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Het Kromme-Rijngebied 1999. - Dl.33 op 15 mei 1858: 'BESTEK en VOORWAAR-DEN, waarnaar zal worden aanbesteed het uit-ruimen der hoge zandbrug onder Werkhoven,gelegen over den krommen Rijn, in den pro-vincialen weg tusschen Utrecht en Cothen, enhet weder ter plaatse daarstellen eener nieuwesteenen brug, met dito landhoofden, vleugels,kluis en verder bijbehooren'lHet werk, dat in eerste instantie was begrootop een bedrag van f 1447,-, werd gegund aanFrederik Beemer, rhetselaar te Werkhoven,voor f 1700,-. Gedurende de werkzaamheden,die niet langer dan zes weken mochten duren,moest de aannemer zorgen voor een stevigenoodbrug, zodat de passage daarover ten allentijde veilig kon plaats hebben. De stremmingvoor het scheepvaartverkeer mocht niet meerdan twee weken bedragen. Elke dag die hetwerk langer duurde betekende een boete vanf 10,-4. De oude stenen brug moest inclusief de land-hoofden geheel worden weggebroken. Goedge-keurde, schoongemaakte stenen van de oudebrug konden worden hergebruikt in de onder-ste lagen van de nieuwe brug. Het aanwezigepeilsteentje moest voorzichtig worden uitgeno-men en worden herplaatst.De nieuwe gemetselde boogbrug werd enigs-zins scheluw gelegd. De nieuwe brug kreegvolgens het bestek de volgende afmeting'':De wijdte tussen de landhoofden bedraagthaaks gemeten                                     3,65 el. Lengte der landhoofden is                    6,15 el. Lengte van de zuider boven-en noorder benedenvleugel is                3,30 el. Lengte van de ooster boven-en wester benedenvleugel is                  2,00 el. De brug is gefundeerd op 52 rechte mastboom-palen, elk 3,25 el lang. Ter plaatse van delandhoofden en de vleugels zijn deze palendoor 26 stuks kespen (verbindingspalen) metelkaar verbonden. Op de houten funderingkwamen de gemetselde fundamenten voor delandhoofden. Zij werden met twee gelijke ver-snijdingen opgemetseld tot een hoogte van0,72 el boven (water)peil. Het gewelf kreegeen hoogte van 1,95 el boven peil en werd af-gedekt met een klinkerlaag in een sterke tras.De vier vleugels werden trapsgewijs opgemet-seld tot een hoogte van 1,55 el tot 2,40

el bo-ven peil. De uiteinden kregen een hardstenen 55 54
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Het Kromme-Rijngebied 1999. - Dl.33 sluitstuk bevestigd met een klauwanker. Hetbrughek werd samengesteld uit zes houten stij-len van 2 el met aan weerszijden een lagerestijl van 1,60 el, vot^rzien van een grenen hou-ten leuning van 14 el. In het bestek is sprake van ellen en duimen.Sinds de invoering van het metrieke stelsel in1820 staat een el voor een meter en een duimvoor een centimeter. Uitgaande van deze we-tenschap blijkt uit de opmeting die is gedaantijdens de recente restauratie dat de brugnauwkeurig volgens het bestek is uitgevoerd,zoals op de bijgaande tekening is aangegeven. Drs. S.G. van Ginkel-Meester is kunsthistoricaen vooral werkzaam op het gebied van de ar-chitectuurgeschiedenis. N.G. van der Leek isbouwkundige. De at&quot;beeldingen zijn van: S.G. van Ginkel-Meester, 1999 (foto's) en N.G. van der Leek,1999 (foto's en tekeningen). Noten 1      A.A.B, van Bemmel, De Kromme Rijn. waterstaat,onderhoud en f^ehniili vanaf 1600. Historische reeksKromme-Rijngebied 4. Houten 19%. 141. 2     J. Oosterhoff red., Bruggen in Nederland IHOO-1940.Bruggen van

beton, steen en hout. Utrecht 1998, 212-219. 3      Gemeente Bunnik. Archief Gemeente Werkhoven1811-I964 , inv.nr. 1219 (proces- verbaal van deopenbare aanbesteding). 4      Idem (bestek en voorwaarden, art. 10). 5      Idem (bestek en voorwaarden, art. 5). 56


