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Hot doel van de reis bestond uit het bezichtigen van verschillende brugtypen en het vergelijken der onderscheidene vormen teneinde eenigermate te kunnen beoordoolen welk brugtype en
welkon vorm in gegeven omstandigheden zal voldoen, alsmede uit
het- bestudeeren der constructieve details.
Bezichtigd werden de bruggen over den Rijn te Wesel, Ruhrort,
Duisburg, Hochfeid, Disse1dorf, Keulen, Bonn en Koblenz, een
kleine brug over de Ruhr te .Miihlheixri, bruggen over de Elbe te
Haniburg, een kleine brug over een havenkanaal te UaraburR en alle
bruggen van het Noord-Oostzeekanaal.
Bij de spoorwegbruggen te Wesel, Ruhrort en Hochfeld werden
we begeleid en voortreffelijk ingelicht door den Reichsbanoberrath Dr. Ing. Krabbe, bij de bruggen voor gewoon verkeer te
Keulen, de spoorbrug te Keulen, alsmede de in aanbouw zijnde hangbrug te Keulen hadden we de voorlichting van den ingenieur van
:c;aeentewerken Dr. Ing. eisz, terwijl de bruggen van het Noordostzeekanaal bezichtigd werden onder leiding van de ingenieurs
Tr. Ing. Hayssen en Dr. Ing. Bohlmann en den Reierunsbaurat
o Ln.
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Dubbelsoorie brug te Wesel.
Deze bestaat uit 4 overspanningen elk van 104 r., welke
overspann.ingen 2 aan 2 gekoppeld zijn, zoodat ze 2 doorloopende
liggors over 3 steunpurxten. voreen. De pijlers van deze in 1927
gebouwde brug zijn de pijlers van cle oude traliebrug.
Het va1erk zelf is inwendig statisch bepaald en wordt
slechts gevormd door diagonalen en randen, zooals de teekening
aangeeft. Boven de niddenoverspanning van beide 1igers komt een
verstijvingsverticaal voor zonder welke het vakwerk labiel zou
zijn. Deze middenverticaal is om nontageredenen dubbel genomen:
de brug is gemonteerd door elken1iger van 104 kl. in te varen
en na juiste opstelling met de bijbehoorende te verbinden.
1ie aandacht is er aan besteed om de brug stijf te maken.
Daartoe is o.a. voor de diagonalen een profiel gekozen waarvan de
staafheiften doorgaand gekoppeld zijn. Bovendien is op de afstaande flenzen der hookijzers nog een vicreridoelkop ding met plaatjes aangebracht.
De onderrand. heeft het normale 11 L profiel, de bovenrand
het normale bakprofiel. Elke dvtarsdrager is vast verbonden met
de beide diagonalen door middel van een console op den dwarsdrager, die geklonken is aan een constructie, bestaande uit ee
verticale plaat met /':i en flensplaten, die in den onderhoek de
beide diagonalen koppelt.
De bovenfienzen der langeliggers zijn over de dwarsdragers
heen gekoppeld; er zijn geen schuifopleggingen in de brug, alles
is vast geklonken, evenwel zonder bij de berekening de trek in
de vloerliggers in aanmerking te hebben genomen voor den onderrand. De veldlengte is 9.00 M.
De beide bovenrandhelften zijn behalve door de dekpiaat
gekoppeld door vierendeelkoppeling en 3 dwarsschotten per veld.
De eindstijlen van de brug hebben hetzelfde profiel als de
bovenrand; de eindknoopplaten van den bovenrand zijn doorgevoerd
door de koppiaat van de schuine ciridstiji heen. De hoek der eind-

knooppiaten is voor het gezicht afgedekt met een plaat.
Het bovenwindverband heeft den vorm van denligger zelf, ook
hier ontbreken de verticalen. De bovenregels der beide portalen
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-3zorgen voor de stabiliteit van het windverbandvakwerk.
Het profiel der bovenwindverbsndstaven wordt gevormd door
van elkaar afgekeerde
ijzers, welke bij de Imooppiaten naar
deze toegebogen zijn en erop vastgeklonken. De bewegolijke oplegging is een steltoplegging, dit,- trouwens in Duitschiand zeer algemeen is.
De door ir.rubbe ontworpen brug is uitgevoerd in st.48.
Volgens •Dr.rabbe is dit materiaal echter niet zeer te verkiezen,
de taaiheid is te gering; er kan nauwelijks van een vloeigrens
worden gesproken, zoodat het materiaal Vrij bros is en tot onverwachte breuken aanleiding kan geven.
Ook zijn de bouten moeilijk zoo te klinken, dat de boutgaten
gevuld worden, het materiaal laat zich niet goed oostuikelT.
Ir.Krabbo gaf voor nieuwe bruggen de voorkeur aan siliciurastaal, dat ook nog wel niet volmaakt is maar dat de bovengenoemde
onaangename eigenschappen niet bezit. Constructief voldoet de brug
zeer goed, de stijfheid is zeker niet mLnd.er dan voor een normaal
type balkbrug. De uitwendige onbepaald.heid is geen bezwaar, zetting der oude steunpunten is niet te verwachten, en al zou deze
± 5 c.M. bedragen dan was er volgens LT.Krabbe geen bezwaar aan
verbonden. De teperatuurspanning bedraagt ten hoogste slechts
100 < • G ./c
Uit schoonheidsoogpunt is deze brug zeer geslaagd, het zijaanzicht is buitengewoon mooi en eenvoudig en op de brug profiteert
mcxi van het ruim doorzicht door de groote ruiten tuschen de diagonalen, zoodat wel is aan te nemen, dat dit brugtype ook voor een
brug voor gewoon verkeer zeer zal voldoen.
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-4Spoorbrug te Ruhrort.
Deze dubbelsporige brug is in 1910 gebouwd
Let ontwerp van Dr . Ing. Schaper.
Hiervoor is als reactie op het toenznaals gangbare boogtype
een eenvoudige balkbrug gekozen, gebouwd van gewoon vloelijzer.
De stijfheid van de brug is zeer behartigd door tot den
bovenrand doorloopende verticalen bij eiken dwaradrager en door
horizontale kopnelingen tusachen de wandstaven, welke koppelingen
volgens Dr.Krabbe wel gemist zouden kurron worden.
Ook hier zijn de staafprofielcn stijf geconstrueerd, echter
zijn bij deze brug de trekdiagonalon niet doorgaand gekoppeld.
De veldwijdte is 9.00 M.
De bovenrand is niet gekroind maar over 2 velden recht en dan
geknikt. Behalve door de d.ekplaat zijn de randheiften gekoppeld
door een kruiskopeiing en dwareschotten. De diagonaalheiften
zijn verbonden door vierendee1kope1ing.
De windverbanden zijn licht, dwarsverbanden ontbreken bijna
geheel.
Ook hier zijn de bewegelijke ople ;ineri stelten. Deze bruj
voldoet constructief in alle opzichten, en ook aesthetisch voldoet de brug zeer goed. Het vearrende van het door elkaar heenloopen der diagonalen, verticalen en horizontale koppeistavon,
dat men volgens de teekening zou verwachten valt door de Toote
afmetingen in de werkelijkheid geheel weg, ook merkt men de dunne
horizontale koppelstaven nauwelijks op ten opzichte der zware randen.
Het lichte bovenwindverband en het bijna ontbreken der
dwarsvcrbanden veroorlooft een zeer mooie d.00rkijk in de brug.
Brug voor gewoon verkecr te Duisburg.
Deze is een normale cantileverbrug, die vooral wat het doorzicht OD de brug betreft niet bepaald mooi is, de portalen vooral
zijn smakeloos.
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Uc ioci'ifc1d.
oze in 1926 van st.48. gebouwde dubbelsporige brug heeft
uiterlijk den vorm van een ligger op 5 steunpunten maar is door
echrnieren gemaakt tot een stel statisch bepaalde kraagliggers.
e plaats der scharnieren is op bijgaande teekening aarigegeVos:
In te natelling met de brug te Ruhrort loopen bij deze brug
de hu1vertica1en niet door tot den bovenrand.
et scLarnier in de groote brug is zorgvuldig verborgen in
een verticaal. Het bestaat uit een zware pendel, die rust op een
upleg stoel op een knooppunt van de overkraging van de brug van
126 M. en waarop dicht bij den bovenrand, de eindvertical van
de f:roote brug van 189 M. overspa.nning opgelegd is.
De scharnieren van de kleine bruggen zijn neer zichtbaar opgesteld, het zijn pendels, die een console, bevestigd aan de laatste
eindverticaal van de kleine brug ondersteuiaen. De staafkoppelingen
zijn hier evenals te Wesel uitgevoerd met vierendeelkoppeling;
den. bovenrand zijn 3 dwarsachotten per veld aangebracht.
Het windverband is een ruitverband met verticalen in de midden
knooppunten. Deze verticalen loopen naar de bovenran&knooppunten,
de knooppunteri van het vakwerk zijn tuscben twee bovenrandknooppunten in verbonden aan der boveiirand
De bedoeling van deze constructie is blijkbaar om den bovenrand ook tuaschen de knooppunton in nog te ondersteunen ter meerdere veiligheid tegen uitknikken, echter schijnt het 'iidde1 hier
erger dan de kwaal, want door de samendrukking van boverirand
en bovenwin.dverband door de mobiele belasting, zullen de diagorialen van het bovenwindverband neiging hebben om den rand tusschen
de knooppunten iets naar buiten te drukken zood.at deze constructie o.i. juist een begin van, knik veroorzaakt. Constructief
schijnt ook deze brug goed te voldoen.
esthetisch bevredigde ons deze in schijn doorloopende ligger niet geheel. Het verbergen der scharnieren en het overal evenhoog uitvoeren geven een gewild eenvoudigen vorm, waaror echter
de eerste eisch der aesthetica "eerlijkheid in constructie" niet
van oe2ao;J_n ie
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-6Brug voor gewoon verkeer over de I‹uhr te LIÜhlheim.
Over de uiterviaarden liggen meerdere gewapend beton balkbruggen, elk met 20 2 . overspanning.
Deze bruggen bestaan uit k van elkaar gescheiden deden: de
beide trottoirs elk op 2 ligers en de twee heiften van den. rijweg
ook elk op 2 liggers. De reden van deze wijze van uitvoeren was
niet te ontdekken. Van de ijzeren bruggen zijn de kleine van boven
open en is de groote van boven voorzien van een windverbard, dat
ook hier weer alleen ruitverband is. Het wind.vorbaz;.d grijpt aan
tussehen de knooppunten van den bovenrand zoodat de naar binnen
drukkende werking van de inkleinmingsmomenten der dwarsdragers aan
de verticalen niet wordt opgenomen, en tevens de rariden door de
sarnendrukking van bovenrand en windverband tezamen, tussehen de
knooppunten naar buiten gedrukt worden, zoodat de bovenrand o.i.
vrij gevaarlijk geconstrueerd is.
De diagonalen en vertialen zijn ook hier weer zeer stijf
uitgevoerd, met doorgaande koppelingen. Bovendien zijn de d.iagonalen van de groote brug om de 2.00 M gekoppeld door een vierendeelM. gekopplaatkoppeling. De bovenrandlielften zijn om de ±
peld door een schot met plaatje. Het windverband is geconstrueerd
met vierendeelkoppeling, welke constructie veel wordt toevan
gepast, dus blijkbaar goed voldoet. De aansluiting aan de knoopplaten is dan ook zeer eenvoudig en het ziet er goed uit.
De dwarsdragcrs zijn opgelegd op den onderrand en zijn boven
de knooppiaten gelascht aan de verticaleri.
De bevestiging van de langs- aan de dwaradragers geschiedt
hier op zeer eenvoudige wijze met 2/ waarvan het ééne tusschen
de flerizen valt en het 2e ter verstijving doorloopt over de volle
hoogte van den dwaradrager. Daartoe is natuurlijk de helft van de
ond.crflena van den ligger af gekapt, zood.at de helft van het drukoverbrengend element is weggenomen. Om die reden moet een dergelijke constructie o.i. worden verworpen.
Het onderwindverband is bevestigd op en onderrand en bestaat
uit kruisen, die 2 velden beslaan, zoodat het verband in de as van
de brug gelaacht is aan den dwarsdrager. Het totale aanzicht van
deze brug is onbevredigend, vermoedelijk door de voor let gezicht
te kleine veldiengten en door denschuinnoverg2.ng van grootenop
kleinen lip;er.
De laaggelegen bovenrand der kleine brug;en maakt het uitzicht
van de brug vrij onaangenaam. De geheele constructie, ofschoon
nog nieuw was zeer roestig door de sterk aantastende atmosfeer
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-7Br voor gewoon verkeer te Düsseldorf.

Deze brug bestaat uit 2 groote bogen van ca. 180 M. overspanning
en eenige kleinere. De brug, die oorspronkelijk uit 2 bogen met 2
scharnieren bestond is verbreed door toevoeging van 2 driescharnierbogen, welke elk 1 tranispoor en 1 voetpad draen, terwijl snialle
fietspaden zijn aangebracht tusschorx de oude en de nieuwe bogen in,
zoodat de 9.00 M. breede rijweg geheel beschikbaar is voor het rijverkeer.
De nieuwe bogen zijn tegen omvallen door scharnierendo staven
in elk knooppunt gekoppeld aan de oude bogen, en zoo dus, door het
bovenwindvorbard van de oude brug, ook aan elkaar. De trottoir- en
voetpad conzoles aan weerskanten van de brug zijn onderling gekoppeld
naast en onder de dwarsdragers van de oude brug.
Hot topscharriier van de buitenbogen zit in den ond.errand, de ndE
re staven zijn daar afgebroken..
De bovenranden van de groote bogen hebben behalve in de laatste
5 velden den bakvorm, de onderranden en de la tste 5 velden van de
bovenranden hebben den IE! IE vorm.
Onder- en bovenrand zijn zeer stevig vorstijfd met dwaraschotten
en vakwerkkoppeling met s.
De hangers zijn in 1 vorm. 1n.s den boven.rand komt een windverband van kruisen net verticalen voor, langs elke vorticaal, behalve
aan de einden waar het te laag zou worden, komt een dwarsverband voor;
een windverbsnd langs den onderboogrand is alleen aanwezig in de eindvelden waar de krachten in het bovenwindverband, door middel van het
portaal in de 2e verticaal worden overgebracht op den onderboogrand.
De diagonalen van het bovenwindverband bestaan uit 4 /'s , welke
met vakwerkkoppeistaafjes van/zeer stevig onderling verbonden zijn.
De verbinding aan den bovenrand geschiedt met een knooppiaat in de as
van den bovenrand naar welke plaat de L. worden toogebogen.
De verticalen van het windverband zijn - /'s
gekoppeld met
vakwerkplaatkopp eling.
De brug maakt een grootschen indruk, de hoofdlijnen en de verhoudingen der houfdafznotingen zijn uitstekend.
De details zijn op eenigo punten minder gelukkig:
het windverband van de + met vakworkkoppeling verbonden /' maakt een
warrigen indruk, ook de verticale dwarsverbanden werken verwarrend

De aanzet van den bovenboograxid is te hoog of te laag (op halve verkeerestrook hoogte) en het portaal in de tweede verticaal voldoet
niet erg.
1atuurlijk is ook een groot deel van de goede doorkijk verdwenen
door de toevoeging der 2 buitenbogon.
Hot geheel maakt echter een buitengewoon imposanten indruk zoodat deze brug 0.1. wel tot de mooiste bruggen over den Rijn te
rekenen is.

Iiohenzollor.bkeovor den iinteKeu1cn.

Deze brug bestaat uit 1 nüddenovcrspanning van + 165 M. en 2 zijoverspanningen van + 120 M. iaast elkander liggen 3 bruggen: 2 dubbelsporige voor spoorwegverkeer en 1 voor gewoon verkeer, alle van den
zeifden vorm. Het zijn bogen met trekband waarvan de trekband ter
plaatse van. de oplegging aangrijpt aan den onderrand.
Van de kleine bogen hebben boven- en onderrand het bakprofiol,
de d.ekplaat van den onderrand is in de knooppunten onderbroken voor
doorvoering van den verticaal. De hangers zijn in 1-vorm. Ter verstijving der randen is op de onderfienzen een kruiskoppoling aangebracht en zijn de staafheiften bovendien gekoppeld met 2 schotten
per veld. De veldwijdtc bedraagt + 7.50 M.
De kleine boog heeft slechts bovenwindverband, merkbare dwarsverstijvingen zijn niet aanwezig, de portalen zijn ter plaatse van de
laatste verticalen. Het windverband is slechts ruitveiband :ot dc
knooppunten correcondeorond met de vakwerkknooppunten.
Het profiel bestaat ook hier weer uit ____ gelaacht
knoopplaten op den rand. De groote boog heeft ook langs den onderboogrand
een windverband, dat door middel van een d.warsverband bij den 3en
diagonaal in verbinding staat met hot bovenwindverband.
Handen en hangers van de groote brug zijn op dezelfde wijze
geconstrueerd als bij de kleine bogen.
Voor de brug zijn buitengewoon zware sierpoorten en op de 9 ;.
breede Dijlers zijn ook nog forsche torens aangebracht, alles in.
Romaanschen stijl.
De brug is mooi van vorm ofschoon het aangrijpingspunt van den
trekband aan den onderrand ter plaatse van de opleggingen niet geheel
geslaagd is. De doorkijk van elke brug op zichzelf is door de lichte
ruitverbanden en de afwezigheid van dwarsverbanden zeer mooi, de
doorkijk van het geheel wordt echter belet door de op zichzelf mooie
poorten, die tegenover de ijzerconstructie o.i. geheel misstaan.
Het zijaanzicht van de brug is door de aanwezigheid der % bruggen zeer verwarrend.

ZuidbrteKeu1rooaopvîaarts van de hangbrug.
Deze spoorbrug is voorzien van voetpaden ten dienste van het
gewone voetgangersverkeor. De vorm wijkt iets af van de ilohenzollern-
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-Ijbnicko, omdat do trekband aangrijpt in het 2e onderrandknooppunt en
omdat de kleine bogen scharnierend bevestigd zijn aan een kraag van
de groote boog
De scharnierpunten zijn de aangrijpingspunten van den trekband
aan den onderrand der kleine bo;en. De bovenrandstaven tegenover
di.e knooppunten zijn niet aangesloten.
Zoowel de groote als de kleine bogen hebben slechts een windverband langs den bovenboograrid, uitgevoerd in ruitvorm met de knooppunten in de knooppunten dor verticalen.
Deze brug maakt een eleganter indruk dan de Hoberizolïerribrijcke,
at vermoedelijk komt zoowel door het combineeren der opleggingen
als door het doorsnijden van den trekband door den onderrand.
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Hangbrug

Keulen.

Deze brug bestaat uit een middenoverspann.ing van 130 M. en 2
zijoverspanningen van ca. 90 M. De brug is geheel gebouwd binnen de

verstijvings1igers, die meteen als leuning dienst doe;. Het brugdek
hangt aan 14 c.M. dikke bangstaven, welke voorkomen om de 7.50 M.
Deze staven zijn bevestigd door Lniddel van stalen tussehenstukken, aan scharnierbouten waaraan ook de uansluitende velden van de
hangkabel bevestigd zijn.
De hangkabels bestaan. uit 8 platen van 125 bij 2.5 c.M. welke
van bout tot bout l000en. Ter plaatse van de bouten loopen de platen
van de aansluitende velden om en om en zijn versterkt met opgeklonken
platen, zoodat de butverzwakking (16 c.!.) opgeheven kan worden.
De verstijvingsligger van de brug heeft het bakprofiel en is ee
doorloopende ligger op 4 steunpunten, die tevens de horizontale
kracht in de hangkabel opneemt. De koppiaten van dom versti jvingsligger hebben op sommige plaatsen l' c.M. tott1e dikte, zoodat de
aansluiting daar heeft moeten geschieden met moerbouten.
De pylonen worden gevormd door zware ijzerconstructies in vierkanten vorm. De stijlen zijn gekoppeld door een zeer zwaren ijzeren
raamliger met ekromden onderrand. Op de pylonen rusten zad.els waaraan de oogstaven scharnierend bevestigd zijn. De pylonen zelf zijn
ook scharnierend opgelegd.
De rijweg is in onbelasten toestand ter plaatse van de pijlers
0.70 M. lager dan in het hart van de brug. Deze pijl verdwijnt geheel bij halfvollast, zoodat de brug bij vollast + 0.70 M. zal
doorhan gen. Dit is wel teekenend voor de slapte van de brug, die
trouwens ook duidelijk opviel onder het gewone verkeer.
Het doe rzicht door en het uitzicht van deze brug is uitste1end
de hangstaven en oogstaven belemmeren het gezicht vrijwel niet, cw min als de zeer mooie pylonen, die een krachtig beeld aan de brug

geven. Het aanzicht van de brug vanaf de Hohenzol1erribricke bijv.
viel ons iets tegern de enorm hooge verstijvingsliger werkt zeer
z'aar ten opzichte van de fijne draagconstructie en de betrekkelijk
kleine overspanning.
Dicht bij Keulen zagen we een tamelijk groote sikkelboogbrug,
welke wat het vakwerk zelf aangaat, er zeer goed uitzag. De plaatsing
van het portaal echter is noodgedi.:ongen in de 2e of 3e verticaal

zoodat het doorzicht van de brug vrij leelijk wordt.
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Iiiouwe hangbrug in aanbouw te Keulen.
De plaats van deze brug is stroomafwaarts van de Hohenzoliernbriicke. De groote overspanning wordt + 340 M.
Oorspronkelijk werd een 2 scharnieren boog voorgesteld, welke
echter naar gevreesd werd voor den bodem te groothorizontale druk
zou leveren. Een boog met trokband schijnt voor een dergelijke overspanning constructief onmogelijk te zijn wegens de moeilijkheden van
het aansluiten van den trekband aan de boog. Een nieuw idee om de
horizontale kracht voor de helft door een trekband te doen opnemen
op de wijze zooals aangegeven op een schetsje bij de schetsen van de
bestaande hangbrug werd wegens de weinige stabiliteit van het geheel,
en ook omdat van hoowerhand speciaal op een hangbrug werd aangestuurd,
verworpen.
De hangbrug wordt een kabolbangbrug aet als verstijvingsligger
een kraagligger met scharn.ierendo uiteinden, zoodat de ligger statisch
beDaald is terwijl toch de horizontale krachten kunnen worden opgeno'den.
Alleen het middengodeelte is opgehangen aan de kabels, de zijoverspanningen zijn bruggen waarvan de verstijvingaliggers boofdliggen
zijn. De bakvormige vorstijvingslig:or is 5 tot 8 M. hoog en is inwendig 0.35 M. breed.
De hangkabcls zijn zeskantig en 0.60 M. breed en boog, ze zijn
samengesteld uit 37 kabels van 7 c.M. diameter, welke kabels weer
zijn samengesteld uit in elkaar sluitende en in elkaar gedraaide
draadvormen volgens een patent van de kabelfabriek Feiten en Guillaume
De kleine kabels liggen parallel naast elkaar in de kabelbundel.
Ze worden voor 'erokt met een, kracht = de kracht door het eiongewicht,
om de onelastische uitrekking te doen verdwijnen. De kleine kabels
worden stuk voor stuk gelegd.
De kabelbundel loopt nabij het einde van denverstijvingaligger
over een aan den ligger bevestigd draaibaar zadel en is verder kabel
voor kabel bevestigd aan den naar beneden verhoogden v.:rstijvingsligger.
Per plaatse van het zadel is de ligger vertcaal verankerd aan
een zwaar betonbiok teneinde opwippen te voorkomen. De oplegstoelen
der pyloren zijn 4
5 M. hoog en wegen 66 ton. De bewegelijke
oplegging is gevormd als de vaste maar bovendien voorzien van stelten

-13teneinIc een horizontale verschuiving zoowel als een. draaiin ioge1ijk
te maken.
De breukgrons der van speciaal staal vervaardigde kleine kabels
is gemiddeld 13900 K.G./c.M.
t
De toe te laten spanning is vastgesteld op 3925x 9 V5.fl homore5CO
vçiligheidscoei'ficient
De olasticiteitsinodulus is moeilijk vast te stellen, daarom is
later oiets lager spanning aangenomen, n.1. 4250 K.G./c.f. voor
eigen gewicht + mobiele last en 5130 K.G. voor eigen gewicht, mobiele
last + nevenspanningen.
Volgens proeven met katels van eenzelfde materiaal met E
2.150.000 K.G./c.M. is
voor ronde draadkabels, die in elkaar gedraaid zijn E =
1.500.000 K.G./c.M2.
voor aaneensluitende gedraaide draadkabela E 1.900.000

en voor paralleldraadkabois E = 2.150.000 R.G./c.M 2 .
De verstijvings1iger ligt tusechen voetpad en fietspad in zood.at
dwarsverkeer van voetgangers op de brug niet mogelijk is.
De toeleidende hellingen bedragen 1+7. In de rivier bevinden
zich montagesteigers behalve in de middelste 104 M, welke opening voor
de scheepvaart open moet blijven.
Tegen die opening aan worden montagepijlers gebouwd van houten
paaljukken omgeven met ijzeren dauxand.
Tuschen deze montagepijlers en de pneumatisch gefundeerde oeverpijlers bevinden, zich houten jUkkOn waarop een uitgestrekt plankier,
dienend voor de montage.
Het gedeelte tuschcn montagepijler en landhoofd moet echter
half November verwijderd zijn. Over de open 104 M. wordt de verst1jvings1iger van 2 kanten met derrickkranon vrij uitgebouwd. In het
midden wordt voorloopig een scharnier gemaakt, daarna worden de kabels
gehangen en tenslotte het middenscharnier vervangen door een geklonken koppeling.
Over het geheele werk heen reed een montagekraan met 25 33 ton.
befvermogen.
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Bopgbrug te Bonn.
Deze bru; bestaat uit 1 middenoversDanning van + 190 . met laaggelegen rijvioer, 2 zijoverspanningenan + 9
t hooggeg
een rijvloer en meerdere steenen bogen.
Het zijn
charnieogen zonder trekband. De pijlers zijn aan
beide zijden toegespitst en direct onder de aanzetscharnieren + 10 M.
breed, daarboven 8 M.
De kleine bogen hebben als onderrand een omgekeerd bakprofiol
en als bovenrand een rechte balk onder het vlak van den rijvioer.
De verticalen zijn in]--[vorm, waarvan een gedeelte van het profiel
over de knooppiaat heenloopt. De diagonalen loopen tusochen de knoopplaten.
De velden van de groote boog hebben zeer lichte contradiagonalen,
die uit de verte niet te zien zijn.
Boven- en onderrand van de groote boog zijn resp. in bak- en
[vorm. Deze profielen zijn verstijfd met een zigzagkoppeiing van
° , die met 2 nagels per rand.helft bevestigd zijn.
/

Verticalen en diagonalen zijn weer in den zelfden vori als bij
de kleine bogen. Doelen van de ve:tica1en worden bij de knooppiaten
gekropt ; het kroppen gebeurt trouwens in Duitschiand meer dan hier te
lande, meestal is de overgang tamelijk lang. De ontstane ruimte wordt
gevuld met een schuin afgeschaafd stukje ijzer.
De brug bezit alleen een bovenwindverband, op de oude iznier
bestaande uit kruisen en verticalen.
De windkruisen zijn hier gevormd uit 4/', die te--- olaot;ee van
de knooppiaat weer naar deze toegebogen worden.
In eiken vorticaal komt een dwarsverband voor, bestaande uit
2 regels invorm en diagonalen van zeer licht L grind. In den 2en
'verticaal komt een portaal voor, dat de winddruk ovorbrengt op den
onderrand.
Ook in de kleine bogen komt een onderwindverband voor, hetwelk
zoo gevormd is als het bovonwindverband van de groote boog. In eiken
verticaal van de brug zijn dwarsverstijvingen.
De rijvioer van de brug is slechts 6.50 M. breed en bestaat uit
houtblojes, de trottoirs, die op de groote brug slechts 2 M. breed
zijn, hebben een asfaitbedekking. De rijvioer wordt ondersteund. door
Buckel-platen, welke op een systeem van geconstrueerde langsdragers
en secundaire dwarsdragers steunen. De voetpadconsoies zijn lichte
vakwerken. Hoewel de scharnieren duidelijk het karakter hebben van
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scharnieren voor een boog zonder trekband, is onder don vloer toch
duidelijk een trekband te onderkennen. Vermoedelijk is deze toegevoed teneinde den druk op de pijlers van groote en kleine boog niet
te sterk te laten afwijken.
De brug is als gehol zeer mooi, geeft bijna een lichten indruk.
Ook de slanke torens doen het hier zeer goed. De portalen, die op
zichzelf vanwege de plaats waar ze zijn aangebracht, al niet mooi
kunnen zijn, zijx bovendien nog "verfraeid" met "kunst" -srneedwerk,
wat bij deze eenvoudige brug een zeer zonderlingen indruk iaakt.
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PfaCfendorerbrucke teKoblerz.
Dit is een stukje antiek: 2 concentrisch gekrorade randen met
vorica1en om de 2 ï.J. en in elk vak gekruiste diaonaleri van
rofiel, welke bevestigd zijn aan de verticale platen van onder- en
boVcirand.
Le rîjvloer j3 zeer smal en is een enkel plankendek, dat door
ribben vastgehouden wordt op ijzeren langsliggers, de constructie
is zoo, dat de geheele vloer in korten tijd weggenomen kan worden.
et zijaanzicht maakt een prettigen indruk, het uitzicht van
do Lru if is door den in het midden ca. 2.O M. hoogen rand minder
aan onaam.
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-17Bru voor gewoon verkeer over het Uber Eafenkanal te Harnburg.
Deze brug in aanbouw met zeer scheevon plattegrond bestaat uit
con volwandige. boog met trekband. De boog vertoont het bakprofiol
en is flink verstijfd met dwarsschotten en vierendeelpiaatkoppelingen. De hangers hebben weer het normalej[ profiol met kleine
/ 's en loopen in den trekband, die het ] [ roiîcl hefL, en edeeltolijk ook in den boogrand.
Het bovenwindverband bestaat uit kruisen, die door een scheeve
ligging zeer zonderlirige figuren geven. Het profiel der windverbnddiagonalen is ook tamelijk zondorling, zooals uit teekening
blijkt: in 6én richting zeer stijf, in de andere vrij slap. De
portaalstiji is gevormd als een hanger, maar met groote ongelijkzijdige L' s.
De vloer wordt gedragen door Buckolpiaten, waardoor een
onderwindverband achterwege kon blijven.
De bewegelijke oplegging bestaat uit 1 rol.
Poor de scheeve ligging en het zonderlingo verband schijnen
de beide liggers niet even hoog, zoodat de brug een zeer eigenaardien indruk maakt.
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vr e L1b0 te Hamburg, z.g. Heue Eib Brücke.

)rie overspanningen van + 100 M.
.ue oorspronkelijke bruggen bestaan uit vischvor:aige liggers,
jaaraafl de rijvioer is opgehangen. De oude liggers bestaan uit randen
met gekruiste diagonalen.
ier vervanging van één der oude bruggen wordt een nieuwe gemaakt
in geheel den zolfden vorm, maar met volwandige liggers in bakprofiel.
De liggers zijn opgelegd op tot torens verhoogde pijlers aan den
laridkant en op zware eindstijlen op rol- en scharnieropleggingen aan

den anderen kant, terwijl de middenoverspaflfliflg aan beide zijden een
dergelijke oplegging heeft.
Het bovenwindverband is een ruitverband met verLicalen ter plaatse van de randknoopplatefl. Het profiel der diagonalen bestaat uit een
verticaal geplaatst 1-profiel waarop een horizontaal Replaatst J
nrofiel.
De bewegelijke oplegging bestaat uit 4 rollen.
Het aanzicht dezer bruggen is zeer leelijk, de oude bruggen vertoonen een wirwar van ijzer, terwijl de nieuwe volwandige liggers er
zeer zwaar uitzien. Ook de doorkijk vertoont weinig fraais, de pijlerpoorten zijn smakeloos.
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$poorbruçen Hamburg.
ven strooinafwaarts van de vorige bru:;en 1igen 3 boogbrugen
met trekband achter elkaars 2 dubbelsporige spoorbruggen en 1 brug
voor gemengd verkeer. 11e drie hebben hetzelfde systeem.
De beide spoorbrugon zijn gelijk.
De trekband grijpt aan in het laatste knooppunt van den onderrand, de bovenboog is vrij flauw gekromd. De veldlengte is + 7.50 Me
De boven- en onderboogranden hebben een bakprofiel met ook
naar binnen staande L langs den onderkant, de deknlaat van den
onderrand is in de kooppun-ton onderbroken.
De staafkoppeling geschiedt door 4 plaatjes en 2 schotten per
veld.
De binnenste / 's houden op bij de knooppunten om de hangera
te laten passeeren. De hangers hebben het I-profiel met ongelijkzijdige /'s.
Diagonalen en verticalen loopen tusschen de knoopplaten.
De portaalstijlen, bestaande uit 2 1-vormige doorsneden, hebben
langs den binnenkant een dekpiaat. De portaalregel heeft een T-vormige doorsnede en loopt tUsehen de beide heiften van den stijl in.
De trekband bestaat uit /
_____ vormige doorsnede, waar de
dwaradragor overheen loopt. Het bovenwindverband in ruitverband loopt
naar de even randknooppuxiten. De onevon randknooppunten zijn door
verticalen aan het bovenwindverband gekoppeld. Het profiel is weer
in
vorm en 1s op halve randhoogte aan den bovenrand gelascht.
liet onderwindvurbd bestaat uit 2 L, doorloopende over 2
velden. De bewegelijko oplegging vertoont 2 rollen.
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ï'ioihafenbrcko.
Brug over de Elbe voor gewoon verkeer, met 1 spoorlijn.
Boven den rijvioer is een draagconstructie gemaakt voor de Hoch
bahn, welke langs de wanden zal loopen. De brug is zeer zwaar goconatrueerd, wat trouwens uit haar besteiming volgt: 1 rijweg van
10 M. met rijwegdek van keien met asfaltvoeg11jn., 1 spo:rbuan,
2 bovengrondsche spoorbanen in de toekomst en 1 trot;toir.
De bovenrand heeft een zeer zwaar bakprofiol en de onderrand.
eei JE profiel, afgedekt met een plaat van 10 m.b„„i de randheiften
zijn gekoppeld met 4 koppelpiaatjes per veld, bij elk waarvan een
d.warsschot is geplaatst.

7chen de kope1p1aatjes kont een kruiskoppeling voor met
plaatjes van 30 x 15
Het profiel der diagonalen en verticalen blijkt uit teekening.
De onder- en bovendwaradragors vormen met de verzwaarde hangersstijve ramen, die opgehangen zijn door de hangars aan de boog.
De trekband heeft eerL)
vorm
Een waterleidingbujs is op speciale rolopleggingen ogelcd,
welke bevestigd zijn aan de trottoirconcoles. Het bovenwindverband
heeft den ruitvorm met verticalen in de middenknooppunten. De diagonalen zijn in '
vorm met plaat- en kruiskopDeling. Een windverband langs den ond.ersten boogrand ontbreekt.
Dwarsverbanden komen voor om het andere knooppuxit. Het onderwindverband bestaat uit
en is verbonden aan een knoopplaat, bevestigd op 1 randheift. Het windverband is opgehangen aan alle langsligers. In den op én na laatsten dwaredragor is een zwaar romverbJ
aanwezig. liet wegdek wordt gedragen door tonvormige platen op langsligger. De bevestiging van de langs- aan de dwarsdragers heeft p)iis
door middel van 2 L', waarvan 1 doorloopt over de volle hoogte
van de dwarsdragers, zodat de halve onderfiens van de langsliggers
is afgekapt.
1

>

De bewegolijko opleging is hier een 6-rollige, waarvan de vorni
der rollen tot stelten nadert. Het aanzicht van deze bruggen voldoet niet geheel. Een groot bezwaar is het natuurlijk, dat er 3 bruggen achter elkaar liggen, zoodat men een massa ijzer door6énziet.
Ook de zware horizontale draagconstructie van de 'Hochbahn maakt
het niet mooier. De vorm van de bruggen op zichzelf is tamelijk goed,
hoewel de bovenrand voor het gezicht te flauw gekromd is (vermoedelijk ook al in verband met de Hochbahn:). Wat het uitzicht betreft,
kwam het ons voor, dat pretentielooze baikliggers als te Ruhrort
hier wellicht beter voldaan zouden hebben.
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Brug voor gewoon verkeer te Holtenau.

Deze brug bestaat uit 2 kraagliggers, dio gedeeltelijk onder
gedeeltelijk boven den rijvioer gelegen zijn, 2 kleine laaggelegen
eindliggers en 1 groote hooggelegen middenligger, alles met ii randen.
Deze door Dr.Ir.Vosz ontworpen brug wijkt in vorm en in prof ileering vrij sterk af van de hiervoor besproken bruen, de vorm
is vermoedelijk Erootend.eels ontstaan door de geheel bijzondere
ligging dezer bruggen: de onderkant van den grooten ligger ligt op
42 Id. boven den waterspiegel, zoodat zeer hooge oplegconstructies
noodig waren.
Deze oplegeonatructies vormen hier gedeeltelijk een geheel
met den bovenbouw en zijn ijzeren jukken op beonblokken.
De op teekening aangegeven pooten b beletten de verschuiving
van het geheel, de poo ton a zijn boven en onder scharnierende jukken.
Daar ter plaatse gaat de laaggelegen groote ligger over in een
hooggelegen kraag, waaraan op bijna onzichtbare wijze de midderbrug
is opgehangen door middel van een hangrtang en 2 bouton van 30 m.M.
diameter, waarvan de bovenste bevestigd is aan de eindverticaal van
de kraag en waarvan de onderste de knooppiaton van de middenbrug
draagt.
De profielen van cliagonalen en verticalen bestaan hier meorendeels uit niet doorgaand gekoppelde staafhelften, welke echter van
een flinke koppeling, hetzij alleen van kruisen, hetzij van kruisen
afwisolend met haaks loopende plaatjes, hetzij van zigzagkoppeling,
voorzien zijn.
De stijlen der jukken onderling zijn van een zware koppeling
voorzien. Bovenranden schuine eindstiji van den hoogliggexden
ligger hebben het bakproflel. Onder is een kruiskopoling met plaatjes, bevestigd, met 2 nagels, aangebracht en schotverstîjviizgen alleen
bij de knooppunten. De profielen van de kleine brug zijn alle in
c vorm, en loopon tusschen de knoopplaten van de Drofielen van
den grooten ligger, welke in 3 Evorm zijn uitgevoerd.In de lage liggers komen om de 3 velden dwarsverbanden in kruisvorm voor.
Ook de hooge ligger heeft eeniige dwarsverbanden. Hot bovenwindverband van den hoogeni ligger en de onderwindverbaniden van de lage
liggers zijn weer uitgevoerd in ruitverband met de knooppunten ter
plaatse van de knooppunten van het vakwerk; de vot'xn bestaat hier weer
uit _ • Het brugdek bestaat uit kleinplaveisel in zeer slechten
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toestand, de trottoirs zijn afgedekt met gietasfait.
De brug schijnt constructief uitstekend te voldoen.
Uit schoonheidsoogpunt voldeed de brug ons vrij goed, hoewel de
eerste indruk iets stijf is.
De overgang van laagliggende op hoogliggonde brug, is gedwongen,
men ontdekt niet waar de scharnieren kumien zijn. Het geheel 1nponeert echter door de groote afrxietingen en de overigens zeer rationode constructie.

Brug voor geinengdverkeer te Grijnenthal.
Deze brug in sikkelboogvorm is 7 M. breed. Als er een trein
aankomt, wordt de brug voor gewoon verkeer gesloten en passeert de
trein over het enkele spoor op de brug.
De, wanden zijn naar elkaar toegebogen ter meerdere atabiliteit.
De bovenrand heeft het bakprofiel, de onderrand het IE profiel.
Diagonalen en verticalen bestaan uit 4 gekoppelde L's. De
bangstangen bestaan ook uit 4 L's, die :et kruisen van niatijzer
gekoppeld zijn.
Slechts de stounstaven onder den vloer hebben het, you e I-rofio1.
in de 4e verticalen vanaf het midden komen portaien voor, daartueschen
is een ruitvormig windverband van
naar de knooppunten.
De zijdruk van de boog is blijar te groot geweest voor de
landhoofden, welke zeer gescheurd zijn. De scheuren worden, momenteel
met cementmortel volgespoten en gedicht. Dit werk wordt uitgevoerd
door de "Preszcementhau A.G. von August alfhoiz, Lerlin'. In de
voegen worden buisjes gestoken, waardoor de cement in het binnenste
van de scheuren geperst moet worden. Ook boort men van alle kanten
naar de scheuren toe en steekt in de boorgaten weer buisjes. Vervolgens worden de scheuren aan de buitenzijde af;edekt met steenschilfors enz., waarna de dichting wordt uîtgevoerd. Na verharding worden
in alle richtingen door de scheuren heen ijzeren ankers aangebracht.
Deze methode voldeed uitstekend, de gedichte scheuren bleven gesloten.
De afwerking geschiedde zoo, dat het gescheurde muurwork bijna niet
neer van het gave te onderscheiden was.
Het steigerwerk wordt bevestigd door hier en daar stoenen uit
te kappen, vaarna ijzeren bussen in de gaten geslagen worden, in
welke bussen haken gedraaid worden. nan de haken hangt het lichte
steigorwerk.
Deze brug is in aanzicht prachtig.
liet uitzicht op de brug wordt nogal belemmerd door het boven de
brug uitstekende drukke vakwerk, en het cloorzicht door de zware portalen. Bovendien staat de binnenwaartsehe helling der wanden zeer
leelijk.
Dicht bij de Grinenthaler-brug ligt de Ivensauer boogbrug,
welke ongeveer tegelijkertijd gebouwcl is en dezelfde overspanning
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-24-en breedte heeft • De Grinenthaler-brug is ontworpen door Dr .ir .Vosz
van het Kanai-mt, de Levensauor-brug voor tijdsbesparing (7) door
de Gute i{offnungs Htte, welke per ton ijzer betaald zou worden.
Hot resultaat is dan ook verbijsterend, de Levensauer-brug
,
heeft juist 2x zooveel ijzergewicht als de Grinenhaler en de prijs
was naar rato Bovendiei-i is de brug lomp van vorm onder- en bovenboogrand zijn concentrisch, de rijvioer is over de vo1.e lengte van
de brug opçehungen aan een zwaar bovenwindverband, dat boven de boog
uitsteekt, welk windverbad weer gedragen wordt door ijzeren kolommen
op de boog
Sooje i;endsbur.
De dubbelsporige brug to Rendsburg naakt deel ui van een zeer
lang ijzeren viaduct, dat geheel bestaat uit ijzeren dubbel jukken
net p1atijzeren liggers. De brug zelf is een cantilever-brug wet
gebogen bovenrand. De sc.barnierpunten van de op de kragen rustende

brug zitten in de 3e bovenrandknooppunen vanaf de oplegpijlers. Een
zware ijzeren beugel is daar aan het boveneindknooppunt van de kra;g
bevestigd. In dezenbeugel steunt op een ople;stoel een korte pendel,
waarop de oplegstoel van de knooppiaten van de tussehenbrug rust.
De booi'dpijiers zijn, in alle richtingen zeer vcrstijfde ijzerconstructies, die op dezelfde wijze als bij de Holtenauer-brug, op 2
betonblokw.L rusten.
e wijze van detaiLLeeren van deze, ook door r.ir.Vosz ontworpen
brug is dezelfde als voor de Holtenuer-brug.
Het aanzicht van deze brug is in alle opzichten grootsch en hoeel de tusachenbrug feitelijk niet logisch gebouwd is (in het midden
laag, bij de opleggingon hoog), maakt het geheel een zeer logisehen
en rationeelen indruk
Onder deze brug is een zweefveer aangebracht voor het gewone
verkeer. Dit veer bestaat uit een bak, welke door kabels is opgehangen
aan een rolwagen onder aan de brug. Bj de landhoofden wordt de bak
nauwkeurig verder geleid door een soort fuik van houten paal jukken.

Nietteerjstaande den storm tijdens ons bezoek, was bij het overhalen
van het zweefveer geen schomnmeling te bespeuren.
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Duhbelspori brug te Hochdorin.
Ook deze brug maakt deel uit van een lang viaduct.
Het landgecieelte bestaat bier uit afwisselend groote laaliggende vakerkbruggen op vakwerkpijirs en zware plaatijzeren liç;•ers,
welke op de einddwarsdrurers van de groote bruggen ruten.
De laaçlig;rende vakwerkbrugen bezitten 2 hoofd1i:ers, de
plaatijzoren bruggen bestaan uit 4 liggers.
De groote midclenbrug rust door middel van pendeis van
hoog op de kragen van de aangrenzende liggers. Deze brug heeft over
het grootste deel parallelloopende randen. De bovenrand heeft het
normale bakprofiel, de onderrand heeft eeni Cprofiel, de verticalen
1-vormige en de diaonaien bestaan hier weer uit een Ivormige
d.orsn ede.
In de hooge brug komen, behalve de portalen, 3 dwarsverbanden
vo;r. Det bovenwindverband is weer ruitvorband zonder verticalen.
De windverbandstaven hebben een T-vormige doorsnede. Bij de montage
van deze brug zijn de hoofd.iiggers van den rniddenliger klaar gemaakt
op een der aangrenzende' bruggen en naderhand overgeschoven.
De brug in Hochdonn wordt momenteel na te lange verwaarloozing
ontroest met de zandstraai en geverfd met loodmenie. Met ijzermenie
had men slechte ervaringen.
Te Hcchdorm rekende men voor het verfwork, dat normaal eens in
de 5 jaar gebeuren moet, 18 Mark per ton ijzer, het ontroesten met
de hand inbegrepen. Na lanere verwaarloozing moet sterker ontroest
worden, waar door het natuurlij veel duurder wordt.
Deze door Jr.Ir.Vosz ontworpen nieuwe brug is zeer ratieneel
gebouwd, de plaats der scharieren is direct te zien zonder tot
hoekige vormen aanleiding te geven.
HeL aanzien van het geheel is daii ook: zeer mooi, hoewel minder
rootsch dan. de brug te Rendsburg.
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