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VERKEERSBRUG OVER DEN RIJN TE ARNHEM

NIEUWE VERKEERSBRUGGEN TE ARNHEM, NIJMEGEN, MOERDIJK EN VIANEN.

l , -der land wordt als Rl jn-  en Maas-del ta doorsneden door
lnenigen r iviertak. Elders kunrren r iviereh natuurl i jke grenzen
vormen tusschen volkeren, het Neder landsche volk is ondanks
de groote r ivieren, dio zi jn grondgebied zoo gri l l ig doorsni jden,
66n volk gebleven met 66n karakter en taal.  Het onmiskenbare
verschi l  tusschen Nederlarrd onder elt  boven den Moerdi jk
bl i j f t  hierbi j  slechts een schakeering.
Het volk heeJt zich onr die r iviermonden gevestigd en ontwik-
keld. Het heeJt zi jn gebied aan die stroomen te dankeh en aan
die stroomen ontnomen. Het heeft de r ivieren berrut voor zi jn
landbouw en handel en het heeft de zoo woest ohtspruitende
water-aderen sinds eeuwen volkomen getemd en in zi jn macht
gekregen en weet hen zelfs aan zi jn lan dsve rded iging dienstbaar
Ie maKen.
Nederland is een land van groote r ivieren, dus ook van bruggen,
Wie de reis van Utrecht naar 's-Hertogenbosch of vah Rotter-
dam naar Lage Zwaluwe maakt, ervaart dit  telkens weer met
voldoening. Van wanneer het gezegde dateert,  doet minder ter
zake, doch dikwi j ls  hoort  men,,de Neder landers z i jn bruggen-
bouwers", Daartegenover staat als schri l le vermaning het feit ,
dat nog gedurende den jongsten strengen winter bi j  zwaren

i jsgang het wegverkeer tusschen Noord en Zuid vri jwel st i lge_
legd moest wordel l .  En met verbazing herinnerde men zich die
uitspraak over , ,bruggenbouwers", toen Rotterclam boven ebrr
ttotsch en zeer oorsprolrkel i jk bruggenplan cle voorkeur gaf aan
het, ,s lu ip door kruip door",
In de XlXde eeuw waren het de spoorwegen, welke den bouw
der eerste groote bruggen noodzakeli jk maakten. Deze brug_
genbouw bracht orrbekencle problernerr  rnet z ich mede, welk_e
niet al leen werden opgelost, doch bovendien glansri jk werden
,,overbrugd", Zoo kon de spoorbrug van Culelnborg, gebouwd
in 1868, t iental len van jaren de grootste overspanning in Euro-
pa worden genoernd (105 rn).  Meer spoorbruggen hebben
zich in korten t i jd als een haast onmisbare stoffeering varr
r iv iergezichten eel  p laats verworvel) ,  d ie te vergel i jken i !  met
die van den molen te Wijk bi j  Duurstede, of het machtig restant
van Loevesteyn bi j  Maas en Waal.
De ontwikkel ing van het wegverkeer deed een gemis aan vaste
verbindingen ni jpender gevoelen, Binnen Iut te le jaren kon
zelfs vatl  een achterstancl op dit  gebied worden gesproken. Deze
achterstand wordt nu gedurende het laatste decennium inge_
haald.  Behalve de verbouwingetr  van eenige draaibruggen rond_
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orn het ei land lJselmonde, tot  hefbrug (1 spoorbrug, 2 verkeers-
bruggen),  werden eenige nieuwe bruggen gebouwd over de
groote r iv ieren. Andere z i jn in wording. Mei den bouw van de
overige zal binnen korten t i jd een aanvang worden gemaakt.
Een viertal dezer nieuwe bruggen geeft hier stoJ voor een
radere beschouwing.
Er heeft zich gedurende de laatste eeuw in de werelcl van bouw-
kunst en geneeskunst een zel fde verschi jnsel  voorgedaan. Door
de rnatelooze ontwikkel ing van de wetenschap ontstond meer
dan voorheen een onderscheid tLtsschen kunst en kunde. Was
voordien sprake van boLrwkut lst  en geneeskur lst ,  thans is het in
de eerste plaats bouwkunde en geneeskunde. En als een koekje
in de thee vergroot zich de wetenschap en steeds wordt weer
een gebied afgepaald, dat omvangri jk genoeg is om door eetl
special ist  te worden ontgonnen. Door de microscoop ziet  men
den pati6nt niet meer, door de boomen het bosch niet,  door het
koekje de thee niet.
Zal het architectenberoep verdwijnen, zooals dat van l ivrei-
koetsier, of sloffageroerder verdwijnt? De jonge architect waar-
deert  meer dan zi jn oudere col lega cle beteekenis van het inge-
nieurswerk,  n iet  a l leen ui t  bouwkundig maar ook ui t  bouw-
kunstig oogpunt. En het is dan ook die waardeering, waaruit
bovengestelde vraag voortkomti zal de ingenieur den architect
verdringen ?

- Een merkwaardige tegenstel l ;ng tLrsschen loten van eenzelfden
stam,
Cewis, de groote architecten der wedergeboorte noemdeh zich
ingenieur,  doch de ingenieur in den tegenwoordigen zin van het
woord is een f iguur, die zich als gezegd in de vorige eeuw van
het ouderl i jke architectenhuis heeft verwijderd. Het onder-
scheid of de tegenstel l i rrg is in het kort deze, dat de ingenieur
in een gouden eeuw leeft en de architect zi jn beroep op wel-
haast ontmoedigende wijze in belangri jkheid ziet dalen. Daarbi j

denk ik niet  aan de,,or l ts ie l lende resul taten" door l r .  Broese
van Croenou ter loops vermeld in de af lever i r rg No.26 van dezen
jaargang, doch aan hetgeen door Jan de Meyer ten aanzien van
een aanverwant vak eens is aangeduid met, ,vakverrot t ing".
Er bestaat een wezenli jk verschi l  tusschen den str ikt zakel i jken
bouwer en den bouwmeesler-podet. Laatstgenoemde benarning
wordt niet door eel l  hedendaagsche bouwkunst gerechtvaar-
digd. Zi j  steunt op de aanschouwirlg, welke zelfs de Ineest een-
zelvige arch;tect heeft van zi jn werk, zooals clat in de wereld
voor hem l igt  afgebakend. De bouwkunst s lu imert ,  de bouw-
kunde waakt.  Een ontwaken ui t  zulk een sluimering zal  zeker
komerr, doch het hoe en wanneer te bepalen l igt buiteh het men-
schel i jk  kLrnneh. Menschel i jke arbeid in z i jn ontelbare schakee-
ringen is ten al len t i jde een weerspiegel ing varr de schepping,
hoe kleirr het facet ook moge zi jn, dat zi jn persoonli jke wereld-
aanschoLrwing terugkaatst- Bi j  derr ingenieur weerkl inkt de
eeuwige en onverbiddel i jke wetnlat igheid der schepping. De
architeci streeft er naar door zi jn arbeid een vertolker te zi jn,
hetzi j  van persoonli jke overpeinzing, hetzi j  l reer ten dienste
vatl  de gemeenschap. Niet in de resultaten, doch in dit  streven
ligt het kenmerk van zi jn beroep ter onderscheiding van dat van
den ingenieur,
lk vergri jp n] i j  hier in verband met een beschouwing over brug-
gen aah algemeenheden eh stel i rrzorrderheid de belangri jkheid
van den civ ie l - ingenieur in de hedendaagsche samenleving
tegenover die van den architect. lk teeken niet die tegenstel l ing
omdat aah de nieuwe bruggen niet, gel i jk een halve eeuw ge-
leden, aan vele spoor- en verkeersbruggen de stadspoort of
tr iomfboog verrees. Bovengeschreven ontboezemingen moesten
mij van het hart,  omdat ik het een treffend verschi jnsel acht, dat
een uitgesproken architectenblad zich op deze ingenieursstof
werpt.
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lk had er de voorkeur aah gegeven om ook de verschi l lende
f*igraf iedn van de montage aan deze afbeeldir lgen toe te voe-
g , -  een hoogst belangri jke zi jde van deze bruggen in haar
totstahdkomihg. De omvang van dit  art ikel laat zulks even-
wel niet  toe.
Volgen hier eenige zakel i jke bi jzonderheden. Voor een uitvoe-
riger technische beschri jving eh toegelicht door fotogra{iedn
van de mohtage eh door tal looze te€keningen, verwijs ik naar

VERKEERSBRUG OVER DEN RIJN TE ARNHEM

BRUG TE ARNHEM,

het weekblad ,,de lrrgetr ieur" 48ste jaargang, no. 34, bruggen
van Arnhem en Nijmegen; 50ste jaargang, hos,30 en 40, mon-
tage van de brug te Nijmegen; 50ste jaargang, no. 26, brug bi j
den Moerdi jk; 49ste jaargarlg no, 38, brug te Vianen, aan welke
afleveringen onderstaande gegevens zi jn ontleehd, en waaruit
wi j  de technische f iguren overnamen. Over de brug in Arnhem
heeft in het B.W.A. een uitvoerige beschri jving gestaan in
No. 40, jaargang 1933,

De totale lengte van de brug tusschen de landhoofden bedraagt
600 mr te weten een betonviaduct van 120 m lengte tusschen
lvlarktstraat en de Rljnkade aan de Noordzi jde, een viaduct
over het winterbed van de r ivier aan de Zuidzi jde ter lengte van
6 X 42 m eh daadusschen drie overspanningen van 50, 12O
en 42 r11 over twee in het zomerbed der r ivier staahde pi j lors.
De overspanhihgerl geschieden door doorgaande plaati jzeren

l iggers, in het winterbed doorgaahde over zeven steunpunten,

in het zomerbad over vier, terwij l  de betonl igger over het noor-
del i jke viaduct doorgaat over zes steunpunten, hTet een aparte
overspanhing van de Marktstraat. De midden ove rspan n ing wordt
verst i j fd door een staafboog. De doorgaande l iggers steken
ongeveer 90 cm boven het brugdek uit  en vorften de af-
scheiding tusscheh den r i jweg (vah '12 m breedte) en de
voet- en rUwielpaden (ter breedte van 4 m), l inks en
rechrs.
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Brug te Ni jmegen.

Totale lengte zonder landhoofd-viaducten 604.10 m' onder-

verdeeld ih 5 twee-scharnierbogen, achtereenvolgens van 72 m,
95 m, 244.10 m, 95 m eh 72 m.
De pi j l  vah deh hoofdboog is 41.75 m, die van de 95 m over-
spanning 10.72 m en die van de 72 m overspanning 9 m.
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De scharnieren der bogeh l iggen 0.55 cm bovoll  den hoogsten
waterstahd.

De groote horizohtale krachten, welke de bogen op den ohder-

bouw overbrengen, gepaard met de groote afmeiingen der
bogen, hebben het noodig gemaakt, bi j  deze brug, bi jzondere
aandacht te schenken aan de fundeerihgeh.
Door het Bruggehbureau werdelr uitgebreide proeven genomen
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om ui t  te maken welk systeem de voorkeur verdiende. De ui t -
komsten hadden tot gevolg dat aan Franki-palen de voorkeur
werd gegeven, doch bi j  de bestedihg werden de aannemers vri j
gelateh in het te kiezen paalsysteem. Het werk werd opgedra,
gen aan een aanneemffaatschappij ,  die het werk zou uitvoeren
met toepassit ' lg van gewohe palen vah gewapend beton. Al leen
het noordel i jk landhoofd werd volgens dit  systeem uitgevoerd,

Na vele moei l i jkheden werden bi j  hetZuidel i jk  tandhoofd Frahki-
palen toegepast.
Hartafstand tusschen de boogbaiken in de kleine overspannin-
gen 11,88 m, in de hoofdoverspanning 14.28 m.
Totale breedte 21 rn.
Breedte r i jweg 12 m.
2 voet- en r i jwielpaderr ter breedte vatl  4 m.
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VERKEERSBRUG OVER HET HOLLANOSCH DIEP BIJ MOERDIJK

Brug te Moerd; jk,

Totale lengie 1018 m en verdeeld in t ien vakwerkbruggen val l

100 m.
Hartafstand der hoofdl iggers 12.80 m; zi jdehoogte

werkl iggers 12.50 In.
Totale breedte 18.60 m.

Breedte r i jweg l l  m.

2 voet- er 'r  r i jwielpaden van 2.50 m breedte.
Het ruitvakwerk, dat hier voor de hoofdl iggers is gekozen, kan
bij  de berekerl ing Diet op de gewone wijze vatl  een vakwerk
beschouwd worden, waarbi j  voor de bdrekening der pr imaire
staafkrachten wordt uitgegaan van wri jvingslooze scharnieren
in de knooppunten, Het ruitvakwerk in dezerl vorm bl i jkt dan
niet stabiel te zi jn. Het rroet dan ook beschouwd worden zonder
scharnieren als een meervoudig stat isch onbepaald raamwerk.
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VERKEERSBRUG OVER DE LEK.BIJ VIANEN

Brug te ViarTen.

De in het Ri jkswegerrplan opgehomen hoofdverbindirrg in het
midderr des lands wordt bewesten Vianen met een vaste brug
over de Lek gevoerd, Zie de situatie.
Totale lengte 505"82 m, onderverdeeld in een doorgaande plaat-
i jzereh l igger op 5 steunpunten (4 X 42.60 m), een hoofdover-
300

spanning over het zomerbed uitgevoerd als boogbrug met trek-
band, 160.10 rn en een tweede brug op 5 steunpunten, geheel
als boveh,
De pi j l  van den cirkelvormigen boog is 28,80 m.
Hartafstand der l iggers ruim 17-20 m in de groote overspahning;
uiterwaardbruggen 9.78 m.
Totale breedte wesdek 16 m,
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Breedte r i jweg 11 m.
2 voet- en r i jwielpaderr van 2.50 m,

De brug is geheel symmetrisch, zoodat al le aandacht gevestigd
wordt op de hoofdoverspanning, Voor deze hoo{doverspanhing
is gekozen een stalen boogbrug met trekband, waarvatl  de
boogbalkorr r iolwarrdig zi jn. De zi joverspanningen worden aan

elke zi jde gevormd door volwandige stalen balkbruggen, door-
gaande over 5 steunpunten. Do 3.40 m hooge enkelwandige
hoofdl iggers van die zi joverspanningen l iggen op 9.78 m hart
op hart uit  elkaar, zoodat daarbuiten het 16 m breede brugdek
aan weerszi jden 3.11 nr op consoles overspringt. De hoofdl iggers
van de middenoverspanning l iggen aan de buitenzi jde vatl
het dek.

301



VERKEERSBRUG OVER DE LEK BIJ VIANEN

Varr de brug in Arnhem wordt de aantrekkel i jke vorm beheerscht
door de toepassing van den doorgaanden l igger. Dit geldt zoo-

wel voor de overbrugging van het wihterbed aan de zuidzi jde,
als voor de eigenl i jke r ivieroverbruggihg. De constructie ver-
kri jgt hierdoor voor het oog iets veerkrachtigs. De aandacht
wordt er door gevestigd op den verkeersweg. Men ziei hier het
hiets ontziende snelverkaer evenals een sheltrein de r ivier
kruiseh zonder zelfs aandacht aair haar oevers te schenkeh.
Slechts over de groote spanning in den middehligger komt, on-

danks de groote afmetit lgen, toch op bescheiden wijze de boog
te hulp. Doordat ook in den middenligger de voet- en r i jwiel-
paden naar buiteh zi jn gebouwd, bl i j f t  deze boog een tegemoet-

koming, hi j  bepaalt nauweli jks den vorm van Arhhems brug
en is daarom haast niet vermeldenswaard, Het is opmerkel i jk;
dat deze boog, in tegenstel l ing met de oudere spoorbruggen
rondom Arnhem, zoo weihig opvalt in het landschap.
Het eehige wat aan deze'overbrugging niet geslaagd kan wor-
den gehoemd, doch dit  maakt slechts een ohderdeel uit ,  is de

.veel te grove en bovendien leel i jke vorm van de l ichtmasten.
De brug te Nijmegen is door haar buitengewooll  groote afmetin-
gen veel ind ru kwek kehde r. Zi j  overtreft  in dieh zin niet al leen
302

verre de brug te Arhhem, doch kan stel l ig als de meest ontzag_

wekkende onder al le hieuwe oeververbindingeh worden ge-

waarmerkt. De vorm is, vooral wat de kleine overspanningen

betreft,  eeh verbeterde uitgave van de verkeersbrug bi j  Kater_

veer over den tJsel.  lh tegehstel l ihg met de brug te Arnhem is

het hier de constructieve vorm vah de kleirre en groote over_

spanningen, gevestigd op haar steunpunten, welke het aanzien

beheerscht. De verkeersweg bl i j f t  hier slechts wegdek, waarbi j

de shel le automobiel den wandelaar in beteekenis niet over-

treft .  Het is een brug in den ouderwetschen zin, doch een brug,

die machtig boven het Betuwsche landschap trooht. Hoe groot

ook haar afmetingen zi jn, zi j  verstoreh geenszins het f i jv lbesne-

den profiel en den aahblik van de oude stad Nijmegen, welke

iuist aan een opeehstapeling van kleinighedeh hun bekoring

danken..
Dit elkandei verdragen van stedebouwkundige uitersten vindt

zi jh oorzaak in de zich tusschen beide bevindende boombeplan-

t ing rond het voormalige Valkho{; den berg vah loof, welke

eeh herinnering overlevert aan den waardigen keizerszetel.

Zonder het als een gebrek ts wil len aanmorken, wi l  ik toch de

opmerking maken, dat de totale aanblik van de brug niet tee-



kenend Hol landsch is.  Men kan zich di t  bouwwerk evengoed in
Londen of Pari js of Japan voorstel len. Maar ontegenzeggeli jk
is het een monumentaal meesterstuk, waarop nret gerechtvaar-
digden trots gewezen mag worden. Menig buitenlander, die per
trein over Ni jmegen het land binnenkornt ,  zal  door het brug-
si lhouet op waardige wi jze verwelkomd worden.
Het is niet onaardig hier hog eens de zeer wetenswaardige wijze
varl monteeren der hoofdoverspanning in het geheugen te roe-
pen. Als montagebrug kon de eveneens in ui tvoer ing z i jnde vak-
werkbrug over de Oude Maas bi j  Dordrecht worden gebruikt,
Met deze werkwijze, welke aan een zeer toeval l igen samenloop
was te danken, kor, een aanzienl i jke kostenbesparing worderr
verkregen, aangezien de bouw van een geheel  r r ieuwe hulpbrug
'thans achterwego korr worden gelaten. De brug voor Dordrecht
werd op eeh van de oevers gebouwd, daanra op de t i jdel i jke
hulppi j lers gevi jzeld, na in het midden van de r ivier gevaren
te zi jn. Onr de Dordrechtsche vakwerkl iggers voor dit  doel pas-
klaar te makeh, werden eenige t i jdel i jke voorzieningen irr hun
samenstel l ing aangebracht, Hierbi j  werden o.a,, ter ontlast ing
van de velden van die brug, tusschen de knooppunten in den
bovenrand, langsdragers bestemd voor de brug te Moerdi jk
gebezigd.
In aanmerking genomen, dat het scheepvaartverkeer t i jdens

_.le montage onder de groote overspanning werd doorgeleid, kan
et plan voor het samenstel len van de Nijmeegsche brug op

zlch zelf  reeds een ontzagwekkend ingenieurswerk worden ge-
noemd.

Als een reuzen ciuimstok l i jkt de stalen ki lometer bi j  den Moer-
di jk den afstahd tusscheh Holland en Brabant te meten, zonder
acht te slaan op het weidsche water. Zeker, ook deze brug over-
weldigt- Doch zakel i jk in den i jsel i jken zin van het woord l igt
zi j  daar toeval l ig over een trotsche r ivier, evenzeer pasklaar
voor een polder of  een rangeerterrein.  Het is domweg brug per
strekkehden meter eh hier is 1000 meter ihgeslagen. De oude
spoorbrug, die rnet haar bogen tenminste nog adem haalt om
deu overkant te halen, was 1400 meter lang. Bi j  de verkeersbrug
is het rroordel l jk landhoofd als een darn, 4OO meter lang, in de
rivier geschoven. Hierdoor l igt de oude ,,veert ienboog" naast de
nieuwe brug, met vier bogen t€ veel voor gek.
Het is well icht juister off  deze overbruggir 'rg met het oog van
den passeerenden autori jder te beki jkelr.  Dan wordt het een
hor izontale l i f tkoker,  d ie door z i jn luch gen modernen von.n
het oog vr i j  spel  laat  voor een bl ik op de r iv ier  en dan stui t  d i t
gevaarte geheel aan bi j  de strakke oevers en de iepenlanen.

elke voor de Zuidhol lahdsche ei landen zoo karakter ist iek z i in,

- t rak 
Hol landsch landschap, di jken, lane| l ,  wi lgetr ,  s loten, met

.hier en daar een sobere kerktoren aan den gezichtseit .rder. Hier
js geen stad of heuvelrug en zoo bezien is het zelfs een geluk-
kige gedachte geweest, om de oveibruggirrg van het Hollandsch
Diep zoo zakel i jk mogeli jk van vorm te doen zi jn.

De brug te Viatretr  noem ik met opzet het laatst .  Zi j  spant otr-
herro€pel i jk  de kroon, AI le goede eigenschappen in de voora{-
gaande drie bruggen zi jrr  hier vereenigd.
Zie, daar bestaat toch meer dan 66h ohderscheid tusschen archi-

tect en ingenieur. Van een |1ieuw huisje, al is het nog zooln lor,
weet ieder voorbi jganger, die bi j  zi jn t i jd niet wi l  achterbti jven,
den naarrr van den architect te vertel len. Van de brug in Vianen,
die toch eerr stuk Xxste-eeuwsche bouwkunst is, al moge zi j
niet bewust als zoodanig geschapen zi jn, is de ontwerper on-
bekend. Laat al le bewoners van Vreeswijk en Vianen in rust i-
gen tred (ui t  den pas) de brug heen en terug bewaltdelen,
vraag hun op kalmeerenden toolt  r ' taar den naatr van deh ol. t t_
werper, en als er twee zi jn, die U het antwoord kul lnen geven,
zi j t l  het net de burgemeestel s.
Warrtreer nren de brug valr verre over den verkeersweg naclert,
doet haar r i jz ige slar,ke constructie denken aan de pari jsche
tr iomfpoort.  Dichterbi j  kor 'ne,id c,ntvouwt zich de perspectief,
tot men zich plotsel ing onder de steeds hooger huivencle stalen
regenbogen bevindt. De t i jd, waarin zoo'n grootsch gedacht
bouwwerk tot stand komt, tnoet, trots de maatschappeli jke i l r-
zinking, groot zi jn. Kinds-kirrcleren zol len dit  eerst recht kun-
nen zjen aan dit  adel l i jk bouwwerk" Een land, dat zoo'r1 kunst-
werk tot uitvoering brengt, kan meer, omdat een landi dat in
benarde omstandigheden het vertrouwen in de toekorrrst irr  zulk
een daadwerkel i jket l  vorm weet te verwezenli jken, reeds op weg
is die toekomst voor z ich te verovcren.

Th. .HAAKMA WAOENAAR.

BOEKBESPREKING

'NAAR WARMER WONINGEN, Doo. Koeh Lihperg,  Ui tgave: Hotkema

De schr iver deel t  ih het eerste prnt  vah zi jn , ,prosram" hede, dat , ,het
ontstaan vah nieuwe bouwhater ia len en de toepassing vah nieuwe bouw-
systetren vereischt,  dat  meh meer dan vroeger aahdacht zat  qaan schenkeh

aan een doel t r€f fende warhte- isotat ie van g€bouwen".  Hi  erkent in z i jn
4e punt,  dat  de warmte, isoleerende eigenschapp€n van t fadir ioneete bouw-
.samenstel l ingen in ' t  a lqemeeh ui t  prakt ische ervar ihg b€kend zi jn,  doch

voof de nieuwe cohst.uct ies dieht men de eischen nog ha te gaah votgens
wetehschappel i jk  onderzoek. Aanqezien met de rradi t ioneete bouwsamen_
stel l ingeh -  mits goed verzo.gd, maar dat getdt  voor de hieuwe €ven
soed -  behoor l i jk  warme wonihqen kunneh qehaakt wofden, is de t i tet
van di t  boekwerk in zoov€r onvot ledig,  waar het hier gaat om warmer
woningen, samengesteld ui t  n ieswe bouwmater iatan, waarvah de wa.mte-
isoleerehde eiqenschappen nog niet  of  n ie i  votdoende bekend zi jn.  En eisen_
l i jk  gaat het in het boek ook hiet teens woDinqen, maar ovef
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