbten kijker, de met de vizierlijn overeenkomende
verdeeling van die baak afgelezen , ten eerste voor de komst van den
trein op do brug , ten tweede nadat die zes minuten midden boven de
opening in rust was geweest, ten derde iiadat bij de brug weder bad
verlaten.
Bij stijl 18 van de brug van welke de doorbuiging niet werd waargenomeu waren , tot meting van de afwijking, in de ricbting van de
spoor wegas, stevige bouten ramon geplaatst; deze ramen waren aan
de buitenste verticale platen der onderranden afgebangen en reilcten
tot de bovenranden waartegen zij met de boveneinden steunden Op
, 7/1 en ^ /, van de hoogte van de stijlen waren scbuifklossen aan de
ramen bevestigd . waarvan de scbuiven , bij de geringste zijdelingscbe
bulging werden bewogen. Aan de eene zijde waren de scboron met
den te beproeven stijl saamgeklonken : aan de andere zijde waren die
<leelen los van elkander.
De waarneming van de doorbuiging der dwarsdragers en langsliggers
is geschied door scbuifklossen verbouden aan stevige bouten balkeji ,
die aan de onderranden waren bevestigd.
Volgens bet bestek moest do beproevingstrein bestaan nit 5 locomotieven van 50 ton, met zooveel wagens van 15 ton als op de brug
konden geplaatst worden ; inderdaad bestoiid liij uit vijf locomotieven
wegende te zamen 245.575 ton en verder uit belaste wagens wegende
16 ton.
Volgens berekeniug die op gelijke wijze plaats bad als voor de brug
over de Lek te Kuilenburg (zie Tijdscbrift K. Inst 1. jaargang 1871—1872)
moest de doorbuiging van den brugbalk bedragen 35 m.M., de waargenomen doorbuiging bedroeg voor de opening tusscben
liet Z. L. cn pijler I
pijlerl

34 m.M.; pijler V

en pijler VI

27 m.M.; pijler X enpijlerXI

„

,,

1129

„

; „

VI

„

„

VII 28

„

; „

„

II „

„

III 30

„

; „

VII „

„

VIII30

„

; „

,,

III,,

„

IV 31

„

; „

VIII,,

,,

IX 30

,,

;

„

IV „

„

V 29

„

; „

„

X 30

„

.

IX

„

XII,,

„

30m.M.;

XIII 37

XlilN. L.

33

„ ;
„ .

Waniieer men in aanmerking neemt met welke gebrekkige middelen
de meting van de doorbuiging plaats bad , dan kan de afwijking tusscben
de waargenomen uitkomst bij de verscbillende, gebeel aan elkander
gelijke en op dezelfde wijze behandelde bruggen niet bevreeraden;
vooral niet als men daarbij in aanmerking neemt dat bet tijdens de
beproeving slecbt weder was met nu en dan een sneeuwbui. Ook bet
feit dat een enkele doorbuiging grooter was dan de berekende en dat
men bij sommige bruggen eene blijvende doorbuiging van een m.M.
ineeude waargenomen te hebben , niettegenstaande de trein voor den
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aanvang van de beproeving over de brug geredeu was, kan onder deze
omstandigheden geene verwondering baren.
De afwijking van de verticaal bedroeg, van onder beginnende aan de
oostzijde , waar de stijlen los van de sclioren waren, op ‘/.i van de lioogte
0.75 ni.M.; op '/2) 0.50 m.M. op '74 ) 0.50 m.M.; aan de westzijde waar
stijlen en scboren aan elkander waren vastgeklonken , mil; de doorbnigingen van de beide langsliggers bedroegen 8.5 en 3.75 mM. en die
van den dwarsdrager 2.5 mM, A1 deze buigingeu verdwenen na ontlasting van het beproefde deel.
Gvwicht bovenbouw.

Volgens de onderstaande, nit den gewichtstaat overgonomen label
was het gewicht van den bovenbouw voor eene briigopening, na aftrek
van de deelen der oplegging berekend op 4GG 335 KG. en aangezien de
lengte van den brugbalk , hart op hart van de eindstiilen, bedraacrt
103.25 M. is het gewicht per Mh 4517 KG. of 43.74 1. KG.
Het totaal gewicht voor een bovenbouw is samengesteld aldus:
Meskant
bezaagd
II 0 0 f tl (1 e e 1 e n.

o
K.O.

O

KG. 1 K.G.

KG.

o
KG.

K.G.

m.

K.G.

Langsliggers.

3420

13000

17320

Dwarsdragers.

2200

9750

11950

Wiiulkruisen.

5500

8000

13500

Bovenkoppelingen ....

13500

13500

Randen.

259000

259000

Sclioren.

5GGOO

56000

Stijlen.

55400

52500

B r u g b a 1 k e n.

Oplegging.
Bek , "Vloer en leuning.

10300
1400

8200

55G

000
5500

23.0GG 11.41G

Spoorstaven met toebehooren
Te zamen

.

.

19100
338G5
8100

397020

10856

31050

8200

5500

600

23.006 11.410 485435

Aan den geheelen bovenbouw, met inbegrip van de draaibrug is,
zonder de spoorstaven met toebehooren , verwerkt;
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B e n a m i n g“.

a

c

o

o

K.a.

K.G.

KG.

OJ

r»G05311 I37G75

Vaste brug-gen
Draaibrug* .

oa
oi-

G83U

.

Te zaraen

7291

5763G55 U-iOGG

O)O)

a

60

O;

(D

KG.

te

O

o
K.G.

KG

K.G

K.G.

3110 4519G2 114479

242

75582

6840

472.101

3401

030

2430

1011

8.540

21093 151902 117070

878

78018

7857

480.041

17977

Behalve (Lit tiij weo'ing Let gowiclit der vaste Lrnggen nieer bleek
te bedrageii dau volgeiis deii gewiclitstaat is Let iiiet onLelangrijk verscLil tnsschou de opgaaf volgens Lerekeiiing voor eeii overspaiining eii
deze tabel, nog veroorzaakt doordien daarbij iiiet wareii opgeiiomeu cle
deeleii tu.sscLeii do Lruggen op d(3 pijlors, de stoeleii Lovoii eene in
Nummer
Lestek of
overeenkomst.

OMSOHRIJVTNG

van hkt

WERE.

234

(Irondboringen bij Let HollandscL diep.

313

OnderLonw der draaibrng, remmingwerken, dukdalven en
leidainmeii , benoveus vaargeul en gedeelte spoorwegdam.

332

Maken van de pijlers :
Eerste perceel, de pneumatisch gefundeerdeu.
Tweede perceel, de anderen.

364

Maken en stellen van den Lovenbouw voor de draaibrng

367

Maken en stellen van den bovenbonw van de vaste Lrug.

389

Maken van eeii gedeelte van den Noordelijken spoorwegdam.

400

Gedeelteiij'ke beteugeliug van de Noordelijke geul.

411

Maken der beide landLoofden met aansluitende spoorwegdammen.
Maken van eene krib beneden den Noordelijken spoorwegdam.

452
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piiler XIII gemaakte kraidkamer, de afwatcringspijpen en eeiiige kleinere voorwerpen, die over het hoof’d wareu gezieu; niaar bij de uitvoering blekeii uoodig te ziju.
Uitfiavr.ii.
Voor zooveel de werken voor 1 Januari 1872 aaubestced of in nitvoerino- waren , ziju de uitgaveu te beschoiiwen als gosL'lue(i ten behoeve
van den bouw van de brag. Ka dit tijdstip zijn nog wel yerschiliende
bodemverdedigingeu aaagelegd , uitgebreid of hersteld, kribwerken geniaakt of verbeterd; maar de eigenlijke bouw van de brug kon , niet
het oogenblik waarop zij aan de Maatscbappij tot Exploitatie van htaatsspoorwegen ten gebruike werd gegeveii, _als geemdigif beschouwd worden, en daarom schijnt ook dit oogenblik een gescbikt punt te ziju ,
om de berekening der kosten van aanleg te sluiten.
In de onderstaande tabel zijn verzameld do titels der bestekkeii en
overeenkoinsten voor de werken, de nainen der aannemers die ze lutvoerden en de kosten, zooveel inogelijk voor ieder werk gesplitst in
aannemingssom en nicer of minder werk, en ziillp voor al de werken
ten behoove van de overbriigging tiisscben de kriiinen der wederzijdsche
dijken in de bovenvernielde periode iiitgevoerd.

AanneemAannemer.

M. Kronenbiirg, te
Culemborg.

Meer.

som.

f 11200

f

Minder.

Bedrag.

1226,64

f 12 426,64

D. Volker, te Dordrecht.

392 500

15 480,39

407 980,39

E. Gonin & Cie., te
Parijs.

629 000

5 301,98

634 301,98

D. Volker te Dordrecht
en A. Volker Lz.,
te Sliedrecht.

1 284 000

202 134,79

1 486 134,79

Kon. Ned. Grofsmederij,
te Leiden.

23 778

719,94=

1 466 740

5 856,60=

Paul van Vlissingen en
Diidok van Heel.

24 497,94=
f 1830

1470 766,60=

D. en A. Volker.

33 600

33 600,—

B. P. de Groot, te
Giesendam.

37 600

37 600,—

D. en A. Volker.

768 000

Idem.

87 000

21 234,97

789 234,97
87 000,—

Nummer
bestek of
overeenkonist.

OMSCHRUVING

van iiet

WERE

454

Leveren en verwerken van stortsteen.

464

Maken van twee kribben beneden den Noordelijken spoorwegdam en verlengen van den Oostelijken vleugeldam.
Veerhaven te Willemsdorp.

474
485

Herstellen der glooiingen van den leidam, maken van afsluitingen enz.

493
overeenkomst.
137

V^erlengen van eeue krib beneden den Noordelijken spoorwegdam

141

Maken van een gebouw te Willemsdorp tot verblijf van
Opzicliters.

182

Werken tot beteugeling der verdbping van den rivierbodem
tnsschen pijler XIII en bet Noordelijk landboofd.

185

Rijzendam bij den Noordbrabantscben wal.

186

Verlengen en verboogen der vleiigeldammen.

202

Werken tot verdediging van den Oostelijken vleugeldam,

207

Bezinken van eenige diepten nabij bet Noordelijk lanclboofd.

209

IJzeren staiidaards op de landboofdeu der brug..

212

Zinkwerken tot voorziening van den Oostelijken vleligeldam.

Uitvoeren van werken ter verdediging van den bodem der
Zuidelijke genl.

In die kosten zijn niet begrepen die van de voorwerpen welke van de
stapeljilaats te Dordrecbt gebaald zijn , met name dwarsliggers op den
gewonen weg en spoorstaven met toebeliooren , noch die van bet personeel.
Het gewone personeel was ten deele ook belast met andere zaken dan
de bouw der brug en bet is dus nauwelijks mogelijk de kosten te splitsen ;
voor bet buitengewone personeel bedroegen zij f 34 353,35 terwijl de
onteigenmg der gronden tusscben de beide rivierdijken beeft gekost
f 9200,44. Met nog £209,19 betaald voor bet bewaken en bedienen der
draaibrug en voor de verliehting der lantaarns op den leidam, is dus ,
metde boveugenoemde reserve, in het geheel uitgegeven £5 488 027,98.
Een deel der in de staten opgegeven werken zou niet meer gekost
bebben, al had men de brug voor dubbel spoor gemaakt. Dit is het
geval met die uitgevoerd volgens de bestekken 452 , 454, 464, 471,
485 en 493 en met al die opgenomen in de versehillende overeenkomsten
tot een gezaraenlijk bedrag van £ 547 821,68. Ook in de overige kosten
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Aannemer.

Aanneenisom.

D. en A. Volker.

f 50 640

Meer.

Minder.

Bedrag.

f 50 640,—

Idem.

89 000

89 000,—

B. Voordendag Az.

3 900

3 900,—

0. Kuijk, te Breda.

8 549

8 549,—

D. Volker te Dordrecht
en A. Volker Lz.,
te Sliedrecht.
D. Volker te Dordrecht.

9 060

9 660,—
26 775,—
3 977,—

D. Volker te Dordrecht
en A. Volker Lz.,
te Sliedrecht.
Idem.

85 350,-

Idem.

1 466,70

Idem.

120 872,05

Idem.

7 470,—

Idem.

31 370,—

Idem.

671,93

Idem.

21120,Totaal

f 5 444 365,—

zijn sommige begrepen die niet verhoogd zouden zijn hij eene grootere
hreedte der spoorwegdammen, zooals die voor de zinkwerken langs de
voeten der gronddammen , die voor de vlengeldammen, voor den leidam
enz. welke kosten niet afzonderlijk zijn na te gaan. Men kan echter ,
zonder vrees die te hoog aan te slaan, gerust zeggen dat eene overhrugging voor dubhel spoor wel voor f 10 000 000 zou te maken geweest
zijn en had men dit voor den aanvang van de overbrugging kunnen
bevroeden, dan zou men -waarschijnlijk geen werk voor enkel spoor
althans geen werk dat gedoemd is om voor enkel spoor te hlijven,
hebben gemaakt.
Personecl.

Voor de leiding der werkzaamheden, behoorende tot de overbrugging
van bet Hollandscb diep was door den Minister van Binnenlandscbe
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Ziiken

eene

Comniissie benoemd, bestaaude nit de Hoofdingenieurs

Waldokp en Kooi. en nit de Eerstaanwezeiid Ingeiiieurs MickaHlis en
VAN DUN Bergh. Laatstgenoemde was belast met bet dagelijkscb toe/.iclit
en meei' rechtstreoks onder zijne orders wareii de Sectie-ingenieurs VekMAES en Bake voor zooveel betrcft den onderbouw van de vaste brug en

de daniinen en de Bouw- en werktuigkundige Stang, voor zooveel aangaat do bovenbouw van deze brng werkzaam. Be uitvoeriiig van al
de werken behoorende tot de draaibrug was opgedrageji aan den Ad jnnctingenieur Clevzenaeb en de keuring en afneming van de raaterialen van
den gebeelen bovenbouw aan den Bouw- en Averktuigkundige Giesbers.
Verder waren nog verscheidene gewone en bnitengewone opzichters op
bet Averk aanwezig , niet sleclits om op de details der uitvoering te letten ,
maar ook om voortdurend opnemingen, vooral peilingen nit te voeren.

BRUO OVER DEN RIJN BIJ ARNHEM.

Pl. 5. Fig. 1—3 en 7—11.

Brug over den Rijn bij Arnlieni.
Nil (leii straatweg van Aruhem iiaar Wageningeu , ongeveer 1,5 kilo¬
meter boven de kerk te Oosterbeek doorsueden to hebben, schrijdt de
spoorweg van Arnhem naar' Nijmegen, in nagenoeg noord-ziiidelijke
richting , door den Eozandepolder en over den Rijn , tot even voorbij
den linker rivierdijk , om dan oostwaarts af te bnigen.
In bet reclite gedeelte ligt de brug over den Rijn, die tiisschen de
dagzijden der beide landhoofden 476 M. wijd is en bestaat nit zeveii
openingen , waarvan vier in den Rozandepolder , twee over de eigenlijke
rivier en de zevende over eene tusschen pijler VI en het linker landlioofd, in het bestaande zomerbed gemaakte aanplemping.
De vier eerste openingen ziju achtereenvolgens wil'd 55,5, 57,5, 57,5
en 58,25 M; de twee openingen over de rivier elk 95,5 cM. en de laatste
56,25 M'; de eerste en de laatste openingen gemeten tusschen de dagzijde van het landhoofd en het midden van den naastliggeuden pijler,
alle overigen van midden tot midden der pijlers.
De bouw van de landhoofden en pijlers werd aanbesteed op den 3den
Juni 1875 en aangenomen door D. Volker te Dordrecht en L. Volker
Az. te Sliedrecht voor £ 579 000.
Voor het opmaken van het ontwerp waren, ter plaatse van de pijlers
I tot IV en van het linker landhoofd, grondboringen verricht, tot even
beneden A.P. en ter plaatse van de beide rivierpijlers tot ruim 10 M.
onder A.P. Bij de vijf eersten werd overal fijn zand , bij de beide laatsten
fijn zand, en daaronder fijn zand met eenige slappe klei aangetroffen,
zoodat het zeer twijfelachtig was of de bodem , zonder verdere voorziening het gewicht der pijlers met hunne belasting zou knnnen dragen.
Het bestek was opgemaakt in de onderstelling, dat het zand, tot
dracht van den daarop te brengen last, geschikt was ; maar , omdat
de zekerheid daarvan niet bestond, was eene bepaling opgenomen,
dat in het rivierbed en op de uiterwaarden proefpalen zouden worden
geheid en dat, indien daaruit bleek dat eene paalfundeering onder den
beton noodig was , deze zou worden uitgevoerd.
De hoogte der waterstanden wordt in het bestek opgegeven te bedragen bij
Middelbare rivier.8.53 M. boven A.P.;
Laagwater bij open rivier .

6.72

,

,

n

j

bij ijsgang.5.83

,

„

,

;

Hoogwater bij open rivier .... 12.72

„

,

,

;

„

,

„

.

Id,

Id.

.

.

.

bij ijsgang.13.26
SU'un\mnlen.

Nadat eenige, bij de uitvoering van het work noodige gebouwen,
waren opgeslagen, werd, op 4 Juli, met den bouw van de brug aangevangen, door ontgraving van den fundeeringput voor het Linker
Landhoofd. Voor de hoogte van den onderkant der betonfundeering
was ill het ontwerp gesteld 4 M. boven A P., doch daar het bleek dat

Pl. 5. Fig. 7—11.
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op die diepte de veeulaag niot geheel was weggeiiomen word de put
een M. dieper uitgebaggerd. llij liet slaan der proefpaleii word bevondeii dat eeiie onderbeiing van bet laudlioofd noodig was.
Evenwijdig aan de as van do brag werden 24 rijen , elk van 12
jialcn, ingeheid, die omgoven werden door een rechthoekige knip
van dampalen, king 25, breeil 12.50 M. De heipalen staan hart op
hart een M. nit elkander, zij zijn ingeheid tot gemiddeld 6.26 M. onder
.\.P. en de koppcn zijn afgczaagd op 4 M. boven A.P. De palen van
den dainwand zijn 20 cM. dik , behalve de vier hoekpalen die 30 cM.
in bet vierkant meten; zij reiken tot ongeveer A.P, en de blijvonde
hoogte van den bovenkant is 8.50 M. boven A.P. Met de beheiing
werd op 17 Augustus aangevangen en den 20sten October kwam zij
gereed. Op 8 November werd de betonstorting aangevangen; maar
reeds op 11 November inoest die, ten gevolge van den snel opkomenden was van het water, worden gestaakt, toen de storting der tweede
laag was gereed gekomen.
Oednrende de wintermaanden kon bet werk niet voortgezet worden ;
maar zoodra het dooiweder inviel werd met do storting van de derde
laag beton aangevangen.
Dit had plants op 15 Februari 1877, na den niiddag, doch reeds
spoedig daarna begon het water in de rivier weder snel to wassen eii
het gelnkte alleen door met bnitengewone krachtsin spanning voort te
werken, oin met die storting in den nacht van 17 Febrnari gereed te
koraen. In 38 nren waren 700 Ml beton verwerkt.
Het water bleef wassen tot het, op 16 Maart, zijn hoogsten stand,
van 4.19 M. boven M.R. (12.72 M. boven A.P.) bereikte, zijnde de
hoogst bekende stand bij open rivier, die ook op 3 April 1845 was
waargenomen.
Na 16 Maart begon het water regelmatig te vallen en bij het einde
van die niaand was het tot 1.82 M. boven M.R. gedaald.
Op de betonlaag , die met zijn onderkant op 3.01 en met zijn boven¬
kant op 8.60 M. boven A.P. ligt, is het metselwerk van den pijler
aangelegd , ter lengte van 22 en ter breedte van 9.50 M. De vorm is
cen rechthoek waarvan de beide hoeken, aan de noord- of rivierzijde,
in het verstek zijn afgesnoten, over eene lengte, langs de schuine
zijde gi'ineteu, van 3.82 M.
Met elf rondgaande versnijdingen is de voet opgetrokken tot 9,50 M.
boven A.P., waar de afmetingen nog 20 en 7.25 M. bedrageu en hierop
rust een prismatisch blok metselwerk, hoog 3.50 M., waarvan de horizontale doorsnede bestaat uit twee rechthoeken, van welko die aan
de zuidzijde 19.60 M. lang en 5 M. breed, die aan de noordzijde
15.50 M. king en 2.25 M. breed is ; tegenover de schuine zijde van
den voet springt dus het voorvlak van dit blok, aan ieder einde van
den pijler ter lengte van 2.05 M., 2.25 M. terug.
Op de hoogte van 13 M. boven A.P. vaugt het sehoone werk van
den pijler aan en de buitenvlakken zijn daarboven geheel mot hardsteen bekleed, met nitzondering van den later te vermelden koppolmunr, van een klein gedeelte der zijvlakken, van het achter- of zuidvlalc dat onder den grond komt en van de straks te vermelden inspringende gedeelten.
Op deze hoogte is de pijler in aanleg lang 18.685 M. en dik 6,8425 M.
De voorsprong aan de rivierzijde, is ter hoogte van 1.45 M. verticaal
opgetrokken, daarboven heeft hij evenals de overige vlakken eene
helling van 1 op 20. Op 19.85 M. boven A.P. is de totale lengte van
den pijler 18 M. en de dikte bij de niteinden 4 M. en bij de daaraan
grenzende gedeelten 6 M.; daarboven zijn alle buitenvlakken verticaal
opgetrokken.

45

Pl. 5. Fig. 4—11.

Het middenste gedeelte van deii ])ijler treedt eeliter ten opzichte van
de beide einden of pijlerkoppen terug. Op de boogte van 19,60 M. boven
A.P. ligt de verticale voor of noorlzijde van den munr, die de beide
pijlerkoppen vereenigt, 1.80 M. nader bij de pijleras dan het voorvlak
van den pijlerkop en op de achter- of znidzijde is de voorsprong 11 cM.;
voor- en a'cbtervlak zijn verticaal opgetrokken. In dien nmur zijn gespaard twee gewelven of poorten , wijd 3 M. in den dag , liggende met
den top van het gewelf op 19.60 M. boven A. P. en met den onderkant op 15.30 M. boven dat peil. In elk der pijlerkoppen is een dergelijk gewelf bespaard , dock bier niet over de geheele dikte des pijlers,
maar slechts ter lengte van 2,40 M Deze vier besparingen hebben geineenscliap door gewelven, wijd 1.12d. hoog 2.12 M. in de pijlers.
Hehalve een gedeelte ter breedte van 0.89 M. aan de znidzijde, besteind tot dracht van de liggers van den door gang achter het landhoofd . waarvan de dekzerk met zijn bovenkant ligt op 21.20 M. boven
A. P., is de koppelimuir opgetrokken tot 22.275 M. daarboven. De-bo¬
venkant van de deklijst op de pijlerkoiipeii ligt 22.74 M. boven A. P.
en de bovenkant der parapetnmren vondorn die pijlerkoppen op 24.04 M.
boven A. P.
,,
,
•
,
In het inwendige der pijlerkoppen zijn nog, ter bespai'ing van metselwerk, met beton gevulde r.uimten gebloven, zooals de teekening
aanwijst.
Bij de uitvoering van het gedeelte van den pijler boven de betonfundeering viel niets meldenswaardigs voor.
De uitvoering van het Recliler Landlion/d gat tot geene enkele moeielijkheid aanleiding. Bij het onderzoek van den bodem bleek dat ook
liier eene paalfnndeering noodig was.
Met ontgraving van den fundeeringput is in Mei 1876 aangevangen en
toen die in Juli tot 0.50 M. onder M. It. gevorderd was, is begonnen
met het heien van een damwand met eene rechthoekige inwendige
ruimte, lang 25 , breed 12.50 M., waarin 288 paleu geheid zijn, evenals
bij het Linker Landhoofd. De punten dor palen reiken hier tot gemiddeld 6.58 M. onder, die der daraplanken tot gemiddeld 2.82 M. boven
A.P. De betonkuip is tot 6 M. boven A.P. nitgebaggerd, de palen zijn
op 6.50 M. boven A.P. afgezaagd en de bovenkant van den beton , die
in eene laag in den drooge gestort is, reikt tot 10 M. boven A.P Gediirende de betonstorting was het weder ongnnstig en daardoor word
dit werk veel vertraagd. Voor het verwerken van de benoodigde 1250
M®. werden niet minder dan 5'/2 dag of 60 werkuren gevorderd.
lie storting kwam in September gereed en, na verharding van den
beton , werd in October, met metselen aangevangen: welk werk, met
eene tusschenpoozing van eene week om de op 10 November ingevallen
vorst, tot het einde dier maand werd voortgezet en in Mei 1877 werd
hervat en voltooid.
Op den beton is wederora het metselwerk aangelegd, in den vorm
van een rechthoek lang 21.930 M., breed 9.55 M., met twee afgesnoten
hoeken lang laugs de schnine zijde gemeten , 3.57 M. en metvelerondgaande versnijdingen opgetrokken tot 11 M. boven A.P., waar de lengte
nog 19.93 M. en de breedte 7.55 M. bedraagt.
Van 11 tot 13 M. boven A.P. zijn de wanden van het metselwerk
verticaal en bestaat de doorsnede weder nit twee , met de lange zijde
aan elkander sluitende rechthoeken, lang 19.63 en 15.50 M. , breed
5.315 en 1.935 M., zoodat de langste of noordelijke rechthoek, aan
beide zijden 3,065 M. buiten den anderen uitsteekt.
Aan de grond- of noordzijde versnijdt de mnur , op 13 en op 13.55 M.
boven A.P., telkens 25 cM. en is hij overigeus tot den omlerkant van
de kroonlijst, verticaal opgetrokken , met uitzondering van het middelste
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gedeelte, ter lengte v.in 6.40 M., dat, van 19 M. boven A P. tot den
onderkant van de dekzerk, sclinin is opgetrokken en ongeveer 1.90 M.
in dikte vermindert.
Aan de rivierzijde versnijdt de inunr 24 cM. en is de voorsprong met
cen , de acliterste reclithoek- ter wederzijde van den voorsprong met
twee versnijdingen van 25 cM. opgetrokken.
^ He bovenkant der versnijdingen van bet gedeelte buiten den voorsprong,
die ook rondom de kopeinden van bet landliootd doorgaan y liggen op
dezelfde lioogte als die van de grondzijde van dien niuur. Ook voor
den voorsprong ligt de bovenkant der' onderste versnijding op 13 M.
boven A.P., maar die van de tweede ligt op 14 M. boven A.P.; daarop
is een sclinin afgewerkt dekstuk , met zijn bovenkant op 14.45 M. boven
A.P. geplaatst en hierboven heeft ook dit muurvlak. evenals de
anderen , eene belling van 1:20, tot 20 M. boven A.P., waarboven alle
dagvlakken te lood opgemetseld zijn.
Ter boogte van 15.289 M. bo'ven A.P. vangt, in den voorsprong,
eene inkassing , met verticale zijwanden en acbterwand aan , breed 9.20
M. en op 19.85 M. boven A.P. 1.80 M. diep, zoodat ook bier, aan elk
einde van bet recbtstand , een pijlerkop aanwezig is gedekt met eene
zerk, waarvan de bovenkant ligt op 22.74 M. boven A.P. en waarop
een bardsteenen parapetmnur staat. reikende tot 24.04 M. boven dat peil.
llet voorvlak van den voorsprong onder de inkassing en de pijlerkopjien zijn gebeel met bardsteen bekleed , de zijvlakken der laatsten
sleebts voor zoover zij niet onder den grond komen.
Ook voor de pijlers I, II en 77/ Week eene gebeide fimdeering noodig
to zijn en voor elk hunner werden 128 palen in den grond geslagen ,
voor pijler 1 tot de diepte van 6.42 M. onder A.P., voor pijler II tot
8.30 _M. onder A.P. en voor pijler III tot 6.19 M. onder A.P. De dampalenwand , die de betonfundeeriug omgeeft, omsluit eene ruimte , recbthoekig lang 13.728 M., met twee drieboekige koppen, waardoor de
lengte in de as van den pijler wordt 22.728 M., terwijl de inwendige
breedte 9 M. bedraagt. De palen staan, in alle ricbtingen, hart op
bart 1.07 M. nit elkander. De gemiddelde diepte vraarop de punt der
dampalen reikt is voor pijler I 3.45, voor pijler II 3.42 en voor pijler
III 3.40 M. lioven A.P.
De koppen der palen zijn afgezaagd op 6 M. boven A. P., de grond
IS weggebaggerd tot 5.50 M. boven A.P. en de bovenkant van den beton
ligt op 8.50 M. boven A.P.
De zijden van den, op den beton aangelcgden fundeeringinnur, loopen
evenwijdig met die van den damwand. Op 8.50 M. boven A.P. is de
lange zijde van dien muur 12.486 M., terwijl de breedte bedraagt 6 M.
Op ^9 bl. boven A.l. bedraagt de breedte nog .5 IVI. Op deze boogte
begiut bet scboone werk en is de doorsnede van den pijler gevormd
door een recbtboek,^ breed 4.63 lang 10 M. met aan ledere zijde een
punt, waarvan de beide zpvlakken loodrecbt op elkander staan en door
een cirkelboog van 2.315 M. straal met de lange zijde van den pijler
verbonden zijn.
De zijvlakken van den pijler zijn opgetrokken met bellingen van
1 : 20, voor zooveel betreft de spitsbogen tot 13.25 M. boven A.P. voor
bet middelste gedeelte van den pijler, ter lengte van 9.10 M.,bij pijler
I en Ill tot 14.85 M., bij pijler 11 tot 15.189 M. boven A.P., terwijl
de koppen der pijlers met parapetmmir zijn opgebouwd, tot 16.30 M.
boven A.P. en aan de buitenzijde, boven den spitsboog, door halve
gelijkzijdige achthoeken van 1.619 M. zijde zijn begrensd.
Alle biiitenvlakken zijn met bardsteen bekleed.
Bij den bonw van geen dezer drie pijlers werd eenige moeielijkbeid
ondervondeii.
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Ook bij den bouw van pijier IV viel weinig voor dat vermelding
verdient. In Juli 187G was de fnndeeringput, tot 6.5 M. onder M. R.
uitgebaggerd eu werd met het heien aangevangeu. In Augustus waren
damwand en palen ingeslagen eii de laatsten afgezaagd; op 21 Augustus
werd met betonstorteu begonnen en in 4 dagen (63 werkuren) waren
1100 M^., door twee kokers, gestort. Oni de fundeering van den pijier,
die in de zomerkade van den Rozandejiolder geplaatst was, te kunnen
maken, was eene sleuf of baventje gebaggerd; zoodra, door aanvulling daarvau, een kleidam om den iiijler was verkregen, werd de
betonkuip leeggeponipt en boewel de waterstand in de rivier eene lioogte
van 2.30 M. boven de fundeering bereikte, leverde de droogniakiiig
lioegenaamd geeu bezwaar op.
Gedurende de liooge waterstaiiden in Februari en Maart 1877, moest,
wegens het onderloopen van liet bouwterrein op de beide oevers bet
werk gestaakt worden, niaar overigens liep het zonder stoornis af.
De ruimte binnen den damwand, die de betoufundeering omsluit,
heeft een rechthoekigen vorm met, in het verstek afgesneden hoeken.
Zij is inwendig in de as lang 27 M. en breed 12 M. Langs de lange
zijden is de lengte van den wand 19.97 M. lie onderkant derdampalen
reikt tot gemiddeld 0.204 M. onder A P.; de bovenkant is afgezaagd op
6.50 M. boven A.P. In den put zijn ge.slagcn 262 heipalen die tot de
gemiddelde diepte van 8.46 M. onder A,P. reiken en op 3.26 M. daarboven zijn afgezaagd. De put is uitgebaggerd tot 2.76 M. boven A.P.
en de bovenkant van den beton ligt op 6.50 M. boven dat peil.
Het grondvlak, waarmede de gemetselde pijier op den beton rust,
bestaat nit een rechthoek gesloten door twee halve cirkels. In de lengte
as gemeten is de pijier lang 23.60 M. en in de dwarsas, breed 8.60 M.
Op 7.50 M. boven A. P. zijn beide afmetingcn met twee meters verminderd en op deze hoogte vangt een cylindrisch blok aan dat 6.25 M. dik
en een M. hoog is.
Op 8.50 M. boven A. P., waar de pijier 6.15 M. dik en 21.15 M. lang
is in de as, vangt het schoone werk aan, dat met hellingen van 1:20
opgetrokken is tot 13.50 M. boven A. P. Op deze boogie verandcrd de
vorra van de horizontale doorsnede van den pijier. Zij bestaat bier
nit een rechthoek lang 15 M., breed 5.605 M., met aan iedere zijdo,
een regelmatig half achthoekigen kop omschreven om een cirkelboog
van 2.5025 M middellijn. Hooger op hellen alle buitenvlakken wedor
1:20. Tot dracht van de brnggen zijn eehter in beide lange zijden inkassingen gemaakt en wel aan de landzijde van 15.289 M. boven A. P.
opwaarts, wijd 9.10 M. en aan de rivierzijde van 20.753 M. boven A. P.
opwaarts, wijd 11.25 M. De wanden van die inkassingen zijn verticaal
en in tegenstelling van de rest van den pijier, niet met hardsteen bekleed. Buiten de inkassingen is de pijier nog opgetrokken tot 22.72 M.
boven A. P.
Kort na de goedkeuring der besteding werden de proefpalen voor de
pijlers V en VI geslagen en, evenals bij het linkerlandhoofd bevonden
was en later ook voor de andere steunpunten zou bevonden worden,
wees zich ook bier de onvermijdelijke noodzakelijkheid aan om eene
paalfundeering onder den beton te maken.
In het voorjaar van 1876 werd een aanvang gemaakt met het baggcren van eene fundeeringsleuf voor pijier V, ongeveer tot de diepte
waarop de onderkant van den beton zou komen te liggen. Op 1''. Juni
werd met het inheien een aanvang gemaakt, inaar de hooge waterstanden in het einde dier maand en in het begin der volgende waren
oorzaak dat eerst op 19 .Juli met het slaan der palen voor den dam¬
wand kon aangevangen worden en hadden mede ten gevolge, dat door
invloeiing van zand de fnndeeringput 70 c.M. verondieptc, welk zand
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echter gedurende de beheiing van den damwand , door den stroom weder
gedeeltelijk verplaatst werd. Oni van die giinstige werking zooveel
inogelijk partij te trekken werd liet inlieien van de boven- en benedenvlakken van den damwand nadat de lange zijden voltooid waren eenige
dagen uitgesteld. Nadat de heipalen waren afgezaagd en losse scbermen
in de kuip waren gesteld , werd dit doel ton deele bereikt en daarna
de bebeiing voltooid en bet nog te veel in den put acbtergebleven
zand met den beugel uitgebaggerd, waarna de vereischte 1000 Mb
beton , in drie lagen van 1.5 M. dikte in 4'/.. dag of GO werkuren
werden gestort.
llet droogmaken van den fundeeringpnt werd eenigen tijd , door den
Imogen waterstand vertraagd. Het binnenvlak van den damwand was
met zeildoek bekleed en om dit doek tegen den wand aan te person
word op 24 September begounen met het daartegen aanstellen van
planken , waarvan de voet, door een laag bazalt, dik IM., tegen bet
zeildoek werd gedrukt, met bet gunstige gevolg dat, op 29 September
de kuip in drie uren , met eene locomobiel word ledig gepompt en dit
werktuig, ter verdere droogmaking later uu en dan nog slecbts eenige
oogenblikken belioefde te werken.
Met het metselwerk werd een aanvang geraaakt. In bet begin van
October bad een sterke was van de rivier plants, zoodat bet water
tot ruim 3 M boven den bovenkant van den beton reikte en or
dag en nacht moest doorgewerkt wordeii om den pijler boven water te
krijgen. Het groote nut van do bokleeding van bet zeildoek met jdanken
bleek liierdoor volkomen, want, ook zelfs onder deze ongunstige onistandigbeden was de eene locomobiel ruim voldoende om denputdroog
te bouden.
Het verdere afwerken van den pijler geschiedde zonder eenig bozwaar,
sleclits was de hooge waterstand van Februari 1877 oorzaak dat, door
bet onderloopeu der bouwterreinen, ook bier Iiet werk eenigen tijd
moest Worden gestaakt. In Juli 1877 was liij gebeel voltooid, terwijl
van den lagen waterstand van October daaraauvolgende gebruik gemaakt
werd, om den damwand af te zagen.
He betonkuip bestaat uit een rechthoek met twee driehoekige koppen.
Zij is iuwendig wijd 12 M. en lang, in de as, 33.G2M.; laugs de lange
zijde van den wand bedraagt de lengte 21.G2 M. De onderkant der
damjialen reikt tot geraiddeld 0.147 M. onder A.P., die der heipalen
tot G.ir* M. daaronder. De damwand is afgezaagd op 6.50 M. boven
A.P. In den put zijn 292 paleii goslagen, waarvan de kop is afgezaagd
O}) 3.50 M. boven A.P. De onderkant van den beton ligt 2 M., de
bovenkant G.50 M. boven A.P.
Het grondvlak van den pijler bestaat weder uit een rechthoek en
twee spitsbogen. waarvan de recbte zijden elkander onder een hoek van
90° snijden en door cirkelbogen aan het eigenlijke pijlerlicbaam verbonden zijn. Op den beton is de rechthoek breed 7 M. en zijne lange zijde
is 16.626 M. In de as is de lengte, O]) den beton gemeten , 26.26 M.
Op 7 M. boven A.P. versmalt de pijler tot 6 60 M.; op 7.50 M. tot
6.25 M. Hierboven bebben alle vlakken eeu.e belling van 1:20, voor de
beido lange zijden, over eene lengte van 11.25 M., tot 20 M. boven
A.P., waar de pijler 5 M. dik is en verder tot 13 M. boven A.P.
waar de dikte 5.70 M. bedraagt. Op deze boogte is de spitsboog afgedekt met eene afwaterende dekzerk , dik aan den buitenkant 50 cM.
en 50 c. M. smaller dan de daaronder gelegen pijler. Boven deze
boogte beeft de pijlerkop een veelhoekigen vorm , zooals de teekeniiig
aanwijst, die boven bet draagvlak van den bovenbouw nog met eene
hardsteenen borstweriiig is afgiulekt, waarvan de bovenkant ligt op
21.60 M. boven A.P.
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Boven den beton is de gelieele pijler met hardsteeu bekleed.
Met bet lieien van do palen voor pijler VI kwam men op 13 Mei
1876 gereed. Bij bet beien van den damwand ontstond, door sterken
was van bet water, eenig opontboud, dat ecbter opgebeveii werd
door aanvoer van langere palen. In Juni kwam de geheele bebeiiug
gereed, werden de beipalen op 2.50 M. boven A.P. aigezaagd , betgeen
met twee zagen, in 9 dagen tijd nitgevoerd werd en werd met de
betonstorting aangevangen.
Zoodra de beheiing gereed was werd getraeht de , door nitbaggering ten
beboeve van de fimdeering van den pijler gevormde gleuf weder aan te
plempen, maar dit doel kon , bij bet aanboudend wassend water, niet
bereikt worden; door den sterken stroom had , boven en zuidwaarts
van den pijler, uitschuring van den bodem , tot de diepte van 1 a 2
M. plaats. Om verdere verdieping te voorkomen. werd de pijler, aan
de bovenzijde', door middel van een rijtendam, met den oever verbonden,
maar zoodra deze aangesloten was en de ricbting van den stroom daardoor om den noordoostboek van den pijler geleid werd . ontstond nabij
dien hoek eenige meerdere diepte , die bet storten van 170 scheepstou
scbrotbazalt noodzakelijk maakte. Die verdieping en de snelle was van
bet water deden de vrees ontstaan , dat de damwand te weinig wederstandsvermogen tegen eene verticaal opwerkende kracbt zou knnnen
aanbieden en om die te vermeerderen werd bij , door eene belasting met
stortsteen op twee honten vloeren aangebracht, bezwaard. Het water
rees tot 10.51 M. boven A P., zoodat de tot 10 M. boven A. P., afgesloten knip^ overstroomde en om daarin geen belangrijke verondieping
door invloeiing van zand te verkrijgen , werd de damwand door opboeiing
tot 10.60 M. boven A P. verboogd.
In bet begin van Juli waren de benoodigde 1950 M®. beton, door
twee kokers , in 77 werkuren gestort, dock om den boogen waterstand
werd bet bedenkelijk geacht met bet ledigpompen een aanvang te maken
voor den 27sten dier maand-, Toen had dit plaats, bij een waterverscbil
van 1.25 M, Even als later bij pijler V was ook bier op het zeildoek
eene doorgaande beplanking aangebracht en evenmin bier als daar gaf
de droogrdaking en de latere drooghouding tot eenige moeite aanleiding. _De opmetseling van den pijler had, zonder eenig vermeldenswaardig_ voorval plaats. evenals’die van de bazaltkade langs bet jaagpad
op de pijlerfundeering opgetrokken , die in October 1876 gereed kwam,
terwijl de pijler in December van dat jaar voltooid was.
De vorm van den pijler wijkt door de aanwezigheid van bet jaagpad,
gebeel af van dien van pijler IV, al staan beide langs de uormaallijn
van de rivier.
De vorm van de fundeeringkuip is een recbthoek met twee in bet
verstek afgesneden boeken ; langs de zijde van de rivier is de kuip
inwendig lang 27 M., de breedte in de as is 13.65 M.; aan de landzijde
is de recbte damwand 19.97 M. lang , terwijl de gedeelten , die haaks
op de lange zijde staan, 10.135 M. lang zijn en de beide scbuine
zijden eene lengte hebben van 4.97 M. De dampalen reiken met bnnnen
voet, aan de landzijde, tot gemiddeld 0.302 M., aan de rivierzijde tot
gemiddeld 1.256 M. onder A.P. en bun boveneind is afgezaagd op
7.50 M. boven dat peil. In de kuip zijn geslagen 300 beipalen met de
punt tot gemiddeld 7.75 M. onder A.P. en waarvan de kop op 2.50 M.
boven A.P., is afgezaagd ; de bodem is uitgediept tot 1.65 M. boven
A.P. en de bovenkant van den beton ligt op 7.50 M. daarboven. Op deze
hoogte vangt het metselwerk van den pijler en van den bazaltmnnr,
langs bet jaagpad aan.
De voet van den laatsten , die 1.40 M, dik is, ligt over 14.5 M. cvenwijdig aan en 0.5335 M. binnen den binneukant van don -dampalen4
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wand; do beide uitoindeii van dien niuiir /.ijii, langs de rivierzijdo
ojiefvormig en verder langs de binneiizijde van don dwarswand van de
kuip omgebogeu, in welke ricbting zij eene lengte van 4.75 M. hebben.
Het voorvlak van dezen niuur heeft eene belling van 1 : 20 en de
bovenkant van de 0.50 M. breede dekzerk ligt op 10.53 M. boven A.P.
Het grondvlak van den pijler heeft een langwerpig reehtlioekigeu
vorm, met in het verstek afgesnoten hoeken, zoodat de niteinden
halve regelmatige achthoeken vertoonen. De lengte en breedte in de
assen zijn 23.60 en 8.G0 M. Het metselwerk is , met acht rondgaande
halve steens versnijdingen, opgetrokken tot 8.50 M. boven A.P. en
van hier tot 9.50 M. boven A.P. bestaat de horizontale doorsnede nit
een rechthoek met twee halfcirkelvormige koppen, breed 6.25 M.,
lang over de as 21.25 M.
Op deze hoogte vangt het schoone lichaam van den pijler aan , dat
eene doorsnede van denzelfden v^rm heeft en in aanleg 21.05 M. lang
en 6.05 M. breed is. Het werk is met hellingen van 1 :20 opgetrokken
tot 13.50 M. boven A.P. , en van hieraf tot de deklijst hebben de kop¬
pen weder den achthoekigen vorm en zijn zij 0.60 M. smaller dan het
middelste gedeelte van het pijlerlichaam. De wanden der koppen behouden de helling van 1:20 tot de deklijst; die van het middendeel
der pijlers zijn boven 20 M. boven A.P. verticaal opgetrokken.
Tot dracht der brnggen zijn in de beide lange zijden van den pijler
inkassingen gemaakt aan de rivierzijde , wijd 11.25 M., en liggende met
de zool op 20.753 M. boven A.P. , naar de zijde van het landhoofd,
wijd 9.10 M., en liggende met den onderkant op 15.289 M. boven A.P.
Op de koppen bevinden zieh verhoogingen , waarvan de bovenkant ligt
op 22.72 M. boven A.P.
De ruimte tnssehen den pijler en den bazaltmuur is aangevuld met
zand, gedekt door eene laag klei, dik 1 M., waarop weder ongeveer
0.45 M. zand , waarin een klinkerbestrating is aangebracht.
De uitgaven voor het onderheien der pijlers en landhoofden hebben
bedragen voor:
f 10 883.46
het reehterlandhoofd
pijler I.

4 334.86

, n.

5 668.55

,

III.

4 207.11

,

IV.

13 888.38

,

V.

11248.73

, VI.
het linkerlandhoofd,
Te zamen

10 933.30
10 447.24
f 71 611.3

Op elk van de koppen van de pijlers IV en _VI is een brughnisje
geplaatst, waarvan de inrichting en de vorm nit de figunr zichtbaar
zijn. De bonw van deze huisjes is opgenomen in bestek 679, waarbij is
aanbesteed het voltooien van de aardebaan en het maken van verschillende grond- en metselwerken, tnssehen het station Arnhem en den
voet van den afrid in de Betuwe , welk werk werd aangenomen door
J. Hillen te Grave voor f 282 600.
Tot herstel van de gemeenschap langs den Zuider Kijndijk moest
achter het linker landhoofd een doorgang gemaakt worden. Met de
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aamiemcrs 0. Volkee en A. Volkee Lz. werd voor de iiitvoering van
liet daarvoor noodige landlioofd eeiie overeenkomst gesloteii. Dit werk,
dat bij bestek 609 verrokeiul is, werd aangenonien voor f 26100. In
October 1876 werd met bet graven van den fundeeringput een aanvang
gemaakt.
In eene recbtboekige ruimte, lang 15.20 M., breed 7.20 M., door
eene dampalenwand omgeven , werden 105 beipalen geslagen. De put
werd ontgraven tot 6 M. boven A.P. , de palen afgezaagd op 6.50 en
de damwand op 8.50 M. boven A.P.; tot welke laatste hoogte de kuip
met beton is aangevuld.
Op deze boogte werd bet metselwerk, ter lengte van 13.25 M. en
ter breedte van 5.25 M., recbtboekig aangelegd en met acbt balvesteensversuijdingen opgetrokken tot 9.50 M. boven A.P., vanwaar de pijler,
met verticale wauden, altijd recbtboekig ter lengte van 11,25 M. en
ter breedte van 3 M., is opgemetseld tot 22.10 M. boven A.P. In den
pijler is eene opening bespaard, wijd 4 M., boog in de as 7 M. , van
onderen door een cirkelboog met 0.60 M. pijl, vanboven door een
balven cirkel afgesloten.
4-an de rivierzijde is, in den pijler, eene inkassing gespaard, tot
draebt van den bovenbouw, lang 9.20 M., waarvan de zool ligt op
21.20 M. boven A.P. Hieraebter is de muur, ter boogte van 21.20 M.
boven A.P., 0.80 M. dik, terwijl de acbter- of grondzijde belleud
afgewerkt is. Op de uiteinden van den mniir staat eene bardsteenen
borstwering, waarvan de bovenkant ligt op 24.04 M. boven A.P. Die
borstwering is 0,85 M. boog en zijn voet is aan de binneuzijde , gesteund
door bardsteenstukken , breed 1.40 , dik 0.64 M.
Boven den grond zijn de zijvlakken met bardsteen bekleed, terwijl
de inkassing tot draebt der brug met bardsteen gedekt en al wat daarboven ligt of gebeel van bardsteen, of met bardsteen bekleed is.
Bij bet slaan der palen bleek de grond zoo vast te zijn, dat de voorgestelde diepte niet kou bereikt worden; zij zijn dan ook niet dieper
dan tot gemiddeld 3.47 M. onder A.P. geslagen, terwijl de pnnten der
damplankeu de gemiddelde diepte van 3.50 M. boven A.P. bebben be¬
reikt; daarentegen lag de zandlaag 30 e.M. dieper dan verwacbt werd,
zoodat onder den beton nog eene laag zand van die dikte is aangebraebt.
In October 1876 werd met dit werk aangevangen; in September 1877
was bet voltooid.
Grand- en rijswerken.

Ilet terrein rondom den voet der pijlers I, II en IV, langs de noordzijde van pijler III en langs de zuidzijde van pijler Vl is met sebrotbazalt bezet, evenals de benedenglooiing van de aardebaan langs de
voorzijde der beide landboofden; de rivierbodem noordwaarts van pijler
VI en rondom pijler V is bezet met zinkstukken , waarop eene steenbestorting is aangebraebt, die met zijn bovenkant reikt tot de diepte
waarop de dampalen zijn afgezaagd.
De op den reebteroever, langs den Rozandepolder, aanwezige zomerkade is over eene lengte van 1200 M. afgegraven en vervangen door
eene nieuwe, meer binnenwaarts gelegen kade; aan beide einden aan
de bestaande aansluitende en waarvan de kruin, die 3 M. breed is ligt
op 12 M. boven A.P. Aan de bnitenzijde beeft deze nieuwe kade een
beloop van twee op een , aan de binnenzijde van 3 o]) 1; zij is gebeel
van klei opgetrokken en de beide taluds zijn bezood.
Tusseben bet reebter landboofd en de rivier is bet terrein over eene
breedte van 50 M. ter wederzijde van de as, van den spoorweg, tot de
boogte van 10 M. boven A.P. afgegraven.
‘
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Het zomerbed in de rivier lieeft in do brag eene breedte van 150 M.
Aan de zuidzijde is liet beperkt door pijler VI, aan de noordzijde door
een beloop, hellende gemiddeld ongeveer 10 op 1; de bodein is uitgebaggerd tot 3.80 M. boven A.P.
De grond, voortkomende nit de uitbaggeriiig in de rivier en van de
outgraving op den rechteroever is, bebalve tot vorming van een klein
gedeelte spoorwegdam op beide oevers, gebruikt tot aanplemping van
de ruimte tiisschen pijler VI en den linker oever eu tot vorming van
een jaagpad, dat langs de rivierzijde van pijler VI geleid is en, voor
zoover het met dien pijler een geheel voriut, reeds bij de beschrijving
daarvau werd verineld.
De bovenkant van de aanplemping, die op de situatieteekening zichtbaar is , ligt op 10 M. boven A.P.; het geheele lichaain is gevormd van
zand met eene 0.50 M. dikke laag klei afgedekt.
De voet van het jaagpad bestaat nit een rijspakwerk, vvaarvan de, op
7.50 M. boven A.P. gelegen kruin eene breedte heeft van 3M. enwelks
voet rust op eene bleeslaag, dik een M. die aan de rivierzijde 5 M.
nit dien voet uitsteekt. Het jaagpad is opgetrokken met eene buitenglooiing van 2 op 1, tot 10.40 M. boven A.P., op welke hoogte de
kruin, met eene tonrondte van een decimeter daarboven , 4 M. breed is.
Tegen de daarachter gelegen aanplemping steunt het jaagpad met een
beloop van 3 op 1.
Het jaagpad is gemaakt met den grond dien de nitbaggering en de
ontgraving opleverdon , dus in hoofdzaak nit zand, doch boven de hoogte
van 9.50 M. boven A P. zijn kruin en buitenbeloop met een M. dikte
zuiver klei bekleed. Overigens is, op het buitenbeloop . eene steenbebezetting, dik 25 c.M. , op eene laag pnin , dik 20 c.M., aangebracht,
is de binnenglooiing met bazalt bezet en de kruin met klinkers bestraat.
De buitenzijde van het pakwerk is ter dikte van 25 c.M. met puin
bekleed en langs den buitenberm daarvan is eene puinbestorting aan¬
gebracht.
In .Tiini en Juli 187G werden de noodige stukken voor het jaagpad
langs den linkeroever gezonken, doeh het hooge water belette oni
dadelijk het baardwerk te maken , bctgeen beneden de as der overbrugging in Augustus , daarboven in October plaats had.
Bij geen der grond- of rivierwerken viel overigens iets voor dat
waard is vermeld te worden.
Behalve de hierboven geiioemde brughuisjes zijn al de tot nu toe
vermelde werken verrekencl bij bestek 609.
Volgens hetzelfde bestek zijn uitgevoerd eenige grondwerken , die niet
rechtstreeks behooren bij de brug en waarvan de kosten ad f 12 625,
in de luerachter gevoegde tabel, dan ook niet bij die van de brug zijn
opgenomen
Volgens bestek 613 werd op 8 Juli 1875, aanbesteed het maken van
zes dwarskribben tot normaliseering van den Neder-Rijn boven de
spoorwegbrug; het werk werd aangenomen door E S. Reijmer te
Rotterdam voor f 10 414. Op de situatieteekening zijn de kribben
aangeduid. Bij de uitvoering had niets plaats dat vermelding verdiend.
Bovenhouiv.

De wijdtein den dag der vijf kleine brugopeningen is 53 5 M. , die
der beide groote 90 M.
Voor de kleine bruggen is de lengte van den balk, tusschen de hartlijnen der eindstijlen 55.825 M.; de wijdte tusschen de a.slijnen der brugballcen 7.40 M.; de baan ligt bij het boveneinde van de brugbalken ; do
lu’iig is voor dubbelspoor en de afstand tusschen de lieidc spoorassen is 4 M.
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De brugbalk lieeft reclite, evenwiidige boven- eu oiiderraiulen eii
iH, tusschen den biiineukant der liorizontale platen van die randen,
6.80 M. lioog; liij is door stijlen verdeeld in 11 vakken, elk lang 5.075
M.; in de vier uiterste vakken , aan elk einde , is een sclioor , inet den top
naar liet naastbij liggende uiteinde gekeerd, aangebraclit, in de drie
middenvakken kruisen zicb. de sckoren.
De randen van den brugbalk zijn saiiiengesteld uit liorizontale en
verticale platen , die met lioekijzers aan elkauder verbonden zijn. In de
beide niterste vakken van den onderrand , aan ieder einde van den balk,
ontbreken de doorgaande liorizontale platen, die overigens eene breedte
van 1002 en eene dikte van 10 mM. hebben eu waarvan er zooveel zijn
aangebraclit als vereisclit wordt om eene netto doorsuede op te leveren
die tegen de daarop werkende kracliteu weerstaud biedeii lean. Het
grootste aantal platen is zes ; zij zijn niet ujit eene breedte genoinen
maar bestaan uit strooken van 300 , 400 en 501 iiiM. breed eu, waar
zulks voor de sterkte voldoende was, bestaat de uiterste plaat nit eene
strook van 400 inM. breed.
De verticale platen, waarvan er zicb twee in elken rand bevinden ,
staan met eene tussebenruimte van 60 cM. uit elkander. Zij zijn 17 inM.
dik en 600 mM. breed.
De tusscbenstijlen bestaan uit eene plaat, haaks op de riebtiug van
den brugbalk en twee platen evenwijdig aan die riebting, aan de
binnenzijde van de verticale raiidplaten aangebraebt, zij liebben dus
in doorsuede den voriii van eene liggende H (1); de verscbillende
platen zijn met 4lioekijzers aan elkander verbonden, terwijl de evenwijdige
platen, aan elk uiteinde, langs de biimenzijde nog met een hoekijzer
omzoomd zijn. Vali den tweeden en derden stijl is de dwarsplaat nog
met lioekijzers aan de randplaten verbonden. Bovendien zijn overal de
vulplaten aangebraebt, noodig om opkropping van bet ijzer te vermijden.
l?ij den eersten of eindstijl zijn twee dwarsverbindingeu , baaks op
de riebting van de brug, op een onderliugeii afstand van 203 m.M.
aangebraebt, die eebter niet uit eene doorgaande plaat, maar elk uit
7 dwarsstrooken , dik 10 iii.M , bestaan, waarvan de onderste 543 m.M.,
de bovenste 1248 m.M. en elk der vijf andere 290 m.M. hoog zijn en
die ieder, met de noodige viilstiikken, door 4 lioekijzers aan de platen
evenwijdig aan die riebting zijn bevestigd. Laatstgeuoeiiide platen zijn
1000 111 M. breed en kings liuiine randen , aaii de biiineiizijde, weder
met hoekijzers omzoomd ; verder zijn ook bier overal de noodige viilen lascbplaten aangebraebt.
De selioren bestaan uit twee stel, elk van twee platen , dik 16,5 m.M.,
belialve die in bet middeuvak , welke elk uit eene plaat, dik 17m.M.,
en de tegensclioreii, in bet vijfde vak van elk einde , die ieder uit eene
plaat, dik 15 m.M., gemaakt zijn.
De voeteii der tegenover elkander geplaatste stijleii van twee brngbalken zijn gekoppeld door dwarsliggers , lioog buitenwerks 500 m.M.,
bestaande uit een boven en onderrand, elk van twee lioekijzers van
80 m.M. zijde, dik 8 m.M., eu in de lengte in 7 vakken verdeeld,
waarvan de vijf inidileiiste , lang 80 c.M., door stijlen, bestaande uit
een hoekijzer van 60 iii.M. zijde, dik 7 m.M., en gekriiiste latten ,
breed 60 dik 7 m.M., als vakwerk zijn saiiiengesteld , terwijl de uiterste
vakken door een plaat, dik 8 m.M., zijn gedicht, welke plaat boven
deii ligger doorgaat en daar, aan de dagzijde . scliuin afgosnedeii, aan
de acliterzijde, tussclien lioekijzers met de brugstijlen vereenigil is.
Boven ieder dezer dwarsliggers is tussclien de toppen der brugbalken,
een dwarsdrager geplaatst, bestaande uit een verticale plaat lioog 1178,
dik 9 m.M., langs de boven eu onderzijde voorzien van een rand, gevoriiid uit twee lioekijzers van 90 m.M. zijde, dik 9 m.M. en eene plaat.
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])reod 270, dik lO la.M.; do viitoindiai van dezo drao-ors zijn gesteujid
door drielioekigo consoles, die 9 lu.M. dik ziju on door hoekijzors, als
die dor randen , daaraan zijn bevestigd.
In elk raam gevormd door eeii dor geuoemde dwarsliggers , eon dwarsdrager en twee stijlen van de brugbalken is, tegeii soliraiikiug, een
kruis aangebraclit, waarvan elke arm bestaat iiit twee lioekijzers van
8 e.M. zijde, dik 11.7 m.M., die met liiinne uiteinden bevestigd zijn aan
de drielioekige platen in de hoeken van bet raam aaiiwezig.
Langs den onderkaut van den onderregel dezer verticale krnisverbindingeu is een liorizontaal kruisverband aangebracht, bestaande nit lioekijzers van 180 m.M. zijde, dik 15 m,M., in bet uiter.ste en 100 m.M.
zijde, dik 12 m.M., in de overige vakken, die met laschplaten aan de
onderranden der brugbalken verbonden zijn. Een tweede liorizontaal
kruisverband is aangebraclit aan den oiiderkant der dwarsdragers en
bevestigd aan lascbplaten, die aan consoles onder de dragers ver¬
bonden zijn.
In bet uiterste vak bestaat dit eveneens nit boekijzers van 120 m.M.
zijde, dik 15 m.M., in bet daaraan grenzende bebben de boekijzers 100
m.M. zijde en zijn zij 12 m.M. dik, terwijl voor de zeven middeiivakken
bet been van bet boekijzer 90 m.M. breed en 9 m.M. dik is.
Tusscben de dwarsdragers en daaraan verbonden met boekijzers van
9 c.M. zijde, dik 9 m.M., zijn vier rijen langsliggers geplaatst. Die
liggers zijn hoog 85 c.M. en bestaan nit eene verticale plaat, dik 8 m.M,,
met twee randen elk van twee boekijzers van 90 m.M. zijde, dik 9 m.M.;
in bet boven- en benedenvlak zijn de opvolgende langsliggers aan
elkander verbonden door horizontale platen, dik 10 m.M., die door de
lijfplaat van den dwarsdrager heengaan. De langsliggers die tot betzelfde
spoor bebooren zijn , aan de benedenzijde , onderling gekoppeld door
borizontale kruisen van ijzeren strooken , breed 60 , dik 7 m,M.
Op de langsliggers zijn , tot dracht der spoorstaven, eiken dwarslig¬
gers aangebraclit, waarover in de ruimte tusscben elke twee sporen van
dezelfde baan eene geribd ijzeren vloer gelegd is, terwijl over de uit¬
einden , buiten de spoorbaneu , een eiken loopplaiik en over die tusscben
de beide spoorbanen en over aldaar, op de binnenlangsliggers der twee
spoorbanen, geplaatste greenen dwarsliggertjes, een eiken vloer is
aangebracht.
Op den bovenrand van eiken brugbalk bevindt zicb een voetpad,
bestaande uit eene plankenvloer, breed 1.38 M., gedragen door twee
langsliggertjes , elk samengesteld nit twee boekijzers en aan den buitensten langsligger bevestigde consoles van plaatijzer. Langs de buitenzijde
van dit voetpad is eene ijzeren leuning geplaatst.
De oplegging der bruggen beett plants in denzolfden geest als bij de
brug over de Koningsbaven in den spoorweg van Iiotterdam naar
Breda en voor de beschrijving wordt dus naar die van genoemden
spoorweg verwezen.
De details der constructie van de brug en de wijzigingen die daarin
oji bijzondere jiunten , bijv. de ontmoeting van twee bruggen op een
injler, zijn moeteu gebracht worden , zijn in de teekeningen zicbtbaar.
De openingen van 90 M. zijn overspannen door bruggen, beslaande
uit twee , aan bunne bovenzijden gekoppelde brugbalken , waarfcusscben
de baan, voor dubbel spoor, nabij den onderrand geplaatst is.
Elke brugbalk is laiig tusscben de harten der eindstijlen 93.0(3 M.
eii bestaat uit een rechten onderrand en een veelboekig gebogeu boveiirand, van welke de hoekpnnten liggen op een cirkelboog, besclireven
met eene straal van 122.78 M. De buitenwerkscbe lengte van deii brug¬
balk is 94.49 M. en de boogte , gemeten tusscben de buitenkanten der
boekijzers van de randen, aan de uiteinden 6.60 M., in bet midden

