
Het Kromme-Rijngebied 1997. - Dl.31 De negentiende-eeuwse bruggen bij kasteelBeverweerd te Werkhoven in oude glorie hersteld Saskia van Ginkel-Meester en Gijs van der Leek De negentiende-eeuwse bruggen in het park bijkasteel Beverweerd stonden in 1996, het jaarvan ons industrieel erfgoed, in de belangstel-ling vanwege de toepassing van gietijzer ensmeedijzer in zowel de constructie als decora-tieve onderdelen. Even bestond de gedachte datde grote brug de oudste ijzeren brug in Neder-land zou zijn. Bij nader onderzoek bleek ditechter niet het geval. Op de Open Monumen-tendag op 12 september 1996 werden naast hetnegentiende-eeuwse sluisje in de Kromme Rijnde beide bruggen bezocht en nader onder deloupe genomen. De zeer noodzakelijke restau-ratie die kort daarna van start ging, vormde dedirecte aanleiding tot dit artikel. Modernisering van het kasteel De grote en de kleine brug, beide voorzien vandecoratieve ijzeren brughekken, zijn samen metde toegangshekketi en de ijzeren tuinvazen eenonderdeel van de grootscheepse herinrichtingvan het

park rond het kasteel Beverweerd, diein het midden van de negentiende eeuw plaatsvond. Het van oorsprong dertiende-eeuwsekasteel werd in deze periode ook verbouwd.Opdrachtgevers waren kasteelheer HendrikJacob Carel Johan baron van Heeckeren vanEnghuizen en zijn echtgenote ElisaHope-Williams. Zij lieten tussen 1836 en 1862het nog middeleeuwse kasteel verbouwen doorde Utrechtse architect Christiaan Kramm(1797-1875), in een toen in de mode zijndeneogotische bouwstijl. Modem was ook hetgebruik van gietijzer. Bij deze verbouwingwerden de beide torens op gelijke hoogte ge-bracht en kwamen er regelmatig over de gevelsverdeelde grote neogotische vensters voorzienvan gietijzeren Franse balkonhekjes. Aan dezijde van de Kromme Rijn plaatste men eengietijzeren balkon op gietijzeren kolommen. Desteile toegangstrap werd vervangen door een Brughek van de grote brug van Beverweerd voor de res-tauratie Brughek van de kleine brug van Beverweerd voor derestauratie Kasteel Beverweerd omstreeks 1750 door L.P. Serrurier(Rijksarchief Utrecht

(RAU)-Topografische Atlas 1204-2) 25



Het Kromme-Rijngebied 1997. - Dl.31 dubbele bordestrap. Bovendien werd het kas-teel voorzien van een pleisterlaag met middel-eeuws aandoende rondboogfriezen en kantelen.Ook intern werd het kasteel sterk gewijzigd.Van een onregelmatig middeleeuws kasteelwas Beverweerd een regelmatig gevormd land-huis geworden. Herinrichting van het park Het park rond het kasteel kreeg een landschap-pelijke aanleg. Het is niet duidelijk wie verant-woordelijk is voor het ontwerp. Mogelijk is hetde tuinarchitect L. Springer geweest of de ar-chitect H. van Lunteren', die omstreeks dezelf-de tijd een ontwerp voor het park van kasteelSterkenburg te Driebergen-Rijsenburg vervaar-digd heeft&quot;. Oorspronkelijk stond het kasteel opeen rechthoekig omgracht terrein met aan denoordoostzijde een eveneens omgrachte voor-burcht met diverse bijgebouwen, waaronder eenpoortgebouw. Dit poortgebouw stond aan dewestzijde van de voorburcht en niet aan denoordoostzijde waar zich thans de hoofdingangbevindt. Een dubbele boogbrug

en een ophaal-brug gaven vanaf de voorburcht toegang tot hetkasteel. In de eerste helft van de zeventiende eeuw wasrond het kasteel een geometrische tuin aange-legd met rechte lanen, een rechthoekige vakver-deling met hagen, broderieperken en tuinbeel-den. De beslotenheid van deze tuin werd Kasteel Beverweerd: situatie 1710 door Theodorus Backer(RAU-huisarchief Beverweerd nr 38) Tuin kasteel Beverweerd omstreeks 1745 door J. de Beij-er. (Collectie Rijksdienst Monumentenzorg (Coll. RdMZ),Foto- en Tekeningen Archief Werkhoven-Beverweerd) Kasteel Beverweerd: situatie 1828 en situatie heden 26



Het Kromme-Rijngebied 1997. - Dl.31 loegangshek hoofdingang van Beverweerd door N.G. van der Leek, 1996 doorbroken met de aanleg van De Laan aan denoordoostzijde van het kasteel. Deze nieuwetoegangsweg vanaf de Langbroekerweteringfungeerde tevens als zichtas op het kasteel.Deze formele tuinaanleg werd omstreeks hetmidden van de negentiende eeuw gewijzigd ineen landschappelijke aanleg met gazons,boomgroepen en doorkijkjes over de KrommeRijn op het kasteel. De gebouwen op de voor-burcht werden gesloopt en de gracht tussen devoorburcht en het kasteelterrein werd gedempt.De rest van de omgrachting werd vergraven enais een zijarm van de Kromme Rijn om hetnieuwe ovaalvormige kasteelterrein geleid.Vanaf de ingang aan de noordoostzijde terhoogte van De Laan werd een toegangswegaangelegd die met een bocht via een ijzerenbrug over de gracht naar het kasteel leidde. Eentweede kleine brug leidde naar een zij-ingangter hoogte van de Nieuwe Eikensteeg. Vlakbijde hoofdingang verrees in 1847 een koetshuis.Bij

de hoofdingang en zij-ingang werden deco-ratieve hekwerken geplaatst. De tuinvazen aanhet begin van de Molenhoeflaan en de Bever-weertseweg en de gietijzeren schaal aan heteinde van de Nieuwe Eikensteeg dateren ookuit deze periode. De grote brug De grote ijzeren brug is in 1856 gebouwd. Eennatuurstenen plaquette met rolwerk ingemetseldin het zuidelijk landhoofd vermeldt dit jaartal.Tevens worden de ontwerper en uitvoerder,J.M. Traanboer, meester-smid en zijn medewer-kers J. van Hees en G. Winters, respectievelijkmeester-timmerman en meester-metselaar ge-noemd. Opmerkelijk is dat er hier sprake is vaneen smid die een gesmede constructie heeftgemaakt met gegoten gietijzeren ornamenten.Het is niet bekend of Traanboer ook het giet-werk heeft verricht. J.M. Traanboer (1812 x1891) was aflcomstig uit Arnhem en heeft mo-gelijk ook op Sonsbeek voor de familie VanHeeckeren gewerkte De grote brug met een-dubbele doorgang rustop gemetselde landhoofden en een pijler in hetmidden. De overspanning bedraagt twee maal6,20

meter. Het metselwerk is afgedekt met 22milimeter dikke gietijzeren platen en niet, zoalsogenschijnlijk lijkt en te doen gebruikelijk, metnatuursteen. De doorgangen worden iederoverspannen door een zestal smeedijzeren span-ten met een windverband. De spanten zijn op-gebouwd uit een rechte bovenligger samenge-steld uit twee onderling door ringen en boutenverbonden 50 bij 50 milimeter dikke staven en. 27



Het Kromme-Rijngebied 1997. - Dl.31 S , e-----:jzx I Grote brug van Beverweerd door N.G. van der Leek, 1996 28





Het Kromme-Rijngebied 1997. - Dl.31 Grote brug in 1962 met vier griffioenen (Coll. RdMZ Foto- en Tekeningen Archief Werkhoven-Beverweerd) Kleine brug in 1962 met gietijzeren vazen op sokkel (Coll. RdMZ Foto- en Tekeningen Archief Werkhoven-Beverweerd) 30





Het Kromme-Rijngebied 1997. - Dl.31 bewoners van het kasteel en van de familieVan Heeckeren. Bovenop ligt een houtenbrugdek met aan weerszijden een smeedijzerenbrughek. De invullende ornamenten zijn vangietijzer. Aan de uiteinden van het brughekstonden oorspronkelijk vier gietijzerenschilddragende griffioenen op sokkels, zoals tezien is op foto's van de Rijksdienst voor deMonumentenzorg uit 1962. Deze zijn op eengegeven moment echter verdwenen. De kleine brug De kleine brug met een overspanning van 10meter rust eveneens op gemetselde landhoof-den voorzien van gietijzeren afdekplaten. Eenviertal ijzeren liggers met een I-profiel vormtde overspanning waarop een houten brugdek isaangebracht. Heel uitzonderlijk is de toepas-sing van wiggen bij de twee middelste liggersals verbindingsmethode. Dit verbindingstype isvoor zover bekend nog niet eerder in Neder-land aangetroffen\ Overigens zijn bij beidebruggen moeren en bouten als verbinding tus-sen de verschillende onderdelen gebruikt. Detwee buitenste liggers

zijn aan de uiteindenversterkt met twee paar hoekprofielen als flen-zen. Het smeedijzeren brughek van de kleinebrug heeft een decoratieve gietijzeren invullingmet op de uiteinden gietijzeren vazen op eenvoetstuk. Van de kleine brug is geen exactbouwjaar bekend. Beide bruggen zijn sinds de jaren zestig sterkin verval geraakt. Evenals de griffioenen zijnde vazen en een groot deel van de gietijzerenornamenten verdwenen. Gietijzer en smeedijzer Aan de basis van gietijzer en smeedijzer ligtruwijzer, een product dat van oudsher in hoog-ovens uit ijzererts wordt gewontien\ Daarruwijzer veel koolstof bevat is het bros en kanhet niet worden gesmeed. Het is alleen ge-schikt voor gietijzer, ijzer dat door verhittingvloeibaar is geworden en vervolgens in vormenwordt gegoten . Het gietproces geschiedt als volgt. Van de ver-schillende onderdelen worden mallen gemaakt,soms van hout maar tegenwoordig ook vankunststof, die geplaatst op schotten in vorm-kasten passen. De vormen worden voorzien Waterdunne gietijzer wordt in de gietmallen

gegoten De gegoten en gestraalde hetcbaiusters van een hittebestendige laag. De vormkastenmet het paneel met de gietmal als bodem, wor-den gevuld met gietzand (een mengsel vanzand, hars en een zuur). Na verharding wordende kasten omgekeerd en de mal verwijderd.Voor elk onderdeel zijn twee vormkasten nood-zakelijk. Deze worden nauwkeurig passend opelkaar gekoppeld en voorzien van gietkanalenen ontluchting. Het waterdunne gietijzer wordtbij een temperatuur van ongeveer 1500 gradenvanuit de oven overgedaan in een grote trans-portpan en vervolgens in de gietmal gegoten.Het verkregen werkstuk wordt na afkoelingontdaan van overtollige elementen, gestraald en 32





Het Kromme-Rijngebied 1997. - Dl.31 Derhalve wordt gedacht aan een geknipt res-tauratieplan, zodat dit fraaie complex aan deKromme Rijn behouden blijft Drs. S. G. van Ginkel-Meester is kunsthistoricaen vooral werkzaam op het gebied van de ar-chitectuurgeschiedenis.N. G. van der Leek is bouwkundige. Noten 1.   Volgens de Rijksdienst voor Monumentenzorg inZeist. 2.   Rijksarchief Utrecht (RAU) -Archief familie Steen-gracht van Oostcapelle. 3.  Johan Maximiliaan Traanboer was een zoon van EliasTraanboer, meester-smid en Elisabeth van Selm. woon-achtig aan de Koningsstraat in Arnhem. Elias Traan-boer was op 1 augustus 1791 geboren als zoon vanElias Traunbauer en Alida Verbeek. Elias Traunbauer, oorspronkelijk afkomstig uitNeurenberg, had zich als meester-smid in Arnhemgevestigd. Stamvader van de familie Traunbauer wasChristoph Traunbauer, boer (Bauer) aan het riviertje deTraun in Oostenrijk, geboren omstreeks 1590.Contactorgaan OudheidkundigewerkgemeenschapAalten, Dinxperlo en Wisch,

december 1986 4.   In Engeland is deze verbindingsmethode toegepast bijde Iron Bridge te Coalbrookedale uit 1779.Oosterhoff J. red , 'Bouwtechniek in Nederland,constructies van ijzeren beton'. Delft D.U.P 1988, p. 88-89.5 Oosterhoff, J. red., 'Bouwtechniek in Nederland,constructie van ijzer en beton'. Delft D.U.P. 1988,p. 83-85. Archieven en Collecties RAU-TopografischeAtlas; Huisarchief Beverweerd.Rijksdienst Monumentenzorg (RdMZ) Foto- en lekening-en Archief Werkhoven-Beverweerd Literatuur Ginkel-Meester, S. van. 'Bunnik geschiedenis en architec-tuur', Zeist 1989. Olde Meierink, B. red., 'Kastelen en ridderhofsteden inUtrecht', Utrecht 1995. Oosterhoff J red., 'Bouwtechniek in Nederland, construc-ties van ijzer en beton'. Delft D.U.P 1988. Foto's en tekeningen overig Leek, N.G. van der, 1996-1997. 34


