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BRU& OVER EE MAiS BIJ HEEMEI.

Onder de spoorweglijnen die , overeenkomstig art. 1 van de wet van
10 November 1875 (Staatsblad n\ 205), voor rekening van den Staat,
nioesten worden aangelegd is sub 6. genoemd die van „ Nijmegen naar
Venlo, langs den linker Maasoever”.
Uit deze, bij de wet gegeven omsebrijvmg der richting volgt dat de
lijn de rivier de Maas tweemaal moet snijden.
Omtrent bet punt waar de zmdelijke rivierovergang zou plaats bebben
was geen verscbil van meening mogelijk.
De brug waarmede de spoorweg van Boxtel naar Venlo de Maas overscbrijdt ligt tegen deze stad , nabij bet station, in eene aan den Staat
toebehoorende spoorwegljjn en bet sprak dus van zelf dat men, voor de
nieuwe lijn, die brug zou gebruiken, hetzij dan dat men haar daartoe
onveranderd liet, hetzij dat men op de pijlers een tweeden bovenbouw
aanbracbt.
Daar de brug gelijktijdig voor gewoon en voor spoorwegvervoer dienst
deed, beeft men later besloten den bovenbouw op zijde te scbuiven en
alleen voor gewoon verkeer te bestemmen, terwjjl daarneven, op de
pijlers die daartoe eene voldoende lengte hadden, een nieuwe bovenbouw
voor dubbel spoor werd gelegd, van welk werk eene omsebrijving te
vinden is in de Notulen van de vergadering van bet Koninklijk Instituut van Ingenieurs van 8 Februari 1887 , pag. 43.
Omtrent de plaats der andere overbrugging waren de meeningen met
zoo onverdeeld en er werd sterk voor geijverd om voor de lijn , op de
pijlers van de brug in den Noordbrabantsch-Duitschen spoorweg over
de Maas te Gennep, een tweeden bovenbouw teleggen; maar hiertegen
bestond bet bezwaar, dat in de eerste plaats niet voldaan werd aan de
omsebrijving van de wet, ten tweede dat de lijn meer lengte verkreeg
en ten derde dat de eenige gemeente van eenige beteekenis langs de
Maas, tusseben Mook en Gennep, bet stadje Cuijk, op den linker Maas¬
oever gelegen, voor altijd van eene spoorwegverbinding uitgesloten bleef.
Nadat de voor- en nadeelen verbonden aan een rivierovergang te
Gennep of bij Heumen wel gewikt en gewogen waren, waarbij ooknog
in aanmerking kwam, dat in eerstgenoemde richting, voor den Staatsspoorweg, op de brug niet meer dan een spoor kon besehikbaar zijn ,
ook al moebt bet gebeuren dat bet verkeer langs de lijn zeer druk
werd, lets waartoe trouwens weinig waarsebijnlijkbeid bestaat, werd
beslist dat de Maas bij Heumen zou worden overbrugd en wel onmiddelijk beneden bet dorp Mook, op ongeveer 200 M. beneden bet veerbuis aldaar.
Besebouwt men de kaart waarop die riebting is aangegeven, danzal
men zeker wel niet tot bet besluit komen dat de groote regelinatigbeid
van bet rivieivak die beslissing nitlokte. Onmiddelijk boven de brug,
tegenover bet dorp Mook, bevond zicb in de rivier een eiland, de Mid-
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delwaard, door een smallen rivierarm, de Strang, van den linkeroever

gescheiden en aan de andere zijde waarvan de stroomrichting sterk naar
den reckteroever omgebogen werd, terwijl ook, op zeer korten afstand
beneden de brug, bet vaarwater zicli zeer nabii den rechteroever be
vond , zoodat de aanleg van den spoorweg belangrijke rivierwerken zou
noodig maken. Maar men was niet vrij in de kens der plaats; bovenwaarts lag bet dorp in den weg, benedenwaarts de benedenmond van
den overlaat de Boersche Maas en de rivierverbetering was tocb vroeger
of later noodig en kon nu, daar een groot deel der te vergraven of uit
te baggeren gronden met voordeel in de te maken spoorwegdammen
kon gebruikt worden, op voordeeliger wijze gesebieden, dan wanneer
men de beide werken, onafhankelijk van elkander, bad gemaakt.
Het gebeele werk werd nitgevoerd naar zes bestekken, te weten:
1". Het maken van de pijlers en landhoofden van de brug;
2’’. Het maken van de grond- en andere werken voor bet gecleelte
van den linker Maasoever tot Cuijk van den spoorweg van Nij¬
megen naar Venlo;
3Het maken en stellen van den metalen bovenbouw van de brug;
4°. Het afgraven van den rechter Maasoever onder Heumen en Mook;
5". Het voltooien van de pijlers I en IV, en
6". Het maken van werken tot normaliseering van de rivier boven
en beneden de brug.
Hi] de uitvoering der werken werd sleebts weinig van de bestekken
afgeweken en er deden zicb wel omstandigbeden voor die de uitvoering
belangrijk vertraagden, docb overigens viel er niet veel voor dat vermelding waardig is, zooals uit de volgende bescbrijving blijken zal.

Het maken van de pijlers en landhoofdeii.
De uitvoering van dit werk werd aanbesteed op den Gden Augustus
1879 en aangenomen door G. A. van Hatteji te Sliedrecht en G. GoedHAEDT te Dordrecht voor f 420 000.
De brug bestaat uit zeven openingen, wijd;
van de dagzijde van bet rechterlandboofd, ter hoogte van 13.20 M.
boven A.P., tot het midden van pijler I. 32.64 M.;
van het midden van pijler
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De afstand tusscben do dagzijden der beide landhoofden ,
ter hoogte van 13.20 M. boven A.P., bedraagt dus . . . 353.28 M.

7
Reeds in September werd met de voorbereidende werkzaambeden een
aanvang gemaakt.
Behalve den bouw der pijlers en landhoofden omvat bet bestek den
aanleg van een oeverweg langs den rechteroever, zich uitstrekkende
van 200 M. boven tot 200 M. beneden de as van den spoorweg, eeue
afgraving op den linkeroever, ter breedte van 37 M., op 8 M. boven
A.P., tusscben den linkernormaaloeverlijn en bet linkerlandhoofd en
een gedeelte jaagpad langs genoemde normaallijn, in die afgraving. De
teen van den oeverweg reikte, voor bet grootste gedeelte, in bet strooinbed der rivier en moest das worden opgezonken.
In October werd met bet nitbaggeren van den bodem, tot aanleg der
grondstukkeu , een begin gemaakt en drie vierde dier stakken gezonken,
waarbij al dadelijk last werd ondervonden van een snellen was van bet
water in de rivier , waardoor bet zinken vertraagd werd In de volgende
maand kwam de uitbaggering en de plaatsing der grondstukken, be¬
halve langs de voorzijde van pijler II, gereed. Weder was de zinking
door booge waterstanden vertraagd; daarbij viel de winter zoo vroeg
in dat reeds op den 2den December licht drijfijs in de rivier werd
waargenomen, dat bij aanboudende vorst snel toenam. Het water waste
gedurende een korten tijd 0.32 M., tot dat bet ijs , in den avond van
den 5den, vastgeraakte.
intusseben was met het baggeren in de rivier aangevangen, waren
steigers tot lossing van materialen, voornamelijk bardsteen , gemaakt
en was ook met dit lessen aangevangen , dat evenwel, door de invallende vorst, gelijktijdig met het werk aan den oeverweg, inoest gestaakt
worden. Gelukkig echter was al het drijvend materieel in veiligheid
gebracht.
Op den Isten Januari 1880 brak bet ijs in de rivier op, bij een
waterstand van 9.70 M. boven A.P. Wei zette het zicb spoedig weder,
doch slechts kortstondig en dreef toen geregeld door, daarbij bet steigorwerk, tot lessen van steen aan den rechteroever opgeriebt, medenemende, dat echter opgeviscbt en spoedig weder opgeriebt werd.
Eenige, bij bet werk geplaatste peilsebalen, werden door bet ijs weggeslagen of besebadigd; maar werden eveneens weder opgesteld of door
andere vervangen ^^n het aanvoeren en lessen van hard- en stortsteen,
waarmede reeds voor de vorst was aangevangen, werd bervat en doorgezet tot 29 Januari, toen de vaartuigen op nieuw voor het drijfijs
moesten in veiligheid gebracht worden.
In den naebt van 29 op 30 Januari zette zich bet ijs, bij een waterstand van 7 M. boven A. P. en eerst den 8sten Febraari brak bet op.
In October 1879 was een aanvang gemaakt met de ontgraving voor
de fundeering van bet rechterlandboofd , doch toen men, in de volgende
maand, met dit werk tot 7 M. boven A P. gevorderd was, moest het,
wegeiis hevige regens en sterken aandrang van grondwater, gestaakt
worden.
, , ,
nj
Het nit de rivier gebaggerde zand werd verwerkt tot vulling van den
rijzendam en nastorting op de grondstukken; maar den 5den Januari
1880 zonk de baggermaebine , die in de Strang, langs _ den linkeroever,
geborgen was en eerst in Februari werd zij weder gclicbt en vervoerd.
In het begin van Maart 1880 rees het water in de rivier weder tot
de hoogte van 11.26 M. boven A.P. en daalde eerst, tegen het laatste
dier maand, tot een peil dat bet mogelijk maakte de werkzaambeden
te bervatten. In de volgende maanden, tot het einde van October, bleef
de waterstand laag genoeg om bet werk te kunnen voortzetten; in dien
tijd werden dan ook de fnndeeringputten van de pijlers II tot IV uitgebaggerd en de uitkoinende grond in en achter den rijzendam op den
rechteroever gebracht, terwijl, tot bet vormen van den oeverweg, behalve
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dezen en verder uit de ontgraviug voortkomenden , geschikten grond ,
nog zand uit de rivier werd gebaggerd.
In September kwam de rijzendam op den rechteroever gereed en in
October was de ruimte daar acbter, dat is deoeverweg, tot 8 M. boven
A.P. met zand'aaugevuld; de kleibekleeding en steenbedekking waren
ecbter niet voltooid.
Ook de rijzeadam voor bet jaagpad aan den linkeroever was in Sep¬
tember geheel opgezonken en voltooid, met uitzondering van bet inslaan der perkoenpalen, waartoe de waters!and geen laag genoeg peil
bereikte.
Gedurende den volgenden winter bad men weder telkens met booge
waterstanden te kampen , die in Februari 1881 bet peil van 11.31 M.
boven A.P. en in Maart 11.28 M. boven A.P. bereikten; bovendienwas
bet weder dikwijls zeer ongunstig en zette zicb bet ijs weder in de rivier,
terwijl bij de ijsoprniming, die 31 Januari plaats bad , peilscbaleu en
steigerwerken gedeeltelijk werden medegesleept.
Deze ongunstige toestanden badden een zeer nadeeligen invloed op
den voortgang der werken, zoodat bet maken van de kleibekleeding en
steenbezetting boven de rijzendammeu zoozeer werd vertraagd, dat zij
eerst in Juli 1881 geheel voltooid konden worden.
Over den vorm en de afmetingen der werken, waarvan bier melding
wordt gemaakt, zal hieracbter, waar sprake is van al de bij de brug
gemaakte werken, op en langs de beide rivieroevers, meer worden
raedegedeeld , om tbans te vermelden hoe de landhoofden en pijlers tot
stand kwamen.
Rerliterlandliodfd. Het landhoofd bestaat uit een frontmiiur met twee,
in het verlengde daarvan geplaatste vleugels, gedragen door eene, op
den grond rustende betonlaag, omgeven door eene Snip van dampalen.
De kuip heeft een langwerpigen vorm; de doorsnede vertoont twee
recbtboekeu, waarvan die aan de landzijde inwendig 22 M. lang en
4.25 M. breed is en aan deze slnit, langs de rivierzijde, de tweede ,
ter lengte van 15 M. en ter breedte van 1.15 M., aan: zoodat, in de
as van de brug, de breedte van de betonkuip 5.40 M. bedraagt.
De onderkant van de betonlaag ligt op 5 M., de bovenkant op 6 M.
boven A.P.; de 18 c M. dikke dampalen reiken tot 3 M. boven A.P.
Op den beton staat de fundeeringmuur, waarvan de bovenkant gelegen is op 11.70 M. lioven A.P., die ecbter niet uit een massief blok
metselwerk bestaat, maar uit vijf rechtboekige zuilen, van boven door
gewelven gekoppeld , en verder tot genoemd peil aangemetseld.
De beide uiterste zuilen zijn , in de ricbting van de spoorwegas, lang
2.31 M., breed in aanleg, haaks daarop 2.50 M , terwijl de drie binnenste
eene lengte hebben van 3.41 M. en eene breedte, in aanleg van 3.16 M.
Alle versnijden, ter wederzijde, over de breedte viermaal, zoodat op
6.884 M. boven A.P. de breedte wordt, van de beideuitersten 1.54M.,
van de drie auderen 2.20 M.
De beide uiterste spaarwelven zijn wijd in den dag 1.90 M , de beide
raiddenste 3.03 M. De top van bet gewelf ligt, in alle openingen op
10.88 M. boven A. P.
Op den fundeeringmuur is de front i uur opgetrokken, breed in aanleg
12.44 M., dik 2.97 Al. Aan de acbterzijde beeft deze muur drie halvesteens versnpdingen, van ongelijke hoogte. Het voorvlak springt, van
13..i0 tot 13 AI. boven A. P., 8 c.AI. terug en is daarboven verticaal
opgetrokken, tot 14.10 AI. boven A. P., waar zicb eene inkassing bevindt, breed 10.46 AI., zoodat ter wederzijde een pilaster overblijft,
breed 99 c.AI., die weder in het voorvlak, van 13.92 tot 14.10 AI. boven
A.P., 15 c.AI. terugspringt en daarboven verticaal opgetrokken is tot
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den ouderkant der kroonlijst, of 17.70 M. boven A. P. In dit bovenste
gedeelte yan den pijler is de inkassing nog een M. diep.
Op de pilasters ligt de 45 c.M. dikke kroonlijst en op elk niteinde
van iederen pilaster is een geprofileerd lenningblok, hoog 1.17 M.,
breed 0.75 M. geplaatst; terwijl zicb tussclien de twee blokken, op
dezelfde pilasters, een ijzeren bekwerk bevindt. De bovenzijde van den
frontmuur, tussehen de pilasters, is met hardsteen afgedekt; tusscben
de spoorbanen , ter hoogte van 17.90 M. boven A.P., binnen die banen
van 17.70 M. boven A. P., terwijl de bovenkant van de spoorstaaf komt
te liggen op 18 M. boven A. P.
Aan iedere zijde en in bet verlengde van den frontmuur is een vleugelmuur, ter boogte van den bovenkant van den fundeeringmuur in
aanleg lang 3.52 M., dik 1.985 M., met evenwijdige voor- en achtervlakken, opgetrokken. Aan de achterzijde versnijdt deze muur in de
boogte, tegen den frontmuur, vijfmaal, aan bet einde bljift de dikte
0.985 M.: de muur is van boven scbuin afgedekt, zoodat de deksteen ,
op bet uiteinde , ligt op 14.10 M. boven A.P., terwijl bij de aansluiting
tegen den frontmuur, de bovenkant van den vleugelmuur strookt met
den ouderkant van de deklijst der pilasters.
Geheel bet voorvlak van den frontmuur, voor zoover bet in den dag
komt, dus zonder de inkassing tot plaatsing van den bovenbouw, is
met bardsteen bekleed , betgeen mede bet geval is met de vleugelmuren
in den dag.
In Februari 1880 werd op den fundeeringput van den pijler eene
locomobiel met centrifugaalpomp gesteld; docb, ten gevolge van den
boogen rivierstand , was de aandrang van welwater in den put zoo groot,
dat de aangevangen bemaling weldra moest gestaakt worden ; in de
volgende maand werd bet beter en werd de fundeeringput, tot 5.60 M.
boven A.P. uitgegraven; in April werd de damwand gebeid, de grond
tot 5 M. boven A.P. uitgegraven en de beton , in tien dagen, gestort,
zoodat, in de volgende maand, met metselen kon worden aangevangen
en bet werk kon zonder eenige storing verder worden afgemaakt.
Pijler I. Even als bij bet landboofd rust, ook bij dezen pijler, de
betonfundeering koud op den bodem en is zij omgeven door een dam¬
wand, die bier ecbter eene ruimte insluit bestaande nit een recbtboek,
lang 16.60 M., breed, in de ricbting van de as van de brug, 10 M. aan
wederzijde waarvan zicb een trapeziumvormige kop bevindt, waarvan
de evenwjjdige zijden 5.87 M. van elkander en 10 en 4.125 M. lang zijn.
De dampalen bebben de dikte van 20 c.M. De ouderkant van den
beton ligt op 2.50 M., de bovenkant op 5 M. boven A.P. Op den beton
is de grondmuur opgetrokken, hoog, in drie even dikke blokken,
2.60 M., zoodat de bovenkant ligt op 7.60 M. boven A.P.; bet onderste
blok beeft, in de as, eene leugte van 23.62 M.: over de middenste
15.59 M. is bet 5.76 M. breed, terwijl bet, aan beideeinden, naar den
kop tot 1.75 M. versmalt. Het tweede en derde blok zijn telkens 24 c.M.
korter en smaller dan het daaronder geplaatste.
Op den fundeeringmuur rust bet schoonewerk, dat tot 8.60 M. boven
A.P. met verticale, daarboven met bellende vlakken is opgetrokken.
Over de onderste meter hoogte is de lengte in de as 22.34 M. en de
dikte, over 15.41 M. in het midden , 5 M.
De vorm van den pijler is tamelijk ingewikkeld en zal het best te
verklaren zijn door eene omscbrijving van dien van pijler III, die tot
type gediend beeft van de overigen.
Op den bodem van het plint, dat is 5 M. boven A.P. , verkrijgt deze
pijler eene dikte van 5.045 M., in de as van de brag en bestaat bij,
aan iedere zijde van die as, nit een recbtboek lang 7.5403 M. Men
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denke zick , op de korte zijde van dien reckthoek, een gelijkbeenigen
driehoek beschreven, waarvan de hoogte gelijk is aan de basis en duide
den top van dien driehoek aan door a , de beide andere hoekpunten
door c en c‘. Op 13 M. boven A.P. is de pijler breed 4.245 M. en het
rechthoekig gedeelte lang, ter wederzijde van de as 7.4459 M. De beide
van de as afgewendde hoekpunten van dien rechthoek, mogen door b
en
aangeduid worden.
Brengt men no door de lljnen ac en be,
en 5'c* platte vlakken
aan en trekt men daarin de lijnen ab en ab' , door welke lijnen men
weder platte vlakken brengt, die op elkander loodrecht staan, dan
hepaalt de binnenruimte tusschen deze vier vlakken den vorra van den
pijlerkop of zoogenaamden ijsbreker, die evenvvel nog eene kleine wijziging ondergaan moet.
Op de hoogte van 13 M. boven A.P. vrordt de tophoek van de spits
van den pijler afgerond, door een cirkelboog beschreven met 1.30 M.
straal en in stede van door eene pyramide wordt de punt van den pijler
bepaald door een cirkelvormigen kegel , die genoemden cirkelboog tot
directrice heeft en waarvan de beschrijvende lijn gaat door het punt a.
Voor het onderste gedeelte van den pijler valt de beschrijvende lijn van
den kegel, boven de plintlagen, nog buiten het pijlerlichaam en wordt
het kegelvlak door een rechteii cylinder vervangen , die den cirkel, ontstaande door de doorsnijding van het kegelvlak en van het horizontale
vlak waarin de kegel den pijler snijdt, tot directrice heeft.
Voor de overige pijlers wordt de vorm op dezelfde wijze bepaald,
met dien verstande echter dat, al zijn de verdere maten gewijzigd, de
top van den kegel altijd op 5 M. boven A.P. gelegen is.
Voor injler I is de dikte in de as, op den bovenkant van het plint,
of 8.60 M boven A.P., 4.685 M.; de lengte van den rechthoek, van
nit de as tot den aanvang van den kop , 7.6678 M. Op 13 M. boven
A.P. zijn die afmetingen 4.245 en 7.6159 M. De beschrijvende lijn verlaat liier den pijler reeds boven de plintlagen en is daarom , over zijn
onderste gedeelte . door een cirkelboog vervangen
Boven 13.20 M. boven A.P. tot 16.02 M. daarboven zijn de pijlerwanden verticaal opgetrokken , doch de grondvorm is geheel gewijzigd.
In hoofdzaak bestaat liij nit een rechthoek , lang 15.80 M., breed 4 M.,
waarvan de vier hoeken , in het verstek , zijn afgesnoten, ter breedte,
langs den schuinen kant gemeten, van 0.4735 M.: voor dien rechthoek
bevindt zich , aan ieder ])ijlereinde, een halve cirkel, beschreven met
een straal van 1.30 M., zoodat de lengte, in de pijleras, bedraagt 18.40 M.
In het vlak van dien pijler, dat naar het landhoofd gekeerd is, is eene
inkassing gespaard, breed 10.46 M., diep een M.. waarin het uiteinde
van de brug , die de eerste opening overspaut, ligt.
Van 13 tot 13.20 M. boven A.P. bevindt zich, langs den voet vande
evenwijdige deelen van het verticale gedeelte van den pijler, een schuinen
kant, die voor de koppen in een flaauw hellend vlak te niet loopt.
Boven 16.02 M. boven A.P. zijn , op de beide pijlerkoppen hardsteenen
ringmuurtjes opgetrokken , dik 50 c.M , die den omtrek van den pijler
volgen van 6.16 M. uit de brugas tot het einde; de bovenkant van den
deksteen op die pijlerkoppen ligt op 19.25 M. boven A.P., terwijl, met
den bovenkant op 18.15 M. boven A.P., ter versiering nog een omgaande band aangebracht is. De binnenruimte van dien kop is, ter
.hoogte van 16.17 M. boven A.P., met hai-dsteen afgedekt en in den
pijler is nog een hardsteen muurtje, zwaar 35 c.M. opgetrokken; hierop
en op den ringmunr, die daarboven 15 c.M. dunner wordt, ligt eene
hardsteenplaat. met den bovenkant op 18.15 M. boven A.P. Tusschen
de beide ringmuren is het hooge gedeelte vau den ppler mot hardsteen
afgedekt; de doorgaande hoogte van deze afdekking is 16.17 M. boven
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A.P.; die vau de draagsteenen oiider de eindeii der brugbalken is 16.45 M.
boren A.P.
Bondom den pijler, ter breedte van ongeveer 5 M., is eene steenbezetting van den bodem aangebracbt, bestaande nit twee gevleide
puinlagen, waarop eene 10 c.M. dikke laag stukgeslagen puin is gestort, in welke de zetsteen gelegd en vast aangestampt is.
In Maart 1880 werd met de ontgraving van den fundeeringput en in
April met bet heien der dampalen een aanvang geniaakt. Dit laatste
werk werd zeer bemoeielijkt door de aanwezigheid van eene zeer vaste
grondlaag, waarin eene menigte vrij groote kiezelsteenen werden aangetroifen ; de grond in den fundeeringput werd daarom, in devolgende
maand, tot 4 M. boven A.P. uitgegraven en daarua werd de beheiing
liervat, die van tijd tot tijd nog met inoeieliikheden gepaard ging, dock
eindelijk, den lOden Juni, gereed kwam. Het verder ontgraven van de
ruimte binnen den dampalenwand moest ecbter worden opgegeven,
wegens den sterken aandrang van grondwater en de verdere verdieping
van deu zeer vasten bodem moest door nitbaggering verkregen worden.
Eerst in Juli bereikte men op die manier de diepte van 2.50 M. boven
A.P. en kon het storten van beton plaats hebben, dat in tien dagen,
in twee lagen elk dik 1.50 M., werd ten uitvoer gebraeht.
Reeds na twee dagen na de voleinding der storting, werd de beton
drooggelegd en werd het metselwerk onderhanden genomen; de dam¬
palenwand werd op 5 M. boven A.P. afgezaagd en met het aanvullen
van den fundeeringput met grond werd een begin gemaakt. In Augustus
bereikte die aanvulling de hoogte van 7.60 M. boven A.P. en in Juni
1881 werden de laatste kussenblokken en dekstukken geplaatst en aangemetseld, zonder dat verder eenig oponthoud ontstond.
Pijler II. In het bestek was bepaald dat, uiterlijk binnen vier wekeu
na de goedkeuring van de besteding, ter plaatse vau elk der landhoofden
en landpijlers, eene grondboring tot 6 M. onder A.P. en ter plaatse
van elk der stroompijlers twee grondboringen, tot de diepte van 18 M.
onder A.P., moesten worden verricht, terwijl bovendien, ter plaatse van
elk landhoofd en van elken landpijler, een proefpaal, lang 16 M., en
ter plaatse van iederen stoompijler twee proefpalen, lang 18 M., moesten
worden ingeheid.
Naar aanleiding van deze boringen en proefheiingen werd de lengte
der palen, waarvoor in het bestek was aangenomen 13 M., vastgesteld
op 17 M. en nog zijn vele tot eene grootere diepte ingeheid dan waarop
men had gerekend, betgeen , met de gunstige waterstanden gedurende
den tijd waarin de beheiing plaats had , kon geschieden. Vau vele palen
reikt de punt tot beneden 10 M. onder A.P., zelfs tot 10.82 M. daaionder. Slechts op een punt is een paal meer geslagen , in de diagouaal
van vier anderen , waarvan de punten de diepten bereikten van 8.87 ,
8.75, 10 en 8.73 M. onder A.P. Vermoedelijk had die vermeerdering
met een paal plaats , omdat de stuit van de omringenden te groot geacht werd en zij niet lang genoeg waren om dieper geheid te worden.
Die bijpaal heeft stellig grooten wederstand ondervonden ; want hij is
niet dieper geheid dan tot 7.05 M. onder A.P., met de punt.
De fundeering van dezen pijler bestaat weder nit een blok beton, dat
hier echter door 220 heipalen gedragen wordt en besloten is in een
dampalenwand, lang en breed, in de assen , 28 en 10 M.; de doorsnede
bestaat weder nit een reehthoek, lang 16.26 M., breed K) M , en twee
trapezia, elk lang 5.87 M., breed aan de punt 4.125 M. De dampalen
zijn dik 20 e M. en reiken met hun onderkant tot 0.50 M. onder A.P.;
de ondei’kant van de betonfundeering ligt op 2.50 M boven A.P. ende
geheele fundeering is 2.50 M. dik. Op den beton is de fundeeringmnur
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opgetrokken, die alleen in zoorerre afwijkt van dien van pijler I, dat
het rechte gedeelte 34 c.M. korter is.
Ook het bovendeel van den pijler, tot de deklijst, onderscheidt zich
alleen van pijler 1 doordat het rechte gedeelte 34 c.M. korter is en
doordien de draagsteenen onder de brughalkeinden. die hier beweegbaar zijn , met den bovenkant op 16.20 M. boven A.P. liggen. Aangezien
de pijler tusschen twee groote openingen staat spreekt het van zelf, dat
geene inkassiog, tot dracht eener kleine brug in een zijvlak voorhanden is.
Op de pijlerkoppeu zijn weder hardsteenen ringmuurtjes opgetrokken ,
evenals bij pijler I , doch die hier iets meer dan twee derden van den
cirkel omgeven. Inwendig, in den aldus gevormden cylinder, ligteveneens eene hardsteen plaat, niet den bovenkant op 18.15 M. boven A.P.
Op elk uiteinde van den pijler staat een hardsteenmuurtje, gekroond
met een ezelsrug, waarvan de bovenkant ligt op 17.28 M. boven A.P.
In April 1880 werd met ontgraven en uitbaggeren van den fiindeeringput een aanvang gemaakt; in Mei was dit werk gereed en werd
met het inslaau der hei- en dampalen begonnen. Nadat eerstgenoemden
waren afgezaagd en langs den binnenwand van de dampalen, met behulp van helmduikers , eene bekleeding van zeildoek vastgespijkerd was,
werd in Juni de beton , in twee lagen , elk dik 1.25 M., aangebracht.
Tien dagen na de storting werddekuip, door middel van een tonmolen ,
drooggemalen en werd met het metselen aangevangen , hetgeen zonder
storing werd voortgezet tot in December, toen de pijler voltooid was
op het stellen van de knsseublokken en deksteenen na, wat in Juni
1881 geschiedde.
Met het opzinken van den rijzendam in den oeverweg, voor zoover
die langs dezen pijler loopt, werd in Juni 1880 een aanvang gemaakt,
evenals met de aanvulling van den fundeeringput met grond. In Augustus
was de opzinking gereed en in Juli 1881 de steenbezetting om den pijler.
Pijler ITT. Ook voor dezen pijler bleek de lengte der heipalen, zooals die in het bostek bepaald was , onvoldoende te zijn. In plaats van
14 M. werd daarvoor, naar aanleiding der grondboringen, aangenomen
15 M., zoodat de p nt zou reiken op 8 M. onder A.P.; doch bij de uitvoering bleek ook deze lengte onvoldoende te zijn; want, behoudens
zeer enkele uitzonderingen, zijn de palen veel dieper geslagen en is
zelfs eene diepte van 11.78 M. onder A.P. bereikt; bovendien bleek het
op sominige plaatsen wensehelijk te zijn het aantal palen te vermeerderen.
Volgens het bestek moesten 225 palen geheid worden; in werkelijkheid
steeg dit getal tot 258.
Op de heipalen rust de diie meter dikke betonfundeering, waarvan
de bovenkant ligt op 4 M. boven A.P.; die fundeering is omgeven door
een wand van 25 c.M. dikke dampalen. De kuip door deze dampalen
omsloten heeft, over eene lengte van 8.13 M., aan wederzijde van de
brugas , eene wijdte van 10 M. De totaallengte van dekuip, in hare as
gemeten, is 30 M en de brecdte aan ieder uiteinde 3.13 M., alles inwendig
gemeten.
Op den beton ru.st het plint, waarmede , in twee gelijk dikke lagen ,
de hoogte van 5 M. boven A.P. wordt bereikt. Bij de onderste laag
is de dikte van den pijler, over eene lengte van 7.6^94 M., aan
iederc zijde van de brugas, 5.80 M. Aan beide zijden bestaat het uit¬
einde van den pijler uit een driehoek , bij de aansluiting even breed
als de pijlerdikte en waarvan de hoogte eveneens 5.80 M. bedragen zou ,
wanneer de punt niet afgerond was, met een straal van 0.676 M., waardoor de geheele lengte in de as wordt 25.058 M.
De tweede plintlaag, die gelijkvormig is aan de eerste, is in alle
richtingen 50 c.M. kleiner.
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Op het plint rust de pijler, waarvan de vorm , tot 13 M. boven A.P.,
reeds omschreveu is bij pijler I. Boven dit peil is bij geheel gelijk aan
pijler II, evenwel met ditverscbil, dat, aangezien bier twee Taste brngeinden sameiikomeii, de draagsteenen onder de brugbalken booger liggen
en wel op 16.45 M. boven A.P. en dat, voor bet eventueel doen springen
van de brug, in bet pijlerlicbaam twee elliptiscbe kokers , metvierkante
dekplaat, gespaard zijn , waarvan de groote as , in de richting van dien
van den pijler 80 c.M., de kleine 60 c.M. meet. Onder in dezen koker
ligt een hardsteenplaa+je, met den onderkant op 8.60 M. boven A.P.
Bondom den pijlervoet is een zinkstnk, breed 7 M., geplaatst, liggende met zijn onderkant 3 M. onder A.P.; de sleuf. die tot aaubrenging
van dit zinkstnk, rondom den pijler gebaggerd is , ligt, ter breedte
van 3 M. langs den damwand, waterpas en rijst daarbuiten , onder 3
op 1, tot den rivierbodem , of 3 M boven A.P.; zij is geheel met stortsteen gevuld en langs den damwand, waarvan de bovenkant op 4 M.
boven A.P. is afgezaagd, is daarop nog eene bestorting, onder eene
belling van 2'/i. op 1, aangebracht.
Ook bij de uitvoering van dezen pijler viel niets voor dat vermelding
verdient. Daar bij midden in het rivierbed geplaatst is werd , om rnstiger
te kunnen werken , stroomopwaarts een scherm geplaatst, dat in April
1880 gereed kwam en langs de vlengels waarvan, om eene reeds aaiigevangen ontgronding tegentegaan, twee zinkstukjes geplaatst werden.
In April was de fnndeeringput tot een M. boven A.P. uitgebaggerd
en werd met bet inslaan der lieipalen een aauvang gemaakt; in Juni
waren alle palen gebeid en afgezaagd en was de binnenwand van de
dampalenkiiip , door twee helmduikers , met zeildoek bekleed , de beton
in twee lagen , elk dik 1.50 M., in zeven dagen, van 9 tot en met 15
Juni gestort, bet betonslib weggebaggerd en waren , op 50 c.M. van
de binnenzijde van den damwand , schotteu gesteld . tot vorming van
een kistdam. In de volgende maand werd de betonkuip , met twee tonraolens , drooggemalen en werd met bet metselwerk aangevaugen , dat
in Mei 1881 gereed was, bebalve bet bepleisteren met Portlandcement
van de beide kokers, dat in Juni daaraanvolgende geschiedde. Tot droogbouding van den put, voor zoolang dit noodig was werd een handpompje gebruikt.
Met het opruimen van het scherm werd in September 1880 begonnen.
Dit werk vorderde niet snel en was eerst in December afgeloopen.
De bezinking om den pijler was reeds in Juni 1880 en de bestorting,
tot 3 M. boven A.P., in September gereed.
Pijler IF. In het bestek was voorgeschreven dat voor dezen pijler
219 beipalen, lang 13 M , zouden ingebeid worden en dat de punt de
diepte van 6 M. onder A.P. moest bereiken. Uit de grondboringen en
proefbebeiing bleek echter ook bier de ongenoegzaambeid van de voor¬
geschreven leugte en er werd nader vastgesteld, dat de palen 15 M.
lang zouden zijn en de punt dus zou reiken tot 8 M. onder A.P. Maar,
bij de uitvoering van het werk, werd ook deze lengte te kort en voor
vele palen aanzienlijk te kort bevonden. Van de 219 palen bereikten 34
de diepte van 8 M. niet, de anderen bereikten, voor het meerendeel,
eene grootere, vele eene belangrijk grootere diepte. Verscbeidene palen
werden iugeslagen tot 11 en 12 M. onder A.P.; twee bereikten de diepte
van 12.22 M., een zelf die van 12.28 M. onder A.P. Er werden twee
palen meer geslagen dan het bestek bepaalde, een, tusscbenvierpalen
welke de diepte bereikt badden van 11.84, 8.84,8.54 en 8.54 onder A.P.,
respectievelijk met een stuit van 5 , 8 , 8 en 10 c.M., kon, met een stuit
van 3 c M., niet dieper ingebeid worden dan tot 3.10 M. onder A.P.;
de andere, die tusscben vier palen in staat, die met een stuit van 19,
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26, 3 en 6 c.M. waren ingeheid tot 8.76, 8.86, 8.91 eu 11.95 M. onder
A.P., kon niet dieper geslageii worden dan tot 1.63 M. onder A.P.,
met 2 c.M. stuit.
Hoe ongelyk de wederstand van den bodem was blijkt bij voorbeeld
nit de omstandigheid dat een paal, die van twee anderen in dezelfde
langsrij , 1.01 M. en van twee in dezelfde dwar.srij, 1.06 M. verwijderd
was, toen bij tot 3.2 i M. onder A.P. was ingeheid . niet meer dan 1 c.M.
stuit kon verkrijgen, terwijl toch die vier naastbijzijnde palen tot 8.62,
8.52, 8.48 en 8.76 M. waren ingeheid en de verkregen stuit daarbij had
bedragen 10, 7 . 4 en 9 c.M.
Behalve bet aanwezig zijn van eene paalfundeering is deze pijler,bij
tegenoverstand gelijk aan pijler I, weder met dat verschil, dat op pijler
I de vaste einden, op pijler IV de beweegbare einden van de bruggen
opleggen, waaruit volgt dat, terwijl voor pijler I, het grondvlak van
de inkassing voor de kleine brug gelegen is op 13.92 M. boven A.P.,
dit zich, bij pijler IV, bevindt op 13.62 M. boven A.P., terwijl de
bovenkant der draagsteenen op 13.92 M. boven A.P. ligt. Onder de groote
brug liggen de dekzerken, met haar bovenkant, op 16.17 M. en de
draagsteenen op 16.20 M. boven A.P.
Langs den linker normaaloever ligt de rijzendam van het jaagpad,
waarvan hierboven sprake was, waardoor de voet van dezen pijler tegen
ontgronding beschermd is.
In Mei 1880 werd een aanvang gemaakt met de ontgraving en uitbaggering van den fundeeringput en in .lull met het heien van de palen
en damplanken. Nadat in Augustus de heipalen waren afgezaagd en de
binnenbekleeding van den damwand , door middel van helmduikers, was
aangebracht, werd de beton , in twee lagen , elk dik 1.25 M., gestort.
De droogmaklng had plaats met een tonmolen en het metselwerk was
in December tot 11.60 M. boven A.P. voltooid, toen de vorst inviel.
Bij het losgaan van het ijs dreef een groot deel van den steiger weg.
In April en Mei 1881 werd dit herplaatst en hersteld; zoodat in deze
maand weder met metselen werd aangevangen en in Juli de steigerwerken , wegens voltooiing van den pijler, konden worden afgebroken.
In dezelfde maand kwam ook de steenzetting om den pijler, tot8M.
boven A.P., gereed, die ,. evenals voor pijler II, vijf meter breed is en
is samengesteid zooals bij pijler I werd omschreven.
Pijler V. De fundeering bestaat uit een blok beton, dik een M.,
liggende met zijn onderkant 5 M. boven A.P. en omgeven door een wand
van 18 c.M. dikke dampalen. Het blok is breed, in de richting van de
spoorwegas, 6.40 M., lang in de as van den pijler 19.32 M. en be.staat
uit een rechthoek lang 12.92 M. en twee gelijkbeenige, rechthoekige
driehoeken, waarvan dus de hypothenuse 6.40 M. lang is. Op den beton
rust de fundeeringmuur, bestaande uit twee gemetselde blokken, elk
dik 80 c.M., waarvan het onderste 4.40 M., het bovenste 4.18 M. breed is.
De horizontale doorsnede van dezen muur is weder een rechthoek,
aan beide korte einden afgesloten door een rechthoekigen driehoek.
Voor het onderste blok is de lengte in de as 16.49 M., voor het bovenste
16.18 M.
Op den fundeeringmuur rust het een M. dikke plint, waar' an de boven¬
kant op 8.60 M. boven A.P. ligt en waarvan de grondvorm weder dezelfde
is als dien van den muur daaronder, alleen met deze wijziging dat de
top van den driehoek kwartcirkelvormig afgerond is. In de as is het
plint lang 14.861 M.; de straal van afronding van de punt bedraagt
0.8388 M., de breedte van het blok is 3.74 M. en alzoo de lengte van
het rechthoekig gedee'te 11.816 M.
De horizontale doorsnede van den pijler, op 8.60 M. boven A.P., heeft
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denzelfden vorm als het plint, slechts zijn alle afmetiBgen iets kleiner;
de lengte in de as bedraagt 14.561 M., de dikte 3.44 M. en de straal
van afronding 0.6888 M. Op 13 M. boven A.P. is de dikte nog slechts
3 M. en de lengte 13.6808 M. De straal van afronding bedraagt bier
een M.
De punt van den pijler wordt begrensd door twee platte vlakken,
gaande door de zijden van de recbtboekige drieboeken op 8.60eul3M.
boven A.P. en de vorm van den pijlerspits wordt verkregen door eeue
recbte lijn zoo te laten bewegen. laugs de doorsneden op 8.60 en 13 M.
boven A.P., dat zp altijd gaat door hetzelfde punt op 5 M. boven A.P.
gelegen, welk punt blijkbaar ligt in bet verticale vlak dat de lengteas
van den pijler be vat.
Boven 13 M. boven A.P. wordt de pijler weder verticaal opgetrokken ;
de straal der kopren blijit een M. en deze, met een aaugrenzend deel
van bet recbte gedeelte, worden met een geprofileerden deksteen afgedekt, die 60c.M. dik is en waarvan de bovenkant ligt op 14.70 M. boven
A.P.; tusscben deze afdekkingen is de pijler, ter lengte van 10.43 M.,
met dek- en draagstukken afgedekt, waarvan de bovenkant ligt op
14.10 M. boven A.P.
Het pijlerlicbaam vermindert, van 13 tot 13.20 M. boven A.P., 24 c.M.
in dikte en deze bedraagt dus, boven laatstgenoemd peil, 2.76 M.
Rondom den pijler, met den bovenkant op 8 M. boven A.P., is weder
een vijf M. breede steenbestorting aangebracbt.
In Augustus 1880 werd met de ontgraving een aanvang gemaakt en
toen , in de volgende maaud, de damwand afgebeid was werd de binnenruimte ontgraven, tot 5 M. boven A.P. De grondlaag die men op die
diepte vond, was een uitmuntende fundeeringgrond , bestaande uit grof
zand en kiezel. In October werd de beton, in den drooge, aangebracbt
en werd met metselen aangevangen; doeb dit werk werd spoedig gestaakt en eerst in April 1881, na droogleggiug van den fundeeringput,
bervat en toen, zonder eenige stoornis, tot bet einde voortgezet.
Pijler VI. De bovenkant van de dekzerk op dozen pijler ligt op
13.65 M. boven A.P., die van de draagsteenen op 13.93 M. boven dat
peil; overigens is bij gebeel gelijk aan pijler V.
In September 1880 werd met de ontgraving van den fundeeringput
aangevangen; in November was de bebeiing van den damwand afgeloopen; in April, van bet volgende jaar, werd de put drooggemaakt,
de ontgraving voltooid, de beton gestort en verder ging bet werk ongebinderd , tot de voltooiing voort.
Linker'landhoofd. Het boofd bestaat uit twee evenwijdige muren, gedragen door eene gemeenscbappelijke fundeering. De ruimte tusscben
deze twee muren, wijd 5 M., dient tot doorlatiug van den weg, op de
kade langs den linkeroever van de rivier en is, ten behoeve van den
spoorweg, met een ijzeren balkbrug overbrugd.
De fundeering bestaat weder uit eene laag beton, omsloten door een
dampalenwand dik 18 c.M., waarvan de binnenruimte is samengesteld
uit twee recbtboeken, van welke die aan de rivierzijde, in de ricbting
van den pijler, lang is 14.50 M., die langs de landzijde 22 M., terwijl
de gezamenlijke breedte 12.50 M. bedraagt waarvan 4 M. de laatstgenoemde lengte bebben. De onderkant van den beton ligt op 5, de boven¬
kant op 6 M. boven A.P.
De muur, aan de rivierzijde, wordt gedragen door drie steunpunten in
aanleg breed 3.16 M.. dik 2.86 M. Van 6 M. tot 6.884 M. boven A.P. versnijden de voeten van die steunpunten, over de breedte, driemaal, waardoor
de breedte, op laatstgenoemd peil, 2.44 M. wordt en de steunpunten
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claarboven worden opgetrokkeu, met eeiie breedte van 2.20 M., tot
9.365 M. boven A.P. Op deze hoogte vangt, boven elk der tnsscbenruimten tusschen bet middenateunpunt en de eindsteunpunten , een halfcirkelvormig gewelf aan, waarvau de straal 1.515 M. is en waarvan dus
de to]) ligt op 10.88 M. boven A.P. Tusscben en boven die gewelven
wordt verder bet muurwerk opgetrokken tot 11.70 M. boven A.P.
Met eene versnijding aan de rivierzijde, breed 11 c.M. en aan de zijde
van den doorgang, breed 9 c.M., wordt de mnur, die dus nog 2.66 M.
dik is, opgetrokken tot 13 M. boven A.P., van bier tot 13.20 M. boven
A.P. vrordt bij , ter dikte van 8 c.M., aan de rivierzijde afgescbuind en
bebondt bij dus de dikte van 2.58 M., die doorgaat tot 14.40 M. boven
A.P.. op welke hoogte bet voorvlak, aan de zijde van den doorgang
4 c.M. en aan de zijde van de rivier eveneens 4 c.M. terugspringt, zoodat de dikte vermindert tot 2.50 M., welke verder bebouden blijft tot
den onderkant van de dekzerk, of 17.70 M. boven A.P.
Deze zerk is 45 c.M. dik en haar bovenkant ligt dus op 18.15 M. boven A.P.
Aan de rivierzijde is ecbter, in den mnur, van 14.10 M. boven A.P.
opwaarts , eene inkassing gespaard, diep een M., breed 10.46 M.. waarin
bet uiteinde van de laatste overspanning van de brug over de rivier
rust. Aan de landzijde liggen eveneens de brugbalken in eene inkassing,
breed 9.26 M., diep 0.65 M., waarin de bovenkant van de dekzerk zich
bevindt op 17.25 M. boven A.P. Tnssclien deze beide inkassingen is de
muur in bet midden, ter breedte van 3.86 M., en aan elk uiteinde, ter
breedte van 1 M., afgedekt met bardsteenzerken, waarvan de boven¬
kant ligt op 17.90 M. boven A.P., terwijl die in elke spoorbaan, ter
breedte van 2.30 M., op 17.70 M. boven A.P. ligt. Op elk uiteinde van
den muur staan , evenals bij bet recbter landboofd, hardsteenblokken,
waarvan de bovenkant ligt op 19.25 M. boven A.P. en waartusscben
zicb ijzeren hekken bevinden.
Tot 1170 M. boven A.P. is de fundeering van den muur aan de landzijde , gelijk aan bet recbterlandboofd, alleen met dit verscbil dat de
dikte bedraagt 2.86 M. De muur, die op de fundeering is opgetrokken ,
bestaat uit een boofd met twee vleugels. Aan de dagzijde is bet boofd
gelijk aan den tegenoverstaanden muur, de aanleg op 11.70 M. boven
A.P. is 2.54 M. dik en dus is de versnijding aan de landzijde 12 c.M.
breeder; ter hoogte van gemiddeld 13.10 M. boven A.P. is, in den muur
aan die zijde, eene inkassing gespaard, diep 0 78 M., die ter hoogte
van 14.10 M. boven A.P., door eene versnijding in bet achtervlak van
den frontmuur, tot 0.85 M. verdiept en over de geheele hoogte 10.46 M.
wijd is. Ter wederzijde van de inkassing behoudt de muur, over de
breedte van 0.95 M., hare voile dikte van 2.50 M. en op dit deel draagt
bij weder, evenals bij bet andere landboofd, twee hardsteenblokken met
tusschengelegen ijzeren hekwerk. De vleugels van dezen muur zijn gelijk
aan die van bet recbterlandboofd.
Op 19 Augustus 1880 werd met de ontgraving voor bet linkerlandhoofd een aanvang gemaakt; in September kwam bij gereed en werd
bet inbeien der dampalen onderbanden genomen en in de volgende maand
ten einde gebracht. De fundeeringput werd in Mei 1881 drooggelegd
en toen werd de ontgraving binnen den damwand voltooid, de beton ,
in den drooge , aangebracht en met metselen aangevangen, tegelijk werd
bet aanvullen van den fundeeringput onderbanden genomen en bet werk
liep, zonder eenig noemenswaardig voorval, af.
Boyenbouw.
De ondervinding, opgedaan bij de uitvoering van den bovenbouw voor
de bruggen over den Rijn bjj Arnhem en over de Waal by Nijmegen,
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had het vertroiiwen, tot nog toe in het getrokken gietstaal gesteld,
zoo geschokt, dat er, in de eerste jaren althans, van het gebruik van
stalen dwarsdragers en langsliggers wel geen sprake zou zyn, tenzij
nadere proeven de oorzaken van de plaats gehad hebbende teleurstellingen kwamen ophelderen.
De voorname oorzaak, die tot dit gebruik geleid had, was het geringere geu icht dat daardoor de bruggebaan verkreeg, waardoor ook de
brugbalken minder belast en dus minder zwaar werden ; maar hoe wenschelijk ook, vooral bij groote o’verspanningen, eene gewichtsbesparing
is , die weder aanleiding geven kan tot minder ingewikkelde samenstelling, tocli mocht daaraan de zekerheid niet worden opgeofferd en het
was dus niet meer dan natuurlijk dat voor de dwarsdragers en langs¬
liggers van de bruggen, na 1877 ontworpen , gegoten en getrokken
staal als constructiebouwstof werd uitgesloten.
In nog eene andere zaak had de ondervinding de mindere wenschelijkheid der tot nog toe gevolgde handelwijze aan den dag gelegd. De
dwarsdragers waren , tot nu toe, of als aan beide einden, onwrikbaar
bevestigd, of als aan beide einden eenvoudig ondersteund, beschouwd
en geen dezer toestanden kwam met de werkelijkheid overeen. Wel had
men constructies uitgedaeht die eene onwrikbare vereeniging van den
dwarsdrager aan het ondereinde van den brugbalk waarborgden; maar
de ondervinding had geleerd dat dit laatste, evenmin in horizontalen
als in verticalen zin , onbeweeglijk was; immers de doorbuiging van den
dwarsdrager was, zooals uit de berekening blijken kon , veel te groot
en dus moest de elastische lijn, bij de uiteinden , van de horizontale
afwijken.
d
Werd de brugbalk als aan de einden ondersteund beschouwd, dan
kreeg hij eenvoudig overal de maximum doorsnede en werd hij , met het
uiteinde der verticale plaat, gestoken tusschen een paar, op den brug¬
balk geklonken hoekijzers en daarmede door, al of niet door langwerpige gaten gestoken klinknagels of schroefbouten, verbonden.
Het ondeugdzame van beide constructies sprong in het oog, afgezien
zelfs van de nevenspanningen die daardoor, zoowel in brugbalk als in
dwarsdrager, kouden worden opgewekt.
Daarom werd gepoogd bij de brug te Heumen dit euvel te vermijden,
door toepassing eener coustructie , waarbij de ligger inderdaad, met zijne
beide uiteinden, vrij werd opgelegd, op steunpunten gelegen in de
lengteas van den brugbalk.
Het maken en stellen van den metalen bovenbouw voor de brug over
de Maas bij Heumen werd, naar aanleiding van bestek n°. 779, op 15
December 1880, aanbesteed en aangenomen door Nicaise et Delcuve te
la Louviere voor f 182,500, terwijl de kosten voor het werk begroot
waren op f 300,000.
De bovenbouw is voor enkel spoor en bestaat uit drie overspanningen,
lang, hart op hart van de steunpunten, 72.60 M.; vier overspanningen
eveneens lang 31.68 M. en een lang 5.60 M. Bij de drie eersten ligtde
baan nabij den ouderrand van den brugbalk , bij alle anderen ligt de
brugbalk grootendeels ouder de baan.
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Bruggen van 72.60 M. De brugbalk is door tien stijlen verde6ld in
elf vakken, lang 6.60 M. De onderrand is recht, de bovenrand, over
de negen middenste vakken , veelhoekig gebogen, volgens de koorden
van een parabool, waarvan de parameter is 193.6 M. De theoretische
hoogte in het middenvak is 11.0031 M. en bij den eersten stijl 6.3953 M.,
terwijl in het uiterste vak een hellencle eindstijl, die het theoretisch
eindpunt van den balk met den top van den eersten stijl verbindt,
tevens de functie van bovenrand vervult.
2
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De afstand vau de beide brugbalken, midden op midden, is 4.84 M.
en de minimum wijdte tusscben de leuningeu 4.11 M.
De onderraud van den brugbalk bestaat nit twee verticale platen ,
dik 20, hoog 470 m.M., die binnenwerks 460 m.M. van elkander staan
en ieder , aan baar onderkant, omzoomd zijn met twee boekijzers van
100 m.M. zijde, dik 11 m.M. Tegeu de horizontale beenen dier hoekijzers ligt, over de zeven middenste vakken eene horizontale plaat dik
9 , breed 700 m.M. en hierover ligt eene diergelijke plaat, dik 11 m.M.,
breed over de drie middenvakken 700 m.M. en over bet daaraan, aan
iedere zijde sluitende vak breed 440 m.M. Bij bet uiteinde en bij den
eersten stijl zijn de onderranden nog gekoppeld door horizontale strooken
breed 700, dik 40 m.M. en , tusscben deze strooken en de doorgaande
randplaten, zijn de boekijzers der beide wanden gekoppeld door kruislatten.
De bovenrand bestaat eveneens uit boekijzers, dik 11 m.M., doeb van
90 m.M. zijde en uit verticale platen, welke laatste evenwel, over de
beide laatste vakken 540 en verder 510 m.M. breed zijn. De boekijzers
zijn gedekt door eene plaat breed 700, dik 10 m.M., over de geheele
lengte van den rand tusscben de boveneinden der eindstijlen , doorgaande
en door eene tweede, van dezellde dwarsal’metingen, die echter sleehts
de vijf middenvakken bedekt, terwijl op bet aangrenzende vak, aan
iedere zijde , eene plaat van 440 m.M. breedte ligt.
Ten einde bet knikken der verticale platen van den bovenrand te
voorkomen zijn, midden tusscben elke twee stijlen, de tegen elkander
overliggende verticale platen onderling verbonden door een dwarsscbot,
bestaande uit eene plaat breed 460, boog 400, dik 8 m.M., aan iedere
verticale plaat bevestigu met twee boekjizers van 80 m.M. zijde , dik
8 m.M. en langs de onderzijde , met een dergelijk boekijzer, verstiifd.
De eindstijl of eindseboor , die bet uiteinde van den onderrand boven
bet steunpunt, met dat van den bovenrand bij den eersten knoop, vereenigt, bestaat, in doorsnede , uit eene plaat dik 10 m.M., die door vier
boekijzers van 12 en 10 c.M. zijde, dik 12 m.M. verbonden is met twee
andere platen breed 550, dik 13 m.M., die met baar ondereinden passen
tusscben de beide verticale platen vau den onderrand, welke ter plaatse
belangrijk verbreed zijn en waaraau de eiudplaten van de eindseboor
vastgekionken zijn. De binnenzijden van de ziiplateii van deze seboor zijn
omzoomd door boekijzers van 12 en 10 c M. zijde , dik 12 m.M. en op
de buitenzijdo van de buitenplaat zijn, in de hartlijn, twee boekijzers
van 100 bij 100 en 10 m.M., op de biunenzijde van de biimenplaat is
eene doorgaande plaat, breed 210, dik 8 m.M., aangebracht. Haaks op
de brugas zijn de twee zijplaten , van iedere eindsclioor, nog onderling
verbonden door drie dwarsplaten, dik 10 m.M., waarvan twee nabij bet
ondereinde, breed elk 300 m.M., de derde sluitende tegen den boven¬
rand , breed 750 m.M. Het boveneinde van de eindseboor is gevat tusscben
de beide verticale platen van den bovenrand, aangezien zij bier eebter
samenkomt met den eersten stijl en de eerste hangsehoor en de laatste met
11 m.M. dikke laschplaten aan de randplaten verbonden is, vermindert
hare breedte, die aan den voet 460 m.M. bedraagt, bier tot 438 m.M.
Tegen het uiteinde van den sebuinen stijl is een ladder aangebracht,
bestaande uit daarop geklonken hoekijzertjes met seberpen boek, waar¬
van het been langs den stijl 6, bet horizontale been 3 c.M oreed en
beide 6 m.M. dik zijn.
Stijl I bestaat uit twee T ijzers, met den steel naar elkander gekeerd
en ieder sameugesteld uit een tojitafel breed 180 en een steel, breed
160 m.M., saamverbonden door twee boekijzers van 80m.M. zijde, alles
dik 8 m.M. 0[) bet bovenvlak van den later te vermelden dwarsdrager
zijn de steelen der 'I’s vereenigd, door twee kanaalijzers en daarboyen
nog zesmaal door een zulk ijzer, waarvan de bodem 80 bij 8, de beide

19

Pl.

3.

Fig.

40—54.

wangen 25 bij 15 m.M. zwaar zijn. Aan het ondereinde is, tussehen de
hoekijzers der f’s, ter hoogte van de dwarsdragers, een 8 m.M. dikke
plaat aangebracht. Ook deze stijl vermindert naar boven, in de rich ting
haaks op de brugas, in afmetingen.
De overige stijlen bebben alien denzelfden grondvorm; de horizontale
doorsnede is een rechthoek, ivaarvan de vier hoeken gevormd zijn door
hoekijzers, die met hoek- en plaatijzers aan boven- en onderrand zijn
verbonden en ter hoogte van den onderrand der bovenwindkoppeling
en van den bovenkant van den dwarsdrager, omgeven zijn door vier,
een rechthoek vormende gootijzers. Tussehen deze beide zijn nog vijf,
daaraan gelijke kragen van gootijzers aangebracht, die het ondereinde
van den stijl in zes gelijke vakken verdeelen, in elk van welke, aan
iedere zijde een kruis van ijzeren latten is aangebracht. Tussehen den
ondersten kraag en de binnenlaschplaat van de schoor van den brugbalk
bevindt zich , op den buitenkant van den stijl, eene plaat. Tegenover
den onderregel van de bovenkoppeling en tot ongeveer 30 c M. boven
diens bovenkant is eveneens eene plaat, tegen de buitenregels van den
stijl, aangebracht; terwijl zich daarboven, evenals in het ondereinde,
weder een of meer kruisen bevinden, naar gelang van de Jengte van
den stijl en het .boveneinde van den stijl weder, met enne plaat, tegen
de Verticale plaat van den bovenrand, sluit.
Schoren. De schoren bestaan alien nit eene plaat, dik 20 m.M., in
elken wand, die met wederzijdsehe laschplaten, dik 11 m.M., aan de
verticale platen van de boven-en onderranden zijn geklonken; de breedte
der schoren vermindert naar gelang van hare verwijdering van het uiteinde en bedraagt in het eerste tot het zevende vak , achtereenvolgend
400, 270, 230, 170, 150, 135 en 120 mM.
Bovenkoppeling. Langs de binnenzijde is, bij den top van elke eindschoor, tussehen twee hoekijzers van 80 bij 100 m.M. zijde, dik 10 m.M.,
eene strook van gelijke dikte bevestigd, waaraan, bij d'e ontmoeting
met den bovenrand , een dwarsbalk is geklonken, bestaande nit een
kruis van vier hoekijzers van 100 m.M. zijde , dik 10 m.M., met daartussehen gelegen vulplaat van dezelfde dikte.
Aansluitende aan de hoekijzers van 80 bij 100 m.M., dus benedenwaarts en in het verlengde daarvan, zijn hoekijzers van 120 , 100 en 10
m.M., met daartusschen liggende vulplaat, aangebracht en uitgaande
van deze hoekijzers, met het hart op 1380 m.M. afstand van dat van
den bovensten dwarsbalk , langs de helling gemeten , gericht naar het
uiteinde van den bovensten dwarsbalk, is in iedere richting een diagonaal aangebracht bestaande uit vier hoekijzers van 100 m.M. zijde,
dik 10 m.M., met tusschenplaat van dezelfde dikte. De tusschenplaten
van de verschillende deelen, die in hetzelfde vlak liggen, zijn onderling gelascht en de hoekijzers van het kruis zijn , om het andere, volgens
den scherpen en den stompenhoek door beide beenen ingesloten , omgezet.
De dwarskoppeling , bij stijl 2 , bestaat uit een boven- en onderrand,
met daartusschen gelegen kruis. De onderkant van den onderrand ligt
5 M. boven bovenkant spoorstaaf, of 23 M. boven A.P. Elk der randen
op zich zelf is weder een balk, samengesteld uit boven- en onderregel,
met verticaal verbinding. Voor den bovenrand, die 455 m.M. hoog is,
bestaat de bovenregel uit een horizontale plaat. breed 210 m.M. en twee
hoekijzers van 80 m.M. zijde, alles dik 8 m.M.; de onderregel alleen
uit twee hoekijzers als de genoemde. De verticale beenen der hoekijzers
liggen tegen elkander ; doch nabij de uiteinden zijn zij opgekropt, zoodatzij daar, over eene lengte van 458 m.M., eene plaat omvatten, dik
10 m.M. en hoog als de balk. Tussehen deze platen in is de balk door
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gootiizers van 80 m.M. bodem, dik 8 m.M., met vrangen van 25 en
15 m.M., ill vijf vakken verdeeld , waarin diagonalen van 80 en 8 m.M.,
op den buitenkant der hoekijzers van de randen, zijn aangebracht,
waartusseben zich, bij bet kruispunt, ringen bevinden. Met zijne uiteinden is de bovenraiid , door middel van boek- en vulijzers, aan de
verticale plaat van den bovenrand geklonken en in bet verlengde van
de staande plaat aan de uiteinden is eene diergelijke plaat, tusseben
de beide wanden van den stijl, aangebracbt. De onderregel is, bij tegenoverstand , aan den bovenregel gelijk , ecbter met dit verscbil, dat de
uiteinden in den stijl van den brugbalk gestoken zijn tottegende, bij
de omscbrijving van den stijl vermelde verticale plaat. Het uiteinde is
door boek- en plaatijzers aan den stijl bevestigd en deze rand wordt
bovendien, aan ieder einde , ondersteund door een karbeel, bestaande
nit twee boekijzers van 80 bij 80 en 8 m.M., dat aan den stijl beves¬
tigd is op een daar langs geklonken strook van 200 bij 10 m.M. en
bovendien rust op een boekijzer, dat daar ter plaatse de eene zijde van
den kraag van gootijzers vervangt.
In elk der vier boeken , gevormd door onder- en bovenrand en door
de twee brugstijlen , is eene 10 m.M. dikke lascbplaat aangebracbt, die
weder door boekijzers van 8 c M. zijde, dik 8 m.M., n-an stijl en rand
verbonden is en aan de overkruis geplaatste laschplaten is een boek¬
ijzer , van 130 bij 90 en 13 m.M. recbtstreeks en door middel van een
stuk boekijzer van dezelfde afmetingen , bevestigd. Op bet punt waar
deze diagonaal boekijzers , die uatuurlijk met de ruggen naar jelkander
zijn gepJaatst, zicb kuissen is eene lascbplaat tusseben gevoegd.
Beboudens de afmetingen , die door de toeneming van de boogte des
balks van de uiteinden naar bet midden, sterk aangroeien, zijn de
overige dwarskoppelingen op soortgelijke wijze gemaaktals de besebrevene.
Windki'uisen. Onder tegen den onderrand en op den bovenrand van
de brugbalken is een stel van windkruisen aangebracbt, bestaande, in
elk der vakken waarin de randen van de brugbalken verdeeld zijn, uit
twee gekruiste diagonalen.
Bij den onderrand bestaat de eene diagonaal, in elk veld, uit een
platte staaf, dik in bet eerste veld 15, in bet tweede 12, in de overigen
10 m.M. en de andere , in de twee uiterste velden , aan elk einde, uit
twee boekijzers van 9 c.M. zijde , in de tusscbeiivelden uit een boekijzer
van 10 c.M. zijde, alles dik 10 m.M. Alle diagonalen zijn aan de randen
verbonden door lascbplaten , die tegen de onderzijde van deze en waarop
de platen, waaronder de boekijzers zijn bevestigd, geklonken zijn.
De windkruisen in den bovenrand bestaan uit kruisdiagonalen, die,
in de beide uiterste vakken gevormd zijn uit twee boekijzers van 9 c.M.
zijde, in bet derde vak uit een boekijzer van 10 c.M. zijde, en in de
drie middenvakken uit een boekijzer van 9 c.M. zijde, alles dik een c.M.
Die diagonalen zijn beurtelings op en onder eene plaat vastgeklonken,
vvelke op bare beurt met klinknagels op den bovenkant van den boven¬
rand bevestigd is,
Baan. Tot de bruggebaan bebooren in de eerste nlaats de dwarsdragers,
die bij deze brug niet alien aan elkander gelijk zijn.
Het is reeds gezegd dat men getraebt bad de dragers zoo te ondersteuneu, dat buune uiteinden, in een verticaal vlak , vrij kondeu bewegen ; docb voor de einddwarsdragers en de daarnaast geplaatste dragers
bij stijl I, was dit ondoenlijk.
De einddwarsdrager bevindt zicb boven bet steunpunt van den brug¬
balk, die bier slecbts omtrent 60 c.M. boog is; als men dus bier, indien
dat overigens mogelijk ware, bet steunpunt van den dwarsdrager in bet
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midden der breedte van den brugbalk bad willen plaatsen, zou men
den binnenwand van de eindsehoor geheel hebben moeten wegsnijden.
Om dit te vermiiden was er niets anders te doen dan den dwarsdager
te plaatsen tusccben de vertieale platen van de tegen elkander overgelegen onderranden der brugbalken. De lengte van den drager is daardoor geworden 4.318 M.; de buitenwerksclie hoogte is, in bet midden,
866 m.M., docb wordt, over de laatste 366 m.M , aan elk uiteinde ,
verminderd tot ongeveer 60 c.M., omdat bet vlak waaraan de balk kan
bevestigd worden niet meer boogte aanbiedt.
In doorsnede bestaat de balk nit eene vertieale plaat, dik 9 m.M.,
en twee randen , samengesteld ieder uit eene borizontale plaat, breed
220, dik 11 m.M., en twee hoekijzers van 100 en 90 m.M. zijde, mede
dik 11 m.M. Langs bet uiteinde is de bovenrand omgebogen en aan de
eindseboor vastgeklonken , terwijl bovendieu de onderrand rust op bet
boekijzer van den onderrand van den brugbalk en daaraan met sebroefbouten'vastgemaakt is.
Het niet beweegbaar ondersteunen van dezen drager bad geen bezwaar ; de plaatsing op den pijler en de geringe boogte van den brugbalk
waarborgen de onbewegelijkheid van de steunpunten. Bij den volgenden
dwarsdrager is dit niet meer bet geval. Het is wel waar, dat op zoo
korten afstand.van bet uiteinde, de doorbuiging van den brugbalk zeer
gering is en dat ook de betrekkelijk geringe lengte van den stijl, bet
doorbuigen van dezen ouwaarscbijnlijk maakt, zoodat de gewone bezwaren tegen bevestiging van den balk tot een minimum zijn teruggebraebt; maar verdwenen zijn zij niet en al is nu de balk zoo geconstrueerd, dat bij zoowel als bevestigde, als ook als ondersteunde staaf sterk
genoeg is , bliift bet opwekken van nevenspanningen in den onderrand
van den brugbalk, in zijn gebeel bestaan.
Stijl I IS , in de riebting van de brugas , slecbts 18 c.M. breed en de
breedte van den dwarsdrager bedraagt 22 c.M., men kon dien dus niet
verder doortrekken dan tot de binnenzijde van den stijl, of men sneed
dezen gebeel weg.
De dwarsdrager beeft over de gebeele lengte dezelfde doorsnede als
de einddwarsdrager in bet midden en is met boekijzers van 100 en
80 m.M. zijde, dik 10 m.M., aan den brugbalk vastgeklonken.
De acht overige dwarsdragers zijn , met de einden bewegelijk , opgelegd, maar zij zijn daarom niet aan elkander gelijk. De doorsnede in
bet midden is , voor alien , dezelfile ; zij vertoout eene vertieale plaat
dik 9, boog 844 m.M. en twee randen, elk samengesteld uit twee horizontale platen breed 220 , dik 11 m.M. en twee boekijzers van 100 en
90 m.M. zijde, dik 11 m.M. de buitenwerksebe boogte van den drager
is 888 m.ji. Aan de beide uiteinde vermindert de buitenwerksebe boogte
over 430 m.M. lengte, bij de dragers bij stijl II tot 357 , bij de overigen
tot 397 m.M. boogte. Hier is in de randen echter slecbts eene borizontale
plaat, daar de andere , in den bovenrand niet langer is dan 4000m.M.
en in den onderrand , outwikkeld, de lengte beeft van 4330 m.M., over
de laatste 465 m.M. lengte is bovendien die eene plaat tot 21 c.M. in
breedte afgescbaafd. De boogte van 844 m.M. van de vertieale plaat is,
over 1800 m.M. in bet midden van den drager , bebouden. Tusseben deze
boogte en die bij de einden beeft de vermindering plaats , aan de onderzijde van den balk. Tegen den onderrand is, aan elk einde van den
drager, nog eene plaat geklonken lang 36, breed 21 c.M., dik 10 m.M.
en biermede rust de balk op een kussen van gesmeed ijzer, dat op eene
7 c.M. dikke, gehamerd stalen spil rust, die weder draagtin eenstoel,
welke geplaatst is op een , tusseben de vertieale platen van den onder¬
rand, aangebraebt sebot, bestaande uit eene vertieale ])laat breed 438,
boog 369 , dik 9 m.M., met boekijzers van 80 bij 80 en 8 m.M. aan de

Pl. 3. Pig. 42—43 en 50—52.

22

verticale randplaten bevestigd en van boven , over bet eene been van
elk dezer hoekijzers en de daar langs gepiaatste vulplaten, aan weerszijde voorzien van een raiidboekijzer van 100 , 90 en 11 m.M.
De groote breedte van de eerste schoor in den brugbalk is de oorzaak
dat aan de uiteinden van den derden dwarsdrager minder hoogte moest
gegeven worden dan de volgenden konden verkrijgen , omdat anders de
onderrand van den dwarsdrager de binnenplaat van de schoor nog ten
deele zou doorsneden hebben ; het gevolg hiervau is , dat bij eerstgenoemde het steunkussen , onder het uiteinde des dragers, hooger is dan
hi] de anderen; overigens is in de samenstelling van deze voorwerpen,
geen verschO. Bij alien is nog, aan de binnenverticale plaat van den
brugbalk, onder het hellende gedeelte van den drager, eene driehoekige
console aangebraeht, hoog, langs deii brugbalk, als de verticale plaat,
lang 1146 tot 1137 m.M., aan bet eiude in een seherpe punt uitloopende
en bestaande uit een 9 m.M. dibke plaat, :angs alle randen, aaniedere
zijde , van hoekijzers voorzien.
Op 75 e.M., ter wederzijde van de as van de brug, is , tusschen de
dvvarsdragers, een langsliqger aangebraeht, waarvan de bovenkant ligt
op 126 m.M. beneden die van den dwarsdrager, beide gemeten in het
midden van den balk. De langsligger bestaat uit eene verticale plaat
hoog 716, dik 9 m.M., van boven en van onderen omzoomd door twee
hoekijzers van 90 m.M. zijde, dik 11 m.M., die met horizontale platen, van
200 m.M. breed en 8 m.M. dik , de randen van den balk vormen. In
elken rand gaat eene plaat over de geheele, de tweede over een gedeelte
van de lengte des liggers door.
De bovenranden der opvolgende langsliggers zijn aan elkander gekoppeld door platen breed 200 , dik 8 m.M., die op die randen geklonken
zijn en door de lijfplaat van den dwarsdrager zijn gestoken , met welken
dwarsdrager de verbinding overigens plaats heeft door hoekijzers van
100 m.M. zijde, dik 10 m.M., die de lijfplaat van den langsligger, met
daarop geplaats vulstuk tusschen de randen , omvatten en aan de lijfplaat
van den dwarsligger geklonken zijn. Verder rust de oiiderraud van den
langsligger op dien van den dwarsdrager. Langs de lijfplaat van den
ligger is, op ongeveer 50 c.M. uit elk uiteinde en op zes plaatsen tus¬
schen deze beide, een hoekijzer van 60 m M. zijde, dik 8 m.M., ge¬
klonken onder de later te vermelden zoresijzers.
De onderranden van de twee langsliggers zijn gekoppeld door kruisen,
bestaande uit latten van 80 m.M. breed, dik 8 m.M. en tusschen elke
twee kruissen is eene dwarsstaaf geplaatst, bestaande uit een hoekijzer,
van dezelfde afmetingen als die langs de lijfplaat.
In het verlengde van den langsligger zijn, aan de buitenzijde der
uiterste dwarsdragers, nog de gewone consoles aangebraeht , tot dracht
der spoorstaven tusschen twee opvolgende bruggen en deze consoles zijn ,
in hoofdzaak, van dezelfde constructie als de langsliggers.
Tusschen de dwarsdragers, op 1.73 M. aan elke zijde van de as van
de brug, is een langsligger geplaatst tot dracht van den houten vloer,
bestaande uit eene lijfplaat hoog 280, dik 8 m.M., met boven-en onder¬
randen , elk van twee hoekijzers van 80 m.M. zijde, dik 8 m.M. en met
diergelijke hoekijzers aan de verticale plaat van den dwarsdrager be¬
vestigd.
Boven de hiervoren gemelde verstijvingshoekijzers zijn , op deze liggers
en op de langsliggers, zoresijzers geplaatst hoog i3 , lang 430 c.M.,
waarop draagplaten zijn aangebraeht op welke de spoorstaven rusten ,
die, met klemplaten en schroefbouten, aan de liggers verbonclen zijn.
Buiten de spoorstaven rust, op de zoresijzers, een houtenvloer en daartusschen een geribd ijzeren plaat.
[.langs den binnenwand van den brugbalk is eene ijzeren leuningbuis
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aangebracM. De eindsn van de bruggen rusten op kussens , die om eene
as draaibaar zijn , welke as weder draagt in eeu onderkussen , datrechtstreeks op eene ijzeren fundatieplaat rust of gedragen ■wordt door segmenten van rollen , die op zoodanige plaat eene scbommelende beweging
kunnen aannemen, al naarmate het brugeinde , waaronder de as zich
bevindt, al of niet verschuifbaar zijn moet; verder bevinden zien,
sehen de beweegbare brugeinden, compensatietoestellen, alles in den
geest als herbaaldelijk vermeld is.
Bruggen van 31.68 M. De brug is sainengesteld nit twee evenwijdige
balken , die hart op hart 3.25 M. van elkander liggen.
De balk is verdeeld in negen vakken, elk lang 3.52 M. en hoog
tusschen de buitenkaiiten der hoekijzers van de randen, 3.45 M. Bovenen onderrand zijn recht, de wanden zijn dubbel met een enkelvoudig
schorenstelsel. Hart op hart zijn de beide wanden 0.294 M. van elkander
verwijderd. In de drie middenvakkeii kruisen zieh de schoren , in de dne
buitenvakken, aan elk einde, liggen zij met den top naar buiten. De
onderrand bestaat uit eeiie horizontale plaat breed 500 ni.M., dik 13 m.iVi.,
die slechts over de drie middenvakkeii doorgaat, uit twee hoekijzers
van 100 iii.M. zijde, dik 8 m.M. en twee verticale platen van 420 m.M.
hoog en 14 m.M. dik. Bij de knooppunten buiten de drie middenvakken
ziin de horizontale beenen van de hoekijzers der onderranden aan elkander
verbonden door platen dik 10 m.M. en daartusschen in door diagonaalstaven breed 80, dik 8 m.M.
_
. i •
x i i j.
De bovenrand is samengesteld uit eene doorgaande horizontale plaat,
breed 500, dik 10 m.M., en uit eene tweede , die slechts over de drie
middenvakken doorgaat en bij dezelfde dikte slechts 280 m.M. breed is;
verder uit twee hoekijzers en twee verticale platen als de onderranden.
De eimlstijl bestaat uit eene plaat in het theoretisch einde van den
balk, breed 238, dik 9 m.M., waarvan ieder uiteinde met twee hoekiizers van 8 c.M. zijde, dik 8 m.M., bevestigd is aan eene, eyenwijdig
aan de brugas gerichte plaat breed 400, dik 10 m.M. , en de beide uiteinden van deze platen zijn weder aan de hinnenzijde omzoomd met
hoekijzers van 6 c.M, zijde,, dik 8 m.M. De beenen van de hoekijzers
van 6 c.M., die in de richting haaks op de brugas geplaatst zijn; zijii
in het buitenvlak van den stijl door .elf, in het binnenvlak door negen
horizontaal geplaatste hoekijzers van 25 m.M. zijde, dik 6 m.M., geDe tweede stijl bestaat eveneens uit eene plaat haaks op de brugas ,
dik 9 m M., waarvan echter de breedte is 258 m.M. en aan beide _einden
van deze plaat zijn, ter wederzijde, hoekijzers geklonken van 120 bij
100 m.M. zijde, dik 10 m.M.
j j. j
Dg ovGi'igG stijlen vcrscliilleii alleGn daarin van den twGGdGn , aat qg
afmetingen der hoekijzers zijn 100, 80 en 10 m.M.
....
Alle schoren zijn dik 14 m.M ; in de vier eerste vakken zijn zij iQGt
wederzijdsche laschplaten, dik 11 m.M., aan de vertieale platen der
randen bevestigd; in de overige vakken liggen zij beurtelings aan de
buiten of hinnenzijde van de platen.
. , , ,
.
Met den liovenkant op 55 m.M. onder dien van het hoekijzer in den
hovenrand van den brugbalk is, tusschen elke twee , tegen elkander
overstaande stijlen, een dwarsdrager aangebracht, bestaande uit eene
lijfplaat hoog 611, dik 9 m.M., langs de boven- eu ouderziide omzoomd
door wederzijdsche hoekijzers van 80 m.M. zijde, dik 10 m.M.
In den hoek , gevormd door den brugstijl en den onderrand van den
dwarsdrarrer, is eene verticale lascbplaat, met hoekijzers van 80 m.M.
zijde, dik 10 m.M. aan beide bevestigd; terw 1 de voeten van de tegenover elkander geplaatste stijlen aan elkander gekoppeld /ijn door twee
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hoekijzers van 90 m.M. zijde, dik 10 m.M., waarvan de verticale keeueii
zoo ver van elkander verwijderd zijn, dat daartusschen eene plaat dik
9, hoog 170 m M. is aangebraoht en z verder aan elk niteinde eene
verticale laschplaat kunnen omvatten, die weder met hoekijzers aan den
onderrand en den stijl van den brughalk bevestigd is.
In de diagonalen van den rechthoek, door dezen onderregel, de stijlen
van den brugbalk en den dwarsdrager gevormd zijn schoren aangebracht,
bestaande nit een hoekijzer van 100 m.M. zijde, dik 10 m.M., beurtelings aan de eene of de andere zijde van de laschplaten geklonken.
Onder de dwarsdragers is eene diagonaalverbinding aangebracht, als
maatregel tegen mogelijke winddrukking en onder den onderrand van
de brugbalken is eene soortgelijke verbinding gemaakt. Elk dier verbindingen bestaat nit een kruis tusschen elke twee dwarsdragers, waarvan , voor de bovenste, de eene arm nit eene plaat breed 150, dik 10
m.M., de andere uit een hoekijzer van 80 m.M. zijde, dik 10 m.M. hestaat; de plaat is bevestigd op, het hoekijzer onder de laschplaat, die
ook ter bevestiging dient van de bovenvermelde dwarskoppeling.
Elke arm van het kruis, bij den onderrand, bestaat nit een hoekijzer
van 8 of 10 c.M. zijde, dik 10 m M. Deze hoekijzers zijn weder, beurtelings op en onder de horizoutale laschplaat van den onderregel van
de dwarskoppeling, vergaderd.
Tusschen de dwarsdragers zijn weder twee rijen langsliggers aange¬
bracht, die bestaan uit eene lijfplaat hoog 484, dik 8 m.M. en twee
randen , waarvan de onderste uit twee hoekijzers van 80 m.M. zijde ,
dik 8 m.M. gevormd is, terwijl de bovenste, behalve die hoekijzers,
nog eene plaat breed 18 c.M., over de geheele lengte van den balk en
eene tweede, van gelijke breedte over 2.70 M. in het midden, draagt;
de beide platen zijn 8 m.M. dik. Twee opvolgende langsliggers worden,
in bun bovenvlak, door eene dergelijke plaat, gekoppeld, die door de
lijfplaat 'an den dwarsdrager gestoken is; terwijl overigens drager en
ligger, door hoekijzers en klinknagels, vereenigd zijn.
Langs het lijf van den langsligger bevinden zich nog, tusschen elke
twee dwarsdragers, zes versterkingsribben, elk bestaande uit een hoek¬
ijzer van 60 m.M. zijde, dik 8 m.M. en boven deze versterkingen liggen,
op de langsliggers, zoresijzers, die weder de baan dragen, als bij de
brliggen van 7^60 M.
Aan de einden der bruggen zijn, tegen de dwarsdragers, in hetverlengde van de langsliggers, weder consoles geplaatst, die dezelfde do ,rsnede als deze liggers hebbeu.
In het verlengde van iederen dwarsdrager en tusschen elke twee dwars¬
dragers in , is, aan iedere zijde van de brug, eene console uitgebracht,
bestaande uit een trapeziumvormige plaat, hoog bij den brugbalk 383 ,
aan het uiteinde 80 m.M., met hoekijzers aan den brugbalk bevestigd
en langs den bovenkant, aan iedere zijde. van een hoekijzer voorzien.
De uiteinden der consoles zijn, door een doorgaand hoekijzer, dat aan
klmne stukjes, op de consoles geklonken hoekijzer bevestigd is, gekoppeld.
Op de consoles is eene eiken vloer, dik 5 c.M., gelegd en kings den
bu^enkant van dezen vloer is eene gesmeed ijzeren leuning geplaatst.
De oplegging en compensatie zijn, in denzelfden geest ingericht, als
bij de groote bruggen.
Brug van 5.60 M. De brugopening is wijd in den dag 5 M.; de brug¬
balken zijn 6 M. lang. De bovenboiiw bestaat uit twee brugbalken,
hart op hart 2.62 M. uit elkander geplaatst en samengesteid uit eene
verticale plaat hoog 574, dik 11 m.M,, benevens twee randen, gevormd
ieder door twee hoekijzers van 100 m.M. zjjde , dik 13 m.M. en twee
horizoutale platen, breed 250, dik 13 m.M. Langs de uiteinden van de

25

Pl. 3 Fig. 72 en 73.

vertieale plaat ziju twee lioekijzers en eene plaat, gelijk aaii die der
ran den, aangebracht.
De onderkant van deze balken ligt op 17.303 M. boven A.P. en zij
liggen met hunne uiteinden op gegoten ijzeren oplegplaten , die op den
pijler rusten.
Tusscben de beide brugbalken zijn zes dwarsdragers ingespannen ,
die 37 c.M. hoog zijn en bestaan nit eene vertieale plaat, dik 8 m.M.,
met randen van twee hoekijzers van 100 bij 80 m.M./.ijde ,_;dik 10 m.M.
Tnsseben die dwarsdragers zijn twee reien langsliggers aangebracht
en elk dezer liggers is weder samengesteld nit eene vertieale i)laat,
hoog 264 , dik 8m.M., en twee randen van hoekijzers a’s voor de dwar.sdragers zijn gebruikt. Op elk dezer langsliggers liggen twee zoresij/.ers
en bierop, tnsseben de spoorbanen de geribd ijzeren jdaat en buiten
die staven een 20 c.M. breede eiken deel.
Aan de buitenzijde van de brugbalken zijn , aan iedere zijde van de
brug, zes consoles uitgebracht, bestaande nit eene plaat dik 8 , laug
1196.5 m.M., hoog, bij den brugbalk, 324, aan het einde 80 m.M.^,
tnsschen twee hoekijzers aa]i den brugbalk bevestigd en langs de bovenzijde voorzien van een rand van twee hoekijzers, terwijl de einden,
evenals bij de bruggen van 30 M., door een hoekijzer gekoppeld zijn.
Op deze consoles rust weder een eiken dek en op den buitenkant staat
eene gesmeed ijzeren leuning.

Beproeving.
In § 64 van het bestek is het volgende bepaald :
„De beproeving (van de brug) geschiedt door al de groote openingen
, te belasten per M'. spoor met 4200 K,G., de kleinere met 4700 K.G .,
„ of wel door het op de brug plaatsen van een trein van vijf locomo,tieven met de tenders, elk ster53,000 K.G. wegende. Deze treinen
, moeten minstens 15 minuten op elke brug vertoeven en daarna de brug
, berijden , met eene snelheid van 10 M. per seconde. ”
Die beproeving had op 22 .luni 1882 plaats; het gewicht der gezamenlijke beproevingslocomotieven bedroeg 260 000 K.G.
De doorbuigingen werden door middel van waterpasinstrumenten,
schuifklossen en schrijfsleden onderzocht en bedroegen, bij den stilstaanden trein, voor de groote openingen 21 tot 24 m.M., voor de kleine
12 tot 14 m.M., terwijl de berekende doorbuigingen waren: voor de
groote openiugen 30 m.M., voor de kleine 16 m.M. De doorbuigingen,
bij het berijden met den sneltrejn, waren nageuoeg volkomeu gelijk
aan die van de belasting in rust.
De doorbuigingen van langs- en dwarsdragers kwainen nagenoeg volkomen met elkander overeen; terwijl uit de vergelijking van de verlenging
van den onderrand van de drie groote overspanningen . met de totale
verlenging der langsliggers niets valt af te leiden, oiiidat deze laatste
te zeer, van 1 tot 5 a I tot 6, uit elkander wijken

Oever- en rivierwerken.
Den 4den Augustus 1880 werd aanbesteed het maken van groud- en
andere _ werken voor het gedeelte spoorweg van den linker Maasoever
tot Guijk en de uitvoering van dit werk werd aangenomen door G. A.
VAN Hattem te Sliedreeht en G. Gobdhaet te Dordrecht, voor de snin
van f 174,900.
In het bestek n”. 765, dat deze werken omschrijft, zijn, onder meer
opgenomen het afgraven van den linker Maasoever; het maken van ongeveer 1400 M. dijk, met daarmede in verband staande op-en afreden,
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en verclere werken, welke , als met bet hier behandelde ouderwerp in
betrekkiiig staande , nader bebooren omscbreven te worden.
Hier])oven is reeds medegedeeld boe , ten beboeve van de fundeering
van de iiijlers IV tot VT , de oever, bniten de Maaskade, ter breedte
van 18.50 M. aan wederzijde van de spoorwegas, tot de boogte van
8 M. boven A.P., werd afgegraven en boe de normaaloever bangs Pijler IV,
tot vonning van eea jaagpad , gedeeltelijk -werd bezonken , onder betzelfde profit en gebeel op dezelfde wijze als de, aan den anderen oever
gelegeu oeverweg.
Dit werk maakte slecbts een deel uit van de algemeene verbetering
van den linker Maasoever in verband met de overbrngging.
Boven de plants waar de spoorweg de rivier moest overschrijden ,
met de benedenpunt tegenover bet gebucbt Kalwijh, waar van oudsber
een veer over de Maas gevondeu wordt, was een eilandje aanwezig, dat
door eene geul, de Straeg , van den linkeroever afgescbeiden is. Langs
dit eilandje, dat den naam draagt van Middelwaard, boog zich de rivier
oostwaarts af, om , ongeveer ter plaatse van bet veer , even _boven_ de
overbrngging , dezelfde plants in te nemen als bet tegenwoordige rivierbed en zicb , iets verder op nieuw naar den recbteroever af te buigen.
Om eene beboorlijke ricbting aan de rivier te kunnen geven moest
een deel van den Middelwaard tot den rivierbodem worden opgeruimd,
terwijl een meer landwaarts. binnen de normaaloeverlijn , gelegen gedeelte , zoomede een deel van den vooroever beneden de brug, tot een
bepaald peil moesteii worden opgeruimd om , bij boog opperwater, een
doorstroomingsprofil van voldoende ruimte aan te bieden.
Voor bet peil van middelbare rivier bij Katwijk is gesteld 6.03 M.
boven A.P. en voor de boogte waarop bet eiland en de uiterwaard
inoesteu worden afgegraven , 8 M. boven A.P., bet dieper weggraven
en uitbaggeren van een deel van bet eiland was in dit bestek niet opgenomen , maar werd later aanbesteed en de daarbij gestelde voorwaarden
waren , dat de oprniming van de normaallijn af moest plaats hebben ,
onder eeji beloop van 3 op een , tot de diepte van 2 M. onder middel¬
bare rivier, of 4 M. boven A.P.
Van ruim een kilometer boven , tot ongeveer een kilometer beneden
de brug bad de afgraving , volgens de op de teekening zicbtbare lijnen ,
plaats en in verband daarmede wenl, beneden Katwijk, in verband met
de booge grouden , eene waterkeerende kade langs den linkeroever aangelegd, waarvaii de kruin op 13 M. boven A.P., eene breedte beeft
verkregen van 7 M. Het binnentalud van deze kade is iy.2 op 1, bet
buitentalud , boven de spoorwegas 2'/^ op 11 beneden die as 3 op 1.
In aansluitiug aan den grindweg langs bet gebucbt Katwijk is de kruin
van deze kade begrind.
Ter vervanging van de , door de uitvoering der werken vernietigde
aanlegplaats van de veeri)ont en van den veerweg is , op ongeveer 275 M.
boven de brug, in den afgegraven uiterwaard, eene Pontbaven gemaakt, bestaande uit eene genl waarvan de bodem, breed 10 M. en
gelegen op 7 M. boven A.P., met wederziidscbe taluds van 10 op 1,
met bet afgegraven terrein werd verbonden. Van bet punt waar de nieuwe
Maaskade den bestaanden veerweg ontmoet is deze, eerst dwarslangs,
en vervolgens langs den benedenoever van bet haventje, doorgetrokken
tot aan den rand der afgraving. Bovenwaarts is, van bet punt van aansluiting van veerweg en dijkskruin , een afweg gemaakt naar den afgegraven uiterwaard.
Ook de recbteroever is, in bet belang van de normaliseering der rivier ,
gedeeltelijk tot 8 M. boven A.P. afgegraven , van bet dorp Mook tot
ongeveer 1800 .\1. beneden de brug en aan deze zijde is, tegenover dat
op den linkeroever , een Pontbaventje gemaakt, dat op dezelfde wijze
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als het tegenoverliggende is ingericlit en waar benedeii een veerweg
ligt, die door wederzijdselie opreden verbonden is met den nieuwen
rechter Maasdijk.
Het afgraven van den rechter Maasoever onder Mook en Heumen werd
aanbesteed op 22 December 1880, volgens bestek n*^. 780 en aangenomen
door J. VAN OiJEN Pz. te Nijmegen , voor f 93 845. Door dit afgraven
werd de rechter Maasoever van Mook , benedenwaarts , tevens grindweg
van Mook naar Heumen, opgeruimd en verviel tevens de bestaande
veerweg; er moest dus een nieuwe rechter Maasdijk worden aangelegd,
die, boven den spoorweg, met s Rijks grooten weg verbonden werd .
terwijl, beneden de spoorbaan , van den Rijksweg een zijtak nitgaat
naar het punt waar de nieuwe en oude rechter Maasdijk weder sanienkomen.
Beneden het dorp Mook is de rivieroever, in verband met den oeverweg kings pijler II, voornitgebracht en is laugs den nieuwen oever een
rijspakwerk , op zinkstukken , aangelegd , in den geest zooals dit hierboven beschreven is.
Met deze werken was echter het rivierbed niet gereed en voldoende
bevestigd; eerst moesten nog uitgevoerd worden, die tot normaliseering
van de rivier, die op 22 December 1886, volgeijs bestek n". 966 aan¬
besteed en door L. A. van Haaften te Sliedrecht voor f 41. 500 aangenomen werden en bestonden , behalve nit de afgraving en uitbaggering
van het gedeelte van den Middelwaard binnen de normaaloeverlijn gelegen , uit het maken of wijzigen van 16 kribben langs den rechteroever.
Zoodra mogelijk na de aanbesteding werd met het werk op den linkeroever aangevangen en, eer hooge rivierstanden het beletten, had men,
door afgraving van den uiterwaard, de nieuwe kade reeds over 600 M,
lengte opgeworpen; maar, voor het jaar ten einde liep , rees het water
zoo hoog , dat het werk moest gestaakt worden en hoewel het, in Maart
1881, laag genoeg viel om , gedurende eenige dagen, grond uit den
uiterwaard te kunnen ontleenen, kon toch eerst in April geregeld worden
doorgewerkt. In Juli werd ook met de afgraving van den Middelwaard
begonnen en de ontgravihg werd voortgezet tot 25 November, ofscho du
het terrein van 10 tot 21 September , van 23 September tot 4 October
en op 25, 26 en 27 dezer maand ondervloeide, waardoor het werken
tijdelijk verhinderd werd. I'en 16flen Febrnari 1882 werd de afgraving
van den Middelwaard weder hervat, doch van 18 tot 27 moest het
graafwerk op nieuw gestaakt worden, op welken laatsten datum men
de afgraving van het hooge gedeelte uiterwaard , tusschen de Strang en
het Katwijksche veer, onderhanden nam. Van 2 tot 15 Maart moest
ook dit werk . wegens te hooge rivierstanden gestaakt worden en op
28 Maart vloeide het afgegraven gedeelte weder onder. Op 5 April kon
voor goed aangevangen worden met de afgraving van de hooge gronden
tusschen de Strang en het veer en op 8 April n et die van den Middelwaard. In Juni was de afgraving van den Middelwaard voltooid, maar
hoewel de afgraving van den uiterwaard in September bijna gereed
was, werd de geheele voltooiing door hooge waterstandeii verfraagd fct
in April 1883; de vaargeul voor de veerpont werd in Mei op de diepte
van 7 M. boven A.P. gebraeht en hiermede was dit werk voltooid
Met het uitgraven , tot 8 M. boven A.P., van de gronden gelegen
binnen den bestaanden dijk op den rechteroever, werd in Ajiril 1881
aangevangen en de verkregen specie werd ten deele gebridkt tot het
aanleggen van den nieuwen dijk, ten deele geborgen op een terrein
tusschen den dijk en ’s Rijks groote weg, dat tot grondberging b‘sfeind
was; weldra echter leverde de ontgraving alleen grof zancl en kiezel op
en kon dus de uitkomende specie niet meer tot opwerking van den dijk
gebruikt worden ; maar in het laatst van Mei was de waterstand laag
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genoeg om met afgraviug vau den uiterwaard aau to vangeii en deze
leverde de noodige zuivere klei voor de bekleeding van den nieuwen
dijk op. Deze dijk die, aan beide zijden vanhet reckterlandhoofd bovenwaarts bij bet gesticht Heijtbuizen en benedenwaarts, nabij een aldaar
aanwezigen kolk, aan den bestaanden dijk aansluit, heett eene lengte
van ongeveer 1300 M. en ligt met de kruin, die 7 M. breed is _, op
13 M. boven A.P.; hij beeft een binuenbeloop van 2 op 1 en een buitenbeloop, boven de spoorvvegas van 2* j op 1, daar beneden van 3 op 1.
Terwijl de afgraviug van bet terrein en de aanleg van den nieuv7en
dijk werd voortgezet, werd tevens aangevaugen met bet maken en bestrateii met keien van de afreden naar den veervreg en in Juni werd
een Iiandbaggermolen in dienst gesteld , om den bodem der rivier voor
bet zinken van de grondstnkken van bet riispakwerk, voor de verlenging Van den oeverweg, gereed te maken. De oeverweg steunt, met
zijn teen, op een rijspakwerk , waarvan de kruin . breed 1.5 M., op 5.5 M.
boven A.P. ligt en dat, aau de rivierzijde, met eene helling van 2 op 1,
aan de landzijde onder 1 op 1, is opgetrokken. Dit pakwerk ligt op
eene laag zinkstukken; welke aan de buitenzij de, over eene breedte van
5 M., buiten den teen der buitenglooiing reiken en met denbovenkant
der steenbestorting, i.iie aan de voorzijde een talud verkrijgt van 3 op 1,
liggen op 3.8 M. boven A.P. Van 5.5 M. tot 6.?5 M. boven A.P. is bet
bnitenbeloop gedekt met eene steenbezetting, dik 0.25 M., op eene puinlaag, dik 0.20 M. en boven 6.75 M. boven A.P. is eene puinbestorting,
dik 20 c.M., aangebracht
In Juli werd de Iiandbaggermolen door een stooinbaggermolen vervangen en in Augustus konden de eerste grondstnkken, ter lengte van
95 M.. worden gezonken. In die maand en in de volgende werd bet
weidv in bet algemeeti, door slecht weder en hoog water, belangrijk
vertraagd; in September moest bet zelfs, om laatstgenoemde reden ,
van den lOden tot den lOden gestaakt worden, terwijl den 24sten de
niterwaarden waren ondergevloeid. Intusschen was de bezinking voor
den rijzendam gereed gekomen, met uitzondering van een gedeelte dat
moe.st open blijven tot aanlegging van de veerpont. Van 2 October tot
25 November kon bet werk vrij geregeld worden voortgezet; maar toen
vloeiden de terreinen weder onder en bet werk werd eerst weder ge¬
regeld hervat in bet laatst van .Taniiari 1882: maar de grond was zoo
doortrokken met water en zoo week dat men slecbts weinig kon nitvoereii. Op 18 Pebruari vloeiden de afgegraven terreinen en de daarop
aangelegde spoorbanen op nieuw onder en kon dus bet vervoer slecbts
per kipkar worden voortgezet. In Maart werd een tweede spoor, op
9 M. boven A.P., aaugelegd , om ook bij waterstanden tusscben 8 en
9 M. boven dat peil, te kunnen ontgraven en vervoeren; maar hoewel
bierdoor de storingen bet werk niet geheel beletten en dus minder
menigvnldig waren , berbaalden zij zich toch zoo dikwijls en waren zij
soiiitijds zoo langdurig, dat bet werk , dat volgens bet bestek , op den
30sten November 1881 geheel voltooid bad moeten worden opgeleverd ,
eerst in Augustus 1884 als zoodanig kon worden opgenomen.
De werken die, ter voltooiing v^an de normaliseering van de rivier,
volgens bestek n '. 96 ■, werden aanbe.steed , bestonden uit bet maken
vau 8 nieuwe en bet verlengen , tot de normaaloeverlijn. van twee bestaande kribben, op den recbter Maasoever, boven de spoorwegbrug,
bet maken van drie nieuwe en bet verlengen van drie bestaande krib¬
ben, oj) denzelfden oever, beneden die brug, bet leggen van eene bleeslaag en bet maken van eene puinbestorting tusscben staakreien , aan
den boveukop van den Middelwaard en bet dpruimen, door afgraviug
en nitbaggering, tot 2 M. beneden middelbare rivier, van bet gedeelte
van dieu waard, dat binuen de normaaloeverlijnen kwain te liggen.

29
Behalve krib VI, die op 2 M. boven middelbare riyier een kriiinsbreedte heeft verkregeii van 5.50 M. tusscben de bnitenste staakreieii
eii waarvan de krnin, tei voile lengte eii breedte, van eerie steenbezetting is voorzien , zijn de kribbeii opgetrokkeii, met eene kruiusbreedte
van 3 M., met liet riviereinde tot 1 M. boven genoemd peil en grootendeels slechts met eene iminlaag gedekt. Allen dragen zij, van de punt
naar het landeinde, onder eene belling van ‘/mo op su liebbeu zij , van
een M. boven M.ll. benedenwaarts, aan den kop eene helling van 2 op
1, daarboven van '.s op 1 en aan de beide zijden van l op 1.
Het werk moest, volgens bet bestek, uiterlijk op 1December 1887
geheel voltooid worden opgeleverd; in Februavi werd aaugevangcn met
den aauvoer van rijsbout en den 24sten dier niaand met het op dicpte
baggeren van den bodem der rivier bij den ko]), voor het leggen van
bet zinkstuk en het werd verder zoo krachtig voortgezet, met zulke
gunstige omstandigheden van weersgesteldheid en waterstanden, dat de
eerste oplevering reeds in Augustus van dat jaar plants kon hebben.

Gewicht van den Boveubouw.
Hoewel het berekend gewieht van den bovenbouw, volgens den gewichtstaat behoorende bij de gedetailleerde teekeningen, niet veel afwijkt
van het werkelijke gewieht, zooals het bij weging gevonden is, konit
het daarmede niet geheel overeen. Nu is wel het werkelijke gewieht
van de geheele brug met juistheid, nit de voorhanden beseheiden , te
vinden ; maar niet het juiste gewieht ’’an iedere brug. Voor het doel,
waarvoor men zou wenschen dit te kenneu , is eehter eene volstrekte
juistheid niet noodig en indien menaanneemt, dat het werkelijk gewieht
zieh, over de verscbillende bruggen , in dezellde verhouding verdeelt,
als het berekende gewieht volgens den gewiehtstaat, dan kan de lout
die men daardoor misschien maakt nooit, op hetresnltaat datmen zoekt,
eenigen invloed van beduidenis hebben.
Volgens den gewiehtstaat moest aan de brug verwerkt worden, voor;
IJzer.

Over-

geribd.

Gehamerd
staal.

Eiken-

gegoten.

K.G.
28,048

K.G.
14,029

K.G.
2,413

K.G.
7,879

M-b
28.562

270,506

17,412

8 428

3,359

17.090

6,255

375

984,489

45,835

spanningen.

getrokken.

gesmeed.

Drie wijd 70 M.

K.G.
707,728

Vier

,

30 ,

Een

,

5 ,

Te zamen.

201
22,457

2,614

hout.

0.417
11,238

46.069

met inbegrip van 28829 K.G. aan spoorstaven met klein ijzerwerk, die
niet in den gewhKtstaat voorkomen. Inderdaad werden zonder deze
spoorstaven verwerkt 979,078 K.G. getrokken ijzer, 46,290 K.G. gesmeed,
22,193 K.G. geribd en 3025 K.G. gegoten ijzer; 11,261 K.G. gehamerd
staal en 45,987 M®. eikenhout. Na aftrek van de deelen die kunnen geaeht
worden reehtstreeks op de steunpunten te dragen, dock met bijvoeging
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van de spoorstaven, kan men dus aannemen voor het gewieht van eene
overspanning van :
IJzer.
M'ijdte.

retrok- I geken. ! smeed.

70 M.
30 „

Eiken-

K.G.

K.G.

K.G.

430

120

goTen

K.G.

K.G.

240,614

1,166

4,621

69.117

2,202

2,082

K.G.

Gehanaerd
staal.

hont.

7,327
3,412

waarbij voor liet gewiclit van de Mk eikenkout is gesteld 800 K.G.
Het totale gewieht van eene overspanning over eene opening van 70 M.
is dus 254,278 K.G., dat van eene overspanning van 30 M. 76,813 K.G.
De eerste is laug, tnssehen de harteu der steunpunten 72.60 M., de
tweede 31.68 M. en dus is het gewieht jier meter lengte van de eerste
3502 K.G., of 48.24 1. K.G. eu van de andere 2425 K.G., of 76.541. K.G.

Kosten.
Tus.schen de kosten van de overbrugging van de Maas bij Heumen
en die van den bouw der eigenlijke hrug bestaat een groot verschil.
Om de eersten te verkrijgen moet men namelijk bij de laatsten voegen
de behuigrijke kosten der grondwerken aan den reehter oever, niet
alleen; maar ook die der onteigeiiing aan beide oevers, voor zoover zij
met de overbrugging in verband staan en de proceskosten.
Met den eigenaar van het veerrecht, die niet tevreden was met de som
die hem als schadeloosstelling geboden werd, ontspon zich een proces,
dat eindelijk tot een accoord leidde, waarbij hem , boven het gedane bod,
een bedrag van f 10 000 werd toegekend, zoodat met de vroeger ge¬
boden schadeloosstelling en met de proceskosten werd betaald f 15 166.23®.
Een proces met de gemeente Mook leidde tot een uitgaaf van f 1 463.38®
en bovendien bedroegen de kosten van aankoop van terreinen , met den
aankleve van dien f 344 648.15®, zoodat de geheele uitgaaf voor onteigening, met de onkosten , heeft bedragen f 361 278.77®.
In den staat der uitgaven voor dit werk is niets uitgetrokken voor
de werken geniaakt volgens bestek n". 765, het maken van grond- en
andere werken op den linker Maasoever. Inderdaad is de grond , komende
nit de afgraving van den linker Maasoever, voor verreweg het grootste
gedeelte gebruikt in de ophooging van de spoorbaan achter het landhoofd en achter den bovenmond van den overlaat van de Beersche Maas.
Slechts wordt in dien staat vermeld , het maken van eene waterkeerende
„ kade langs de Maas te Katwijk en het verlengen van den nieuwen
, linker Maasdijk beneden de spoorwegbrug aldaar, tot perceel, kadas„traal gemeente Linden, sectie B n°. 603, f 13 610”.
Op 11 Augustus 1883 was met Burgemeester en Wethouders van
Linden eene overeenkomst gesloten, waarbij aan deze gemeente werd
opgedragen het vooortdurend beheer en onderhoud van den waterkeerenden dijk , langs den linkeroever van de rivier de Maas, boven en be¬
neden de spoorwegbrug te Katwijk en bet voltooien van de waterkeering
voor Katwijk en Linden , met het onderhouden ook van dit werk. Deze
waterkeering is omschreven als: „ I", een waterkeerende dijk in aan-

31
, sluiting aan en van dezelfde afmetingen als die gemaakt benedeu de
, brug en 2". eene waterkeering voor de bebonwde kom van Katwijk
, liggende met de kruin, die een M. breed is, op 13 M. boveu A.P.
Voor bet voortdurend onderhoud wordt, in ronde som , aan de gemeente
toegekend f h‘A94; de kosten van aanleg der dijken , met drie paar keermuren langs de bebonwde kom, hebbeu dus de som van f 8316 beloopen.
Het afgraven , enz. van den rechteroever daarentegen heeft
gekost.f 94 965.77®
en de normaliseering van de rivier, volgens bestek n". 966
40 008.82®
Te zamen.f 134974.60
Alles samen bebben dus de bi.iwerken , met de onteigening gekost
f 509 862.37®. Blijkens den volgenden staat bebben de totaalkosten van
bet werk bedragen f 1 152 850.08, zoodat de eigenlijke brug gekost
beeft f (A2 981.70®.
De kosten van ieder onderdeel blijken uit onderstaanden staat.

o S

Aanneem-

Omschrijvmg*
Aannemer.

Meer.

Bedracr.

Minder.

som.

van het werk.
OJ OJ

723

Maken van de pijlersen
landhoofden VHn de
brug* over de Maas bij
Heumen.

G. A. van Hattem te Sliedrecht
en G. Goedhart
te Dordrecht.

f 420.000

f 2,058

779

Maken enstellen van den
metalen
hovenbouw
voor de brug over de
Maas bij Heumen.

Nicaise et
Delcuve te la
Louviere.

182,500

7.792

100,292.—

780

Aftrraveii van den rechter
Maasoever onfler Mook
en Heumen.

J. van Oijen Pz.
te Nijmegen.

93,845

1.121

94,966.—

851

Voltooien van de pijlers
I en IV van de brug
over de Maas bij Heumen.

G. J. Groot
te St. Anna.

0 787

81

966

Maken van werken tot
normaliseering van de
rivier de Maas boven
en beneden de spoorwegbrug bij Heumen.

L. A. van
Haaften te
Sliedrecht.

41,500

1,491

40,009.—

Overeenkomst wegens het makon van eene waterkeerende kade langs
de Maas te Eatwijk en het verlengeii van den nieuwen linker
Maasdijk , beneden de spoorwegbrug ablaar , tot perceel kadastraa!
gemeente Linden , sectie B n®. G03.

13,610.—

f 422,958,-

9,706.-

Opnemingen ten behoeve der werken aanbesteed bij bestek n®. 966

20.—

Onteigening en proces-kosten.
Algemeene kosten en kosten van toezicht.
Totaal

361,279.—
I

20,010.—

f 1,152,850.—

Hierbij zouden nog te voegen zijn de kosten der spoorstaven met
toebehooren.
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Personeel.
Ook deze brug was gelegen in een van de spoorweglijnen, waarvan
de uitvoering aan den Hoofdingenieur van den Bebgh was opgedragen.
Met bet toezicht op de uitvoering van de brug was, onder de leiding
van den Bouw- en Werktuigkundibe, waarnemend Sectie-ingenieur
K. H. VAST Bredeeode belast, voor zooveel de onderbouw betreft de Hoofdopzicbter W. Lokentz , aan wien eenige andere ambtenaren waren toegevoegd , terwijl de opzicbter Raadman bet dagelijksch toezicbt op de
opstelling van den bovenbouw uitoefende.
Het toezicbt op de samenstelling in de fabrieken van den aannemer
en op de vervaardiging van bet metaal was , onder de leiding van den
Ingenieur Teldebs , weder opgedragen aan den Bouw- an Werktuigkundige M. van Ruth , met het aan bem toegevoegde personeel.

BRUG OVER DEN NEDERRIJN TE RHENEN.

Pl. 4. Fie. 1 BN 2.

mm OVER DM lEEEMIJN TE RHESEI.

De grootste merkwaardiglieid van de brug te Rhenen is , dat de spoorweg, op een der oevers , in ingraving ligt. Het peil van middelbare
rivier, ter plaatse der overbrugging, is 5.98 M. boven A.P., laagwater
en hoogwater, bij open rivier, 3.70 en 10.56 M. boven A.P. en hoogwater bij ysgang 10.89 M. boven dat peil; de bovenkant van de spoorstaaf ligt, boven de drie openingen die den vooroever op den rechteroever en bet zomerbed overspannen, 20.30 M. boven A.P. en aan den
linkeroever is de hoogte van bet maaiveld, binuen den Marschdijk,
7.10 a 7.20 M. boven A.P., terwijl de straatweg van Rbenen naar Wageningen , op 350 M. ten noorden van bet landboofd op den recbteroever, evenboog als bet aangrenzende terrein , op ongeveer 27.70 M. en
bet terrein in de as van den spoorweg, op 730 M. van dit landboofd,
zelfs op 39 50 M. boven A.P. gelegen was.
De plaats , waar de brug moest gebouwd worden , was reeds tamelijk
seberp omscbreven bij de wet van 10 November 1875 (5'/aafe6/ad n°. 205),
waarbig de aanleg van Staatsspoorwegen wordt vastgesteld. Onder de
negen daarbij genoemde lijnen wordt sub 3". vermeld: de spoorweg van
Amersfoort, langs Rbenen , naar Nijmegen; maar al zou Rhenen in de
wet ook niet genoemd wezen , tocb lag de overgang van de rivier in
de nabijheid daarvan, ook in verband met den spoorweg van Dordrecht
naar Elst, voor de band; vooreerst is bet riviervak vrij regelmatig en
ten tweede was de boeveelbeid te verzetten grond minder dan bij over¬
gang op eenige andere plaats in de nabijheid.
De boogte van den onderkant van de brug over bet vaarwater is
natuurlijk bepaald , in overeenstemming met de , voor de Rynvaart vastgestelde beperkingen en wel op 18.96 M. boven A.P., terwijl de totaalwijdte, in verband met den vastgestelden afstand der normaaloeverlijnen,
verkregen is door acbt openingen , van welke drie over de voorgronden
op den recbteroever en bet zomerbed , wijd in den dag 90 M. en vijf
over den uitervvaard op den linkeroever, wijd 45 M.
De brug draagt op twee landboofden en zeven pijlers; de afstand
der dagzijden van de landboofden , gemeten op 12.40 M. boven A.P.,
bedraagt 527.50 M. en deze afstand is verdeeld, als volgt:
Van de dagzijde van het rechterlandboofd tot het midden
van pijler I..
92.75 M.
Van het midden van pijler I tot bet midden van pijler II
95.50 ,
III
95.50 ,
«
«
«
«
«
H „ M
«
III
IV
49.75 ,
IV
V
49.00 ,
V
VI
49.00 ,
VI
VII
49.00 ,
VII tot de dagzijde van het linker landboofd
47.00 ,
Te zamen.

.

.

527.50 M.
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Van het eerste werk, dat met de overbrugging van den Eijn bij
Rhenen in betrekking staat, had de aanbesfeding plaats op 13 Augustus
1879. Hetomvatte, behalve den bouw van twee landhoofden, drie stroompfllers en vier landpijlers , met de rivierwerken die daarmede in verband
stonden , den aanleg van twee gedeelten aardendam , op elken oever
een, een 'wegbrug iu den Rijksweg van Rhenen naar Wageningen,
eene poort over den Hoogenweg en een duiker over de Leijgraaf.
Slechts het eerstgenoemde werk heeft betrekking op bet bier bebandelde
onderwerp , van bet overige zal alleen melding gemaakt worden , voor
zoovei dit noodig is om van de situatie een duidelijk begrip te geven.
1 Allereerst is dus te bebandelen:
De oiiderbouw van de brug.
"5
Mechterlandhoofd. Overeenkomstig bet bestek moest het rechterlandj^'hoofd gefuudeerd worden op eene laag beton , dik 2.50 M., waarvan de
bovenkant ligt op 6 M. boven A P. en die besloten is in eene kuip van
damplauken, van rechtboekigen vorm, lang inwendig 25 M., breed 9.20 M.;
de onderkant der damplanken moest reiken tot 2.50 M. boven A.P.,
de bovenkant, die gedurende de uitvoering van bet werk op 7 M. boven
A.P. gelegen was, werd daarna, gelijk met den bovenkant van den
beton , afgezaagd. Op de betonfundeering was de recbtboekige voet van
bet metselwerk op te trekken, in twee iagen, de eerste reikende tot
10.40 M. boven A.P., lang 22, breed 6.16 M., de tweede, waarvan de boven¬
kant zicb op 11.90 M. boven A.P. bevindt, lang 21.40 M. breed 5.56 M.
Op laatstgenoemde boogte beginthet scboonewerk, dat in aanleg lang
is 21.196 M. en breed 5.356 M. en aan de vier zijden, met hellingen
van 1:20, opgetrokkeu is tot 17.16 M boven A.P., waar dus de lengte
en breedte verminderd zijn tot 20.67 en 4.83 M. Aan de landzyde is
die belling nog voortgezet tot 17.40 M. boven A.P., doch aan de dagzyde en aan de beide korte zijden is, tusschen beide laatstgenoemde
hoogten, een schuine kant aangebracbt, onder eene belling van 1; 2.
Op elk uiteinde van het landhoofd is een brugbuisje opgetrokken ,
lang en breed in aanleg, op 17.40 M. boven A.P., 4.58 M., waarvan
de doorsnede, tot 18.043 M. boven A.P., een vierkant is. Vandaartot
18.97 M. boven A.P. worden de boeken van dit vierkant pyramidaal
afgesneden, zoodat op laatstgenoemde boogte de zijvlakken nog 3.03 M.
en de afgesnoten kanten 1.09 M. meten. Onder dezen vorm is bet brug¬
buisje opgetrokken tot de deklijst, waarop eene verboogde borstwering
staat, waarvan de hoogste deelen liggen op 28.648 M. boven A.P.
De brughuisjes bebben , aan de landzijde, een uitgang op een trottoir
van bardsteen, rustende op een paar consoles en op een, weder door
consoles gedragen muurtje acbter de dekzerk buiten de spoorbaan.
Tusschen de voeten der buisjes is bet landhoofd opgetrokken , voor
zooveel betreft bet gedeelte tusschen den as van den pijler en de dagzijde, tusschen de kussenblokken tot dracbt van de eindeu der brugbalken tot 17 90 M. boven A.P., terwijl de bovenkant dier kussenblokken
^ligt op 18.043 M. M. boven A.P. Het bovenste gedeelte van den muur
'is, aan de rivierzijde verticaal en aan de grondzijde bellend opgetrokken,
tot 19.48 M. boven A.P., zijnde de onderkant van de 1.20 M. breede
en 0.45 M. dikke dekzerk in de spoorbanen. Tusschen de spoorbanen is
de muur gedekt met eene bardsteenplaat, breed 1.40 M. waarvan de
bovenkant ligt op 20.23 M. boven A.P., terwijl de bovenkant van de
dekzerk, aan beide einden van den muur, 10 c.M. booger ligt.
Het geheele landhoofd is in metselwerk opgetrokken , dat overal waar
bet in den dag komt, van 10.40 tot 21 M. boven A.P., met bardsteen
bekleed is, behalve in bet voorvlak van de Inkassing lot dracbt van de brug.
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De eeaige wijziging vaB eenige beteekenis waartoe, bij deuitvoering
vanbetwerk, aanleiding bestond, was dat de palen van den damwand
dieper , en wel tot ongeveer 2.50 M. onder A.P. moesten geheid worden,
omdat de zandlaag eerst bereikt werd op 0.50 M. onder A.P. en dus
de beton tot die diepte moest worden gestort.
Met de ontgraving van den fundeeringput werd in Maart 1880 aangevangen. In de volgende maand werd de beheiing van den damwand
onderbanden genomen en op 5 Mei voltooid; daarbij bleek de grond
zoo hard te zijn dat sommige palen van schoenen moesten worden voorzien; de put werd uitgebaggerd tot 3.5 a 4 M. boven A.P. Den 8sten
Juni werd de bepaalde diepte van 0.50 M. boven A.P., voordenbodem
van de put, door uitbaggering bereikt, den volgenden dag werd met
de betonstorting aangevangen. De storting had plants door een koker,
in twee lagen van 2.20 en 3.30 M. In Juli werd met bet metselwerk
aangevangen en in October 1881 was bet landboofd, met de beide
brugbuisjes, gereed.
Pijier I. De fundeering van dezen pijler moest, volgens bet ontwerp,
bestaan uit eene laag beton, dik 3.50 M., met den bovenkant op 4 M.'" f
boven A.P., gedragen door 294 beipalen, waarvan de punt reikt tot
9 M. onder A.P. en met den kop, na afzaging van 5.90 M. lengte,
liggende op 1.10 M. boven A.P., omgeven door een dampalenwand, dik
30 c.M., en reikende met den onderkant tot 2.50 M. onder A.P. De i
ruimte door de dampalenwand omsloten bestaat uit een recbtboek, '
lang 14.802 M., breed 12 M., aan elk uiteinde waarvan een trapezium '^
aansluit lang 6.852 M., zoodat de fundeeringkuip inwendig, in de as
van den pyler, lang is 28.506 M., terwijl de inwendige breedte, aan de
uiteinden , bedraagt 5.148 M.
Op dit blok beton is bet metselwerk opgetrokken, bestaande vooreerst
uit een gemetselden voet, waarvan de bovenkant ligt op 7.10 M. boven
A.P. en waarvan de buitenomtrek, op een afstand van 2.50 M., evenwijdig loopt aan den binnenkant van den damwand. Op dien voet is
een , met hardsteen bekleed , plint opgetrokken, waarvan de bovenkant
ligt op 8.60 M. boven A.P. De borizontale doorsnede van dit plint be¬
staat uit een rocbtboek in bet midden, lang 13.416 M., breed 6.10 M.,
aan de korte zijden sluit biertegen aan een regelmatige vijfboek, waar¬
van twee boekpunten bij bet einde van den recbtboek, dus 6.708 M. uit de
pijleras, twee op 9.60 M. en bet vijfde op 11.203 M. uit die as gelegen zijn.
Bij de twee middelste boekpunten is de breedte van den pijler 3.208 M.
Met eene rondgaande versnijding, breed 11 c.M., wordtbeteigenlijke
pijlerlicbaam op dit plint aangelegd en opgetrokken, voor zooveel betreft de beide langezijden van den middelsten recbtboek, met eene
belling van 1:20 in bet dagvlak en met onveranderlijke lengte, tot
17.40 M. boven A.P.
Op 12 M. boven A.P. is de borizontale doorsnede gevormd door een
recbtboek, breed 5.54 M., lang 13.364 M., aan de korte zijden afgesloten door een recbtboekigen drieboek, zoodat de lengte, in de as van
den pijler, wordt 17.28 M. Voor bet gedeelte boven bet plint, tot laatstgenoemde boogte, wordt de vorm van den pijlerkop verkregen door
langs de zijden van den drieboek en de twee zijden van den vijfboek
die de punt van bet grondvlak vormen, platte vlakkeu te brengen in
welke, door de twee naar bet midden van den pijler gelegen einden dier
zijden van den vijfboek en bet uiteinde van de bazis van den drieboek
recbte lijnen worden worden getrokken , die weder, met de beide andere
grenslijnen van den vijtboek, in platte vlakken gelegen zijn. De punt van
den vijfboek is aan wedcrzijde, over 40 c.M. lengte, eenigzins afgesnoten , zoodat de beide vlakken daar een boek van 102° 17' 48" insluiten.

Pl. 4.

Fig.

8—12

en

14—19.

38

Op de hoogte van den onderkant van de deklijst op den pijlerkop
bestaat deze kop eveneens uit een rechthoekigen driehoek, die de dikte
van den pijler ter plaatse tot hypotheriuse heeft en de vorm van den
pijlerkop, hooger dan 12 M. boven A.P. wordt bepaald door de vlakken ,
gaande door de zijden van de rechthoekige driehoeken op deze hoogte
en op die van den onderkant van de deklijst.
De bovenkant van de deklijst op den pijlerkop strookt met den onder¬
kant van de afdekkiug van bet overige gedeelte van den pijler, waarvan
de bovenkant ligt op 18.043 M. boven A.P., behalve daar waar de brugeinden dragen, a,angezien bet bovenvlak der draagsteenen op 18.353 M.
boven A.P. ligt.
Boven de afdekking van den pijlerkop en den omtrek van dezen volgende , is een parapetmuurtje, boog 1.10 M., waarvan de bovenkant
ligt op 18.50 M. boven A.P., opgetrokken ; terwijl van 15.56 M., tot
22.72 M. boven A.P., op de snijpunten van de voorvlakken van den
pijler met de pijlerkoppen, acbtboekige boektorentjes, van 1.20M.binnenwerkscbe middellijn , zijn opgetrokken, van welke elke twee . aan
dezelfde zijde van de as, door een versierd muurtje, zijn gekoppeld.
A1 bet metselwerk, dat in den dag komt, van 7.10 M. opwaarts, is
met bardsteen bekleed.
Bij de uitvoering van bet werk zijn eenige wijzigingen noodig gebleken. Vooreerst moest bet aantal beipalen vermeerderd worden tot
339 stuks en hoewel niet al deze palen de voorgeschreven diepte bereikten , moesten velen 1,2, zelfs 3 M. dieper geslagen worden dan
bet bestek bepaalde; terwijl de punt der dampalen veelal tot 5, voor
sommige zelfs tot 6 M. onder A.P. reikte.
Het grooter aantal beipalen had tengevolge dat de fundeeringkuip
iets breeder werd, namelijk 12.30 M., terwijl voor de lengte in de as
werd aangenomen 28.50 M. Op den vorm van het grondvlak van den
pijler bad deze wijziging geen invloed; deze bleef breed en lang, in de
beide assen, 7 en 23.506 M.
Behalve deze afwijkingen van bet bestek deden zicb , bij de uitvoe, geene bijzonderheden voor In Mei 1880 werd met het uitbaggeren
van den fundeeringput aangevangen; in Juni begon bet beien en werd en
alle beipalen en in Juli de damwand geheid, de beipalen op de vereischte
hoogte afgezaagd en de kuip , die, om de zuivere zandlaagte bereiken,
tot 1.50 M. onder A.P. was uitgebaggerd, tot de vereischte hoogte met
zand aangevuld. Om de betonkuip werd mede zand gestort en een stuk
van den nader te vermelden strekdam gezonken. In Augustus kwam
de zandaanvulling binnen de kuip eerst gereed en nadat de koppen van
de palen van bet daarop gestorte zand varen gezuiverd, werd met de
betonstorting aangevangen. In vijf dagen (75 werkuren) werd de boeveelbeid van 1027 M^. gestort en , nadat de storting gereed was, werd
de fundeeringput, rondom de kuip, met zand aangevuld; in September
werd deze aanvul ling doorgezet tot 7 M. boven A.P. , of 1 M. boven
M.R., en werd met bet metselwerk aangevangen , waartoe de ruimte
binnen de kuip, niettegeustaande de waterstand in de rivier 1.84 M.
hooger was dan de bovenkant van den beton, met eene centrifugaalpomp , zonder eenig bezwaar, werd ledig gepompt. In Juni 1881 was
de pijler tot 17.40 M. boven A.P. opgetrokken en moesten dus nog
slechts eenige dekzerkeu worden gelegd.
Pijler II. Evenals voor pijler I moest ook bier de fundeering bestaan
uit een betonblok, gedragen door beipalen en omgeven door een dampalenwand, docb de bovenkant van de betonlaag was bier ontworpeii
op 3.50 M. boven A.P. en bare dikte op 4.50 M.; bet aantal beipalen
was vastgesteld op 324 stuks, bunne lengte op 16 M.; de punt moest,
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na de beheiing, reiken tot 9 M. onder A.P. en de kop, na afzagiDg,
tot 0.40 M. onder A.P.; de dikte van de dampalenwand was, evenals
bij pijler I, bepaald op 30 e.M. en de diepte van inheimg dezer palen,
met de punt op 4 M. onder A.P.
, .
. , ,
,
j -i.
De inwendige breedte van de betonkuip , in de lengteas van de brug,
was weder op 12 M. vastgesteld , maar de lengte in de as van den pijler
op 31.26 M.; bet rechthoekig gedeelte van de kuip is lang 14.86 M. en
de breedte aan de punt is 3.80 M.
,
v 4.
i
Op den beton rust de gemetselde voet, op de piintlaag bestaande
nit twee lagen , elk dik 50 e.M. en die gevormd zijn, de onderste uit
een recbtboek. lang 13.74 M., breed 6.89 M., aan elke korte zijde afsesloten door een drieboek, hoog 6.89 M. waarvan de punt echter atgerond is met een straal van 50 e.M., de buiteiikant van de daarop
rustende laag ligt 20 e.M. binnen die van de onderste en de buitenomtrek van bet grondvlak van den pijler is overal 30 e.M. van die van
de onderste piintlaag verwijderd.
, ,
, ,
i
"i
a
Tot 17 40 M boven A.P. hebben voor- en aebtervlak van den pijler weder
eene belling van 1:20, zoodat, op 12 M. boven A.P., de dikte bedraagt
5 54 M Op deze boogte is de doorsnecle van den pijlerkop een gelykbeenige,
reebthoekige drieboek, met de bypotbenuse evenwijdig aan de brugas
Bebalve eene geringe afronding aan den voet, wordt de vorm van
den kop van den pijler, beneden 12 M, boven A.P., aan elke zijde van
de as bepaald door twee platte vlakken gaande, net eene door eene
liin in de pijleras getrokken deor een punt op den bovenkant 'an de
onderste piintlaag, 13.057 M. uit bet bart van den
en door
den top van den sluitingsdrieboek, op 12 M. boven A.P. gelegen
en door de rechtboekzijde van dien drieboek; bet andere door eene lijn
op 6 767 M. uit de brugas, in bet voorvlak van den pijler getrokken
en door de lijn op den bovenkant der onderste piintlaag, die de punt
van den pijler aldaar bepaalt.
.
Boven 12 M. boven A.P. blijft de doorsnede van den pijlerkop een
roehtboekige, gelijkbeenige drieboek, waarvan de afmetingen, met de dikte
van bet pijlerlicbaam, verminderen, tot den onderkant van de deklijst,
waarvan de bovenkant op 17.40 M. boven A.P. ligt en die 46 e.M. dik is.
Op de deklijst staat een parapetmuurtje van bardsteen, hoog J-LPiyi.
Waar pijlerlicbaam en pijlerkop elkander ontmoeten zijn weder boektorentjes opgetrokken , waartegen de parapetmuur met beide einden aansluit en waartusseben een dwarsmuurtje staat, en eindelijk is de pijier,
tusseben die dwarsmuurtjes, ter boogte van 18.043 M. boven A.P., met
bardsteen afgedekt, zooals bet gcbeele licbaam, met de beide plintlagen, met bardsteen bekleed is.
, , , • ,
i
j.
Bi] d6 uitvoering van liet werk is liGt aantal neipalen slGchts met
veertien vermeerderd; tocb viel de vastbeid van den bodeni niet mede ,
de vaste zandlaag werd eerst aangetroffen op 2.50 M. onder A.P. en de
beton werd dus tot die diepte gestort; de stmt der palen was zoo
onvoldoende, dat bijna alien, meer of minder, dieper moesten worden
geslagen dan bet bestek bepaalde en dat die meerdere diepte by eenige
4 tot zelfs 5 M. bedroeg.
.
i -j ,
Ook de danipalen werden gemiddeld twee meter dieper ingeheid dan
in bet bestek was voorgesebreven.
.
In Maart 1880 werd met de uitvoering'van bet werk een begin gemaakt, door uitbaggering van den rivierbodem tot op bet zand en door
bet inbeien van een seberm, boven den pijler, in de rivier. In April
werd de diepte van 2 50 M- onder A.P., waarop zicb zniver zand bevond, bereikt. Den 20sten dier maand werd met beien van palen, van
18 tot 20 M. lengte, aangevangen; maar de bodem bood zoo weinig
tegenstand, dat de palen, in de laatste toebt met eene Morisson bei-
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stelling, nog 25 tot 60 c.M. zakten; daarom werden tusschenpalen geheid, die in den beginne ook nog 22 c.M., dock later, naarmate de
beheiing Torderde, minder en eindelijk 3 a 7 c.M. zakten. In Mei was
de geheele beheiing, ook die van den damwand, afgeloopen; de palen
werden afgezaagd en eene bekleeding met zeildoek, langs het binnenvlak van den damwand, aangebracht en de beton, in drie lagen, gestort; hetgeen in 99 werkuren, door 156 arbeiders, geschiedde en 26
Juni gereed was. Intusschen was rondom den pijler gezonken en steen
gestort en werd, in Juli en Augustus, tegen de bekleeding van zeildoek,
eene verticale beplanking aangebracht, die nog door een paar rondgaande, horizontale gordingen werd verstijfd.
In deze maand werd nog eene locomobiel met centrifugaalpomp,
Toorzien van eene 20 c.M. wijde zuigbuis, tot droogmaking van de kuip,
opgesteld ; maar door den aanhoudenden hoogen waterstand in de rivier,
werd hiermede niet aangevangen voor 13 September, toen het water
gedaald was tot 2.30 M. boven den bovenkant van den beton. Men
trachtte, op dien dag, eene waterschijf uit de kuip te verwijderen,
om te onderzoeken of het zeildoek en de daarop aangebrachte verticale
beplanking het toevloeien van het water genoegzaam beperkten om het
werk te kunnen aanvatten. Aanvankelijk daalde de waterstand, doch
slechts 4.5 c.M. en het bleek onmogelijk, met de voorhanden middelen,
eene verdere daling te verkrijgen. Tevergeefs verdiepte men zich in bespiegelingen aangaande de oorzaak dezer mislukking. De beheiing der
zware dampalen in het fijne zand had zeker veel arbeid gekost en het
was dus onmogelijk geweest die palen nauwkeurig in de richting te houden.
Men had er dan ook niet op gerekend een volkomen dichten wand te
verkrijgen ; evenwel vertoondeu zich geene naden , die een zoo belangrijk
toevloeien van water en vooral een zoo aanmerkelijk verschil, in vergelijking met andere , op gelijke wijze gefundeerde betonkuipen , konden
verklaren.
Toen de horizontale gordingen , op Vs en V'g van de hoogte van de
beplanking op het zeildoek, in de vorige maand, door duikers werden
aangebracht, was de toestand van de betonkuip onderzocht en in orde
bevonden. Eenige oorzaak tot scheuring van het zeildoek was ook niet
bekend. Wei kon de lange tijdruimte, van ruim drie maanden, sedert
de aanbrenging van het zeildoek en sedert het betonstorten, verloopen,
doordien de aanhoudend hooge rivierstand het afpompen belette , op den
toestand van het zeildoek schadelijk gewerkt hebben; doch nahetaanbrengen van de dichtsluitende beplanking meende men te mogen aannemen dat, ook zonder zeildoek, eene waterschijf van aanmerkelijke
dikte moest kunnen worden afgepompt. Dit in aanmerking genomen en
er daarbij op lettende, dat eene kleilaag uit de fundeeriugput was moeten
worden opgeruimd, werd ondersteld dat het water door den beton opwelde en daarom werd voorgesteld en goedgekeurd, dat daarop nog
eene laag cementbeton , dik 50 c.M., zou worden aangebracht, samengesteld uit een deel cement van DrKEEHOi’B' und Sohne te Amoneburg,
twee deelen grof guszand, dat nabij Opheusden gebaggerd werd. Vs deel
geleschte, vette Luiksche steenkalk en twee deelen harde puinstukkeii.
Op 5 October werd met de storting aangevangen en zij werd onafgebroken
voortgezet, zoodat het werk in 92 uren gereed was. Onmiddellijk na
het storten werden dennenpalen, van 15 bij 30 c.M., in den betongedrukt en werden daarlangs schotten gesteld, tot vorming van een kistdam. Den llden October werd een aanvang gemaakt met het aanvullen
met modder, van de ruimte tusschen den damwand en de schotten.
Tot versterking werden , in de binnenruimte van den kistdam, zeven
zware raamwerken of stempels aangebracht. Den 22sten werd de centri¬
fugaalpomp weder in working gebracht en daarbjj bleek de kuip vol-
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doeude dicht te zijn, want, toeu met pompen opgehouden was, rees
het water zeer langzaam in den put; den volgenden dag werd deput,
in VU uur, tot op de modderlaag afgepompt en net bleek toen, dat
eene zeer groote hoeveelheid modder, niet minder dan eene doorgaande
laag van 60 c.M. dik, in de kuip was gevloeid, waardoor men veel
bezwaar bij bet pompen ondervond, daar de pomp , door den modimr,
telkens onklaar werd en ook bet aanbrengen van eene tweede pomp bad
geen gunstig gevolg, waarom men de kuip, door een dwarsscbot, in
tweeen vefdeelde ; den modder nit bet eene deel in bet andere overboosde
en ten deele door een tonmolen , verwijderde. Op 24 October was de
arbeid zoover gevorderd , dat een gedeelte van den beton kon blootgelegd
worden ; daarbij bleek bet dat bij zeer goed verbard was; raaar dat de
oppervlakte bezet was met onregelmatige bulten, van 8 tot 15 c.M. hoog.
Men maakte zicb, den volgenden voormiddag gereed, om met bet
stellen van den bardsteen aan te vangen, toen de sterke was van het
water, waarbij bet tot 6.38 M. boven A.P., of2.38 M. boven den bovenkant van den beton opkwam, noodzaakte den arbeid te staken tot bet
volgende voorjaar. Toen werd, in bet begin van April, eene kleiaanvulling in den kistdam gebracbt en werden twee centrifugaalpirapen
opgesteld, waarmede od 9 Mei, bij een waterstand van 6,25 M, boven
A P de afpomping onclerhanden genomen werd, die zonder eenig be¬
zwaar geschiedde , docb waarbij bleek dat veel zand , aan de bovenzijde
van den pijler, in den put was gevloeid, zoodat de zandmassa, nabij
den damwand, eene hoogte had bereikt van 2.60 M., hetgeen de diebtheid van de kuip zeer bevorderde. De ingevloeide modder opgeruimd
ziinde en nadat de bardsteen, die tot belasting van den beton m de
kuip gebracbt was, schoongemaakt was, werd de put geheel mdig gepompt, zonder dat daarbij eenig bezwaar werd ondervonden. Daar men
in October , bij een waterstand die sleehts 13 c.M. hooger was, geme^d
had een begin van scheuring van den beton te bespeuren , werd het
stellen van de eerste hardsteenlaag, waarmede op 13 Mei begonnen
werd, met de uiterste omzichtigbeid ten uitvoer gebracbt. Nochbierbij,
nocb bij de verdere voltooiing van den pijler ondervond men eenig
bezwaar en toen, in het einde van Mei 1881, de gebeele kistdam,
binnen den damwand, was opgeruimd, werd, bij een vernieuwd naauwkeurig onderzoek van den wand, niets gevonden dat tot eene verklaring
leiden kon van de bezwaren die in het najaar waren ondervonden.
Pijler III. Tusschen dezen pijler en pijler I bestaat, volgens bet
bestek, geen ander verschil dan dat, volgende uit de omstandigbeid,
dat deze dient tot steunpunt voor eene groote en eene kleine brug,
terwijl op pijler I de beide uiteinden van twee groote bruggen dragen.
Tot dracbt van de kleine brug is, in het rechte gedeelte van piper'111,
eene inkassing gespaard, breed 9 M. en reikende tot 0.64 M. uit net
hart van den pijler; bet achtervlak en de zijvlakken van dezeinkassmg
zijn niet met bardsteen bekleed.
r ••i •
iJii de uitvoering van de fimdeering haddcn hier dezelide aiwijJsmgeii
plaa'ts als bij pijler I, alleen bepaalde zicb de meerdere diepte waarop
de palen moesten geheid worden tot een M. en reikte de diepte van de
punten der dampalen niet verder dan 3 M. onder A.P.
In Juni 1880 werd, met de uitbaggering voor den fundeeringput,
een aanvang gemaakt en op 16 Juli met liet heien der palen. Op 27
iuli was bet beien , ook van den damwand , bet afzagen der beipalen
en het opzuiveren van den put gereed en werd met het aanbrengen van
het zeildoek begonnen. Den SOsten werd met de betonstorting aangevangen ; op 4 September was ook dit afgeloopen en werd de beplauking
op bet zeildoek aangebracbt. Op 20 September werd de kuip, zonder
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eenig bezwaar, drooggemaakt, waarna het metselwerk onderhanden
genomen en zonder eenige moeielykheid voltooid werd.
Pijier IF tot VII. Tusscken de pijlers IV, V, VI en VII bestaat,
volgens de omsehryving in het hestek, geen ander onderscheid dan dat,
veroorzaakt door de hoogte der draagvlakken. De bovenkant van de
spoorstaaf. die boven de groote openingen waterpas ligt ter hoogte van
20.30 M. boven A.P., daalt over de kleine openingen, onder eene hel¬
ling van 198 op 1 en daar de afstand der tusscheupijlers, hart op hart,
49 M. is, zou dus elk draagvlak van een volgend stennpunt 24.5 c.M.
lager moeten liggen dan dat van het voorgaande, indien niet de stoelen
onder de beweegbare einden, veel hooger waren dan die onder de vaste.
Door dit verschil in hoogte en doordien de beweegbare brugeinden op
de pijlers IV en VI zijn verzameld , wordt mi de hoogte der draagvlakken
voor pijier IV, 13.36 M.; voor pijier V, 13.32 M.; voor pijier VI,
12.87 M., en voor pijier VII, 12.83 M. boven A.P.
De pijier bestaat nit een betonblok omgeven door een dampalenwand;
de inwendige vorm van de kuip is samengesteld nit een rechthoek,
lang 12.62 M., breed 8 M,, aan iedere korte zijde afgesloten door een
rechthoekigen, gelijkbeenigen driehoek, van welke de lijn vauaansluiting, aan den rechthoek, de hypothenuse is; de onderkant van den
beton ligt 3.40 M., de bovenkant 5.90 M. boven A.P. Op den beton is
een gemetselde voet opgetrokken, waarvan de zijden evenwijdig loopen
aan die van den damwand en daarvan overal 1.50 M. verwijderd zijn;
de bovenkant van dien voet ligt 7.12 M. boven A.P. en midden daarop
is weder een daaraan gelijkvormig plint opgetrokken, breed 4.56, lang
in de as van den pijier, 15.758 M. waarvan de bovenkant ligt op 8.62 M.
boven A.P. Van deze hoogte af hellen de zijwanden van den pijier,
zoodat de breedte en lengteafmetingen, die bij den aanleg, op het plint,
4.368 en 15.486 M. bedragen, ter hoogte van 12.30 M. boven A.P. verminderd zijn tot 4 en 14 M. Hooger op zijn de wanden vertieaal opge¬
trokken tot den bovenkant der dekzerken of draagsteenen tusschen de
pylerkoppen en tot den onderkant der dekzerken op dezekoppen. De onder¬
kant dezer dekzerken ligt op 13.30, bun bovenkant op 13.90 M. boven A.P.,
terwijl de afstand tusschen de binnenvlakken der koppen bedraagt 9 M.
De geheele pijier en het plint zijn met hardsteen bekleed.
Bij de uitvoering is de kuip van al de pijlers ontgraven tot 2.90 M.
boven A.P. en _ is dus de betonlaag 3 M. dik geworden in plaats van
2.50 M. Ook zyn de dampalen dieper geheid; het bestek bepaalde voor
den onderkant 1.40 M. boven A.P. en inderdaad bereikte die 0.50 M.
boven, tot gelijk A P.
Gedurende den bouw werd geen enkel bezwaar ondervonden, noch
iets merkwaardigs aangeteekend, tenzij men als zoodanig wil aannemen
dat, aangezien het inheien der dampalen, bij pijier IV, in den beginne
nog al moeielijk ging, besloten werd die paien in te spniten, hetwelk
met een zeer goed gevolg plaats had; terwijl men, een paar weken na
de inspuitiiig, proeven deed aangaande de wrijving die de paal in den
grond ontmoette en dat die bleek niet minder te bedragen dan 4200
K.G. per
Overigens werd, voor de pijlers IV en V, in Maart 1880, met ontgraving van den fundeeringput aangevangen. Het heien der damplanken
begon voor IV in Mei, voor V in Juni; het betonstorten voor beide
in Juli evenals het metselwerk. Voor pijier VI begon het inheien in
Juli 1880 en nog in diezelfde maand was de betonkuip uitgebaggerd,
-de beton gestort en met metselen aangevangen; voor pijier VH was
met de beheiing reeds in Juni, de ontruiming van de kuip, de betonstorting en het metselwerk eveneens in Juli een begin gemaakt.
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Linker Landhoofd. Evenals bij de landpijlers bestaat de fundeering
van bet landhoofd op den zuidelijken oever, volgens bet bestek, nit een
blok beton, vvaarvan de onderkant ligt op 3.40 M. en de bovenkant op
5.90 M boven A.P., omgeven door eeii damwand; maar de inwendige
vorm van de kuip is bier een recbthoek lang 18.60 M., breed 8.10 M.
Op difc betonblok is een voet gemetseld, van vrelke de horizon tale doorsnede eveneens een recbthoek is, waarvan de lengte 15.60 M., de breeze
5.10 M. is en waarvan de bovenkant ligt op 10.38 M. boven A.P. Op
dit blok staat bet plint, lang en breed in aanleg 15 en 4.61 M. enmet
den bovenkant gelegen op 11.88 M. boven A.P. Aan den voorkant is
bet plint, over 11 c.M., afgescbuind , zoodat daarboven bet blok metselwerk, bij eene onveranderde lengte, slecbts 4.50 M. dik blijft; in bet,
naar de rivier gekeerde vlak van dit metselwerk is evenwel, van 12.38 M.
boven A.P., opwaarts, eene inkassing gespaard, breed 9M., diep2M.,
tot dracht van bet einde van den bovenbouw van de briig; bet gedeelte
van bet landhoofd, achter deze inkassing, is opgetrokken tot 18.75 M.
boven A.P., met drie verboogingen, een in bet midden breed 1.40 M.
en een aan iederen kant, breed 1.20 M., waarvan bet bovenvlak ligt
op 19.11 M. boven AP. Op elk uiteinde van bet hoofd staat een buisje
van recbthoekigen vorm , waarvan de deklijst met den bovenkant ligt
op 22.84 M. boven A.P. Aan de rivierzijde van deze buisjes is een
stoep op uitgebouwde consoles gemaakt, waar langs men op de brug
komen kan.
Behalve de inkassing en de buisjes is al bet in den dag komende
metselwerk, boven den voet, met bardsteen bekleed.
De bodem bleek evenwel niet vast genoeg te zijn om den zwaren last,
zonder kunstmatige versterking , te dragen en er werd dan ook toe overgegaan om eene lundeering op 191 heipalen , die met de punt tot 7.20
a 7.70 M. onder A.P. werden ingeslagen , aan te brengen en op deze
fundeering rust bet betonblok, waarvan de onderkant op 2.90 M. boven
A.P. gelegen is.
De diepte van den onderkant der damplanken is , aan de verschillende zijden van den put, nog al uiteenloopend; aan een der korte
zijden reikt die niet veel verder dan A.P.; aan de eene lange zijde
daarentegen tot een meter daaronder; terwijl aan de beide andere zijden
diepten van een tot drie meter onder AP. bereikt zijn.
Met de ontgraving van den fundeeringput werd in Mei 1880 aangevangen en bet beien van den damwand, waarmede in Juli daaraanvolgende een begin werd gemaakt, liep ook in dezelfde maand af. De
put werd met een centrifugaalpomp leeggemalen en de, wegens zijne
sla])pe geaardheid, verwijderde grond, do ir zand voortkomende uit de
ontgraving van de pijlers Y en VI, vervangen. Op 13 Augustus werd
met bet beien der palen een aauvang gemaakt; de put werd tot den
bovenkant van den betonkuip met rivierzand aangevuld en , nadat dit
weder tot 2.90 boven A.P. was opgeruimd, werd, in September, de beton
gestort en met metselen aangevangen, zonder dat verder iets meldenswaardig voorviel.
Uovenbouw.
Op den lOden November 1881 werd bet maken en stellen van den
metalen bovenbouw voor de brug over den Rijn bij Rhenen , overeenkomstig bestek n". 816, aanbesteed en aangenomen door de GuteHoffnungshiite, Aetien-Verein fiir Bergbau und Huttenbetrieb te Oberbausen II
voor f 834 900. De besteding werd goedgekeurd bij Ministerieele bescbikking van den 23sten November daaraanvolgende, n". 37 Afdeeling
Water staat B.
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De bovenbouw is ingericht voor dubbel spoor en bestaat, voor zooveel betreft de drie groote openingen, uit twee brugbalken met daartusscben, nabij bet ondereinde, geplaatste baan en voor zooveel aangaat de yijf kleinere openingen, eveneens nit twee brugbalken, dock
bier bevinden zicb de dwarsdragers, die de verdere baan dragen,
tusscben de boveneinden der boofdbalken.
Bruggen ivijd 90 M. De brugbalken van deze bruggen zijn lang tus¬
scben de steunpunten 93.50 M. en tusscben de buitenkanten der eindstijlen 94.70 M.; de lengte assen der beide brugbalken zijn 9.25 M. van
elkander verwijderd. De bovenkant van de spoorstaaf ligt op deze bruggen
22.30 M. boven A.P.
De brugbalk is van den boogpeesvorm, de onderrand is recht; de
bovenkant vormt een veelboek; de hoekpunten van dezen veelhoek,
tusscben den eersten stijl van elk uibeindenaf, liggen op eene parabool,
waarvan de parameter is 180.506 M.
In bet midden van de brug bedraagt de boogte van den balk, genaeten tusscben de buitenkanten van de boekijzers der randen, 16.258 M.;
bij den eersten stijl aan elk uiteinde 7.4985 M. en de top van dezen
stijl is, met bet uiteinde van den onderrand, door eene scboor, die
iiiderdaad, al beboort zij niet tot dezelfde kromme, niets anders is dan
bet vervolg van den bovenrand , verbonden.
De brugbalk bestaat veeder uit de boven- en onderranden metstijlen
en scboren, de wand is dubbel en van de zoogenaamde eerste orde.
De randen hebben den gewonen trogvorm en bestaan uit horizontale
platen breed, in twee of meer strooken , 122 c.M., ter verkrijging van
de vereiscbte doorsnede, waar noodig, gedekt met een of twee smallere
strooken; twee verticale platen , boog , in den benedenrand 60 c.M.,
in den bovenrand 70 c.M. en vier boekijzers. De horizontale platen zijn
in den bovenrand 9.5 tot 10 m.M., in den onderrand 10 tot 11 m.M.
dik; in beide zijn de verticale platen 18 m.M. dik en hebben de hoekijzers, bij eene dikte van 18 m.M., 130 m.M. zijde.
In de twee uiterste vakken van den onderrand zijn evenwel de hori¬
zontale platen weggelaten en vervangen door een kruisverband van
platen, breed 10 c.M. en dik 10 m.M.
De binnenwerksehe wy'dle van den trog is 684 m.M. en zijne beide
wanden zijn 36 m.M. dik, zoodat de uitwendige breedte 756 m.M.
bedraagt.
De balk wordt door twaalf stijlen in 13 vakken verdeeld; de uiterste
vakken, van bet steunpunt tot bet hart van den eersten stjjl, zijn lang
682 c.M., de overigen 726 c.M. Midden in elk vak van den bovenrand
is, tusscben de verticale platen een dwarsschot aangebraeht, van yzer
dik 8 m.M.
De algemeene vorm van de horizontale doorsnede van den eersten
stijl is die eener 311. Voor bet bovenste en onderste gedeelte van den
stijl wordt die doorsnede gevormd door eene plaat haaks op de brugas,
langs beide zgden omzoomd door twee boekijzers, die over de geheele
boogte van den stijl doorgaan , docb tusscben de beide genoemde platen
strooken oinvatten, die door drie boekijzers aan elkander zijn gekoppeld
en die , tusscben die boekijzers , nog met gekruiste staven zijn versterkt.
De overige stijlen hebben een rechthoekigen kokervorm , waarvan de
hoeken gevormd worden door een boekijzer en waarvan de zijden be¬
staan uit gekruiste diagonaallatten en dwarsstaven van boekijzers. Ter
plaatse van de dwarsdragers, van de nader te vermelden dwarskoppelingen en , voor de zes middenste stijlen, op een punt tusscben die
koppelingen , zijn de diagouaalstaven zooveel noodig door platen ver¬
vangen, of weggelaten.
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Elke schoor bestaat uit twee platen, dik 18 m.M., die met wederzijdsche laschplaten van dezelfde dikte verbonden zijn aan de verticale
platen der randen. Waar de scboren elkaoder kruisen , wat in de zeven
middenste vakken plaats heeft, worden de einden der afgebroken schoor
door laschplaten , van dezelf de breedte, mede dik 18 m.M., aan elkander
verbonden. De platen, in de beide wanden van de eerste en tweede
schoor zijn, ter verstijving, ongeveer op bet midden barer lengte, door
een dwarsschot vereenigd, dat bestaat uit eene plaat dik 8 m.M., verstijfd door een ongelijkzijdig hoekijzer, waarvan de beenen respectievelyk
145 en 35 m.M. lang en 10 m.M. dik zijn.
De eindschoor, of liever bet gedeelte bovenrand tusscben den top van
den eersten stijl en bet sLeunpunt, bestaat uit twee verticale platen,
breed 80 c.M., elk weder samengesteld uit twee lagen dik 18 m.M.,
die stooten tegen platen van gelijke dikte, welke de koppeling uitmaken
van den boven en den onderrand en , van bet uiteinde van den balk
tot voorbij den dwarsdrager die boven bet steunpunt van den brugbalk
ligt, 1058 m.M. hoog is; hooger op, langs den bovenrand, is die plaat
afgerond om in de bellende ricbting van de eindschoor over te gaan.
De verticale platen van deze scboren en randen zijn met wederzijdsche
laschplaten, dik 24 m.M., aan elkander verbonden; terwijl langs de
onderranden van de platen der scboren, _ wederzijdsche boekijzers van
13 c.M. zijde, dik 18 m.M., aangebracbt zjjii, die nog op zeven plaatsen,
door boekijzers van 145 en 35 m.M. zijde met elkander vereenigd zijn.
Langs de bovenkanten der verticale platen zijn boekijzers aangebracbt,
gelijk aan die langs de onderkanten , die, om de bovenzijde van de uiteinden van den brugbalk doorgaan en gedekt zijn door eene plaat, dik
9,5 m.M., breed 1.20 M., bestaande uit twee strooken, elk breed CO c.M.,
waarvan de naad gedekt is door eene derde strook, breed 420 tot 610
m'M., dik 10 m.M.
De boveneinden der tegenover elkander staande stijlen in de beide
brugbalken zijn door dwarskoppelingen vereenigd, waarvan de vprm
versebilt naarmate van de hoogte die beschikbaar is. Bij alien bevindt
zicb de onderkant van de koppeling 5 M. boven den bovenkant vande
spoorstaaf.
By stijl I bestaat de koppeling uit een balk, hoog 1.16 M., met
uit boek- en plaatijzer samengestelde boven- en onderrand, waar tnsschen , aan de uiteinden, in bet verlengde van de verticale plaat van
den still, eene soortgelijke plaat, aangebracbt is; tusscben deze lascbplaten in omvatten de boekijzers, in boven- en onderrand, eene strook,
waarop aan beide zijden, goot- of kanaalijzers geklonken zijn. Door
die gootijzers wordt bet middenste deel van den balk in vijf vakken
verdeeld en in elk dezer vakken is een kruis van latten aangebracbt.
De onderrand van dezen balk rust op consoles, die aan den stijl bevestigd zijn.
De dwarskoppelingen, bij de overige stijlen, bestaan uit een onderen een bovenrand, die, elk voor zicbzelf, van gelijksoortige samenstelling zyn als, docb minder hoog dan de koppeling bij stijl 1. In de
diagonalen der, door die koppelingen en stijlen gevormde recbtboeken
zijn, aan daartoe in de boekpunten bevestigde platen, scboren aangebraebt, die bestaan uit gootijzers van 199 m.M. bodem, dik 10 m.M.,
met opstaande kanten breed 68 m.M., dik 14 m.M.
Boven de steunpunten en bij de ondereinden der stijlen Izijndwarsdragers aangebracbt, bestaande uit eene verticale plaat, omzoomd met
boekijzers, waarop 1 tot 3 horizontale randplaten vastgeklonken zijn.
Tusscben de buitenzijden der boekijzers zijn deze balken, over bet mid¬
denste gedeelte, hoog 1.07 M.; docb van de buitenzijde der buitenlangsliggers tot den brugbalk vermindert die hoogte, aan de onderzijde, tot
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994 in.M. De uiteinden dezer dwarsdragers zijn, door daartoe aangebrachte boekyzers, met de verticale plaat van den onderrand van de
brug, verbonden.
Bp den voet der overige stijlen zijn soortgelijke dwarsdragers aangebraeht, docli, aangezien bier de uiteinden niet vastgemaakt zijn aan de
brugbalken, maar draaien om spillen , die dragen in kussens, geplaatst
op een, zich in den ondersten trog van den brugbalk, bevindend scbot,
vermindert de hoogte van de verticale plaat, tusschen de randplaten,
bier tot 319 m.M., terwijl bet aantal randplaten twee tot vier bedraagt.
De construetie van bet steunpunt is ove’-igens gebeel in denzelfden
geest als bij de brug nabij Heumen.
Tusscben de dwarsdragers bevinden zieb vier rijen langsliggers, onder
elke spoorstaaf een , weder bestaande nit een boven- en een benedenrand van een tot twee borizontale platen, die met hoekijzers aan eene
verticale plaat zijn vastgebecbt. In bet midden is de balk, tusschen de
randplaten , hoog 807 m.M., doch nabij de uiteinden wordt die, door
aanbrenging van een trapeziumvormig verboogingstuk onder den onderkant van de verticale plaat, verboogd tot 970 m.M. Aan wederzpde
zijn, ter verstijving , langs de lijfplaat van den balk; uegen verticaal
geplaatste hoekijzers aangebracbt en de hoekijzers, die in bet midden
van elken langsligger geplaatst zijn, zpn, voor zoover zij tot hetzelfde
spoor behooren, onderling gekoppeld door eene verticale plaat, boog
627 , dik 7 m.M. Overigens zijn nog de onderranden van de langslig¬
gers van hetzelfde spoor door vijf, baaks op bunne richting geplaatste
hoekijzers en vier daartusscben aangebracbte kruisen, van 80 m.M.
breede latten, onderling versterkt.
Bebalve de langsliggers bevinden zicb-nog, tusschen de dwarsdragers
twee stuks, 280 m.M. booge trottoirdragers, bestaande uit eene verti¬
cale plaat en vier hoekijzers.
Aan daartoe, op de randplaten van den onderrand van den brugbalk
geklonken laschplaten zijn, in elk der vakken begrensd door twee
dwarsdragers, windkruisen bevestigd, waarvan iedere arm, in de drie
uiterste vakken bestaat uit twee hoekijzers, in de overigen uit een. In
de beide eersten bevindt zicb, tusscben de hoekijzers en in bet vierde
langs bet verticale been daarvan, nog eene verticale plaat.
Langs den onderkant van de borizontale platen van den bovenrand
zijn, nabij bet boveneinde der stijlen, soortgelijke laschplaten aange¬
bracbt, waaraan, tusscben de stijlen I, boven windkruisen aangebracbt
zijn, waarvan elke arm bestaat: in bet eerste vak uit twee hoekijzers
met plaat; in bet tweede uit twee hoekijzers; in bet derde uit een boek'
ijzer met plaat en in de vier middenste uit een hoekijzer.
Over de langs- en trottoirliggers zijn zorfeijzers geplaatst, waarop de
spoorstaven, door tusscbenplaatsing van eene voetplaat, aanhetbovenvlak waarvan de verlangde belling gegevenis, dragen. In de spoorbanen
is , over die zores-ijzers, eene geribd ijzeren plaat gelegd, terwijl in bet
middenpad tusschen de spoorbanen en tusscben de buitenspoorstaven
en de brugbalken bouten vloeren van 5 c.M. dik, op die ijzers geplaatst zijn.
Aan de uiteinden der bruggen zijn wedei, in bet verlengde van de
langsliggers, consoles aangebracbt tot dracbt der vloeren; op een meter
boven de voetpaden is, langs de stijlen , eene ijzeren leuningbuis aangebracht; de brugeinden liggen op gegoten ijzeren stoelen, die om eene spil
draaibaar zijn en aan een uiteinde over segmentrollen kunnen verscbuiven; bovendien zijn compensatie-inriebtingen aangebracbt; docb aan
geen dezer voorwerpen is iets bijzonders en bet kan dus niet nuttig zijn
daarbij langer stil te staan.
Bruqgen wijcl 45 M.

De brugbalken voor deze openingen zijn lang,
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tusschen de steunpunten, 47.52 M. en tusschen de buitenkanten der
eindstijlen 48.32 M.; de lengteassen der beide brugbalken zijn 7.30 M.
en de binnenkanten der leuningen 8.80 M. uit elkander verwyderd. De
bovenkant van de spoorstaaf, die aan die van de groote overspanningen aansluit, daalt naar bet landhoofd toe, onder eene helling van
1:198.
De randen der brugbalken zijn recht en evenwijdig, gerreten tusschen
de buitenkanten der hoekijzers van de randen, zijn de balken 5.851 M.
hoog; de balk is samengesteld uit boven- en onderrand, stijlen en
schoren en is van de eerste orde; met dubbele wanden; de randen bestaan uit een of meer horizontale platen, breed een meter, waar zulks
ter verkrijging van de vereischte doorsnede noodig is, gedekt door
smallere ■ strooken. In het eerste en tweede vak van den onderrand,
aan elk einde, zijn de horizontale platen vervangen door kruislatten
van 8 m M. dik, breed 80 m.M.; behalve ter plaatse der stijlen waar
de randplaten aanwezig zijn. Op de platen zijn vier hoekijzers van 100 m.M.
zjjde, dik 12 m.M. aangebracht, waaraan twee verticale platen , breed
60 c.M., bestaande elk uit twee lagen, ieder dik 18 m.M., bevestigd
zijn; de binnenwerksche afstand tusschen de platen bedraagt 600m.M.
De balk is, door twee eindstijlen en acht tusschenstijlen, verdeeld in
negen vakken, lang tusschen de harten der stijlen 5.28 M.
Alle stijlen bestaan uit eene plaat haaks op de richting van den brugbalk geplaatst, waartegen, aan ieder einde, eene andere plaat, even¬
wijdig aan die richting, door wederzijdsche hoekijzers bevestigd is,
welke platen weder langs hare randen door een hoekijzer omzoomd zijn.
Het spreekt vanzelf dat de afmetingen der platen en hoekijzers verschillen naarmate van de krachten die daarop werken.
De schoren bestaan uit twee platen, dik 18 m.M., die door weder¬
zijdsche laschplaten aan de verticale ribben der randen bevestigd zjjn
en waarvan de deelen, daar waar zij, bij kruising met andere schoren,
zijn moeten worden doorgesneden , eveneens met wederzijdsche lasch¬
platen tot een geheel zijn vereenigd.
De voeten van de tegen elkander overstaande stijlen zijn gekoppeld
door een balk, hoog 50 c.M., bestaande uit boven- en onderrand, elk
gevormd uit twee hoekijzers van 80 m.M. zjjde, dik 8 m.M., tusschen
de uiteinden waarvan een verticale plaat, die boven den bovenkant van
den balk uitsteekt, is aangebracht, terwijl verder, door zeshoekijzers,
de balk in zeven velden is verdeeld, in elk waarvan een kruis van twee
latten, om de andere tegen de. eene of tegen de andere zijde van de
hoekijzers der wanden geklonken, is aangebracht.
Tusschen de boveneinden der stjjlen bevinden zieh de dwarsdragers,
die samengesteld zjjn uit eene verticale plaat, hoog in het midden
1.18 M., dik 9 m.M., met randen bestaande uit hoekijzers van 80 m.M.
zijde en eene horizontale plaat breed 170 m.M., alles dik 8 m.M. Bij
de einden, waar hare hoogte, aan de bovenzijde, met 52 m.M. is verminderd, is de verticale plaat aan den stijl van den brugbalk bevestigd
en in den hoek, gevormd door den onderrand van den dwarsdrager en
den brugstijl, is eene plaat aangebracht, die, met de verlengde bevestigingsplaat van den koppelbalk van de onderranden, dient tot aanhechting der, uit een gootijzer gevormde beenen van een verstijvingskruis tegen schranking van den balk.
Tusschen de dwarsdragers bevinden zieh de vier rijen langsliggers,
die in het midden hoog zijn 816 m.M., doch aan de uiteinden, waar
zij op den onderrand van den dwarsdrager rusten, door verlenging van
de verticale plaat naar onderen, 1150 m.M. hoogte bekomen. De balk
bestaat weder uit eene verticale plaat met randen van twee hoekijzers
en eene horizontale plaat, alles dik 8 m.M. Langs, en ter verstjjving
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van de lijfplaat zijn, aan de binnenzijde daarvan, onder de na te melden zores-ijzers, hoekijzertjes van 6 c.M. zijde bevestigd.
De beide langsliggers die tot hetzelfde spoor bebooren, zijn door drie
hoekijzers, die tegen den onderkant bunner onderranden bevestigd zijn,
aan elkander gekoppeld en de afstand tusscben twee opvolgende dwarsdragers is daardoor op die boogte verdeeld in twee kleine eindvakken
en twee groote middenvakken , in welke beide laatste kruiskoppelingen,
van ijzeren latten, aangebracbt zijn.
Aan lascbplaten , die tegen de onderranden der dwarsdragers zijn aangebraebt, zijn windkruisen bevestigd, die bestaan nit boekijzers van
100 m.M. zijde, zwaar, in bet eerste vak van elk einde 15 in bet
tweede 12 m.M. en in de drie middenvakken 10 m.M. Langs bet verticale been der boekijzers, in bet eerste en tweede vak, aan beid'e einden,
is nog eene staande plaat aangebracbt, breed 100, dik 15 a 12 m.M.
Aan, op de platen van den onderrand van den brugbalk, bevestigde
boekijzers is eene soortgelijke windkoppeling aangebracbt. Dwars over
de langsliggers zijn weder zores-ijzers geplaatst, evenals bij de bruggen
van 90 M., doeb die bier slecbts zoodanige leiigte bebben dat zij tus¬
scben de bovenranden der brugbalken blijven. Tusscben de spoorstaven
van elk spoor is bierover een geribd ijzeren plaat aangebracbt en in
bet middenpad een bouten vloer.
Op den bovenrand der brugbalken zijn, in de rich ting van den balk
op gemiddeld ongeveer een meter nit elkander, stukjes boekijzer geklonken, en wel langs iedere zijde van den rand een stukje en aan de
verticale beenen van deze zijn weder, baaks op de ricbting van den
brugbalk, andere hoekijzers lang 1.36 M., van 8 c.M. zijde, dik 8 m.M.,
bevestigd , die aan den buitenkant 32 c.M. buiten den rand uitsteken
en nabij bun uiteinde eene leaning dragen, terwijl zij overigens dienen
tot dracht van de zijvloeren langs de buitenzijden der sporen.
Ook voor deze bruggen is aan de inricbtingen tot bet dragen en uitzetten of samentrekken der bruggen, noch aan die tot overgang van
de eene brug op de andere, iets bijzonders.
Bij de uitvoering van bet werk viel niets voor dat bepaalde vermelding verdient. In Mei 1882 werd een aanvang gemaakt met bet heien
van de palen voor de ondersteigers in de beide noordelijke openingen
van de brug. 14 Juni was de ondersteiger voor de middenste groote
opening gereed en einde Juni de meest Noordelijke. In Augustus was
de opstelling der middenopening afgeloopen en den 5den September
werd de bovenbouw van de steigers losgemaakt; waarbij de beide brug¬
balken 22 en 24 m.M. doorbogen.
Met bet stellen van de noordelijke opening en van den bovenbouw van
den steiger daarvoor werd in Augustus aangevangen. Dit werk werd
met kracbt voortgezet; maar den 23sten September rees bet water in
de rivier zoo hoog, dat de uiterwaard overstroomde en hoewel bet,
met veel inspanning, gelukte om al bet ijzer voor dezen bovenbouw,
dat op den uiterwaard voorbanden was , op eene watervrije plaats te
bergen , ontstond bierdoor tocb veel vertraging.
Intusscben kon, door bet opruimen van den ondersteiger in de midden¬
opening , met bet beien der paaljukken voor dien in de derde , of zuidelijke groote opening, een aanvang gemaakt worden. Op den 27sten
October was de bovenbouw voor de noordelijke opening in zooverre ge¬
reed , dat de ondersteuning kon worden losgemaakt, waarbij de brug¬
balken 26 en 22 m.M. doorbogen.
De steiger in de zuidelijke opening was gereed gekomen en met opstellen was een aanvang gemaakt en niettegenstaande de volgende maand
zich kenmerkte door onafgebroken ongunstig weder, storm en hoogwater,
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dat de hoogte van 10.31 M. boven A.P., of 4.33 M. boven M. R. bereikte en waarbij bet bouwterreiu op nieuw onderstroomde, evenwel
zonder dat eenige materialen voor <len boveubouw ouder water geraakten,
kwam de opstelling iu cleze maand gereed, zoodat de boveiisteiger koo
worden afgebroken en de vijzels, die den bovenbonw ondersteunden ,
hadden kunnen worden weggenomen wanneer men niet geschroomd had
hiertoe, bij znlk een hoogen waterstand, over te gaan; men wachtte
hiermecie dns een gunstiger tijdstip af, hetwelk op 6 December was
aangebroken. Toen werd de ondersteuning weggenomen en daarbij
bogen de beide brugbalken 24 en 26 m.M. door.
Op 20 December was elke belemmering voor de scheepvaart wegge¬
nomen en iu bet volgende jaar werd bet nog te verricbteu werk aau
de boveubouwen der groote openiugen voltooid.
In Januari 1883 werd met bet werk der steigers voor de kleine
openingen aangevangen en op 19 Maart kon een begin gemaakt worden
met de opstelling van de brug tusscbeu de pijlers 111 en IV". In April
was die opstelling algeloopen en werd de steiger afgebroken en overgebracht naar de opening tusschen de pijlers V en VI, terwijl die tusscben de pijlers IV en V gemaakt en met de opstelling van den bovenbouw daarop begonnen was. In Mei kwam die opstelling gereed enwas
de brug voor de opening V—VI in elkander gezet en gi'ootendeels
afgeklonken ; de steiger tusschen de pijlers VI en VII was gereed en
die tusschen pyler VII en bet linkerlandhoofd afgebeid.
In de volgende maand werd de derde overspanning van bare steunpunten losgemaakt en kwam de vierde gereed, terwijl in Juli de vijf
kleine openingen zoover voltooid waren, dat ook de laatste steiger kon
worden opgeruimd.
Het maken van vloeren, leuningeu, enz. en bet verfwerk waren nog
onderhanden, docb dit werk liep ook in Sentember af en biermede was
de gebeele brug voltooid.
Beproeving.
De beproeving der brug had op 11 October 1883 plaats.
Een uitvoerig verslag dienaangaande is te vinden in het Tijdsebrift
van bet Koninklijk Instituut van Ingenieurs, jaar 1885—1886, pag. 89
en vlgg., zoodat bet voldoende schijnt bier mede te deelen, dat onder
de belasting, bij de drie groote bruggen, eene doorbuigiug werd waargenomen van 22 tot 26 m.M. en bij de outlasting eene blijvende doorbuiging van 0 tot 472 m.M. Bij de kleine bruggen waren de overeenkomstige getallen 17 tot 21 m.M. en y.* fof 2^/., m.M.
Bij de beproeving met een sneltrein bedroeg de doorbuiging der groote
bruggen 22 tot 25 m.M., die der kleine 16.6 tot 18 m.M. De doorbuigingen verdwenen bierbij geheel, waaruit was af te leiden dat de blijvende
doorbuiging , bij den langzamen rid , een gevolg was van eenige zetting
in de verbanden. Aangezien overigens alle gemeten dooi’buigingen minder
bedroegen dan de berekende werd de brug, bij de opening voor het
publiek verkeer van de lijn Amersfoort—Kesteren, op 18 Februari 1886,
in dienst gesteld.
(Irond- en rivierwerken.
In verband met deji boiiw van de brug werd eene normaliseeriug van
een gedeelte van de rivier , zoowel boven- als beuedenwaarts, noodzakelijk; maar ook op de oevers , vooral op don recbteroever, moesten ,
4
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tengevolge van den aanleg van den spoonveg, eenige werkzaamlieden
worden uitgevoerd.
De gronden tusschen liet hooge terrein op den recliteroever eu de
rivier werden , tegen overstrooming door hooge zomerstanden , beschermd
door zoinerkaden , die de boven- en benedenwaarts gelegen hooge terreineii vereenigden met een boogen rug in de as van den spoorweg.
Om bet gebeele zomerbed , na voltooiing van de spoorwegvverken, dienstbaar te maken voor den afvoer van bet rivierwater, moesten die hooge
rug en de zomerkaden worden weggegraven; maar omdat daardoor weder
eene oorzaak zon geboren worden voor overstrooming van de achter de
kadeii gelegen terreinen , door hooge waterstanden , moest, ter voorkoming biervan , boven en beneden de brng, eehe zomerkade aangelegd
worden , aausluitende aan gronden gelegen boven bet peil waarop over¬
strooming geduld wordt. Bij eene kruinshoogte van 9.50 M. boven A.P.
is, aan deze kade, eene kruinsbreedte van 3 M., met buitenbeloop van
2 op 1 en binnenbeloop van 3 oi3 1 gegeven. Het terrein tusschen do
kade en de rivier is, ter breedte van ongeveer 150 M., aan iedere zijde
van de brugas, afgegraven tot 8 M. boven A.P.
De landpijlers op den linkeroever staan op den uiterwaard, tusschen
de rivier en den Marschdijk, zoodat bier geene verdediging tegen boog
zomerwater noodig was en de groudwerken, op dien oever, zicb bepaaldeu
tot afgraving van den oever, ter breedte van 50 M. aan iedere zijde
van de brugas, tot 8 M. boven A.P., aan iedere zijde aan bet omliggende terrein aansluitende met bellingen van 10 op 1.
Tusschen den bestaanden oever bij middelbaren rivierstand en den
normaaloever, zooals die vastgesteld was, en langs dezen, werden,
als noodig tot regelmatigen afvoer, bij verscbillende waterstanden, van
bet rivierwater door de brug , ook voordat de rivier verder op mocbt
genormaliseerd wezen , eenige stroomleidende werken noodig geoordeeld
en uitgevoerd en wel op den recbteroever een strekdam langs de ontworpeu normaaloeverlijn , lang ongeveer 650 M., met bet boveneinde
aansluitende aan den boogen oever, aan het benedeneinde door eene krib
met den oever vereenigd. Beneden deze krib werden nog twee andere
van den oever tot de normaallijn gemaakt.
De strekdam ligt met de kruin . die 3 M. breed is, op 5 M. boven
A.P. en heeft wederzijdsche dosseeringen van 1 op 1. De kruinsbreedte
der kribben is, tusschen de staakreien , 3 M. , op het rijswerk 4.20 M.,
de kruinshoogte, op de punt 0.35 M. beneden en bij den wortel 0.50 M.
boven M.R.; de wederzijdsche glooiingen zijn 1 op 1 , de glooiing aan
den kop 2 op 1.
Aan elke zijde van de as is, tusschen den strekdam en den oever,
nog een dwarsdam gemaakt, breed op de kruin 3 M., met wederzijdsche
hellingen van 1 op 1 en met de kruin gelegen op 6 M. boven A.P.
De ruimte tusschen den strekdam en den oever werd aangevuld tot 8 M.
boven A.P.
Op den linkeroever werd een dergelijke strekdam gemaakt, die evenwel, zoo aan bet boven- als aan het benedeneinde , door eene dwarskrib met den oever werd vereenigd. De ruimte tusschen strekdam , oever
en kribben is , tot 8 M. boven A.P., met grond aangevuld.
Boven den strekdam zijn, op .dezen oever, nog zes en daarbeneden
nog twee kribben gemaakt, tusschen den oever eii de normaallijn en
op den recliteroever zijn vijf bestaande kribben tot die lijn ingekort.
Langs de glooiingen der dammen is eene steenbezetting aangebracht,
evenals rondom de voeten der pijlers. Rondom pijler II evenwel is eene
oppervlakte van 1500 M\ bezonken en met steen bezet, onder hellingen
van IV2 tot 3 op 1.
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Gewicht vau den bovenbouw.
Hefc totaalgewicht van den geheeleu bovenbouw vau de brug is nit
de stateu van afrekening bekend ; daaruit is evenwel niet te vinden hoe
dit totaal zich over de verschillende bruggen verdeeld.
De geheel verwerkte hoeveelheid bedraagt aan:
IJzer.

Geha-

Eikeu

merd
getrokken.' gesmeed.

geribd.

gegoten

Koper.
bout.

staai.

K.G.

K.G.

K.G.

K.G.

K.G

3 320 382

138 124

59 910

33 427

33

142.347

zonder de spoorstaveii. Verdeelt men dit totaalgewicht in dezelfde verhoudiiig, over de beide soorteii vau bruggen, waarin zich het gewicht
volgeus deii gewichtstaat verdeelt, dan viudt men voor de hoeveelheid
van elke bouwstof verwerkt:
IJzer.

Over¬

Gehamerd
staai.

Ko¬

Eiken-

per.

hout.

K.G.

K.G.

K.G.

Mk

3,372

22,671

33

getrok¬
ken.

ge¬
smeed.

geribd.

ge¬
goten.

K.G.

K.G.

K.G.

Drie vau 90 M. 2,141,171

91,083

32,252

Vijf

47,041

27,658

Te zamen. 3,405,502 138,124

59,910

span u in gen.

, 45 , 1,264,331

68.510

10,756

3,372

33,427

73.837

33

142.347

In deze laatste tabel is onder het gewicht van het getrokken ijzer
ook opgenomen dat der spoorstaven.
Stelt men het gewicht van de IVP. eikenhout op 800 K.G. dan wordt
dus het totale gewicht van den bovenbouw van de brug,met alles wat
er bij behoort 3,754,245 K.G. Hiervan draagt evenwel een gedeelte,
zooals de oplegging, ladders, luiken en compensatietoestellen op de
pijlers , of althans niet op het gedeelte van den bovenbouw tusschen
de oplegpunten. Ter bepaling van het doode gewicht dat door de brug
gedragen wordt kan men dat dezer voorwerpen, alsmede dat der verftoestellen , welker normale plaats bij het steunpunt van de brug is,
weglaten. Doet men dit dan vindt men voor het gewicht van den boven¬
bouw van eene groote overspanning 747,387 K.G. en voor dat van eene
kleine 270 703 K.G. De lengte vau de brugbalken tusschen de harten
der steunpnnteir is voor de groote overspanning 93.50 M., voor de kleine
47.52 M., dus zijn do respeetievelijke gevviehten iier lueler lengte van
de brug 7993.44 K.G. of 85.5 1. K.G. en 5696.61 K.G of 119.9 1. K.G.,
of per spoor 3996.72 K.G. of 42.75 1. K.G. en 2848.30 K.G of 59.951. K.G.
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Kosteii.
Behalve de kosten der werken gemaakt volgens de genoemde bestekken viudt men in de kostenberekening van de brug over den Riju
bij llhenen alleen nog melding gemaakt van kosten voor bet slepen
van vaartuigen door de in aanbouw zijnde brug , van materieel voor
den bovenbouw van de stapelplaats te Dordrecht aangevoerd, van
kosten van toezicbt en van uitgaven ten beboeve van den bovenbouw,
ten bedrage van f 1622.03% begrepen in de uitgaven volgens bestek
n". 847 , waarbij is aanbesteed bet maken van twee landboofden voor
den overgaiig van den Nederlaiidscben lihijnspoorweg bij Maasbergeu.
Welke deze uitgaven zijn blijkt niet nader; voor bet overige zijn de
besteede sommen omscbreven in den onderstaanden staat:

Aan-

oa

Omschrijving
Aanuemer.

iieem-

Meer.

Bedrag*.

Minder.

van het werk.
som.

® ©
PQ
725

Het maken van de pijlere
en landlioofden voor de
brug over den Rijn,
alamede eenige bijkomende werken , nabij
Rhenen, ten beboeve
van den spoorweg van
Amersfoort naar Nij¬
megen.

W. P. de Vries
en H. de Vries
te Rossum.

81C

Het maken enstellen van
den metalen boven¬
bouw voor de brug
over den Rijn bij Rhe-

Gute Hoffnungs
Hiitte, Actien
Gesellschaft fur
Bergbau und
Huttenbetrieb te
Oberbausen II.

847

Het maken van twee
landboofden voor den
overgang van den Nederlandscben Rhijnspoorweg, enz.

891

Het berstellen van gronden rivierwerken nabij
de brug over den Rijn
bij Rbenen en hetonderbouden van de wer¬
ken voor den onderbouw van de brug.

W. F. Weijers
te Tilburg.

Overeenkomst en deciaratien voor het slepen
van vaartuigen door de
in aanbouw zijnde brug.

W. P. deVries
en H. deVries
te Rossum.

Hetverrichtenvan grondwerken tot berstel van
winterscbade op den
uiterwaard aan den
recbteroever bovenen
beneden de brug.

Idem,

f

f862.900

834,909 f 030,615

736-611.065

835,539.615

1,622.035

0,490.-

6,490

18,190.—

329.95

5,956.47

Materialen aan de stapelplaats ontleend
Kosten van buitengewoon toezicbt .

18,021.955

.
Totaal .

f 1,612,701.09
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Persoiieel.
Onder de spoorweglijiien die onder de leidiug van den Hoofdingenieur
VAN DEN Beegh werden aangelegd behoorde ook de lijn Amersioort
Niimegen.
,
, ,
.
Het toezicht op de uitvoering van de -werken aan de brag over den
Riin bij Rbenen was opgedragen aan den Sectie-pgenieur J. M. Ieldees,aan wien daartoe waren toegevoegd de Hoofdopzichter W. w. de JJeuijn
en de opzichter L. A. Mels Jr., voor den onderboiiw en de oouw- en
Werktuigkundige W. P. M. de Begun Kops voor den bovenbouw , benevens een bureau-ambtenaar en enkele buitengpvoon opzicbters. iijdelijk
waren nog bij de uitvoering werkzaaru de Adjunct-mgemeurs briEETJES
en DBS Tombe , aan welke echter spoedig een andere werkkring werd og^ Me^de leiding van de werken aan de Gate Hoifnungshutte waren '^der,
onder de bevelen van den beer Teldbes , belast de Bouw- en vverktuigkundige M. van ItcTH met het aan hem toegevoegde personeei.
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