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1

Inleiding

1.1.

Achtergrond

De gemeente Oudewater heeft een zorgplicht als het gaat om het beheer van de openbare ruimte, het is van
belang dat de gemeente aantoonbaar aan de zorgplicht ten aanzien van instandhouding van de openbare
ruimte, waaronder ook de (beweegbare) kunstwerken in de infrastructuur verstaan moeten worden, voldoet.
Onderdeel van de zorgplicht betreft de instandhouding en aantoonbaarheid van de constructieve veiligheid
van de Hoenkoopsebrug.
Om vast te kunnen stellen wat er aan investeringen nodig is om de brug de komende jaren in stand te kunnen houden, heeft de gemeente besloten Iv-Infra (aanvullend) onderzoek uit te laten voeren naar alle onderdelen van de Hoenkoopsebrug, om tot een totaalbeeld te komen van de onderhoudstoestand van de brug en
om vervolgens op basis van dit beeld en inzicht een integraal instandhoudingsadvies op te stellen.
De Hoenkoopsebrug is een basculebrug, aangelegd in 1972, De brug is gelegen over de Hollandsche IJssel
in de Zwier Regelinkstraat. De brug ligt in een belangrijke verkeersader. De brug is in 1999 onderworpen aan
groot onderhoud, waarbij (vermoedelijk) ook de besturing (deels) is vervangen.

N

Figuur 1: Situering van de Hoenkoopsebrug
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Figuur 2: Langsdoorsnede Hoenkoopsebrug

In bovenstaand figuur bestaat de brug van noord naar zuid uit:
- Een landhoofd ter plaatse van stramien 1;
- Een onderdoorgang voor fietsers en voetgangers tussen stramien 1 en 2, met daarboven een betonnen brugdek met prefab liggers;
- Een betonnen overkluizing / brugdek (in het werk gestort) over een dijklichaam van stramien 2 naar
stramien 3;
- Een betonnen aanbrug met prefab liggers tussen stramien 3 en 4;
- Een betonnen oplegpijler tussen stramien 4 en 5,
- Een stalen beweegbaar rijdek tussen stramien 5 en 6 (onderdeel van het val van de basculebrug);
- Een basculekelderpijler tussen stramien 6 en 7, waarin de ballastkist van het val draait en waarin het
bewegingswerk is opgenomen.
Daarnaast zijn aan weerszijden van de brug twee betonnen trappen aangebracht van niveau onderdoorgang
naar brugdekniveau, en is op de basculekelder aan de oostzijde van de brug het brugwachtersverblijf /
bediengebouw gesitueerd , waarin zich ook de installaties van de brugbesturing bevindt.

Figuur 3: Bovenaanzicht Hoenkoopsebrug
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1.2.

Uitgevoerde en nog uit te voeren onderzoeken

1.2.1.

Uitgevoerde inspecties en onderzoeken

In het verleden zijn verschillende inspecties en onderzoeken uitgevoerd om de staat en het functioneren van
de brug vast te stellen. De resultaten van de inspecties en onderzoeken zijn vervat in de volgende rapportages:
1. Gemeente Oudewater - Inspectie 7 bruggen en 4 remmingpalen, Iv-Infra, 11 februari 2011;
2. Verslag conserveringsonderzoek, Iv-Infra, 13 mei 2013;
3. Verslag betononderzoek, Iv-Infra, 28 augustus 2013;
4. Inspectierapport B-014-G-O-G, Iv-Infra, 4 mei 2016;
5. Tussenrapportage archiefonderzoek en inspectie Hoenkoopsebrug R0.2, Iv-Infra, 8 mei 2020;
6. Resultaten hoogtemetingen, rev. 2, 19 juni 2020;
7. Berekeningsrapport herberekening val, Iv-Infra, 3 maart 2021.
Het rapport “Tussenrapportage archiefonderzoek en inspectie” volgens punt 5 vormt de belangrijkste basis
voor het instandhoudingsadvies van de brug in deze voorliggende rapportage.
Het rapport geeft de resultaten van het archiefonderzoek en de integrale visuele inspectie uitgevoerd in
2020, waarbij ook de inspectiebevindingen van eerder uitgevoerde onderzoeken in het werk zijn geverifieerd:
zijn eerder gesignaleerde gebreken verholpen, verslechterd of gelijk gebleven.
Aanvullend zijn in dit rapport instandhoudingsmaatregelen beschreven voor de korte termijn en (voornamelijk) voor de lange termijn: 30 jaar en verder.
Om een doorkijk te kunnen geven naar de te verwachten investeringskosten voor instandhouding van de
brug zijn, op verzoek van de gemeente, in het rapport reeds globale kostenramingen opgenomen voor de
instandhoudingsmaatregelen voor de korte en lange termijn.
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1.3.

Onderwerp van het rapport

Voorliggend rapport omvat:
1. Een overzicht van herstelmaatregelen (inclusief vervanging) van alle onderdelen van de brug met
het oog op een restlevensduur van minimaal 30 jaar tot het eerstvolgende groot onderhoud, in verschillende varianten per discipline en integraal.
2. Een multicriteria-analyse (MCA) voor de verschillende varianten van de volgende onderdelen van
de brug:
- de betonconstructies;
- de elektrotechnische installaties en besturing;
- de stalen bovenbouw (het val);
- de mechanische uitrusting (bewegingswerk en draaipunten)
3. Investeringskosten en LCC per variant. De LCC bestaat uit een deel investeringskosten en een deel
instandhoudingskosten. De raming van de investeringskosten kan worden gezien als globale SSKraming van de realisatiekosten. Dit is voor 3 de varianten uitgewerkt. De LCC analyse is gebaseerd
op een levensduur van 50 jaar, om de verschillende varianten onderling te kunnen vergelijken.
Hierbij wordt er rekening mee gehouden dat na 30 jaar weer groot onderhoud wordt gepleegd.
4.

Een integraal eindadvies is opgesteld waarin onderbouwd is, op basis van bureauondrezoek, varaintenstudie, prikberekeningen en betonderzoeken, dat het renovatieconcept op basis van een afgewogen voorkeursvariant 2 de voorkeur geniet en een realistisch scenario betreft. Daarmee heeft
de beheersorganisatie een onderhoud strategie voor handen die uitgaat van zoveel mogelijk behoud van de bestaande constructie van de Hoenkoopsebrug met minimaal benodigde vervanging
van onderdelen als stalen dek, de mechanische uitrusten en E-installatie.
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2

Staat van de brug en herstelmaatregelen

2.1.

Algemeen

De staat van de brug is beschreven in de verschillende rapporten (zie par. 1.2.1), waarvan de meest recente
rapportage van 8 mei 2020 de meest complete beschrijving biedt.
In dit rapport zullen de beschrijvingen uiteraard niet volledig herhaald worden, alleen de hoofdpunten van de
onderzoeksbevindingen en de beschreven herstelmaatregelen worden in dit hoofdstuk beknopt beschreven.
Daarnaast worden de belangrijkste risico’s bij het uitvoeren van de herstelmaatregelen en de toekomstige
instandhouding van de brug vermeld.

2.2.

Beton en funderingen

2.2.1.

Funderingen

Staat
De brug is gefundeerd op betonnen palen, vierkant 400 mm, in lengtes van 11,25 m tot 14,25 m.
Bij de inspectie van de betonnen delen zijn geen scheuren en/of verzakkingen in de betonnen delen waargenomen die duiden op bezwijken van de funderingen.
Ook de resultaten van de hoogtemetingen duiden niet op verzakkingen.
Herstelmaatregelen
Op basis van huidige kennis geen herstelmaatregelen nodig.
Risico’s
Schade aan de funderingspalen is niet 100% uit te sluiten en blijft een risico vormen voor de draagkracht van
de fundering. Een duikinspectie van de funderingspalen ter plaatse van stramien 4-5 kan uitwijzen in hoeverre dit risico een belangrijke rol speelt in de instandhouding van de brug.
2.2.2.

Betonconstructies

Staat
De algemene staat wordt omschreven als matig tot slecht. Alle schades, die reeds in 2016 zijn geconstateerd zijn nog onverminderd aanwezig en grotendeels toegenomen.
De schades hebben veelal betrekking op degradatie (duurzaamheid): plaatselijk blootliggende wapening,
plaatselijk chloride-indringing en wapeningscorrosie door lekkende voegovergangen en gebrekkige HWAvoorzieningen, ontbrekende / beschadigde radkeerders op aanbruggen, enz.
Constructieve schades als gevolg van overbelasten zijn echter niet waargenomen, al zijn deze vanwege het
karakter van de uitgevoerde inspectie (alleen visueel onderzoek) niet met 100% uit te sluiten.
Herstelmaatregelen
In het algemeen kan gesteld worden, op basis van de inspectie van de bereikbare delen, dat de gesignaleerde schades en gebreken in het beton in het werk te herstellen zijn door middel van een grondige sanering van beschadigd en chloridehoudend beton.
Overige herstelwerkzaamheden, zoals verbeteren/vervangen voegovergangen, vervangen HWAvoorzieningen, eventueel aanbrengen van kathodische bescherming met inbooranodes, enzovoorts, zijn
eveneens in het werk goed uit te voeren.
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Hiermee moet het mogelijk zijn de betonnen delen nog minimaal 30 jaar in stand te houden, zonder tussentijdse grootscheepse ingrepen.
Risico’s
Een nog uit te voeren onderzoek naar de gesignaleerde schades (update van het betononderzoek uit 2013),
op basis van te nemen boormonsters, kan een ander licht op de staat van het betonwerk werpen.
Het risico dat het betonwerk niet meer te herstellen is wordt echter laag geacht.
Daarnaast kan uit het nog uit te voeren onderzoek naar de constructieve capaciteit van de betonnen delen
volgen dat de brug onvoldoende draagkracht heeft om het huidige en toekomstige verkeersaanbod te dragen. Dit zou kunnen leiden tot de noodzaak van versterking en/of vervanging van betonconstructies.
Ook dit risico wordt echter laag geacht.
Note:
Het betonnen kelderdek zal mogelijk, afhankelijk van de gekozen herstelvariant van het stalen val, gesloopt
moeten worden om het val en de bewegingswerken op een economische manier en met minimale omgevingshinder uit de kelder te verwijderen en weer terug te plaatsen na herstel / vernieuwing.

2.3.

Stalen bovenbouw

Staat
Alle schades, bij de laatste voorgaande inspectie in 2016 geconstateerd, zijn nog onverminderd aanwezig en
deels toegenomen. Daarnaast zijn aanvullend meerdere ernstige schades en gebreken gesignaleerd.
Onderzoek uit 2013 heeft uitgewezen dat er een koolteerhoudende conservering op de staalconstructie
aanwezig is, deze is niet goed overschilderbaar.
De recent uitgevoerde herberekening van het val heeft aangetoond dat het val, ook zonder schades, niet
voldoet aan de statische sterkte-criteria uit NEN 8700 – gebruiksniveau.
Daarnaast treedt er hoogstwaarschijnlijk scheurvorming op in de dekplaat als gevolg van vermoeiing door
verkeersbelastingen. Ook overige constructiedelen van het val (hoofdliggers, dwarsdragers) zullen op verschillende locaties zeer waarschijnlijk de vermoeiingstoets niet doorstaan.

Herstelmaatregelen
Herstelmaatregelen bestaan uit het vervangen van het val door een nieuw val (eventueel met behoud van
bestaande ballastkist met ballast in de brugkelder) óf het uitvoeren van een ingrijpende renovatie van het
bestaande val.
In het laatste geval kan gekozen worden uit:
1. renovatie van het val op locatie;
2. afvoeren, renoveren en weer terugplaatsen van het val, met of zonder achterlating van de ballastkist
in de kelder.
Risico
Indien gekozen wordt voor renovatie in plaats van vervanging van het val, is het risico op (versnelde)
scheurvorming van constructieve delen door vermoeiing ná renovatie groot. Dit zal dan leiden tot onvoldoende draagkracht, schade aan slijtlaag en de noodzaak van het uitvoeren van nieuwe ingrijpende herstelwerkzaamheden binnen de beoogde restlevensduur.
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2.4.

Mechanische uitrusting

Staat
Alle schades bij het bewegingswerk, bij de laatste voorgaande inspectie in 2016 geconstateerd, zijn nog
onverminderd aanwezig en deels toegenomen. Daarnaast zijn verschillende (aanvullende) gebreken gesignaleerd die naar alle waarschijnlijkheid falen van het bewegingswerk op korte termijn kunnen veroorzaken.
Van het functioneren en de staat van de hoofddraaipunten (lagers) is weinig bekend. Ook zijn hiervan geen
nadere gegevens (tekeningen / berekeningen) bekend. Bij het bewegen van de brug zijn echter geen opvallende geluiden te horen ter plaatse van de hoofdlagers. Naar verwachting vormen de hoofddraaipunten geen
relevant risico op falen de komende 2-5 jaren. Dat kan echter niet gesteld worden voor de langere termijn.
Herstelmaatregelen
1. Krachtswerking in bewegingswerk bepalen en op basis van kennis, ervaring en berekening onderdelen toetsen om het risico op bezwijken / falen door vermoeiingsschade in de komende 30 jaar in te
kunnen schatten. De benodigde gegevens voor het correct kunnen toetsen van de onderdelen, zoals
berekeningen en (detail-)tekeningen ontbreken echter. Dat betekent dat de benodigde gegevens in
het werk bepaald of afgeleid moeten worden door middel van metingen (afmetingen, bewegingssnelheden in de tijd, veerbufferkracht).
2. Indien uit de rekenkundige toets blijkt dat verwacht mag worden dat het bewegingswerk naar verwachting nog een vermoeiingsrestlevensduur van minimaal 30 jaar heeft: alle onderdelen van het
bewegingswerk demonteren, inspecteren, en reviseren of vervangen. In elk geval zal uit oogpunt
van veiligheid in elk geval de blokkenrem vervangen moeten worden door een geconditioneerd
exemplaar die aan NEN 6786 en NEN 6787 voldoet.
3. Rekenkundig toetsen hoofddraaiassen en lagers, op basis van in het werk ingewonnen informatie
Dat betekent dat de benodigde gegevens in het werk bepaald / afgeleid moeten worden door middel
van metingen.
4. Indien uit de rekenkundige toets blijkt dat verwacht mag worden dat de hoofddraaiassen naar verwachting nog een vermoeiingsrestlevensduur van minimaal 30 jaar hebben: hoofddraaiassen reviseren/ophalen en lagers met afdichtingen vervangen. Indien besloten wordt het val volledig te vervangen ligt het voor de hand de hoofddraaipunten ook volledig te vervangen.
Risico’s
In het algemeen kan gesteld worden dat het bewegingswerk het einde van haar ontwerplevensduur (50 jaar)
heeft bereikt. Dat wil niet zeggen dat het bewegingswerk vervolgens per definitie niet meer goed functioneert
of snel zal falen. Dat hangt namelijk af van verschillende factoren, zoals windbelastingen en belastingen uit
onbalans, dynamische krachten in het bewegingswerk (die grotendeels worden bepaald door de dynamische
parameters in het bewegingswerk), het aantal brugopeningen in de totale levensduur (vermoeiingshistorie)
en de staat van onderhoud. Het risico op falen en/of bezwijken Op (korte) termijn is echter uit oogpunt van
vermoeiing van onderdelen groot en neemt toe naarmate de tijd verstrijkt.
Daarbij dient men zich te realiseren dat het bewegingswerk is ontworpen in een tijd dat het inzicht in de dynamische krachtswerking in het bewegingswerk zeer beperkt was: pas sinds circa 1990 worden dynamische
effecten, zoals doorlopen verende buffer, terugslag na remmen en andere dynamische effecten correct in
rekening gebracht bij het toetsen van de onderdelen van het bewegingswerk. Deze effecten zijn pas vanaf
die tijd beschreven en uiteindelijk vastgelegd in de VOBB-1998 (NEN 6786), de voorloper van de huidige
NEN 6786-1:2017.
In de praktijk betekent dit dat de krachtswerking in de jaren ‘70 schromelijk werd onderschat en parameters
zoals massafactor, bewegingsdiagram en reminstellingen naar verwachting niet correct zijn afgestemd op
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het minimaliseren van dynamische krachten. Het is zeer goed mogelijk dat in het verleden (en mogelijk ook
in het heden) krachten en momenten zijn opgetreden die op voorhand niet berekend zijn.
Ook windbelastingen werden destijds vaak (veel) te laag aangenomen.
Het risico is dan ook groot dat uit herberekening zal volgen dat het bewegingswerk zowel statisch als dynamisch (vermoeiing) niet zal voldoen en geheel of grotendeels vervangen moet worden om vroegtijdig bezwijken in de resterende 30 jaar levensduur - met alle gevolgen van dien - te voorkomen.

2.5.

Elektrotechnische installaties en besturing

Staat
De E-installatie is sterk verouderd en voldoet op veel punten niet aan de hedendaagse eisen met betrekking
tot uitvoering, bediening en veiligheid. Daarnaast vertoont de installatie vele gebreken.
Wat in de loop der jaren precies aan vervangingen en modificaties zijn uitgevoerd is niet geheel duidelijk, de
laatste documentatie van de E-installatie dateert uit 1999 (bedieningsschema). Vermoedelijk heeft toen vervanging /aanbrengen van de PLC en frequentie-omvormer plaatsgevonden.
Vanwege de leeftijd en staat van de installatie kan gesteld worden dat de installatie het einde van haar levensduur reeds geruime tijd heeft bereikt. Mogelijk geldt dit niet voor alle onderdelen, maar vrijwel alle onderdelen zullen binnen enkele jaren (tot maximaal 10 jaar) vervangen moeten worden, om langdurige en
mogelijk moeilijk te traceren en op te lossen storingen op termijn te voorkomen. Hierbij moet niet alleen gedacht worden aan besturingscomponenten, maar ook aan bijvoorbeeld bekabeling, waarvan de levensduur
met betrekking tot veroudering circa 25-30 jaar bedraagt.
Het is daarom van groot belang om zo snel mogelijk de elektrische installatie te vervangen om het risico op
ongeplande beschikbaarheid te minimaliseren.
Herstelmaatregelen
Volledig vervangen van de gehele installatie, om deze te laten voldoen aan de huidige veiligheidseisen en
weer 25-30 jaar mee te laten gaan (normale levensduur van een E-installatie). Dat wil zeggen vervanging
van de volledige bediening- en besturingsinstallatie, laagspanningsinstallatie, landverkeersseinen, scheepsvaartseinen, marifooninstallatie en aarding- en bliksembeveiligingsinstallatie.
Bij vervanging kan per onderdeel bepaald worden of het betreffende onderdeel nog hergebruikt kan worden
in de nieuwe installatie.
Risico’s
In geval van volledige vervanging van de E-installatie mag verondersteld worden dat risico’s ten aanzien van
betrouwbaarheid en veiligheid in het functioneren van de beweegbare brug aanzienlijk worden verlaagd.
In de vervangingsfase en in de periode vlak ná de vervangingsfase kan juist sprake zijn van verhoogde risico’s, vanwege ‘kinderziektes’ in de besturing en onwennigheid met de nieuwe installatie bij de brugbedienaar. Met een grondige voorbereiding en goede instructies/training van de brugbedienaar zijn de risico’s in
de startfase te beperken.

2.6.

Brugwachtersverblijf

Staat
Het brugwachtersverblijf is in deplorabele staat: veel gebreken met betrekking tot beglazing, hang- en sluitwerk, dakbedekking, zonweringen en metselwerk. Daarnaast voldoet het verblijf ook ergonomisch niet aan
de hedendaagse eisen.
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Herstelmaatregelen
Vervangen van het brugwachtersverblijf lijkt de beste oplossing. In dat geval kan het verblijf volledig ergonomisch verantwoord worden ingericht voor de brugbedienaar.
In hoeverre het verblijf vervangen moet worden door een volwaardig nieuw brugwachtersverblijf kan afhankelijk gesteld worden van de toekomstige bedienvorm van de brug: indien de brug op niet al te lange termijn
op afstand bediend zal worden, kan wellicht worden volstaan met een tijdelijke voorziening of een kast met
een bedieningstableau.
Risico’s
Is er voldoende ruimte beschikbaar voor een nieuw brugwachtersverblijf dat tevens voldoende ruimte bevat
voor de besturingskasten? De huidige installatie is krap ingebouwd, een nieuwe installatie zal meer ruimte
vergen voor geconditioneerde kasten. Zelfs in het geval van bediening op afstand zal rekening moeten worden gehouden met de benodigde ruimtebeslag van de E-installatie. In de kelder is onvoldoende ruimte voor
de benodigde apparatenkasten.

2.7.

Remmingwerken, damwanden en beschoeiing

Staat
De houten remmingwerken, damwanden en beschoeiing zijn in zeer slechte staat.
Herstelmaatregelen
Vervangen.
Risico’s
Geen.

2.8.

Verhardingen

Staat
De verhardingen (asfalt, tegels, klinkers, slijtlaag op trappen) vertonen veel gebreken en slijtage. Randelementen op trappen liggen op veel plaatsen los.
Schades zijn in de loop der tijd verergerd en asfaltverzakkingen bij voegovergangen en ongelijke tegels leiden tot gevaarlijke situaties.
Herstelmaatregelen
Vervangen.
Risico’s
Geen.

2.9.

Leuningwerken en overige kleine staalwerken

Staat:
Matig, lokaal slecht: Veel corrosieschades met plaatselijk materiaalafnames en scheurvorming. Veel vervormingen door mechanische belastingen (vandalisme/ aanrijdingen). Inrichting van de kelder voldoet niet aan
de minimale eisen voor wat betreft veilige toegankelijkheid.
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Herstelmaatregelen:
Verwijderen, opknappen en opnieuw aanbrengen of volledig vervangen door nieuw (degelijker) leuningwerk
dat voldoet aan de huidige maatstaven, zoals voldoende hoogte.
Risico’s
Geen.

2.10.

Machineveiligheid / CE-markering

Staat
Matig tot slecht: de brug kan in het algemeen gesteld als onveilig worden bestempeld voor alle gebruikers
van de brug: wegverkeer, vaarwegverkeer, brugbedienaar en onderhoudend personeel.
De brug voldoet op veel punten niet aan ARBO-wetgeving en aan de veiligheidsregels voortvloeiende uit de
Europese Machinerichtlijn en NEN 6786, waarin de veiligheid van beweegbare bruggen is geregeld.
Herstelmaatregelen
Brug bij groot onderhoud / vervanging veilig maken, laten voldoen aan de Europese Machinerichtlijn NEN
6787, ARBO-wetgeving en overige vigerende regelgeving op het gebied van veiligheid. De brug moet uiteindelijk van een CE-markering kunnen worden voorzien. De maatregelen per discipline uit te werken.
Risico’s
Geen.
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3

Varianten herstel / vervanging

3.1.

Algemeen

Dit hoofdstuk biedt een korte inventarisatie van de (haalbare) varianten voor groot onderhoud van de brug,
met het oog op een restlevensduur van 30 jaar. De variantenstudie wordt uitgevoerd voor de disciplines
waarvoor het groot onderhoud het meeste impact heeft op de verschillende afwegingscriteria (zie paragraaf
3.2). Het betreft hier de volgende disciplines/onderdelen van de brug:
• Beton en funderingen
• Stalen val
• Mechanische uitrusting (bewegingswerk en hoofddraaipunten)
• Elektrotechnische installaties

3.2.

Afwegingscriteria variantenstudie

De beoordelingscriteria die gehanteerd worden bij het afwegen van de verschillende varianten voor het herstel en de instandhouding van de brug voor de periode van 30 jaar na oplevering van het groot onderhoud
zijn:
1. Kosten van het groot onderhoud (realisatie), op basis van globale kostenschattingen.
2. LCC op basis van 50 jaar restlevensduur en globale kostenschattingen, waarbij rekening wordt gehouden met tussentijds groot onderhoud na 30 jaar.
3. Kwaliteit van het uit te voeren werk.
4. Hinder voor de vaarweg (stremming).
5. Hinder voor landverkeer (stremming).
6. Hinder voor de directe omgeving: geluidsoverlast, eventueel overig overlast.
7. (Uitvoerings-)risico’s.
8. Beschikbaarheid/betrouwbaarheid van de brug.
9. Gebruiksveiligheid van de brug (functionele veiligheid / CE-markering).

3.3.

Beton en funderingen

Varianten:
1. Beton saneren en opknappen + vervangen kelderdek i.c.m. verwijderen val
2. Beton saneren en opknappen inclusief herstel betonschades aan kelderdek (val in kelder lossnijden
van ballastkist en zonder ballastkist uithijsen.
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Figuur 4 Volledige betonsanering en verwijderen stalen dek (blauw gearceerd)

Risico: beton en/of paalfundering voldoet constructief niet. De staat van het beton en de fundering moet uit
nader onderzoek blijken. Risico wordt niet groot geacht.

3.4.

Stalen val bovenbouw

Varianten:
1. Val op locatie repareren, versterken en opnieuw conserveren – gesloten brug / geopende brug

Figuur 5 Stalen val op locatie renoveren (blauw gearceerd)

2. Val volledig uitnemen en vervangen, kelderdek mee vervangen.
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Figuur 6 Stalen val inclusief ballastkist verwijderen (blauw gearceerd)

3. Val zonder ballastkist uitnemen en vervangen, ballastkist in kelder opknappen.

Figuur 7 Stalen val exclusief ballastkist verwijderen (blauw gearceerd)

Risico: nieuw val moet zwaarder worden om te voldoen aan hedendaagse rekenregels en verkeersbelastingen, in dat geval is er ook meer ballast nodig en wordt de kelderpijler zwaarder belast: herberekening kelder
en eventueel versterking van de kelderwand en fundering nodig. Dit risico is van toepassing op het versterken van het val maar ook bij vervanging van het val.
Alternatief: val uitvoeren met een composiet dek op een stalen draagconstructie (hybride constructie).

3.5.

Mechanische uitrusting

Varianten bewegingswerk en hoofddraaipunten:
1. Herberekenen, reviseren en onderdelen die aantoonbaar niet meer voldoen (einde vermoeiingslevensduur / slijtage / verouderd / schades / corrosie) vervangen.
2. Aandrijving en hoofddraaipunten preventief volledig vervangen.
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Figuur 8 Mechanische uitrusting in de kelder (blauw gearceerd)

Risico eerste variant: niet bekend is of het bewegingswerk de afgelopen 50 jaar altijd goed heeft gefunctioneerd en op de juiste manier is aangestuurd. Daardoor is er mogelijk vermoeiingsschade aanwezig door te
grote dynamische belastingen die niet direct zichtbaar is. Risico verkleinen door uitvoeren NDO op vermoeiingsscheur-initiaties. Daarnaast heeft de variant nieuw (en zwaarder) val - zie par. 3.4 – waarschijnlijk ook
impact op de dimensionering van het bewegingswerk (en van de hoofddraaipunten).
Risico tweede variant: het bewegingswerk zal waarschijnlijk zwaarder worden indien getoetst aan de hedendaagse regelgeving, leidt mogelijk tot problemen ten aanzien van ruimtelijke inpassing.

3.6.

Elektrotechnische installaties en besturing

Varianten:
1. Volledig vervangen van de gehele installatie, om deze te laten voldoen aan de huidige veiligheidseisen en weer 25-30 jaar mee te laten gaan (‘normale’ levensduur van een E-installatie). Dat wil zeggen: vervanging van de volledige bediening- en besturingsinstallatie, laagspanningsinstallatie, landverkeersseinen, scheepsvaartseinen, marifooninstallatie en aarding- en bliksembeveiligingsinstallatie.
2. Alleen vervangen van essentiële onderdelen waarvan verwacht mag worden dat ze op langere termijn niet meer leverbaar zijn (bijvoorbeeld PLC, frequentieomvormer) en/of op korte termijn tot storingen kunnen leiden. Daarnaast gesignaleerde gebreken verhelpen, de benodigde documentatie
(gebruikershandleiding) leveren en instructies aan bedienend en onderhouden personeel leveren.
Vanuit het kader machinerichtlijn is het toegestaan om de E-installatie te reviseren. Er kleven wel belangrijke nadelen aan:
▪ Huidige technische levensduur van de E-installatie is al verstreken.
▪ Bestaande documentatie lijkt onvolledig.
▪ Reserve onderdelen van de bestaande zijn niet of nauwelijks verkrijgbaar, met name op langere termijn zal dit een groot risico vormen.
▪ Betrouwbaarheid en beschikbaarheid van de E-installatie zal zeker niet toenemen,
eerder afnemen (meer storingen op voorhand niet uit te sluiten).
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▪
▪

Deels vervangen van de installatie is lastig realiseerbaar (nieuwe componenten op
bestaande componenten en bestaande bedrading zien aan te sluiten).
Aanvullende veiligheidsfuncties zijn lastig of niet betrouwbaar te realiseren binnen
een bestaande verouderde E-installatie.

Risico variant 1: mogelijk ruimtelijk probleem m.b.t. inpassing nieuwe E-installatie (apparatenkasten).
Risico variant 2: storingen en onveilige situaties door verouderde componenten op termijn.
Bijvoorbeeld door uitvallende componenten, bekabeling die ‘doorslaat’ door degradatie, enz.
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4

Afweging varianten – multicriteria-analyse

Dit hoofdstuk vat een afweging samen per subvariant zoals die zijn geïdentificeerd in het voorgaande hoofdstuk

4.1.

Beton en funderingen

Criterium

Variant 1.1
Variant 1.2
Betonsanering Betonsanering
Toelichting
en behoud
en vervanging
kelderdek
kelderdek

Kosten van het groot onderhoud
(realisatie)

+

-

LCC, op basis van 50 jaar restlevensduur en globale kostenschattingen.

-

+

Kwaliteit van het uit te voeren
werk: kan de brug straks de verkeersbelastingen opnemen

-

+

Hinder voor de vaarweg (stremming).

-

-

Hinder voor landverkeer (stremming).

+

-

Hinder voor de directe omgeving:
geluidsoverlast, eventueel overig
overlast

-

-

Beide varianten zullen tot overlast
leiden

-

+

Vervanging reduceert het risico op
tegenvallende constructieve onderdelen van de constructie die bij saneringen nog aan het licht kunnen komen.
Tevens is hier de constructieve staat
van de overige betonnen dekken nog
een punt van nader onderzoek, dat
reeds loopt.

0

0

Geen onderscheidend vermogen

0

0

-

Risico’s.

Beschikbaarheid/betrouwbaarheid
van de brug.
Gebruiksveiligheid van de brug
(CE-markering).

Nieuw kelderdek resulteert in een
hogere directe investering
Een nieuwe kelderdek zal op basis
van 50 jarige restlevensduur in lagere
onderhoudskosten resulteren, zij het
in beperkte mate
Nieuwe kelderdek kan op de vigerende norm worden ontworpen en zal
niet leiden tot een aslastbeperking
Betonsaneringen bij de doorvaart
zullen hoe dan ook moeten worden
uitgevoerd.
Uitvoering nieuw dek zal tot meer
hinder resulteren en langere stremming wegverkeer
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4.2.

Stalen val

Variant 2.2
Variant
Variant
Nieuw val
2.3
2.1 Val op met behoud Volledig
Criterium
Toelichting
locatie
van draai- nieuw Val
renoveren punten en + kelderballastkist
dek
Kosten van het groot onderhoud
Hoge kosten vanwege milieu-(realisatie)
maatregelen bij onderhoud op locatie.
LCC, op basis van 50 jaar restleIn onderhoud zal een volledige vervanvensduur en globale kostenschat-+
++
ging op lange termijn de onderhoudskostingen.
ten reduceren
Kwaliteit van het uit te voeren
werk: kan de brug straks de verkeersbelastingen opnemen
Hinder voor de vaarweg (stremming).
Hinder voor landverkeer (stremming).
Hinder voor de directe omgeving:
geluidsoverlast, eventueel overig
overlast

Risico’s

Beschikbaarheid/betrouwbaarheid
van de brug.

Gebruiksveiligheid van de brug
(CE-markering).

-

+

++

--

-

-

+

-

-

-

-

-

--

-

+

-

-

+

-

-

+

Nieuw kelderdek
Onderhoud op locatie: langdurige
stremming doorvaart
Reparatie val kan mogelijk gefaseerd
worden met ten dele verkeer in bedrijf.

Vervanging reduceert het risico op tegenvallende constructieve onderdelen
van de constructie die bij reparaties of
gedeeltelijke vervanging nog aan het
licht kunnen komen. Zwaarder val levert
wel mogelijk zwaardere belasting op de
fundering. Echter optimalisaties mogelijk
als combinatie VVK / stalen val.
Wanneer volledige vervanging van het
dek wordt gecombineerd met vervanging
van de aandrijving resulteert dat in het
beste resultaat op gebied van betrouwbaarheid en beschikbaarheid
Wanneer volledige vervanging van het
val wordt gecombineerd met vervanging
van de aandrijving resulteert dat in het
beste resultaat op gebied van gebruiksveiligheid

Een volledige nieuw val, inclusief ballast prevaleert boven ten dele vervangen of repareren.
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4.3.

Mechanische uitrusting

Criterium

Kosten van het groot onderhoud
(realisatie)
LCC, op basis van 50 jaar restlevensduur en globale kostenschattingen.

Variant 3.2
Variant 3.1 HerbereAandrijving
ken en revise+ HDP pre- Toelichting
ren/vervangen van
ventief
onderdelen
vervangen
Het vervangen van de aandrijving
+
zal een grotere directe investering
vergen.
In onderhoud zal een volledige
+
vervanging op lange termijn de
onderhoudskosten reduceren

Kwaliteit van het uit te voeren
werk

-

+

Hinder voor de vaarweg (stremming).

-

+

Hinder voor landverkeer (stremming).

-

+

Hinder voor de directe omgeving:
geluidsoverlast, eventueel overig
overlast

0

0

Risico’s.

Beschikbaarheid/betrouwbaarheid
van de brug.

Gebruiksveiligheid van de brug
(CE-markering).

--

-

-

+

-

+

Reviseren kost meer tijd dan geprefabriceerde onderdelen monteren
Reviseren kost meer tijd dan geprefabriceerde onderdelen monteren

Onbekend is hoe de huidige aandrijving heeft gepresteerd, met
mogelijk reeds aanwezige vermoeiingschade. Nieuwe bewegingswerk
zal zwaarder moeten worden gedimensioneerd dat mogelijk tot
inpassingsproblemen leiden in de
bestaande kelder.
De onzekerheden t.a.v. het huidigen toekomstig functioneren zullen
worden geëlimineerd/significant
gereduceerd bij een nieuw te realiseren aandrijving.
Minder risico op bezwijken onderdelen.

Het handhaven van de bestaande mechanische aandrijving gaat gepaard met grote onzekerheden en veroorzaakt meer overlast, vervanging moet worden gezien als de beste optie.
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4.4.

Elektrotechnische installaties en besturing

Criterium

Kosten van het groot onderhoud
(realisatie)

Variant 4.1
Variant 4.2
Vervangen
Volledig
van essenToelichting
vervangen
tiele oninstallatie
derdelen
Het vervangen van de elektrotechnische in+
stallatie zal een grotere directe investering
vergen.

LCC, op basis van 50 jaar restlevensduur en globale kostenschattingen.

-

+

In onderhoud zal een volledige vervanging op
lange termijn de onderhoudskosten reduceren

Kwaliteit van het uit te voeren
werk

-

+

Nieuwe installatie

0

0

Geen significant onderscheid.

0

0

Geen significant onderscheid.

0

0

Geen significant onderscheid.

Hinder voor de vaarweg (stremming).
Hinder voor landverkeer (stremming).
Hinder voor de directe omgeving:
geluidsoverlast, eventueel overig
overlast
Risico’s.

Beschikbaarheid/betrouwbaarheid
van de brug.

Gebruiksveiligheid van de brug
(CE-markering).

-

-

-

+

-

+

Onbekend is hoe de huidige installatie heeft
gepresteerd, met mogelijk reeds aanwezige
storingsgedrag. Nieuwe elektrotechnische
installatie zal mogelijk tot inpassingsproblemen leiden in de bestaande kelder.
De onzekerheden t.a.v. het huidig- en toekomstig functioneren zullen worden geëlimineerd/significant gereduceerd bij een nieuw te
realiseren elektrotechnische installatie.
De functionele veiligheid van de brug kan
worden verbeterd met een te vervangen elektrotechnische installatie

Het handhaven van de elektrotechnische installatie gaat gepaard met risico’s ten aanzien van betrouwbaarheid en veiligheid. Vervanging van de installatie moet worden gezien als de beste optie.
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4.5.

Integrale varianten

Op basis van de afwegingen ten aanzien van de betonnen onderbouw, het stalen val, de brugaandrijving en
de elektrotechnische installatie, zijn er drie integrale varianten, die als meest voor de hand liggende combinaties kunnen worden aangemerkt, gedefinieerd:
Variant 0:
Grootschalige renovatie en reparatie:
• betonwerken worden gesaneerd en opgeknapt, het betonnen kelderdek blijft gehandhaafd;
• het stalen val wordt in het werk hersteld;
• de mechanische uitrusting wordt herberekend en op basis van de resultaten gereviseerd waarbij essentiële onderdelen worden vervangen;
• de E-installatie wordt gereviseerd.
Variant 1:
Grootschalige renovatie en reparatie:
• betonwerken worden gesaneerd en opgeknapt, het betonnen kelderdek blijft gehandhaafd;
• het stalen val wordt vervangen, waarbij bestaande draaipunten en ballastkist worden hergebruikt, in
de kelder achterblijven en daar worden gerenoveerd;
• de mechanische uitrusting wordt herberekend en op basis van de resultaten gereviseerd waarbij essentiële onderdelen worden vervangen;
• de E-installatie wordt gereviseerd.
Variant 2:
Grootschalige renovatie en reparatie:
• betonwerken worden gesaneerd en opgeknapt, het betonnen kelderdek wordt vervangen;
• volledige vervanging stalen val met ballastkist en draaipunten;
• volledige vervanging aandrijving;
• volledige vervanging E-installatie.
Variant 3
Volledige vervanging van de Hoenkoopsebrug
• volledige sloop
• en volledige vervangingen Hoenkoopsebrug
Deze variant is beschouwd en nader uiteengezet in de voorgaande rapportage hoofdstuk 6.2 [INFR191059 Tussenrapportage archiefonderzoek en inspectie Hoenkoopsebrug versie 0.2], welke is toegevoegd aan
bijlage B. Deze variant is toendertijd ook getypeerd als ‘worst case scenario’. Derhalve zijn er andere alternatieven nader onderzocht. Deze rapportage gaat niet verder in op variant 3.
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4.6.

LCC

Mede op basis van een LCC raming worden de 3 integrale renovatievarianten afgewogen.
In dit hoofdstuk zijn de LCC uiteengezet voor de renovatievarianten van renoveren van het val van de Hoenkoopsebrug.
4.6.1.

Kaders rekenmethode

De volgende kaders zijn gehanteerd bij het opstellen van de LCC:
• Het rekenmodel is opgezet in jaren
• De rekenwijze is opgezet op basis van de netto contant waarde methode (NCW)
• De gehanteerde discontovoet bestaat uit de volgende 3 onderdelen:
o Reële rente: -1,00%
o Risicotoeslag: 3,25%
o Risicoverhouding betá: 0,8 (geldig voor projecten met investeringen in publieke fysieke infrastructuur)
Dit levert een discontovoet van 1,60%

•
•
•
•
•
•
4.6.2.

De beschouwde periode bedraagt 50 jaar.
LVS, SVS en afsluitbomen zijn niet meegenomen in de huidige LCC
Vervangingen van het brugwachterhuisje is niet meegenomen in de huidige LCC
Functie van de brug verandert niet tussentijds in de beschouwde periode.
Basisjaar 2022 (jaar waarin de renovatie wordt afgerond)
Kosten zijn excl. BTW
Belangrijkste uitgangspunten:

De volgende uitgangspunten zijn gehanteerd bij het bepalen van de LCC:
• 50 jaar restlevensduur voor de varianten 0, 1, 2.
• Groot ondehoud na 30 jaar, waarbij op basis van onderzoek onderdelen die niet meer voldoen of
het einde van hun levensduur hebben bereikt worden vervangen.
• Wegindeling;
4.6.3.

Globale kostenvergelijking

4.6.3.1. Uitgangspunten Investeringskosten
Om in deze fase een indruk te krijgen van de kosten om een onderling vergelijk te kunnen maken, is een
grove kosten inschatting gemaakt op basis van de volgende uitgangspunten:
Variant 0
Staalwerk-val
Grote kostenpost voor extra voorzieningen om val op locatie te renoveren
Versterkingsmaatregelen om huidig val te laten voldoen
Kostenpost voor extra voorzieningen om ballastkisten in kelder te renoveren
Verder worden algemene renovatiekosten voor conservering en vervangen slijtlaag in rekening gebracht
Staalwerk-bewegingswerk
Bewegingswerk wordt gerenoveerd en aangepast voor toename gewicht val
Staalwerk-overig
Renovatie leuningwerk
Verder wordt overig staalwerk zoals de kelderinrichting aangepast
E-installatie
Vervanging bekabeling en revisie onderdelen zoals PLC en E-kasten, en LVS en SVS
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Beton
Repareren geconstateerde betonschades
Vervangen HWA systeem
Vervangen wegverhardingen
Remmingwerk
Vervangen remmingwerk en wachtplaatsen

Variant 1
Staalwerk-val
Nieuw val dek
Transport en montage nieuw val dek
Kostenpost voor extra voorzieningen om ballastkisten in kelder te renoveren
Verder worden algemene renovatiekosten voor conservering en vervangen slijtlaag in rekening gebracht
Staalwerk-bewegingswerk
Bewegingswerk wordt gerenoveerd
Staalwerk-overig
Renovatie leuningwerk
Verder wordt overig staalwerk zoals de kelderinrichting aangepast.
E-installatie
Vervanging bekabeling en revisie onderdelen zoals PLC en E-kasten, en LVS en SVS
Beton
Repareren geconstateerde betonschades
Vervangen HWA systeem
Vervangen wegverhardingen
Remmingwerk
Vervangen remmingwerk en wachtplaatsen

Variant 2
Staalwerk-val
Volledig nieuw val
Transport en montage nieuw val
Verder worden algemene renovatiekosten voor conservering en vervangen slijtlaag in rekening gebracht
Staalwerk-bewegingswerk
Nieuw bewegingswerk
Staalwerk-overig
Nieuw leuningwerk
Verder wordt overig staalwerk vervangen
E-installatie
Nieuwe E-installatie met vervanging bekabeling en onderdelen als PLC en E-kasten, en LVS en SVS
Beton
Repareren geconstateerde betonschades
Aanleg nieuw kelderdak
Vervangen HWA systeem
Vervangen wegverhardingen
Remmingwerk
Vervangen remmingwerk en wachtplaatsen
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4.6.3.2. Variant 1 en 2 Vervangen stalen val met / zonder behoud ballastkist
Bij deze variant 1 wordt het val afgesneden op de hoofdliggers, voor de Hoofddraaipunten, Er zit tussen de
hoofddraaipunten een torsiebuis waardoor deze niet uit de kelder gehaald kan worden zonder het dak te
slopen. Hierbij blijft de ballastkist van de brug (bij variant 1) in zijn huidige concept volledig gehandhaafd
evenals de aandrijving.
Bij variant 2 wordt het volledige val verwijderd, inclusief de ballastkist. Daartoe dient ook het kelder te worden gesloopt.
De volgende uitgangspunten zijn in deze varianten schetsmatig aangehouden:
• tdekplaat;hoofdrijbaan
= 16mm;
• tdekplaat;voet-fietspad
= 10mm fietspad en voetpad;
• thoofdligger, lijf
= 15 mm;
• tdwarsdrager, lijf
= 15 mm;
• tonderflens;dwarsdrager
= 25mm;
• tonderflens;hoofdligger
= 50mm;
• troggen hoofdrijbaan type
= 350/6;
• troggen voet-fietspad type
= 200/6;
• Vervanging van het bestaande bewegingswerk of onderdelen ervan, elektromechanische bewegingswerk;
• Vervanging van de elektrotechnische installatie of onderdelen ervan.
Voor varianten 1 en 2 is in onderstaande figuur de constructieve doorsnede en het bovenaanzicht geschetst
voor de nieuwe stalen hoofddraagconstructie.

Figuur 9 Typisch bovenaanzicht dwarsdoorsnede variant 1/ 2
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4.6.3.3. Onderhoudskosten
Indien de onderhoudskosten voor de nieuwe onderdelen van de brug worden beschouwd moet rekening
worden gehouden met klein en groot onderhoud. In de LCC worden de volgende uitgangpunten gehanteerd:

Bepaling instandhoudingskosten
Staalwerk-val
Inspectie en reiniging gerenoveerd val
Inspectie en reiniging nieuw val
Schades van gerenoveerd val dek herstellen
Conservering val herstellen
Bijwerken slijtlaag val
Vervangen slijtlaag val
Staalwerk-bewegingswerk
Inspectie en smering gerenoveerd bewegingswerk
Inspectie en smering nieuw bewegingswerk
Renovatie bewegingswerk
Staalwerk-overig
Inspectie en reiniging leuningwerk
Conservering en schades leuningwerk herstellen
E-installatie
Inspecties en rapportages E-installatie
Vervanging bekabeling
Revisie E-installatie
Beton
Inspectie en reiniging beton / HWA
Bijwerken wegverhardingen
Vervangen van wegverhardingen
Repareren geconstateerde betonschades

Variant
Variant
Variant
Variant
Variant
Variant

0/1
2
0
0/1/2
0/1/2
0/1/2

1
1
1
1
1
1

keer per 5 jaar
keer per 5 jaar
keer per 15 jaar
keer per 15 jaar
keer per 5 jaar
keer per 15 jaar

Variant 0 / 1
Variant 2
Variant 0 / 1

1 keer per 2 jaar
1 keer per 5 jaar
1 keer per 30 jaar

Variant 0 / 1 / 2
Variant 0 / 1 / 2

1 keer per 5 jaar
1 keer per 15 jaar

Variant 0 / 1 / 2
Variant 0 / 1 / 2
Variant 0 / 1

1 keer per 1 jaar
1 keer per 15 jaar
1 keer per 30 jaar

Variant
Variant
Variant
Variant

1
1
1
1

0/1/2
0/1/2
0/1/2
0/1/2

keer per 5 jaar
keer per 15 jaar
keer per 30 jaar
keer per 30 jaar
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5

Afweging voorkeursvarianten

5.1.

LCC resultaten

In de bijlagen is de volledig LCC berekening toegevoegd, hierin zijn de investeringskosten en de onderhoudskosten netto contant gemaakt. Deze berekening is zichtbaar gemaakt in het detailblad van de LCC
raming.
In de tabel in paragraaf 5.1.4 zijn de netto contante waarde weergegeven (excl. BTW) van de 0-variant (opknappen) en van varianten 1 en 2 (Vervangen stalen rijdek met behoud ballastkist en kelderdek, en met
vervanging ballastkist en kelderdek).
5.1.1.

0-variant

LCC kostenverdeling voor de 0-variant wordt gekenmerkt door lagere investeringskosten maar hogere onderhoudskosten (niet netto contact):

Investeringskosten worden gedomineerd door de volgende uitgangspunten:
• Reparaties aan het stalen dek
• herberekeningen en reviseren aan de elektromechanische aandrijving
• alleen essentiële onderdelen vervangen van de elektrotechnische installatie
• Betonreparaties
• Nieuwe remmingwerken
Dit resulteert in een significante post voor de instandhoudingskosten voor het stalen val die gedurende de
restlevensduur frequent en aanzienlijk onderhouden dient te worden. Voor het vergelijk op de totale kosten
wordt verwezen naar paragraaf 5.1.4
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5.1.2.

Variant 1

LCC kostenverdeling voor variant 1 die wordt gekenmerkt door hogere investeringskosten maar lagere onderhoudskosten (niet netto contact):

Investeringskosten worden gekenmerkt door de volgende uitgangspunten:
• Een nieuw stalen dek, met behoud van ballastkist
• Herberekeningen en reviseren aan de elektromechanische aandrijving, rekening houdende met het
gegeven dat het val niet verzwaard wordt (bijvoorbeeld met een VVK dek).
• Noodzakelijke vervanging van de elektrotechnische installatie
• Betonreparaties
• Nieuwe remmingwerken (voor alle varianten gelijk)
Deze variant resulteert in een gereduceerde post voor de instandhoudingskosten voor het stalen val gedurende de restlevensduur ten opzichte van variant 0. Dit betekent dat een hogere investering aan het stalen
dek zich terug verdient in de instandhoudingsfase.
5.1.3.

Variant 2

LCC kostenverdeling voor variant 2 (niet netto contact):
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Investeringskosten worden bepaald door de volgende uitgangspunten:
• Een nieuw stalen dek, inclusief het vervangen van de ballastkist
• Vervanging van de elektromechanische aandrijving
• Vervanging van de elektrotechnische installatie
• Vervanging van het kelderdek
• Betonreparaties
• Nieuwe remmingwerken (voor alle varianten gelijk)
Deze variant resulteert in een gereduceerde kostenpost voor de instandhoudingskosten voor de mechanische uitrusting en de E-installatie gedurende de restlevensduur t.o.v. variant 0 en 1. Dit betekent dat een
hogere investering in de mechanische uitrusting en de E-installatie zich ten dele weer terugverdient in de
instandhoudingsfase.
5.1.4.

Netto contante waarde

In de volgende gepresenteerde grafieken is de LCC in de tijd uitgedrukt, waarbij de onderhoudskosten in de
tijd zijn uitgedrukt, zowel niet-gekapitaliseerd als gekapitaliseerd (netto contant) naar prijspeil 2022.
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In tabelvorm:
Variant 0
€ 1.99 mio

Variant 1
€ 2.06 mio

Variant 2
€ 3.14 mio

€ 1.74 mio

€ 1.25 mio

€ 1.025 mio

€ 3.73 mio

€ 3.31 mio

€ 4.165 mio

€ 3.11 mio

€ 2.88 mio

€ 3.81 mio

Investeringskosten
Onderhoudskosten
LCC Totaal (50
jaar)
NCW LCC
De LCC, op basis van 50 jaar, maakt duidelijk inzichtelijk dat de investeringskosten voor variant 0 en variant
1 elkaar nagenoeg niet ontlopen en dat variant 1 zich terugverdient gedurende de restlevensuur in lagere
onderhoudskosten. Variant 2 onderscheidt zich in significante hogere investeringskosten maar wel de laagste onderhoudskosten.
Wanneer er naar een langer restlevensduur termijn wordt gekeken, bijvoorbeeld 100 jaar, zullen de LCC
kosten nog meer in het voordeel uitwerken van variant 2 en zal deze variant naar verwachting als beste uit
de bus komen op het LCC-criterium.
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5.2.

Trade off

Op basis van de variantenbeschrijving met de voordelen, nadelen en de gepaard gaande risico’s en LCCkosten, is een afwegingstabel gepresenteerd om een voorkeursvariant te kunnen bepalen. Dit is samengevat
in onderstaande trade off matrix.

Weging

Variant
0

Variant
1

Variant
2

Directe kosten van het groot onderhoud
(realisatie)

5

3

2

1

Variant 2 vergt de hoogste investering

LCC, op basis van 50 jaar restlevensduur
en globale kostenschattingen.

4

1

2

3

Variant 2 heeft de laagste onderhoudskosten

Kwaliteit

1

1

2

3

Criterium

Toelichting

Variant 0 wekenlang in situ werken aan het val
zal veel overlast veroorzaken.
Vervanging dek leidt tot kortdurende hinder
scheepvaartverkeer bij uitvoering maar voorkomt terugkomende dekreparaties gedurende
restlevensduur.
Variant 0 wekenlang in situ werken aan het val
zal veel overlast veroorzaken.
Vervanging dek leidt tot kortdurende hinder
wegverkeer bij uitvoering maar voorkomt terugkomende dekreparaties gedurende restlevensduur
Variant 0 wekenlang in situ werken aan het val
zal veel overlast veroorzaken. Varianten 1 en 2
zullen ook tot aanzienlijke overlast leiden door
afsluiting van de brug

Hinder voor de vaarweg (stremming).

1

1

2

2

Hinder voor landverkeer (stremming).

1

1

2

2

Hinder voor de directe omgeving: geluidsoverlast, eventueel overig overlast

1

1

1

1

3

1

2

3

2

1

2

3

2

1

2

3

Score zonder Weging

11

17

21

Variant 2 scoort het beste

Score met Weging

30

39

46

Variant 2 scoort het beste

Risico’s.
Beschikbaarheid/betrouwbaarheid van de
brug.

Gebruiksveiligheid van de brug (CEmarkering).

Bij variant 2 zullen de meeste risico’s worden
weggenomen.
storingen en onveilige situaties door verouderde
componenten op termijn zal beteken dat variant
0 de beschikbaarheid van de brug verder afneemt gedurende de jaren
Brug kan bij Variant 2 bij groot onderhoud /
vervanging veilig gemaakt worden, laten voldoen aan de Europese Machinerichtlijn NEN
6787, ARBO-wetgeving en overige vigerende
regelgeving op het gebied van veiligheid. Brug
kan uiteindelijk van een CE-markering worden
voorzien.

In de trade off matrix is een evaluatie gemaakt op basis van de gestelde criteria met een gelijkwaardige weging (alle criteria met weging = 1), en een evaluatie gemaakt op basis van een weging die de nadruk legt op
het prioriteren van de volgende criteria op rangorde:
1. Investeringskosten
2. Instandhoudingsdkosten
3. Risico’s
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4. RAMS en Machine Veiligheid
5. Hinder (Verkeer en Scheepvaart.
De weging is inmiddels OG vastgesteld, rekening houdende met de belangen en prioriteiten van de gemeente Oudewater.
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6

Instandhoudingsadvies o.b.v. resultaten Betononderzoek

Dit hoofdstuk betreft het instandhoudingsadvies voor de betonnen aanbruggen en betonnen overkluizing van
de Hoenkoopsebrug. Per constructie-onderdeel is aangegeven welke maatregelen nodig zijn om de constructie in stand te houden. Dit advies is opgesteld op basis van de huidige staat van de constructie voor
zover deze bekend is. Daar waar informatie ontbreekt of extra onderzoek nodig is, is dit aangegeven. Voor
een uitgebreide documentatie van de schade wordt verwezen naar de kwalitatieve beschouwing [4].

In Tabel 6-1 is een classificering van de betonreparaties weergegeven conform de CUR118. In de diverse
paragrafen wordt ingegaan op de benodigde reparaties en herstelwerkzaamheden.
Dit hoofdstuk bevat geen advies met betrekking tot de constructieve veiligheid van de verkeersbelasting op
de dekken. Er is geen advies opgenomen voor wat betreft eventuele lastbeperking op de brug, omdat de
constructieve veiligheid nog nader beschouwd dient te worden (zie paragraaf 6.4.3).
Tabel 6-1 Classificatie betonreparatie t.b.v. instandhouding

Nr
1
2
3
4
5
6

Schade
Dek overkluizing
Prefab liggers
Landhoofd as 1
Tussensteunpunt as 2
Tussensteunpunt as 3
Tussensteunpunt as 4-5

Uitvoeringsklasse*
RE
RE
RT
RE
n.v.t.
RS

Milieuklasse
XC4, XD3, XF4
XC4, XD3, XF4
XC4, XD3, XF4
XC4, XD3, XF4
n.v.t.
XC4, XD3, XF4

Gevolgklasse
GK1
GK3
GK2
GK1
n.v.t.
GK2

* RE = esthetische betonreparatie, RT = technische betonreparatie en RS = constructieve betonreparatie

6.1.

Algemeen

In diverse inspecties en onderzoeken gedurende de afgelopen 10 jaar is geconstateerd dat de Hoenkoopsebrug in een matige staat verkeert. De beheerder van de brug, de gemeente Oudewater, heeft als voornemen
om groot onderhoud uit te voeren. Het groot onderhoud heeft betrekking op het val, de constructieve betonnen onderdelen en diverse niet-constructieve onderdelen.
Dit hoofdstuk betreft een instandhoudingsadvies met betrekking tot de betonnen aanbruggen en overkluizing
op basis van de uitgevoerde analyses en inspecties. Daarnaast is ook een monitoringsregime gespecifieerd
voor het in stand houden van de brug.
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Figuur 10 Hoenkoopsebrug (foto d.d. 19-01-2011)

Prefab dekken

Overkluizing

Figuur 11 Mechanische Langsdoorsnede Hoenkoopsebrug
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Prefab dekken

Overkluizing

Figuur 12 Mechanische Bovenaanzicht Hoenkoopsebrug

6.2.

Locatie en foto’s

De Hoenkoopsebrug is gelegen in Oudewater en vormt de kruising tussen de Zwier Regelinkstraat en de
Hollandsche IJssel.

Figuur 13 14 Locatie Hoenkoopsebrug te Oudewater (bron: Google Earth)
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Figuur 15 Brug tijdens opening val (links; foto d.d. 20-09-2010) en onderdoorgang veld 1-2 (rechts; foto d.d. 19-01-2011)

6.3.

Referentiedocumenten

In Tabel 6-2 en Tabel 6-3 zijn de relevante gerelateerde rapporten en tekeningen benoemd.
Tabel 6-2 Relevante gerelateerde rapporten

Nr

Documentnummer
Verslag betononderzoek
21018 IV rapportage
inspectie Hoenkoopsebrug c.10
n.v.t.
INFR191059-RAP003

Datum
28-08-2013
12-04-2021

Documenttitel
Verslag betononderzoek, Iv-Infra
Rapportage onderwaterinspectie Hoenkoopsebrug
Oudewater, Div-ing. De Boer

23-04-2021
29-04-2021

Aanvullend betononderzoek, Iv-Infra
Kwalitatieve beschouwing aanbruggen en overkluizing, Iv-Infra
Belastingvergelijk VK45 vs. 100 tons-transport, Iv-Infra
Dwarskrachtproblematiek prefab liggers, Iv-Infra

INFR191059-MEMO-003 21-04-2021
INFR191050-MEMO-004 29-07-2021
Tabel 6-3 Relevante gerelateerde tekeningen

Nr

6.4.

Documentnummer
6B33 TEK-beton vormtekeningen
TEK-diverse details brug

Datum
08-09-1971
08-09-1971

Documenttitel
Basculebrug o/d Hollandsche IJssel – Overzicht leuningen
Basculebrug o/d Hollandsche IJssel – Details blad 2

Dekconstructie

Er wordt onderscheid gemaakt tussen de overkluizing (par. 6.4.1) en de prefab dekken bestaande uit een
druklaag (par. 6.4.2) en prefab liggers (par. 6.4.3).
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6.4.1.

Overkluizing

Er is beperkt informatie aanwezig van de staat van de overkluizing omdat de onderzijde onbereikbaar is voor
inspectie en de bovenzijde afgedekt is met asfalt, stoeptegels, stampbeton en slijtlaag. Uit het onderzoek
met boorkernen is gebleken dat het stampbeton (lees: uitvullaag) lokaal uit losse brokken zonder samenhang bestaat (zie [1]). Er zal nader bepaald moeten worden in hoeverre dit voor al het stambeton geldt en
wat de staat van het constructieve beton is.
Op basis van de beschikbare informatie is geen toets van de constructieve draagkracht aan de geldende
normen en regelgeving uitgevoerd. Er wordt aangenomen dat de rekenkundige uitgangspunten overeenkomstig zijn met de prefab dekken waardoor dit constructie-onderdeel niet maatgevend is ten opzichte van
de prefab dekken, zie paragraaf 6.4.3.
6.4.2.

Druklaag

Net als bij de overkluizing is er beperkt informatie aanwezig over de staat van de druklaag vanwege de afdekking aan de bovenzijde. Daarnaast is niet vastgelegd in hoeverre de uitvullaag uit asfalt of (ongewapend)
beton bestaat. Uit het onderzoek met boorkernen blijkt dat er delaminatie is opgetreden tussen de dekking
en de eerste laag wapening (zie [1]). Het is onbekend of dit door de geringe kerndiameter komt en/of de
(slechte) staat van het beton.
Om de constructieve samenhang van de druklaag te waarborgen tijdens de restlevensduur van de brug dient
er mogelijk grondig gesaneerd te worden (zie [4]). De mate waarin gesaneerd moet worden is afhankelijk
van de staat van het beton onder de verharding (asfalt, slijtlaag en betontegels). Er wordt daarom geadviseerd om aanvullend onderzoek te doen naar de staat van het beton van de druklaag. Bij voorkeur dient dit
onderzoek bij het vervangen van de verharding en anders tenminste bij de renovatie meegenomen te worden.
Daarnaast zijn tijdens het boorkern-onderzoek enkele wapeningsstaven doorboord. Uit het boorkernonderzoek is delaminatie ter hoogte van het stampbeton en de eerste wapeningslaag zichtbaar. Er kan niet
met zekerheid worden geconcludeerd of dat door de geringe kerndiameter of de staat van het beton komt.
Indien het beton op deze plaatsen in slechte staat verkeert dan dient er wapening bijgelegd te worden.
Daarmee wordt de oorspronkelijke krachtswerking zoveel mogelijk hersteld. Indien er geen betonschades
aanwezig zijn dan zijn er geen aanvullende maatregelen nodig op deze locaties.
Bij de betonreparatie dient aandacht te worden besteed aan het niet beschadigen/doorboren van wapening,
bijvoorbeeld met behulp van wapeningsdetectieapparatuur. Daar waar beton opnieuw wordt aangebracht
dient aandacht besteed te worden aan aanhechting tussen oud en nieuw beton, bijvoorbeeld door opruwen.
Indien materiaalafname van wapening heeft plaatsgevonden dan dient er wapening te worden bijgelegd.
Voor al het onderzoek geldt dat er verkeersmaatregelen nodig zijn en het verkeer op de brug al dan niet
gedeeltelijk gestremd moet worden. In hoeverre verkeer over de brug kan rijden wanneer het asfalt verwijderd wordt is afhankelijk van de staat van de druklaag en van de nog uit te voeren herberekening van de
dwarskrachtcapaciteit (zie par. 6.4.3). De spreiding van de verkeerslasten neemt in deze situatie af en er
mogen geen stukken beton loslaten wanneer verkeer direct over de druklaag rijdt. Ook dienen er in de kritische periode van het uitharden van eventueel nieuw aan te brengen beton geen trillingen aanwezig zijn ten
gevolge van verkeer.
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6.4.3.

Prefab liggers

Tot dusver is er geen zichtbare constructieve schade aan de prefab liggers. Door de verstopte hemelwaterafvoeren is er wel vervuiling op diverse flenzen aanwezig. Deze vervuiling dient te worden schoongemaakt.
Zie paragraaf 6.5 voor maatregelen om herhaling van deze schade te voorkomen.
Voor beide prefab dekken geldt dat de dwarskrachtcapaciteit conform de huidig uitgevoerde berekening
kritisch is (zie [6]). Verder dient nog aangetoond te worden dat deze dekken in staat zijn om een (exceptioneel) transport met een totaalgewicht groter dan 45 ton af te dragen (zie [5]). Voor beiden geldt dat er aanvullend onderzoek en/of aanvullende berekeningen nodig zijn om aan te tonen dat deze dekken in staat zijn
om alle belastingen af te dragen.

6.5.

Hemelwaterafvoer (HWA)

De hemelwaterafvoer van de brug functioneert gedeeltelijk. De oorzaak hiervoor ligt in een combinatie van
de renovatie in 1999 en het onvoldoende effectieve onderhoud. Er wordt daarom onderscheid gemaakt in
het aanpassen van de hemelwaterafvoer (par. 6.5.1) en het toekomstig onderhoud (par. 6.5.2).
6.5.1.

Aanpassen hemelwaterafvoer

De hemelwaterafvoer aan de oostelijke zijde van de rijweg is gedeeltelijk conform oorspronkelijk ontwerp. Er
is voor zover bekend geen plasvorming aanwezig aan deze zijde. De afvoeren zijn niet verstopt en er zijn
geen schades aan de prefab liggers bekend. Bij tussensteunpunt as 2 en as 3 zijn wel lekkagesporen aanwezig (zie resp. par. 6.6.2 en 6.6.3).
De reparatie aan de oostelijke afvoeren (rechts in Figuur 16 ) dient plaats te vinden door het verlengen van
de afvoerbuizen tot voorbij de flens van de prefab liggers. Dit betreft simpelweg het terugbrengen van het
oorspronkelijk ontwerp, namelijk een PVC buis Ø70 (zie [8]), zoals weergegeven in Figuur 16 .

Variant 3 toekomstige HWA
Figuur 16 Aanpassingen aan hemelwaterafvoer (zie [8])
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De hemelwaterafvoer aan de westelijke zijde is (grotendeels) verstopt (zie Figuur 17 ). Er is plasvorming
aanwezig en bladeren en vuil hopen zich op in de toch al minimale goot van ca. 2-5cm breed (zie Figuur 17
). Er dient voor deze locatie een keuze gemaakt te worden uit één van de volgende varianten:
1. De afvoeren schoonmaken en afdichten. Daarmee wordt geaccepteerd dat plasvorming op de weg
optreedt na regenval. De afvoer van het hemelwater vindt vervolgens plaats in langsrichting van de
betonnen aanbruggen naar de kolken buiten de brug;
2. De afvoeren schoonmaken en de afvoerbuizen verlengen tot tussen de flenzen in. Hiermee wordt in
ieder geval voorkomen dat de flenzen in de toekomst beschadigd zullen raken door meegevoerde
chloriden. Waarschijnlijk zal na verloop van tijd de afvoer weer verstopt raken zoals nu ook het geval
is;
3. Nieuwe afvoerbuizen realiseren die zonder scherpe knikken naar beneden lopen. Deze zullen vermoedelijk tussen de 3e en 4e ligger (vanaf westzijde) moeten lopen i.p.v. 2e en 3e ligger (zoals nu het
geval is; zie gele lijn in Figuur 16 ). Deze afvoerbuis dient lang genoeg te zijn dat ook deze tussen de
flenzen door loopt. Het voordeel is dat de beschadigde onderbouw ter hoogte van de oorspronkelijke
afvoer niet opnieuw beschadigd zal raken door meegevoerde chloriden.
Een aandachtspunt bij variant 3 is dat er een nieuw gat door het dek geboord moet worden. Het is
hiervoor benodigd om de wapening in de druklaag te scannen wanneer het asfalt vervangen wordt
(zie par. 6.4.2). De nieuwe afvoer dient tussen de wapening door naar beneden geleid te worden.

Figuur 17 Ophoping van vuil in westelijke goot rijweg (06-04-2021)

Er wordt geadviseerd om variant 3 toe te passen. Variant 1 heeft niet de voorkeur vanwege verkeersveiligheid (plasvorming i.c.m. vorst) en bij variant 2 zal verstopping na verloop van tijd vermoedelijk opnieuw optreden. Voor de gekozen variant zal een ontwerp moeten worden opgesteld. Het ontwerpen van een deugdelijk HWA-systeem voor de gehele brug is daarbij onderdeel van het groot onderhoud.
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Voor alle bestaande afvoeren geldt dat deze moeten worden schoongemaakt zodat de verstopping verwijderd is. Naast de kalkafzetting in de afvoerbuizen is er aan de westelijke zijde ook kalkafzetting op de flenzen van de prefab liggers aanwezig. Deze dient eveneens hersteld te worden, zie paragraaf 6.4.3.
6.5.2.

Toekomstig onderhoud hemelwaterafvoer

Het is niet bekend wat het huidige onderhoudsregime is van de brug. Ten behoeve van instandhouding en
om schades te voorkomen dient de hemelwaterafvoer regelmatig vrij gemaakt te worden van ophopingen
van blad en vuil, bijv. met een veegmachine. Er wordt geadviseerd om elke 1 à 2 jaar de afvoer te inspecteren op verstoppingen en kalkafzetting en afhankelijk van deze inspecties de afvoerbuizen te reinigen.

6.6.

Onderbouw

6.6.1.

Landhoofd (as 1)

De schade ter plaatse van het landhoofd (as 1) bestaat uit hol klinkende delen, afgedrukte schollen beton en
zichtbare wapening. De hol klinkende delen zijn een indicatie voor corrosie van wapening. Ter plaatse van
de hol klinkende delen dient het beton verwijderd te worden. Op alle locaties dient duurzaam betonherstel
plaats te vinden conform technische betonreparatie (zie Tabel 6-1). Voor een overzicht van alle locaties met
schade wordt verwezen naar [3]. Als aandachtspunt voor het herstel wordt aangegeven dat er mogelijk verkeersmaatregelen op te brug benodigd zijn ten behoeve van het beperken van trillingen tijdens uitharden
beton.
De dekking is vermoedelijk 25-30mm (zie [7]). Vanwege deze lage dekking is de kans aanwezig dat vergelijkbare schade opnieuw op zal treden. Om hier inzicht in te verkrijgen wordt geadviseerd om betonkernen te
boren zodat de mate van chloriden-indringing en de ligging van het carbonatatiefront bepaald kunnen worden. Op basis daarvan kan vervolgens besloten worden om wel/niet een dekking-verhogende coating aan te
brengen om het risico op het opnieuw optreden van deze schade te beperken.
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Figuur 18 Geconstateerde schades op 06-04-2021, met linksboven en linksonder zichtbare wapening en op overige locaties hol klinkende delen

6.6.2.

Tussensteunpunt (as 2)

De schade ter plaatse van het tussensteunpunt op as 2 bestaat uit oppervlakkige schade van de betonhuid
ter hoogte van beide HWA-doorvoeren. Zowel bij de westelijke als de oostelijke doorvoer is aan de sloof
zichtbaar dat 1-2mm van het cement tussen de kiezels verdwenen is (zie [3]). De schade kan daarom volgens esthetische betonreparatie hersteld worden (zie Tabel 6-1).

6.6.3.

Tussensteunpunt (as 3)

Ter hoogte van tussensteunpunt as 3 zijn geen schades geconstateerd die hersteld dienen te worden. Voor
het herstel van de lekkagesporen en kalkuitbloei ter plaatse van dit steunpunt wordt verwezen naar paragraaf 6.5.

6.6.4.

Onderslagbalk (as 4-5)

Het tussensteunpunt as 4-5 vertoond veel schade aan de noordelijke zijde (veld 3-4). De schade betreft hol
klinkende delen, loszittende schollen beton en zichtbare wapening. Ter plaatse van de hol klinkende delen
dient het beton verwijderd te worden. Hoewel de individuele schades vooralsnog alleen gevolgen hebben
voor duurzaamheid dient de totale schade hersteld te worden conform constructieve betonreparatie (zie

43/49
versie 2

Tabel 6-1). Dit is conform opmerking 3 met betrekking tot de nabijheid van de onderlinge schades in de
CUR118 par.3.2.
Naast betonherstel dient ook het klapperen van het stalen val van de brug hersteld te worden d.m.v. uitvulling bij de huidige bestaande speling bij de voorlopleggingen. Hoewel tot nog toe geen schades zijn geconstateerd die hier direct een gevolg van zijn, kan deze regelmatig optredende korte hoge belasting via de
oplegpunten wel gevolg hebben op de instandhouding en het functioneren van de betonconstructie.

6.7.

Monitoringsplan tot start renovatie

Op basis van de vele onderzoeken de afgelopen 10 jaar kan worden gesteld dat er verdere achteruitgang
van enkele constructie-onderdelen is opgetreden. Het is de verwachting dat zonder maatregelen dit proces
zich zal voortzetten tot het moment dat de schades niet meer reparabel zijn en/of de constructieve veiligheid
in het geding komt. Tussen de tijd waarin dit document is opgesteld en het uitvoeren van het grootschalig
onderhoud, dient monitoring plaats te vinden. In dit hoofdstuk wordt ingegaan op het monitoringsregime voor
de aanbruggen en overkluizing.
De monitoring bestaat uit het minimaal 1x per jaar inspecteren van de constructie op de bekende schadebeelden, zoals uitgebreid omschreven in [4]. Dit betreft een inspectie aan de bovenzijde van het dek, van de
steunpunten in as 1 en 2 vanuit de onderdoorgang en van de steunpunten is as 3 t/m 5 vanaf het water.
Gezien de goede staat van de fundering is een monitoring van de fundering onderwater vooralsnog niet
noodzakelijk.
Naast de bekende schadebeelden dient aandacht besteed te worden aan tekenen die duiden op overbelasting van de dekconstructie en/of de fundatie in de vorm van ongelijkmatige zettingen, scheurvorming en aantasting van het beton en de aanwezigheid van hol klinkende delen. Er dient specifieke aandacht te zijn voor
het klapperen van het val en schade die daaruit voort kan vloeien.
Voor de bestaande schades geldt dat er kwalitatief beschouwd dient te worden in hoeverre er materiaalafname aan de blootliggende wapening aanwezig is. Met betrekking tot de grote zones met afgedrukte beton
aan de zijkant van tussensteunpunt as 4 dienen exact de locaties te worden vastgelegd waarover beton is
afgedrukt. Dit is nodig om een vergelijk te maken met de eerder vastgelegde schades en om de voortschrijding van de betonschade te monitoren.
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7

Conclusie en aanbevelingen

7.1.

Conclusie

Gegeven de resultaten van de bureaustudie, uitgevoerde inspectie, de risico-inventarisatie, de verkennende
variantenstudie, en de LCC analyse volgt uit de variantenvergelijking dat variant 2 als beste variant moet
worden beschouwd.
Variant 2 houdt in grootschalige renovatie en schadeherstel, waarbij:
• betonwerken worden gesaneerd en opgeknapt, het betonnen kelderdek wordt vervangen;
o zie hoofdstuk 6 voor een nadere uitwerking en beschrijving van de benodigde renovatiewerken aan de betonwerken.
• het stalen val volledig wordt vervangen inclusief ballastkist en draaipunten;
• de aandrijving volledig wordt vervangen;
• de E-installatie en besturing van de brug volledig wordt vervangen.
De LCC-analyse houdt hierbij rekening met een minimale levensduur van 50 jaar en groot onderhoud na 30
jaar.
Indien de LCC-analyse wordt ingestoken op een levensduur van 100 jaar zal dit in de variantenvergelijking
niet tot een andere voorkeursvariant leiden, de uitslag zal dan zelfs meer richting variant 2 wijzen.

7.2.

Aanbevelingen voor het vervolg

In overleg met de gemeente is besloten dat variant 2 inderdaad wordt gekozen als basis voor het groot onderhoud van de brug. Voorliggend instandhoudingsadvies biedt daarvoor voldoende basis.
Om de omvang van de gekozen variant en de daarmee gepaard gaande kosten nauwkeuriger vast te stellen
adviseren wij de gekozen variant verder uit te werken tot schetsontwerpniveau of voorontwerpniveau. Hiermee kan de scope en de risico’s meer in detail worden vastgesteld en de kosten met grotere nauwkeurigheid
worden bepaald.
In de volgende fase wordt aanbevolen om een schetsontwerp te maken met focus op de volgende hoofdzakelijke restrisico’s:
1. Inpassing en ontwerp nieuwe aandrijving en E-installatie
2. Draagvermogen bestaande paalfundering kelderconstructie
3. Betonsterkte druklaag aanbruggen
4. Constructieve veiligheid overkluizing
5. Betonnen kelderconstructie
Ad1/2
Er dient een variantenstudie te worden uitgevoerd om tot een schetsontwerp te kunnen komen:
o Inpasbaarheid bewegingswerk. Hierbij wordt nagegaan welke mogelijke typen brugaandrijving passen in de brugkelder en in hoeverre deze ook constructief inpasbaar zijn (zijn belastingen bijvoorbeeld opneembaar door de te handhaven onderbouwconstructies)
Product: Variantenstudie op schetsontwerpniveau met een Trade Off Matrix en een advies voor de
toe te passen brugaandrijving.
▪ 1 a 2 varianten voor EM bewegingswerk
o Bij inpasbaarheidsproblemen kan er een EH hydraulisch bewegingswerk worden ingepast.
Dit in samenspraak met Variantenstudie voor opbouw van het brugval. Voor de opbouw van
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het nieuwe brugval dient goed afgewogen te worden of één enkel brugval of meerdere gekoppelde brugvallen worden toegepast. Het statisch onbepaalde systeem nu met 4 hoofdliggers kan mogelijk anders worden opgelost door de vallen los te trekken (al dan niet met een
schakel er tussen).
Het nieuwe brugval zal zich onder invloed van de diverse belastingen anders gaan gedragen
en is aanzienlijk zwaarder dan het huidige brugval omdat de constructie niet hetzelfde opgebouwd gaat worden. Invloeden van opbolling door temperatuurbelasting, afdracht van verkeersbelasting naar de onderbouw, klapperen van de brug op opleggingen en krachtswerking in de brug en de aandrijving moeten daarbij afgewogen worden.
Bij de variantenstudie zal ook worden gekeken naar de inpassing van 5 ‘a 6 tal schakelkasten die naar verwachting nodig zijn bij vervanging van de E-installatie.
o

Bij dit schetsontwerp zal ook de reactiekrachten naar de fundering vanuit het nieuwe bewegingswerk worden gekeken. Er dient getoetst te worden of de paaldraagvermogen van de
bestaande constructie worden overschreden of niet en of de fundering zo mogelijk dus versterkt dient te worden.

Product: Variantenstudie met een Trade Off Matrix en een advies voor de opbouw van het brugval
en oplegsysteem.

Ad 3:
Ten behoeve van het opstellen van een herberekening van de betonnen aanbruggen dient er aanvullend
onderzoek uitgevoerd te worden. Van de aanbruggen is namelijk geen informatie beschikbaar met betrekking tot de aanwezige wapening en toegepaste materiaalkwaliteiten. De herberekening betreft het opstellen
van een plaatmodel van de aanbruggen in Scia Engineer (niveau 2 of 3 cf. CUR-aanbevling 124) en het
toetsen of deze dekken in staat zijn om de verkeersbelastingen af te dragen. Dit betreft zowel de belasting
van LM1 als een nadere beschouwing van het gewenste exceptioneel transport.
Van de prefab-overspanningen zijn Alle gegevens van de prefab liggers zijn bekend. Er ontbreken echter
nog gegevens over de wapening, namelijk staalkwaliteit, diameter en hart-op-hart afstand van de wapening
in de druklaag en ter plaatse van de inklemming. Wat betreft de betonkwaliteit heeft het de voorkeur om te
verifiëren of er inderdaad K300 is toegepast en in hoeverre de sterkte in de loop der jaren is toegenomen.
Om deze informatie te verkrijgen dient er minimaal één 6 betonkernen te worden geboord om de betonkwaliteit te bepalen (3x druk en 3x splijttrek). Verder dient er een zone met wapening te worden vrijgemaakt met
een hydrojet ter plaatse van de inklemming, bijvoorbeeld ter hoogte van het fietspad en de oplegging van de
prefab liggers. Er kan Vvervolgens kan op minimaal twee (liefst drie) locaties een deel van een wapeningsstaaf worden uitgenomen om de staalkwaliteit te bepalen. De diameter en hoh-afstand van de wapening en
de dikte van de druklaag kunnen dan eveneens worden bepaald. De onderzoeken kunnen qua locatie gecombineerd worden.
Tijdens het onderzoek zijn verkeersmaatregelen benodigd om de werkzaamheden veilig uit te kunnen voeren en omdat de brug zeer lokaal tijdelijk verzwakt wordt. De mate van afsluiten voor verkeer dient nader
bepaald te worden. Dit kan bestaan uit het tijdelijk afsluiten van een rijstrook en/of smallere rijbanen.
Ad 4:
Besproken is met de gemeente dat het risico van de overkluizing wordt geaccepteerd vanwege disproportioneel nader onderzoek wat moet worden uitgevoerd om informatie in te winnen waarmee kan worden herbe-
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rekend. Het risico van bezwijken van deze overkluizing wordt laag ingeschat en momentcapaciteit zal waarschijnlijk maatgevend zijn en kan worden gemeten (waarschuwt). Voor het kelderdak hebben we besproken
dat het niet waarschijnlijk is dat dit voldoet, nog los van het feit dat deze sowieso grotendeels gesloopt moet
worden bij het vervangen van het stalen val (renovatieconcept Variant 2.)
Ad 5:
Van de betonnen kelder is geen wapeningstekening beschikbaar. Een rekenkundige beschouwing / beoordeling deze betonnen kelderconstructie met het oog op de nieuwe krachtswerking (vervangen val) is niet
mogelijk. De wapening aan de binnenzijde (bereikbaar) kan worden ingewonnen (scannen + destructief).
Aan de buitenzijde (grond- en waterzijde) is het inwinnen van de wapening nauwelijks mogelijk zonder zeer
hoge kosten. Mogelijk is het uitvoeren van reverse engineering o.b.v. huidige val en ontwerprichtlijnen tijdens
realisatie een optie om de wapening vast te stellen en verifiëren. Dit is nodig met het oog op behoud en/of
versterken en/of vervangen van de betonconstructie. Hierover is op dit moment nog geen uitspraak te doen.
Wel is het zo dat de krachtswerking van het nieuwe val naar de onderliggende betonnen kelderconstructie
(fors) hoger wordt t.g.v. onder andere hogere windbelasting en staalconstructie afmetingen.
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A. LCC analyse variantenstudie
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TRUE
Code

Omschrijving post

Hoeveelheid

Eenheid

Totaal

Prijs

Investeringskosten:

IVK_O_S-V_001
IVK_O_S-V_002
IVK_O_S-V_003
IVK_O_S-V_004
IVK_O_S-V_005
IVK_O_S-V_006
IVK_O_S-V_007
IVK_O_S-V_008
IVK_N_S-V_005
IVK_O_S-B_001
IVK_O_S-B_002
IVK_O_S-O_001
IVK_O_S-O_002
IVK_O_E_001
IVK_O_E_002
IVK_O_B_001
IVK_O_B_002
IVK_O_B_003
IVK_N_B_002
IVK_N_R_001

Staalwerk-val
Voorzieningen t.b.v. groot onderhoud bestaand val op locatie
Reinigen en herstellen val dek
Slijtlaag verwijderen
Versterkingsmaatregelen val dek aanbrengen
Stralen en slijtlaag aanbrengen
Stralen en conserveren val
Onderhoudsvoorzieningen treffen in kelder voor ballastkisten
Repareren en stralen en conserveren val ballastkisten
Balanceren en ballast aanpassen bij nieuw val dek
Staalwerk-bewegingswerk
Bewegingswerk renoveren met deels vervanging
Aanpassingen bewegingswerk t.g.v. toenamen gewicht val
Staalwerk-overig
Renovatie leuningwerk (transport, herstel en conservering)
Aanpassen klein staalwerk / bordessen / kelderinrichting
E-installatie
Vervangen bekabeling
Revisie E-onderdelen
Beton
Renoveren aanbruggen en landhoofden op eerder geconstateerde schades
Renoveren kelder op eerder geconstateerde schades
Vervangen asfaltlaag / verhardingen op betonnen dek
Nieuw HWA afvoer
Remmingwerken
Nieuwe remmingwerken en wachtplaatsen
Benoemde directe bouwkosten
--Nader te detailleren bouwkosten (%)
Directe bouwkosten
Indirecte bouwkosten
Voorziene bouwkosten
Risicoreservering bouwkosten
Bouwkosten Deelraming Variant 0

1,00

-stuk
kg
m²
kg
m²
m²
stuk
m²
stuk
-stuk
stuk
-m
stuk
-stuk
stuk
-stuk
stuk
m²
stuk
-stuk

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

170.000,00
0,80
45,00
5,00
70,00
60,00
50.000,00
70,00
20.000,00
100.000,00
50.000,00
200,00
10.000,00
30.000,00
25.000,00
50.000,00
20.000,00
120,00
25.000,00
350.000,00

20,0%

--van

€
€
€

1.224.220,00

1,00
28.000,00
148,00
28.000,00
148,00
435,00
1,00
130,00
1,00
1,00
1,00
110,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
730,00
1,00

0,0% t.o.v. directe bouwkosten
15,0% t.o.v. voorziene bouwkosten

18,0% t.o.v. voorziene bouwkosten
0,0% t.o.v. directe engineeringskosten

Directe engineeringskosten
Indirecte engineeringskosten
Voorziene engineeringskosten
Risicoreservering engineeringskosten
Engineeringskosten Deelraming Variant 0

15,0% t.o.v. voorz. engineeringskosten

Directe vastgoedkosten
Indirecte vastgoedkosten
Voorziene vastgoedkosten
Risicoreservering vastgoedkosten
Vastgoedkosten Deelraming Variant 0

t.o.v. directe vastgoedkosten
t.o.v. voorziene vastgoedkosten

0,0% t.o.v. voorziene bouwkosten
t.o.v. directe overige bijk.kosten

Directe overige bijkomende kosten
Indirecte overige bijkomende kosten
Voorziene overige bijkomende kosten
Risicoreservering overige bijkomende kosten
Overige bijkomende kosten Deelraming Variant 0

t.o.v. voorz. overige bijk. kosten

Investeringskosten Deelraming Variant 0 exclusief BTW
BTW (%)
Investeringskosten Deelraming Variant 0 exclusief BTW
Investeringskosten Deelraming Variant 0 exclusief BTW (contante waarde)
Investeringskosten Deelraming Variant 0 exclusief BTW (contante waarde)

0,0%

van

€

1.993.023,60

1
1
1
1
1
1
1
49
24
24
9
9
9
9
9
3
3
3
3
3
3
2
1
- 3

keer
keer
keer
keer
keer
keer
keer
keer
keer
keer
keer
keer
keer
keer
keer
keer
keer
keer
keer
keer
keer
keer
keer
keer

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

100.000,00
25.000,00
50.000,00
20.000,00
87.600,00
500,00
2.000,00
7.400,00
1.000,00
4.000,00
2.000,00
52.200,00
11.000,00
112.000,00
6.660,00
10.360,00
36.500,00
36.500,00
30.000,00

keer
keer
van

€
€
€

1.260.860,00

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

170.000
22.400
6.660
140.000
10.360
26.100
50.000
9.100
20.000
100.000
50.000
22.000
10.000
30.000
25.000
50.000
20.000
87.600
25.000
350.000

€
€
€
€
€
€
€
€
€

1.224.220
244.844
1.469.064
1.469.064
220.360
1.689.424

€
€
€
€
€

264.000
264.000
39.600
303.600

€
€
€
€
€

-

€
€
€
€
€

-

€
€
€
€
€

1.993.024
1.993.024
1.993.024
1.993.024

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

100.000
25.000
50.000
20.000
87.600
24.500
48.000
66.600
9.000
36.000
18.000
156.600
33.000
336.000
19.980
31.080
73.000
36.500
90.000

€
€
€
€
€
€
€
€
€

1.260.860
252.172
1.513.032
1.513.032
226.955
1.739.987

€
€
€
€
€

-

Instandhoudingskosten:

IVK_O_S-B_001
IVK_O_E_002
IVK_O_B_001
IVK_O_B_002
IVK_O_B_003
ISK_E_001
ISK_S-B_001
ISK_S-V_004
ISK_S-O_001
ISK_S-V_003
ISK_B_001
ISK_S-V_001
ISK_S-O_002
ISK_S-V_002
IVK_O_S-V_003
IVK_O_S-V_005
ISK_B_002
ISK_B_003
IVK_O_E_001

Groot onderhoud gehele object 30 jaar
Bewegingswerk renoveren met deels vervanging
Revisie E-onderdelen
Renoveren aanbruggen en landhoofden op eerder geconstateerde schades
Renoveren kelder op eerder geconstateerde schades
Vervangen asfaltlaag / verhardingen op betonnen dek
Jaarlijkse inspectie
Inspecties en rapportages E-installatie
Periodiek onderhoud 2 jaar
Inspectie en smering gerenoveerde aandrijvijng
Periodiek onderhoud 5 jaar
Bijwerken slijtlaag val
Inspectie en reiniging leuningwerk
Inspectie en reiniging gerenoveerd val
Inspectie en reiniging beton / HWA
Periodiek onderhoud 15 jaar
Conservering val herstellen
Conservering en schades leuningwerk herstellen
Schades van gerenoveerd val dek herstellen
Slijtlaag verwijderen
Stralen en slijtlaag aanbrengen
Bijwerken asfaltlaag op beton voor 2e renovatie
Bijwerken asfaltlaag op beton na 2e renovatie
Vervangen bekabeling
Benoemde directe bouwkosten
--Nader te detailleren bouwkosten (%)
Directe bouwkosten
Indirecte bouwkosten
Voorziene bouwkosten
Risico risicoreservering bouwkosten
Bouwkosten Deelraming Variant 0

20,0%
0,0%

t.o.v. directe bouwkosten

15,0% t.o.v. voorziene bouwkosten

0,0% t.o.v. voorziene bouwkosten
t.o.v. directe engineeringskosten

Directe engineeringskosten
Indirecte engineeringskosten
Voorziene engineeringskosten
Risicoreservering engineeringskosten
Engineeringskosten Deelraming Variant 0

t.o.v. voorziene engineeringskosten
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TRUE
Code

Omschrijving post

Hoeveelheid

Eenheid

Directe vastgoedkosten
Indirecte vastgoedkosten
Voorziene vastgoedkosten
Risicoreservering vastgoedkosten
Vastgoedkosten Deelraming Variant 0

Totaal

Prijs

t.o.v. directe vastgoedkosten
t.o.v. voorziene vastgoedkosten

0,0% t.o.v. voorziene bouwkosten
t.o.v. directe overige bijkomende kosten

Directe overige bijkomende kosten
Indirecte overige bijkomende kosten
Voorziene overige bijkomende kosten
Risicoreservering overige bijkomende kosten
Overige bijkomende kosten Deelraming Variant 0

t.o.v. voorziene overige bijkomende kosten

Instandhoudingskosten Deelraming Variant 0 exclusief BTW
BTW (%)
Instandhoudingskosten Deelraming Variant 0 exclusief BTW
Instandhoudingskosten Deelraming Variant 0 exclusief BTW (contante waarde)
Instandhoudingskosten Deelraming Variant 0 exclusief BTW (contante waarde)

Levenscycluskosten Deelraming Variant 0 exclusief BTW
BTW (%)
Levenscycluskosten Deelraming Variant 0 exclusief BTW
Levenscycluskosten Deelraming Variant 0 exclusief BTW (contante waarde)
Levenscycluskosten Deelraming Variant 0 exclusief BTW (contante waarde)
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0,0%

van

€

1.739.986,80

€
€
€
€
€

-

€
€
€
€
€

-

€
€
€
€
€

1.739.987
1.739.987
1.124.127
1.124.127

€
€
€
€
€

3.733.010
3.733.010
3.117.151
3.117.151
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TRUE
Code

Omschrijving post

Hoeveelheid

Eenheid

Totaal

Prijs

Investeringskosten:

IVK_N_S-V_002
IVK_O_S-V_006
IVK_N_S-V_004
IVK_O_S-V_007
IVK_O_S-V_008
IVK_N_S-V_005
IVK_O_S-B_001
IVK_O_S-O_001
IVK_O_S-O_002
IVK_O_E_001
IVK_O_E_002
IVK_O_B_001
IVK_O_B_002
IVK_O_B_003
IVK_N_B_002
IVK_N_R_001

Staalwerk-val
Nieuw val dek
Stralen en conserveren val
Transport en montage nieuw val dek
Onderhoudsvoorzieningen treffen in kelder voor ballastkisten
Repareren en stralen en conserveren val ballastkisten
Balanceren en ballast aanpassen bij nieuw val dek
Staalwerk-bewegingswerk
Bewegingswerk renoveren met deels vervanging
Staalwerk-overig
Renovatie leuningwerk (transport, herstel en conservering)
Aanpassen klein staalwerk / bordessen / kelderinrichting
E-installatie
Vervangen bekabeling
Revisie E-onderdelen
Beton
Renoveren aanbruggen en landhoofden op eerder geconstateerde schades
Renoveren kelder op eerder geconstateerde schades
Vervangen asfaltlaag / verhardingen op betonnen dek
Nieuw HWA afvoer
Remmingwerken
Nieuwe remmingwerken en wachtplaatsen
Benoemde directe bouwkosten
--Nader te detailleren bouwkosten (%)
Directe bouwkosten
Indirecte bouwkosten
Voorziene bouwkosten
Risicoreservering bouwkosten
Bouwkosten Deelraming Variant 1

1,00

-kg
m²
stuk
stuk
m²
stuk
-stuk
-m
stuk
-stuk
stuk
-stuk
stuk
m²
stuk
-stuk

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

7,00
60,00
40.000,00
50.000,00
70,00
20.000,00
100.000,00
200,00
10.000,00
30.000,00
25.000,00
50.000,00
20.000,00
120,00
25.000,00
350.000,00

20,0%

--van

€
€
€

1.144.800,00

40.000,00
435,00
1,00
1,00
130,00
1,00
1,00
110,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
730,00
1,00

0,0% t.o.v. directe bouwkosten
15,0% t.o.v. voorziene bouwkosten

30,6% t.o.v. voorziene bouwkosten
0,0% t.o.v. directe engineeringskosten

Directe engineeringskosten
Indirecte engineeringskosten
Voorziene engineeringskosten
Risicoreservering engineeringskosten
Engineeringskosten Deelraming Variant 1

15,0% t.o.v. voorz. engineeringskosten

Directe vastgoedkosten
Indirecte vastgoedkosten
Voorziene vastgoedkosten
Risicoreservering vastgoedkosten
Vastgoedkosten Deelraming Variant 1

t.o.v. directe vastgoedkosten
t.o.v. voorziene vastgoedkosten

0,0% t.o.v. voorziene bouwkosten
t.o.v. directe overige bijk.kosten

Directe overige bijkomende kosten
Indirecte overige bijkomende kosten
Voorziene overige bijkomende kosten
Risicoreservering overige bijkomende kosten
Overige bijkomende kosten Deelraming Variant 1

t.o.v. voorz. overige bijk. kosten

Investeringskosten Deelraming Variant 1 exclusief BTW
BTW (%)
Investeringskosten Deelraming Variant 1 exclusief BTW
Investeringskosten Deelraming Variant 1 exclusief BTW (contante waarde)
Investeringskosten Deelraming Variant 1 exclusief BTW (contante waarde)

0,0%

van

€

2.062.824,00

1
1
1
1
1
1
1
49
24
24
9
9
9
9
9
3
3
3
3
3
2
1
- 3

keer
keer
keer
keer
keer
keer
keer
keer
keer
keer
keer
keer
keer
keer
keer
keer
keer
keer
keer
keer
keer
keer
keer

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

100.000,00
25.000,00
50.000,00
20.000,00
87.600,00
500,00
2.000,00
7.400,00
1.000,00
2.000,00
2.000,00
52.200,00
11.000,00
6.660,00
10.360,00
36.500,00
36.500,00
30.000,00

keer
keer
van

€
€
€

906.860,00

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

280.000
26.100
40.000
50.000
9.100
20.000
100.000
22.000
10.000
30.000
25.000
50.000
20.000
87.600
25.000
350.000

€
€
€
€
€
€
€
€
€

1.144.800
228.960
1.373.760
1.373.760
206.064
1.579.824

€
€
€
€
€

420.000
420.000
63.000
483.000

€
€
€
€
€

-

€
€
€
€
€

-

€
€
€
€
€

2.062.824
2.062.824
2.062.824
2.062.824

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

100.000
25.000
50.000
20.000
87.600
24.500
48.000
66.600
9.000
18.000
18.000
156.600
33.000
19.980
31.080
73.000
36.500
90.000

€
€
€
€
€
€
€
€
€

906.860
181.372
1.088.232
1.088.232
163.235
1.251.467

€
€
€
€
€

-

€
€
€
€

-

Instandhoudingskosten:

IVK_O_S-B_001
IVK_O_E_002
IVK_O_B_001
IVK_O_B_002
IVK_O_B_003
ISK_E_001
ISK_S-B_001
ISK_S-V_004
ISK_S-O_001
ISK_S-V_005
ISK_B_001
ISK_S-V_001
ISK_S-O_002
IVK_O_S-V_003
IVK_O_S-V_005
ISK_B_002
ISK_B_003
IVK_O_E_001

Groot onderhoud gehele object 30 jaar
Bewegingswerk renoveren met deels vervanging
Revisie E-onderdelen
Renoveren aanbruggen en landhoofden op eerder geconstateerde schades
Renoveren kelder op eerder geconstateerde schades
Vervangen asfaltlaag / verhardingen op betonnen dek
Jaarlijkse inspectie
Inspecties en rapportages E-installatie
Periodiek onderhoud 2 jaar
Inspectie en smering gerenoveerde aandrijvijng
Periodiek onderhoud 5 jaar
Bijwerken slijtlaag val
Inspectie en reiniging leuningwerk
Inspectie en reiniging nieuw val
Inspectie en reiniging beton / HWA
Periodiek onderhoud 15 jaar
Conservering val herstellen
Conservering en schades leuningwerk herstellen
Slijtlaag verwijderen
Stralen en slijtlaag aanbrengen
Bijwerken asfaltlaag op beton voor 2e renovatie
Bijwerken asfaltlaag op beton na 2e renovatie
Vervangen bekabeling
Benoemde directe bouwkosten
--Nader te detailleren bouwkosten (%)
Directe bouwkosten
Indirecte bouwkosten
Voorziene bouwkosten
Risico risicoreservering bouwkosten
Bouwkosten Deelraming Variant 1

20,0%
0,0%

t.o.v. directe bouwkosten

15,0% t.o.v. voorziene bouwkosten

0,0% t.o.v. voorziene bouwkosten
t.o.v. directe engineeringskosten

Directe engineeringskosten
Indirecte engineeringskosten
Voorziene engineeringskosten
Risicoreservering engineeringskosten
Engineeringskosten Deelraming Variant 1

t.o.v. voorziene engineeringskosten

Directe vastgoedkosten
Indirecte vastgoedkosten
Voorziene vastgoedkosten
Risicoreservering vastgoedkosten

t.o.v. directe vastgoedkosten
t.o.v. voorziene vastgoedkosten
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Deelraming aan

INFORMATIE
Iv-Infra - Stalen en beweegbare kunstwerken

Prijspeil:
Datum raming: 08/04/21

Deelraming Variant 1

Rekenmodel SSK2018 versie 2.2.000

TRUE
Code

Omschrijving post

Hoeveelheid

Eenheid

Totaal

Prijs

Vastgoedkosten Deelraming Variant 1
0,0% t.o.v. voorziene bouwkosten
t.o.v. directe overige bijkomende kosten

Directe overige bijkomende kosten
Indirecte overige bijkomende kosten
Voorziene overige bijkomende kosten
Risicoreservering overige bijkomende kosten
Overige bijkomende kosten Deelraming Variant 1

t.o.v. voorziene overige bijkomende kosten

Instandhoudingskosten Deelraming Variant 1 exclusief BTW
BTW (%)
Instandhoudingskosten Deelraming Variant 1 exclusief BTW
Instandhoudingskosten Deelraming Variant 1 exclusief BTW (contante waarde)
Instandhoudingskosten Deelraming Variant 1 exclusief BTW (contante waarde)

Levenscycluskosten Deelraming Variant 1 exclusief BTW
BTW (%)
Levenscycluskosten Deelraming Variant 1 exclusief BTW
Levenscycluskosten Deelraming Variant 1 exclusief BTW (contante waarde)
Levenscycluskosten Deelraming Variant 1 exclusief BTW (contante waarde)
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0,0%

van

€

1.251.466,80

€

-

€
€
€
€
€

-

€
€
€
€
€

1.251.467
1.251.467
813.593
813.593

€
€
€
€
€

3.314.291
3.314.291
2.876.417
2.876.417
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Project: Hoenkoopsebrug - Integraal instandhoudingsadvies
Versie raming: 1.0 Concept

Deelraming aan

INFORMATIE
Iv-Infra - Stalen en beweegbare kunstwerken

Prijspeil:
Datum raming: 08/04/21

Deelraming Variant 2

Rekenmodel SSK2018 versie 2.2.000

TRUE
Code

Omschrijving post

Hoeveelheid

Eenheid

Totaal

Prijs

Investeringskosten:

IVK_N_S-V_001
IVK_O_S-V_006
IVK_N_S-V_003
IVK_N_S-B_001
IVK_N_S-B_002
IVK_N_S-B_003
IVK_N_S-B_004
IVK_N_S-B_005
IVK_N_S-B_006
IVK_N_S-B_007
IVK_N_S-B_008
IVK_N_S-B_009
IVK_N_S-O_001
IVK_N_S-O_002
IVK_N_E_001
IVK_O_E_001
IVK_O_B_001
IVK_O_B_004
IVK_N_B_001
IVK_O_B_003
IVK_N_B_002
IVK_N_R_001

Staalwerk-val
Nieuw val dek + ballastkisten
Stralen en conserveren val
Transport en montage nieuw val dek + ballastkisten
Staalwerk-bewegingswerk
Hoofddraaipunt nieuw
Panamawiel nieuw
Veerbuffer nieuw
Frame nieuw
Tandwielkast nieuw
Elektromotor nieuw
Rem nieuw
Handbediening nieuw
Bewegingswerk overig nieuw
Staalwerk-overig
Nieuw leuningwerk
Nieuw klein staalwerk / bordessen / kelderinrichting
E-installatie
Nieuwe E-installatie bij een lokaal bediende brug
Vervangen bekabeling
Beton
Renoveren aanbruggen en landhoofden op eerder geconstateerde schades
Renoveren kelder zonder dak op eerder geconstateerde schades
Nieuw kelderdak + sloop bestaand kelderdak
Vervangen asfaltlaag / verhardingen op betonnen dek
Nieuw HWA afvoer
Remmingwerken
Nieuwe remmingwerken en wachtplaatsen

1,00

-kg
m²
stuk
-stuk
stuk
stuk
kg
stuk
stuk
stuk
stuk
stuk
-m
stuk
-stuk
stuk
-stuk
stuk
m²
m²
stuk
-stuk

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

7,00
60,00
50.000,00
12.500,00
44.000,00
25.000,00
12,50
80.000,00
10.000,00
7.500,00
15.000,00
40.000,00
350,00
20.000,00
100.000,00
30.000,00
50.000,00
10.000,00
500,00
120,00
25.000,00
350.000,00

20,0%

--van

€
€
€

1.677.000,00

62.000,00
565,00
1,00
4,00
2,00
2,00
4.000,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
110,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
115,00
730,00
1,00

Benoemde directe bouwkosten
--Nader te detailleren bouwkosten (%)
Directe bouwkosten
Indirecte bouwkosten
Voorziene bouwkosten
Risicoreservering bouwkosten
Bouwkosten Deelraming Variant 2

0,0% t.o.v. directe bouwkosten
15,0% t.o.v. voorziene bouwkosten

35,8% t.o.v. voorziene bouwkosten
0,0% t.o.v. directe engineeringskosten

Directe engineeringskosten
Indirecte engineeringskosten
Voorziene engineeringskosten
Risicoreservering engineeringskosten
Engineeringskosten Deelraming Variant 2

15,0% t.o.v. voorz. engineeringskosten

Directe vastgoedkosten
Indirecte vastgoedkosten
Voorziene vastgoedkosten
Risicoreservering vastgoedkosten
Vastgoedkosten Deelraming Variant 2

t.o.v. directe vastgoedkosten
t.o.v. voorziene vastgoedkosten

0,0% t.o.v. voorziene bouwkosten
t.o.v. directe overige bijk.kosten

Directe overige bijkomende kosten
Indirecte overige bijkomende kosten
Voorziene overige bijkomende kosten
Risicoreservering overige bijkomende kosten
Overige bijkomende kosten Deelraming Variant 2

t.o.v. voorz. overige bijk. kosten

Investeringskosten Deelraming Variant 2 exclusief BTW
BTW (%)
Investeringskosten Deelraming Variant 2 exclusief BTW
Investeringskosten Deelraming Variant 2 exclusief BTW (contante waarde)
Investeringskosten Deelraming Variant 2 exclusief BTW (contante waarde)

0,0%

van

€

3.142.260,00

1
1
1
1
45
49
9
9
9
9
9
3
3
3
3
2
1
- 3

keer
keer
keer
keer
keer
keer
keer
keer
keer
keer
keer
keer
keer
keer
keer
keer
keer
keer
keer
keer
keer
keer

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

50.000,00
20.000,00
87.600,00
500,00
1.000,00
7.400,00
1.000,00
2.000,00
2.000,00
52.200,00
11.000,00
6.660,00
10.360,00
36.500,00
36.500,00
30.000,00

keer
keer
van

€
€
€

742.860,00

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

434.000
33.900
50.000
50.000
88.000
50.000
50.000
80.000
10.000
7.500
15.000
40.000
38.500
20.000
100.000
30.000
50.000
10.000
57.500
87.600
25.000
350.000

€
€
€
€
€
€
€
€
€

1.677.000
335.400
2.012.400
2.012.400
301.860
2.314.260

€
€
€
€
€

720.000
720.000
108.000
828.000

€
€
€
€
€

-

€
€
€
€
€

-

€
€
€
€
€

3.142.260
3.142.260
3.142.260
3.142.260

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

50.000
20.000
87.600
24.500
9.000
66.600
9.000
18.000
18.000
156.600
33.000
19.980
31.080
73.000
36.500
90.000

€
€
€
€
€
€
€
€
€

742.860
148.572
891.432
891.432
133.715
1.025.147

€
€
€
€
€

-

Instandhoudingskosten:

IVK_O_B_001
IVK_O_B_002
IVK_O_B_003
ISK_E_001

ISK_S-B_002
ISK_S-V_004
ISK_S-O_001
ISK_S-V_005
ISK_B_001
ISK_S-V_001
ISK_S-O_002
IVK_O_S-V_003
IVK_O_S-V_005
ISK_B_002
ISK_B_003
IVK_O_E_001

Groot onderhoud gehele object 30 jaar
Renoveren aanbruggen en landhoofden op eerder geconstateerde schades
Renoveren kelder op eerder geconstateerde schades
Vervangen asfaltlaag / verhardingen op betonnen dek
Jaarlijkse inspectie
Inspecties en rapportages E-installatie
Periodiek onderhoud 2 jaar
-Periodiek onderhoud 5 jaar
Inspectie en smering nieuwe aandrijving
Bijwerken slijtlaag val
Inspectie en reiniging leuningwerk
Inspectie en reiniging nieuw val
Inspectie en reiniging beton / HWA
Periodiek onderhoud 15 jaar
Conservering val herstellen
Conservering en schades leuningwerk herstellen
Slijtlaag verwijderen
Stralen en slijtlaag aanbrengen
Bijwerken asfaltlaag op beton voor 2e renovatie
Bijwerken asfaltlaag op beton na 2e renovatie
Vervangen bekabeling
Benoemde directe bouwkosten
--Nader te detailleren bouwkosten (%)
Directe bouwkosten
Indirecte bouwkosten
Voorziene bouwkosten
Risico risicoreservering bouwkosten
Bouwkosten Deelraming Variant 2

20,0%
0,0%

t.o.v. directe bouwkosten

15,0% t.o.v. voorziene bouwkosten

0,0% t.o.v. voorziene bouwkosten
t.o.v. directe engineeringskosten

Directe engineeringskosten
Indirecte engineeringskosten
Voorziene engineeringskosten
Risicoreservering engineeringskosten
Engineeringskosten Deelraming Variant 2

t.o.v. voorziene engineeringskosten
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Versie raming: 1.0 Concept

Deelraming aan

INFORMATIE
Iv-Infra - Stalen en beweegbare kunstwerken

Prijspeil:
Datum raming: 08/04/21

Deelraming Variant 2

Rekenmodel SSK2018 versie 2.2.000

TRUE
Code

Omschrijving post

Hoeveelheid

Eenheid

Directe vastgoedkosten
Indirecte vastgoedkosten
Voorziene vastgoedkosten
Risicoreservering vastgoedkosten
Vastgoedkosten Deelraming Variant 2

t.o.v. directe vastgoedkosten
t.o.v. voorziene vastgoedkosten

0,0% t.o.v. voorziene bouwkosten
t.o.v. directe overige bijkomende kosten

Directe overige bijkomende kosten
Indirecte overige bijkomende kosten
Voorziene overige bijkomende kosten
Risicoreservering overige bijkomende kosten
Overige bijkomende kosten Deelraming Variant 2

t.o.v. voorziene overige bijkomende kosten

Instandhoudingskosten Deelraming Variant 2 exclusief BTW
BTW (%)
Instandhoudingskosten Deelraming Variant 2 exclusief BTW
Instandhoudingskosten Deelraming Variant 2 exclusief BTW (contante waarde)
Instandhoudingskosten Deelraming Variant 2 exclusief BTW (contante waarde)

Levenscycluskosten Deelraming Variant 2 exclusief BTW
BTW (%)
Levenscycluskosten Deelraming Variant 2 exclusief BTW
Levenscycluskosten Deelraming Variant 2 exclusief BTW (contante waarde)
Levenscycluskosten Deelraming Variant 2 exclusief BTW (contante waarde)
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0,0%

van

Totaal

Prijs

€

1.025.146,80

€
€
€
€
€

-

€
€
€
€
€

-

€
€
€
€
€

1.025.147
1.025.147
669.349
669.349

€
€
€
€
€

4.167.407
4.167.407
3.811.609
3.811.609
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B. Referentierapporten
•
•
•
•
•
•

Visuele inspectie Hoenkoopsebrug 2
Tussenrapportage archiefonderzoek en inspectie Hoenkoopsebrug R0.2, Iv-Infra, 8 mei 2020;
Berekeningsrapport herberekening val, Iv-Infra, 3 maart 2021.
Kwalitatieve beschouwing aanbruggen en overkluizing, Iv-Infra
Belastingvergelijk VK45 vs. 100 tons-transport
Dwarskrachtproblematiek prefab liggers
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Bijlage A: Resultaten visuele inspectie
Hoenkoopsebrug 2 april 2020
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1

Inspectie

Op donderdag 2 april 2020 heeft Iv-Infra een visuele inspectie van de Hoenkoopsebrug uitgevoerd. Deze
inspectie is uitgevoerd ten behoeve van het te ontwikkelen instandhoudingsadvies van de Hoenkoopsebrug.
De volgende onderdelen / disciplines zijn visueel geïnspecteerd:
•
•
•
•
•

Civiel / beton
Stalen val
Mechanische uitrusting
Elektrotechnische installatie
Machineveiligheid / CE-markering

Per onderdeel zijn de bevindingen puntsgewijs worden beschreven, waar nodig worden afbeeldingen van
het beschreven onderdeel weergegeven. De bevindingen hebben vooral betrekking op nieuwe of verergerde
schadebeelden. In 2016 is al eerder een inspectie uitgevoerd waarin alle schadebeelden zijn opgenomen.
Dit document bevat grotendeels aanvullingen op het inspectierapport uit 2016.
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2

Civiel / beton

Onder de civiele onderdelen vallen de betonnen onderbouw, bestratingen, leuningwerken, remmingwerken
en beschoeiingen.

Betonnen onderbouw
Aanbruggen en landhoofden
•
Diverse HWA afvoeren begeleiden het hemelwater niet door de constructie, hierdoor verzamelt vuil en
water zich op de betonnen constructie.

Afbeelding 1: Vuiligheid vanuit de HWA afvoer

•

Schades aan metselwerk bedieningshuis en landhoofden zijn verergerd. Naast de trap naar het
bedieningshuis ligt het metselwerk min of meer los en bij de rollagen staat het metselwerk los van het
beton en vertonen veel stenen vorstschade.

Afbeelding 2: Metselwerken

•

Bij de trappen aan weerszijden van het noordelijk landhoofd liggen de betonnen afdekelementen op de
randen op veel plaatsen los. De randen zelf zijn op veel plaatsen afgebrokkeld. Tevens is de slijtlaag op
de traptreden op veel plaatsen deels verdwenen.

Afbeelding 3: Trappen landhoofden
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•
•

De elementenverhardingen (tegels en klinkers) op de landhoofden zijn grotendeels begroeid, liggen
plaatselijk ongelijk (hoogteverschillen) of ontbreken gedeeltelijk.
Op diverse kleine plekken op de betonconstructies van de pijlers en landhoofden is blootliggende
wapening waargenomen.

Afbeelding 4: Blootliggende wapening

Basculekelder
•
Schade van de kelderpijler is deels onveranderd (niet verholpen), maar daarnaast zijn betonschades
(blootliggende wapening) aan onderzijde luik (zie ook afbeelding 34), onderzijde wand naast westelijke
buffer val oost, keldervloeren en rond sparingen hoofdliggers val waargenomen.

Afbeelding 5: Blootliggende wapening

•

Schades HWA-goten kelderwand naast hoofdliggers zijn verergerd. Bij de 2e hoofdligger vanaf oost is
de oostelijke goot verdwenen. De afvoerbuis ligt op de bodem van de inkassing. De goten zitten tevens
vol met zand/grond.

Afbeelding 6: HWA goten kelderwand – brug geopend
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Bestrating
•

Bij de radkeerders op de aanbruggen zijn de beschadigde elementen verwijderd en de overige
elementen zijn herverdeeld. Dit heeft er voor gezorgd dat er grote open ruimten tussen de
achtergebleven elementen zijn ontstaan. Dit zijn ongewenste discontinuïteiten uit oogpunt van
verkeersveiligheid. Tevens vertonen enkele van de overgebleven elementen bezwijkscheuren.

Afbeelding 7: Betonnen radkeerders

•

Er zijn geen witte markeringen op de weg aangebracht ter hoogte van de afsluitbomen.

Afbeelding 8: Ontbreken van wegmarkeringen afsluitbomen

•

De zuidoost gelegen HWA put is aan het verzakken.

Afbeelding 9: Verzakte HWA put

•

De bestrating op de aanbruggen en landhoofden is op diverse plekken bros en brokkelig en weggezakt.

Afbeelding 10: Onregelmatigheid van de bestrating
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Leuningwerken
•

Corrosie bij leuningwerk toegenomen met plaatselijk materiaalafname en scheurvorming van spijlen en
stijlen als gevolg.
Het aantal vervormingen door mechanische invloeden bij het leuningwerk is eveneens toegenomen.

•

Afbeelding 11: Leuningwerken

Onderdoorgang
•

Verharding in de fietstunnel/onderdoorgang is gereinigd en taludbekledingen zijn aangebracht, maar
inmiddels weer begroeid.

Afbeelding 12: Onderdoorgang
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Remmingswerken en beschoeiing
•

Beschoeiing achter de remmingswerken is in zeer slechte staat.

Afbeelding 13: Houten damwanden

•
•

Extra schades t.g.v. houtrot bij remmingwerk aan oostzijde van de middenpijler.
Schades t.g.v. houtrot bij remmingwerk aan oostzijde van landhoofd noord verergerd. 1 paal op de
waterlijn geheel afgebroken, overige palen allen bijna doorgerot.

Afbeelding 14: Remmingswerken

Bediengingsgebouw
•
•
•

In slechte staat.
Extra gebreken m.b.t. beglazing, hang- en sluitwerk en dakbedekking bedieningshuis.
Schades aan voegafdichting bij trap bedieningshuis niet zichtbaar verergerd. Wel is een traptrede in
langsrichting gescheurd. Deze schades en de schades aan de rollagen veroorzaken vochtproblemen en
betonschades aan de binnenzijde. De trap naar de kelder loopt moeilijk. Deze is steil en heeft relatief
smalle treden.
De roestdoorslag op de constructie aan de binnenzijde van het bedieningshuis zit alleen plaatselijk op
de rand van een stalen versterkingsprofiel (dubbele kokerbalk) die rondom tussen de bovenste en
onderste ramen zit. De kozijnen zelf zijn van aluminium.

•

Afbeelding 15: Verschillende gebreken van het bedieningsgebouw

8/17
Revisie: 1.0
Bijlage A: Resultaten visuele inspectie Hoenkoopsebrug 2 april 2020

3
•

Stalen val
De scheurvorming in de slijtlaag van het val lijkt toegenomen te zijn, met plaatselijk roestsporen vanuit
de scheuren. Dit laatste duidt mogelijk op scheurvorming in de dekplaat.
Bij 2 trogprofielen werden kleine scheuren of scheurindicaties waargenomen in de lasverbindingen
tegen de onderzijde van de dekplaat. Voor zover visueel kon worden waargenomen vertonen de lassen
tussen de (eind)dwarsdragers en de hoofdliggers en de lassen bij de aansluiting van de troggen op de
dwarsdragers geen scheurvorming.

•

Afbeelding 16: Scheurvorming in troggen

•

De scheurvorming en onthechting van de slijtlaag op het westelijke voetpad komt alleen voor langs en
op de later aangebrachte verbredingsstrook welke ca. 7 mm hoger ligt.

Afbeelding 17: Scheurvorming in voetpad

•

De corrosie bij het stalen val lijkt qua omvang en intensiteit toegenomen te zijn. Er zijn na de vorige
inspectie geen herstelwerkzaamheden aan de conservering uitgevoerd. De minimale restdikte van de
onderflens in het midden van de einddwarsdrager boven de vooropleggingen bedraagt plaatselijk 6 mm.
Dit is echter lokaal (alleen onder de stuikverbinding). Materiaalafnames kunnen pas goed beoordeeld
worden na het stralen.

Afbeelding 18: Gecorrodeerde onderdelen van het stalen val
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•

De corrosie bij het ballastgedeelte van het val lijkt qua omvang en intensiteit toegenomen te zijn. Er zijn
na de vorige inspectie geen herstelwerkzaamheden aan de conservering uitgevoerd. Materiaalafnames
kunnen pas goed beoordeeld worden na het stralen.

Afbeelding 19: Gecorrodeerde onderdelen van het ballastgedeelte van het val

•

Stalen radkeerders op val op meerdere plaatsen doorgeroest en gescheurd.

Afbeelding 20: Radkeerders

•
•

In totaal zitten er zes functionele HWA-buizen aan het val, waarvan er twee aan de onderzijde zijn
weggeroest.
Het stalen randprofiel aan de westzijde van het val is tussen twee consoles in vervormd/ingedeukt,
waarschijnlijk t.g.v. aanvaring.

Afbeelding 21: Indeuking stalen randprofiel
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4
•
•

Mechanische uitrusting
Tandwielkast vertoont een onregelmatig geluid, frequentie hiervan komt niet overeen met de ingaande
of uitgaande as (mogelijk wel met een tussenas).
Lichte vliegroest op de assen in de tandwielkast (ontvochtiger ontbreekt).

Afbeelding 22: Binnenkant tandwielkast

•
•

•

Veerbuffers onduidelijk of deze nog voldoen aan de ontwerpgegevens, weinig veerbeweging zichtbaar,
slechts ca. 3mm
Handaandrijving niet getest i.v.m. ontbreken van instructie en onbekendheid van de brugbedienaar met
mogelijke overbruggingen in de besturingsinstallatie, de conditie en afstelling van de rem en de
ongewenste mogelijke veroorzaking van te lange verkeersstremming.
Balancering/overgewicht/opzetdruk brug onbekend (brug heeft wel duidelijk overgewicht, gezien de
eenzijdige slijtage van de vertanding).

Afbeelding 23: Tanden rondsel en panamawiel

•

De hoofddraaipunten maar ook andere locaties zijn zeer vuil, waardoor inspectie niet of nauwelijks
mogelijk is. Tevens zal nat vuil (vochtige grond) niet drogen en het verouderingsproces versnellen. Wel
veel corrosie zichtbaar.

Afbeelding 24: Vuiligheid rond mechanische en stalen componenten
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•

De remtrommel is vervuild en mogelijk gecorrodeerd. Het lijkt erop dat de rem niet meer goed
functioneert. De rem wordt alleen beschermd door een gammele stalen kap. Er wordt geen afgesloten
kap en verwarming toegepast, waardoor vocht en vervuiling vrij spel hebben.
De remtruster is verouderd en niet meer vervangbaar.

Afbeelding 25: Aandrijfmotor en reminstallatie

•

De corrosie van het panamawiel, ondersteuningsframe en vastzetklem lijkt qua omvang en intensiteit
toegenomen te zijn. Er zijn na de vorige inspectie geen herstelwerkzaamheden aan de conservering
uitgevoerd. Lokaal ernstige corrosie zichtbaar. Materiaalafnames kunnen pas goed beoordeeld worden
na het stralen.

Afbeelding 26: Gecorrodeerde onderdelen van de mechanische uitrusting
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5
•

Elektrotechnische installatie
De aansluitingen van de landverkeersseinen zijn aanraakbaar. Dit voldoet niet aan de minimale
veiligheidseisen zoals gesteld in de NEN 1010.
De aansluitingen in het voorsein aan de noordzijde van de brug zijn zwaar gecorrodeerd.

•

Afbeelding 27: Aansluiting voorsien noordzijde

•
•

De aansluitingen van alle andere landverkeersseinen zijn gecorrodeerd.
De mast van het landverkeerssein aan de zuidoostzijde van de brug is niet vereffend. De aanwezige
aardingskabel is niet aangesloten.
Er is geen voorsein aanwezig op de zijweg aan de zuidzijde van het object.
Alle masten van de landverkeersseinen staan in meerdere of mindere mate scheef. Hierdoor is het
seinbeeld verstoord.

•
•

Afbeelding 28: Overzicht van de landverkeersseinen

•

De PLC, frequentieomvormer en sensoren zijn aan het einde van de levensduur gekomen.
Vervangende onderdelen en reparaties hieraan zijn niet meer mogelijk.

Afbeelding 29: PLC, frequentieomvormer en positiesensor
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•

Er zijn twee verdeeldozen in de bedienruimte aanwezig die niet voldoen aan de veiligheidseisen. Één
verdeeldoos heeft een maximale belasting van 10A, bij de andere doos is het snoer uit de trekontlasting
geschoten.
Op het gehele complex is geen noodverlichting en/of vluchtwegverlichting aanwezig.
Er is geen verlichting aanwezig bij de trap naar de basculekelder.

•
•

Afbeelding 30: Trap naar basculekelder

•

In de laskast naast de kWh-meter is niet aangesloten bedrading aanwezig. Het is niet bekend of deze
bedrading spanningsloos is.

Afbeelding 31: Laskast in basculekelder

•
•
•
•
•

In de gehele elektrische installatie is geen codering van kasten, groepen en/of componenten aanwezig.
Ge
Er zijn 2 lampen van de afsluitboomverlichting defect.
Kabelpad naar de oplegzijde van de brug niet bekend.
Geen tekeningenpakket aanwezig, geen technisch dossier.

Afbeelding 32: Bekabeling oplegzijde brug
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6
•

Machineveiligheid / CE-markering
De hoofddraaipunten zijn niet bereikbaar via een vaste trap of ladder. Er zijn geen ladder borgpunten
aanwezig. Het onderhoud aan de hoofddraaipunten zal gebeuren met losse ladders.
De vloeren van de kelder zijn niet te bereikbaar via een vaste trap of ladder. Er zijn geen ladder
borgpunten aanwezig. De vloeren zullen bereikt worden met losse ladders.
De aandrijving en deels het bewegingswerk is niet makkelijk bereikbaar, hier dient geklommen en
geklauterd te worden.
De middelste hoofddraaipunten zijn eigenlijk op geen enkele acceptabele wijze te bereiken.

•
•
•

Afbeelding 33: Ontbreken van vaste ladders

•
•
•

•
•

Op de vloeren van de kelder zijn geen noodstoppen aanwezig, ondanks dat daar wel mensen zich
kunnen ophouden en tevens een gevaar lopen voor bewegende delen.
Leuningwerk in de kelder is op de juiste hoogte gezien bestaand leuningwerk. Het staat van het
leuningwerk kan nog als bruikbaar worden getypeerd.
Aan de oostzijde bevindt zich in het dak van de kelder een luik. Dit is t.b.v. het in- en uithijsen van
onderdelen. Aan de bovenzijde is het luik niet zichtbaar, dus stoeptegels zijn daaroverheen gelegd. Dit
is een zeer groot risico. De staat van dit luik is niet/nooit bekend. Alleen als daar aandacht aan wordt
besteed, echter met de huidige stand van tekeningen en berekeningen van deze brug, is dat
bedenkelijk. Op het moment van begeven, is de valhoogte ca. 4m, tevens is die locatie niet verlicht en
toegankelijk voor voornamelijk voetgangers.
De afwatering van het luik functioneert nog, echter de ophangbeugels hebben geen lange levensduur
meer.
Beugels aan het plafond zien er allemaal nog uitstekend uit.

Afbeelding 34: Hijsbeugels en beugels HWA goot luik
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•
•
•
•
•

Tussen het leuningwerk in de kelder en de aandrijving bestaat een opening, vallen is mogelijk.
Valhoogte ca. 1m80 op de vloer van de kelder.
De zuidoostelijke afsluitboom zit met zijn punt net onder takken. Met bladeren aan de tak zal deze
zakken en voor de punt komen, de afsluitboom kan blijven hangen achter deze takken.
De zuidwestelijke slagboom staat ergens midden in het gras, het inlopen van de gevarenzone en dus
achter de afsluitboom langslopen is levensgevaarlijk.
De afsluitbomen sluiten niet door middel van een vierkantsluiting. Hierdoor kunnen er passanten
ingesloten raken tussen de aan- en afrijbomen.
Er is geen bebording aangebracht om te waarschuwen dat de afsluitbomen automatisch sluiten.

Afbeelding 35: Posities afsluitbomen

•
•
•
•

De trap om van de keuken naar de kelder af te dalen heeft geen handrail. Zie ook afbeelding 30.
De elektrische boiler in de keuken dient waarschijnlijk gekeurd te moeten zijn.
Er is geen geluidsignaal alvorens bewegen, niet voor onderhoud, maar ook niet voor verkeer en
scheepvaart. Hierdoor groot risico op geraakt te worden door dalende afsluitbomen.
Aan de noordzijde steken de voetgangers recht de weg over (mede rolstoelers). wegverkeer rijdt daar
50km/h, mensen dienen stoepranden op/af te stappen en over de rijbaanscheiding te stappen. Dit is
onacceptabel.

Afbeelding 36: Onlogische en gevaarlijke oversteekplaats
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1

Inleiding - opdrachtomschrijving

1.1.

Achtergrond

De gemeente Oudewater heeft een zogenaamd ‘zorgplicht’ als het gaat om het beheer van de openbare
ruimte. (Beweegbare) Bruggen zijn hier een onderdeel van en het is daarom van belang om aan te tonen dat
de gemeente aan deze zorgplicht voldoet. De gemeente heeft daarom besloten (aanvullend) onderzoek uit
te laten voeren naar alle onderdelen van de Hoenkoopsebrug om tot een totaalbeeld te komen van de onderhoudstoestand van de brug en om op basis hiervan een integraal instandhoudingsadvies op te laten stellen.
De Hoenkoopsebrug is een basculebrug, aangelegd in 1972, De brug is gelegen over de Hollandsche IJssel
in de Zwier Regelinkstraat. De brug ligt in een belangrijke verkeersader van/voor de gemeente Oudewater.
De brug is in 1999 is onderworpen aan groot onderhoud, waarbij vermoedelijk ook de besturing (deels) is
vervangen.

N

Figuur 1: Situering van de Hoenkoopsebrug
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Figuur 2: Langdoorsnede Hoenkoopsebrug

In bovenstaand figuur bestaat de brug van noord naar zuid uit:
- Een landhoofd ter plaatse van stramien 1;
- Een onderdoorgang voor fietsers en voetgangers tussen stramien 1 en 2, met daarboven een betonnen brugdek met prefab liggers;
- Een betonnen overkluizing / brugdek (in het werk gestort) over een dijklichaam van stramien 2 naar
stramien 3;
- Een betonnen aanbrug met prefab liggers tussen stramien 3 en 4;
- Een betonnen oplegpijler tussen stramien 4 en 5,
- Een stalen beweegbaar rijdek tussen stramien 5 en 6 (onderdeel van het val van de basculebrug);
- Een basculekelderpijler tussen stramien 6 en 7, waarin de ballastkist van het val draait en waarin het
bewegingswerk is opgenomen.
Daarnaast zijn aan weerszijden van de brug twee betonnen trappen aangebracht van niveau onderdoorgang
naar brugdekniveau, en is op de basculekelder aan de oostzijde van de brug het brugwachtersverblijf /
bediengebouw gesitueerd , waarin zich ook de brugbesturing bevindt.

Figuur 3: Bovenaanzicht Hoenkoopsebrug
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In opdracht van de gemeente Oudewater heeft Iv-Infra in 2016 een onderhoudscontract opgesteld voor zowel het civiele-, werktuigbouwkundige-, als het elektrotechnische deel van de Hoenkoopse brug.
Het onderhoudscontract is gebaseerd op een inspectie uit 2016 en op vooronderzoeken uit 2013, waaruit
voortvloeiden dat de brug in matige staat verkeert.
Tot op heden is nog niet overgegaan tot aanbesteding, vanwege het benodigde noodzakelijke budget en de
nog te beschouwen risico’s, de gemeente heeft daarop Iv-Infra de vraag gesteld of het haalbaar is om het
groot onderhoud uit te stellen tot 2021/2022.
Hierop heeft Iv-Infra een memo geschreven “Uitstel groot onderhoud Hoenkoopsebrug”, gedateerd 17 september 2019, waarin wordt geconcludeerd dat uitstel van groot onderhoud onder voorwaarden mogelijk is,
maar dat nader onderzoek op het vlak van de mechanische en elektrische installatie noodzakelijk is om tot
een gedegen oordeel te komen.

1.2.

Vraagstelling

In vervolg op de bovengenoemde memo heeft de gemeente Iv-Infra de volgende vraagstelling voorgelegd:
1. Kan de brug in de huidige situatie functioneel en veilig in stand worden gehouden voor minimaal 2 jaar?
o Hoelang kan dat maximaal?
o Wat is daarvoor nodig?
o Zijn er varianten mogelijk?
Kortom: Wat moet ik NU doen om de huidige brug veilig in stand te houden zonder te desinvesteren?
2. Voor de langere termijn:
o Hoe ziet het lange termijnadvies eruit?
o Wanneer is renovatie/ vervanging aan de orde.
o Wat is daarvoor nodig?
o Zijn er varianten mogelijk?
Kortom: Geef een LCC onderbouwd instandhoudingsadvies (LCC o.b.v. 100 jaar)
3. Voer een multi-criteria analyse uit voor de daadwerkelijke uitvoering van de renovatie / vervanging van
de brug, waarbij tenminste de volgende criteria afgewogen worden:
o Kosten
o Kwaliteit van het uit te voeren werk
o Omgevingshinder
o Beschikbaarheid/ betrouwbaarheid
Kortom: Welk advies kan de afdeling Realisatie en Beheer aan het college geven voor wat betreft de
uitvoering van de werkzaamheden (hoe gaan wij dit doen?)
Op basis van deze vraagstelling heeft Iv-Infra een offerte uitgebracht (INFR191059-2019-OFF-MKo/DvG001) en opdracht ontvangen voor het uitbrengen van een integraal instandhoudingsadvies dat antwoord
moet geven op bovenstaande vraagstelling.
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2

Aanpak

Om tot een gedegen en onderbouwd advies voor zowel de korte termijn (2 jaar) als de langere termijn (met
het oog op een instandhoudingsduur van 30 jaar – LCC-levensduur van 100 jaar) te komen, doorlopen we
de volgende stappen in het onderzoek en het uitbrengen van een instandhoudingsadvies voor de brug.

2.1.

Stap 1: Archiefonderzoek

Inventariseren en bestuderen van de stukken die Iv-Infra reeds in bezit heeft en de stukken die de gemeente
mogelijk nog niet aan Iv-Infra verstrekt heeft, maar mogelijk wel een nieuw licht op de zaak kunnen werpen.
Op basis van de beschikbare gegevens kunnen de vervolgstappen in het onderzoek worden bijgesteld en/of
nader vastgesteld.

2.2.

Stap 2: VisueIe inspectie en eventueel vervolgonderzoek

2.2.1.

Algemeen

Iv-Infra heeft reeds in 2016 een visuele inspectie uitgevoerd. Deels zal de visuele inspectie daarom bestaan
uit het ‘updaten’ van het inspectierapport uit 2016, waarbij geconstateerd zal worden of schades en gebreken zijn verminderd / weggenomen (verholpen), constant zijn gebleven of zijn verergerd. Daarnaast zullen
uiteraard nieuwe schades worden gesignaleerd en vastgelegd.
2.2.2.

Civiel / beton

Op de bestaande tekeningen is niets te vinden over de paalfundering. De enige plaats waar de palen kunnen
worden bekeken, is ter plaatse van de oplegpijler. De palen zitten hier ca. 60 cm onder de waterlijn. In eerste
instantie zal met een GOPRO-camera het type paal onderwater worden bekeken. Indien er houten palen
toegepast zijn, zou het aanleiding kunnen zijn voor een nader onderzoek (vooralsnog is duikinspectie niet
meegenomen in de offerte). [Note: uit het archiefonderzoek, zie hoofdstuk 4, volgde dat er toch een palenplan van de brug beschikbaar is, waaruit blijkt dat er gewapend betonnen palen (400x400 mm) zijn toegepast en géén houten palen].
In de offerte is optioneel betononderzoek meegenomen. Dit betreft het boren van 6 kernen (Ø100mm),
waarvan vervolgens met een drukproef de druksterkte wordt bepaald. Het nut en de noodzaak van dit onderzoek is afhankelijk van de resultaten van de inspectie en (eventueel) een controleberekening van het
betonnen dek (zie stap 3).
2.2.3.

Stalen val

Visuele inspectie, met name gericht op mogelijke scheurvorming door overbelasten en/of vermoeiing. Ook
de onderzijde zal worden geïnspecteerd. Uiteraard zullen ook andere nieuwe schades worden gesignaleerd
en vastgelegd.
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2.2.4.

Mechanische uitrusting

Voor wat betreft de mechanische uitrusting (aandrijving en draaipunten) zal naast een visuele inspectie van
de aandrijving, met speciale aandacht voor de conditie en afstelling van de rem, ook het draagbeeld en de
conditie van de open tandoverbrenging worden bekeken, o.a. op ‘vreetverschijnselen’. Tevens zal de brug
worden beluisterd tijdens één of meerdere brugdraaien, om afwijkingen te signaleren. Om wat te kunnen
zeggen over de mate van slijtage van diverse onderdelen in de tandwielkast, kan optioneel een oliemonster
worden genomen en onderzocht worden op indicaties die kunnen duiden op overmatige slijtage of schades.
Tenslotte kunnen we optioneel de oplegdrukken meten om het functioneren van de veerbuffers in combinatie
met de sluitende onbalans te bepalen, door het plaatsen van vijzels bij de vooropleggingen.
2.2.5.

Elektrotechnische installatie

Voor wat betreft de elektrische installatie, zal in eerste instantie visueel worden geïnspecteerd, om vast te
stellen in hoeverre mag worden verwacht dat de installatie nog aan de huidige regelgeving voldoet en nog
voldoende veilig functioneert. Waarbij niet alleen op technisch vlak, maar ook vanuit oogpunt van veilige
brugbediening zal worden geschouwd. Optioneel kunnen er nog metingen worden uitgevoerd, zoals het meten van stroomsterktes naar de elektromotor.
2.2.6.

Machineveiligheid / CE-markering

Het uitvoeren van een globale veiligheidscheck op het gebied van ARBO en functionele veiligheid: is de brug
veilig te betreden, te bedienen, door de scheepvaart te passeren, zijn de veiligheidsfuncties in voldoende
mate aanwezig en functioneren deze naar behoren.

2.3.

Stap 3: Herberekening/Quickscan

Middels een quick scan bepalen van de toelaatbare verkeersbelastingen op aanbruggen en kelderdek, om
vast te stellen of de brug constructief voldoende veilig is. Hieruit kunnen maatregelen voortvloeien in de vorm
van een aslastbeperking en/of vervanging van (hoofd-)onderdelen.
Daarnaast middels een quickscan bepalen of er reden is om aan te nemen dat het bewegingswerk te zwaar
wordt belast en/of het einde van haar levensduur heeft bereikt. Indien mogelijk ondersteund door prikberekeningen.

2.4.

Stap 4: Rapportage onderzoek

De resultaten van stappen 1 tot en met 3 worden overzichtelijk gepresenteerd in een beknopte rapportage,
inclusief fotoreportage en beschrijvingen van gesignaleerde (nieuwe) gebreken en schades, en de resultaten
van de herberekeningen en de veiligheidsscan. Daarnaast wordt op basis van de resultaten conclusies getrokken ten aanzien van de staat van de brug en wordt een overzicht gegeven van maatregelen die op korte
termijn (binnen 2 jaar) en op wat langere termijn uitgevoerd moeten worden om de brug nog veilig en betrouwbaar te laten functioneren.

9/29
versie 0.6

2.5.

Stap 5: Variantenstudie en hersteladvies

Op basis van de rapportage uit stap 4 wordt een beknopte, integrale, variantenstudie uitgevoerd waarin op
hoofdlijnen de volgende activiteiten worden uitgevoerd:
o Vaststellen uitgangspunten
o Vaststellen beoordelingscriteria:
▪ (Gedeeltelijke) stremming vaarweg
▪ (Gedeeltelijke) stremming verkeersweg
▪ Geluidsoverlast op locatie
▪ Renovatiebudget
o Vaststellen varianten voor maatregelen op korte termijn en langere termijn:
▪ Onderhoud stalen val: in situ (geopend / gesloten), op locatie op pontons, afvoeren
naar werkplaats;
▪ Werkzaamheden aan E-installaties;
▪ Werkzaamheden aan beton en funderingen;
▪ Werkzaamheden aan mechanische uitrusting.
o Bepalen LCC en multi-criteria afweging
▪ Op basis van 100 jaar instandhouding;
▪ Criteria: Kosten, kwaliteit van het uit te voeren werk, omgevingshinder, beschikbaarheid/ betrouwbaarheid.
o Vaststellen voorkeursvariant voor het hersteladvies en formuleren van aanbevelingen voor
het vervolg.

2.6.

Stap 6: Eindrapportage

De variantenstudie en het hersteladvies worden voor zowel de te nemen maatregelen op korte termijn (binnen 2 jaar) als voor de langere termijn (30 jaar / LCC 100 jaar) opgesteld en in één afsluitend eindrapport
gepresenteerd.
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3

Scope van het rapport

3.1.

Resultaten archiefonderzoek en visuele inspectie

Voorliggend rapport bevat de tussenresultaten van de eerste 2 stappen van de opdracht:
- Stap 1: Archiefonderzoek (zie hoofdstuk 5)
- Stap 2: Uitvoeren visuele inspectie en eventueel vervolgonderzoek (zie hoofdstuk 6).
Voor beide activiteiten geldt dat ze nog niet volledig afgerond zijn.
Met betrekking tot het archiefonderzoek staat nog een vraag uit bij Hollandia Services BV, die in het verleden
onderhoudswerkzaamheden aan de brug heeft gepleegd, naar de beschikbaarheid van documentatie (tekeningen, berekeningen, beschrijvingen, enzovoorts) van de beweegbare brug.
De visuele inspectie is afgerond, maar aanvullende onderzoeken zijn nog niet verricht. De noodzaak en het
nut van aanvullende onderzoeken zullen in dit rapport nader worden toegelicht.
De herberekeningen zijn, vanwege het ontbreken van daarvoor benodigde gegevens, nog niet uitgevoerd.

3.2.

Kostenraming noodmaatregelen op korte termijn

Om op basis van de tussenresultaten uit het archiefonderzoek en de visuele inspectie reeds een indicatie te
kunnen geven van de financiële consequenties van benodigde (nood-)maatregelen op korte termijn om de
brug gedurende de komende 2 jaar nog met een zekere mate van veiligheid en betrouwbaarheid te kunnen
laten functioneren, is een globale kostenindicatie opgesteld. Zie paragraaf 6.1.
Het betreft hier kosten voor de meest urgente maatregelen om de veiligheid en betrouwbaarheid van de brug
voor de komende 2 jaar zo goed mogelijk te kunnen borgen.

3.3.

Kostenraming groot onderhoud / volledige vervanging brug

Op basis van de tussenresultaten uit het archiefonderzoek en de visuele inspectie kan al voorzichtig geconcludeerd worden dat onderdelen van de brug vervangen moeten worden om de brug voor een langere termijn (minimaal 30 jaar) zonder tussentijdse ingrijpende maatregelen in stand te kunnen houden.
Afhankelijk van de resultaten van nog uit te voeren vervolgonderzoeken kan dit leiden tot een ingrijpende en
kostbare operatie. Om een doorkijk te kunnen geven naar de kosten die hiermee mogelijkerwijs gepaard
gaan is in dit rapport, vooruitlopende op het definitieve instandhoudingsadvies, een globale kostenindicatie
opgenomen voor 2 scenario’s:
A. Het scenario waarin de volledige brug, inclusief onderbouw en funderingen, wordt vervangen door
een nieuwe ongeveer gelijke maar eigentijdse brug (‘worst case scenario’). Zie paragraaf 6.2.
B. Het scenario waarin alleen de onderdelen waarvan op basis van het archiefonderzoek en de inspectie nu reeds (vrijwel) vaststaat dat deze vervangen moeten worden en de overige onderdelen
behouden blijven en gerenoveerd worden. Zie paragraaf 6.3
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4

Resultaten Archiefonderzoek

4.1.

Beschikbare documentatie

Vanuit de gemeente Woerden en het archief RHC van Rijnstreek en Lopikerwaard zijn de volgende documenten beschikbaar gesteld:
Tekeningen uit de ontwerpfase, circa 1971:
• Algemene vormtekeningen van het beton
• Overzichtstekening van de fundering (palenplan) + enkele sonderingen en grondopbouw
• Overzichtstekening met lasdetail van het stalen val
• Overzichtstekening met lasdetail van de ballastkisten
• Overzichtstekening van de mechanische aandrijving
• Bouwkundige tekeningen van het bedieningsgebouw en trappen
• Overzichtstekening van damwanden en remmingswerken/wachtplaatsen
• Situatietekening
• Installatietekeningen van de elektronische installatie
Overige documenten:
• Bestek van de onderbouw/beton uit 1971
• Bestek van het stalen val en de mechanische aandrijving uit 1971
• Bedienvoorschrift voor basculebrug uit 1971
• Elektrisch bedieningsschema uit 1999
• Inspectierapport uit 1992
• Aanbieding van betonnen prefab liggers uit 1971
De beschikbaarheid van het palenplan, sonderingen en de grondopbouw biedt de mogelijkheid de draagkracht van de fundering te toetsen. Deze informatie is daarom (mede) van belang voor het kunnen afwegen
of de bestaande onderbouw (pijlers en landhoofden) als toekomstvast beschouwd kunnen worden of juist
onvoldoende capaciteit hebben, naar de huidige maatstaven, om de huidige en toekomstige belastingen uit
de constructies en de verkeersbelastingen op te kunnen nemen.

4.2.

Ontbrekende informatie

De volgende documenten, die essentieel zijn voor de beoordeling van de brug op constructieve sterkte en
capaciteit, ontbreken nog:
Tekeningen:
• Wapeningstekeningen van de onderbouw/beton (inclusief prefabliggers);
• Detailtekeningen van de mechanische uitrusting (zoals veerbuffer, rem en hoofddraaipunten);
• Detailtekeningen van de fundering;
Overige documenten:
• Berekeningen stalen val
• Berekeningen mechanische uitrusting
• Berekeningen betonconstructies
• Berekeningen fundering
• Informatie over grondsterkte en -opbouw
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•

Informatie over betonnen prefab liggers (wapening en voorspanning)

Ten aanzien van de betonconstructies, inclusief de prefab betonnen liggers, die onderdeel vormen van de
aanbruggen, moet helaas vastgesteld worden dat deze onvoldoende informatie (aard en hoeveelheid wapening, voorspanning) bevatten om de dekken rekenkundig te kunnen toetsen op sterkte en stijfheid.
Dit geldt ook voor onderdelen van de mechanische uitrusting: van bijvoorbeeld de veerbuffers, de rem en de
de hoofddraaipunten is geen of onvoldoende informatie beschikbaar om deze constructief te kunnen toetsen.

4.3.

(Lopende) informatie-aanvraag

Uit de diverse archiefstukken blijkt dat onderstaande partijen betrokken zijn geweest bij het ontwerp en de
bouw van de Hoenkoopsebrug, rond 1971:
Directievoering:
Ontwerp en voorbereiding:
Beton/onderbouw:
Betonnen prefab elementen:
Mechanische installatie:
Stalen val:
Electrotechnische installatie:

Heidemij Nederland N.V.
Heidemij Nederland N.V.
Aannemingsmaatschappij Veldhuizen-Bakker-van der Klok B.V.
Liesbosch beton
N.V. Hollandia
N.V. Hollandia
N.V. v/h H. Croon & Co

Om ontbrekende informatie te kunnen vergaren is contact opgenomen met verschillende organisaties en
bedrijven, die op enigerlei wijze betrokken zijn (geweest) bij de aanleg en/of het onderhoud van brug. Het
betreft de volgende partijen:
•
•
•
•
•
•
•
•

Rijkswaterstaat
Provincie Utrecht
KNHM foundation
Arcadis (voorheen Heidemij)
Waco
Aannemingsbedrijf K.Dekker
Aannemingsbedrijf Bot Bouwgroep
Staalconstructiebedrijf Hollandia Infra BV en Hollandia Services BV

Behoudens Hollandia Infra hebben alle partijen aangegeven geen gegevens van de brug (meer) in bezit te
hebben. Hollandia Infra heeft aangegeven mogelijk nog wat gegevens van de brug in bezit te hebben en zal
hier nog op terugkomen.

13/29
versie 0.6

5

Resultaten visuele inspectie

5.1.

Algemeen

De inspectieresultaten zijn opgesomd in bijlage A bij dit rapport.
Daarnaast is een update van het inspectierapport uit 2016 opgenomen in bijlage B.
In navolgende paragrafen worden de belangrijkste bevindingen ten aanzien van de staat van de brug behandeld. Daarbij wordt per onderdeel van de brug aangegeven welke maatregelen noodzakelijk of gewenst
zijn voor:
- de korte termijn, met het oog op instandhouding voor de komende 1-2 jaar, zo spoedig mogelijk uit
te voeren met het oog op veiligheid en functionaliteit (noodmaatregelen).
- de langere termijn, met het oog op instandhouding vanaf 2 jaar tot 30 jaar of langer.
De maatregelen zijn per onderdeel op zichzelf staand geformuleerd, niet in context met het nog te formuleren integrale instandhoudingsadvies, dat voor de brug als geheel wordt geformuleerd.

5.2.

Civiel / beton

5.2.1.

Funderingen

Algemene staat: Onbekend
Tijdens het archiefonderzoek zijn funderingsgegevens boven water gekomen die een goed beeld geven van
de paalfundering onder de betonnen pijlers en landhoofden van de brug. Uit het palenplan blijkt dat de brug
is gefundeerd op betonnen palen, vierkant 400 mm in lengtes van 11,25 m tot 14,25 m.
Bij de inspectie bleken de palen vanaf het inspectiebootje niet bereikbaar te zijn voor inspectie, daarnaast
was het water te troebel.
Bij de inspectie van de betonnen delen zijn echter geen scheuren en/of verzakkingen waargenomen die
duiden op bezwijken van de funderingen. Hiermee is echter schade aan de funderingen niet volledig uit te
sluiten.
Maatregelen korte termijn:
Geen concrete actie.
Maatregelen langere termijn:
- Uitvoeren duikinspectie op korte termijn om de staat van de paalkoppen te bepalen, ten behoeve
van verdere planvorming.
- Verrichten van hoogtemetingen om eventuele verzakkingen vast te stellen.
- Instandhoudingsmaatregelen nader te bepalen.
5.2.2.

Betonnen onderbouw en bestrating

Algemene staat: matig tot slecht.
Alle schades, bij de laatste voorgaande inspectie in 2016 geconstateerd, zijn nog onverminderd aanwezig en
grotendeels toegenomen. Aanvullend is op hoofdlijnen het volgende geconstateerd:
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•

•
•
•

•
•

•

Schade kelderruimte onveranderd, maar tevens betonschades (blootliggende wapening) aan onderzijde luik, onderzijde wand naast westelijke buffer val oost en rond sparingen hoofdliggers val waargenomen.
Extra gebreken m.b.t. beglazing, hang- en sluitwerk, dakbedekking, zonweringen en metselwerk bedieningshuis. Bedieningshuis is in deplorabele staat.
Schades veroorzaken vochtproblemen en betonschades aan binnenzijde bedieningshuis. De trap
naar de kelder is steil, heeft zeer smalle treden, valgevaar.
Van de radkeerders op de aanbruggen zijn de beschadigde elementen verwijderd en zijn de overige
elementen herverdeeld in langsrichting. Dit heeft er voor gezorgd dat er grote open ruimten tussen
de achtergebleven elementen zijn ontstaan. Dit zijn ongewenste discontinuïteiten uit oogpunt van
verkeersveiligheid. Tevens vertonen enkele van de overgebleven elementen bezwijkscheuren.
Schades aan HWA-systemen, vervuiling HWA-systemen, goten deels verdwenen.
Bij de trappen aan weerszijden van het noordelijk landhoofd liggen de betonnen afdekelementen op
de randen op veel plaatsen los. De randen zelf zijn op veel plaatsen afgebrokkeld. Tevens is de slijtlaag op de traptreden grotendeels verdwenen.
De elementenverhardingen (tegels en klinkers) op de landhoofden zijn grotendeels begroeid, liggen
plaatselijk ongelijk (hoogteverschillen) of ontbreken.
Asfaltschades zijn verergerd, inclusief verzakkingen bij voegovergangen.

Maatregelen korte termijn:
- Ergste schades aan asfalt zo spoedig mogelijk herstellen: gaten en kuilen opvullen.
- Ruimtes tussen radkeerders opvullen met extra randkeerders om een doorlopende afscheiding te
verkrijgen. Bezweken radkeerders repareren of vervangen.
- Losse afdekelementen op de trappen vastzetten en slijtlaag (waar nodig uit oogpunt van begaanbaarheid) aanhelen.
Maatregelen langere termijn:
- Afhankelijk van de resultaten van eventueel vervolgonderzoek en het daaraan te koppelen integraal
instandhoudingsadvies: renoveren en/of (deels) vervangen.
5.2.3.

Leuningwerken

Algemene staat: matig, lokaal slecht.
Corrosieschades met plaatselijk materiaalafnames en scheurvorming zijn toegenomen sinds 2016.
Aantal vervormingen door mechanische belastingen (vandalisme / aanrijdingen) is eveneens toegenomen.
Maatregelen korte termijn:
- Geen spoedeisende concrete actie.
- Regelmatig nalopen op onveilige situaties.
Maatregelen langere termijn:
- Verwijderen, opknappen en opnieuw aanbrengen of volledig vervangen door nieuw (degelijker) leuningwerk dat voldoet aan de hedendaagse eisen.
5.2.4.

Remmingwerken en damwanden (beschoeiing)

Algemene staat: slecht tot zeer slecht.
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Remmingwerken: Veel houtrot zichtbaar, palen remmingwerken zijn grotendeels vrijwel doorgerot en verschillende palen zijn bezweken. Houten regels en stijlen op de remmingwerken zijn in betere staat, vermoedelijk een ander houtsoort.
Beschoeiing: in zeer slechte staat.
Maatregelen korte termijn:
- Geen spoedeisende actie.
- Regelmatig nalopen op mogelijk onveilige situaties.
Maatregelen langere termijn:
- Volledig vervangen.

5.3.

Stalen val

Algemene staat: matig, lokaal slecht.
Alle schades, bij de laatste voorgaande inspectie in 2016 geconstateerd, zijn nog onverminderd aanwezig en
grotendeels toegenomen. Daarnaast is op hoofdlijnen het volgende geconstateerd:
•

•
•
•
•

•
•
•

•

Scheurvorming in de slijtlaag van het val (ter plaatse van de aanhechting van de dekplaat aan de
benen van de trogprofielen) is toegenomen, met plaatselijk roestsporen vanuit deze scheuren. Dit
duidt op mogelijke scheurvorming in de dekplaat, waarschijnlijk door vermoeiing. Daarnaast is sprake van ‘spoorvorming’ over de benen van de trog heen, door plastische vervorming van de dekplaat.
Bij 2 trogprofielen zijn kleine scheuren of scheurindicaties waargenomen in de lasverbindingen tegen
de onderzijde van de dekplaat, waarschijnlijk door vermoeiing.
De scheurvorming en onthechting van de slijtlaag op het westelijke voetpad komt alleen voor langs /
op de later aangebrachte verbredingsstrook die ca. 7 mm hoger ligt dan de rest van het voetpad.
De minimale restdikte van de onderflens in het midden van de einddwarsdrager boven de vooropleggingen bedraagt plaatselijk 6 mm. Dit is echter alleen lokaal (alleen onder de stuikverbinding).
Stalen radkeerders op het val zijn op meerdere plaatsen doorgeroest, gescheurd en zwaar vervormd, vermoedelijk door herhaaldelijke aanrijdingen door slingerende tractoren met aanhangers.
Staat van de bevestiging op het dek niet bekend (niet goed zichtbaar). Het is echter niet denkbeeldig
dat in de nabije toekomst bij aanrijding een radkeerder losschiet en een passant raakt.
In totaal zitten er zes functionele HWA-buizen aan het val, waarvan er twee aan de onderzijde zijn
weggeroest.
Het stalen randprofiel aan de westzijde van het val is tussen twee consoles in vervormd/ingedeukt,
waarschijnlijk t.g.v. aanvaring.
De onbalans van het val kon niet gemeten worden omdat dit handmatig (op handaandrijving) zou
moeten plaatsvinden. Hiervoor is geen instructie bekend (hoe moet de bediening geschakeld worden). Dit kan daarom alleen bij brug buiten bedrijf worden gedaan, door deskundig personeel. Bij het
bewegen van de brug lijkt echter zichtbaar te zijn dat de brug een duidelijk sluitend moment heeft,
met name in (bijna) gesloten stand. Gezien de manier waarop de brug beweegt en versnelt en vertraagt in bijna gesloten stand lijkt de onbalans correct te zijn en niet tot problemen te leiden. Dat er
sprake is van een sluitend moment blijkt ook uit het draagbeeld van de vertanding panamawielrondsel.
Verouderd oplegsysteem: niet onder alle omstandigheden goed aanliggen op alle opleggingen, leidt
tot klapperen van de brug en/of overbelasten voorhar.
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Maatregelen korte termijn:
- Op zo kort mogelijk termijn nieuwe, stijvere en correct bevestigde radkeerders aanbrengen, in combinatie met eventueel herbalanceren van het val, om de kans op gevaarlijke situaties voor passanten
te verkleinen.
- Val regelmatig nalopen op spoedeisende gebreken en onveilige situaties.
Maatregelen langere termijn:
- Nader onderzoek (TOFD) uitvoeren naar mogelijke scheurvorming door vermoeiing van het stalen
rijdek, ter plaatse van de verbinding tussen dekplaat en trogbeen. Hiermee is vast te stellen of de
scheurvorming in de slijtlaag inderdaad door vermoeiingscheuren in de dekplaat worden veroorzaakt. Indien inderdaad sprake is van vermoeiingsscheuren: deze tegen het licht houden van de in
2013 uitgevoerde vermoeiingsberekeningen en de toegenomen verkeersbelastingen.
- Instandhoudingsadvies: Grondig renoveren of volledig vervangen van het stalen val (variant nader te
bepalen). De schades aan de dekplaat van het brugdek lijken te duiden op vermoeiingsschade door
de zware verkeersbelastingen op het rijdek, ofschoon dit nu nog alleen lokaal met het blote oog
zichtbaar is. Gezien de leeftijd van het val (bijna 50 jaar) en de zware verkeersbelastingen op het val
is het niet onaannemelijk dat het rijdek van val zijn vermoeiingslevensduur heeft bereikt, mogelijk in
de hand gewerkt door (lokaal) laswerk van mindere kwaliteit en gebrekkig onderhoud van de conservering. Nader scheuronderzoek (TOFD) zou kunnen bevestigen dat inderdaad sprake moet zijn
van vermoeiingschade. Repareren van vermoeiingsscheuren leidt doorgaans tot versnelde scheurvorming van de aansluitende delen en dus tot (periodiek) opnieuw uitvoeren van reparaties, met alle
kosten en overlast van dien. Het verdient dan aanbeveling vervanging van het val, al dan niet inclusief ballastkist en hoofddraaipunten, in overweging te nemen. Daarmee vervalt vanzelfsprekend de
noodzaak overige geconstateerde schades te verhelpen.

5.4.

Mechanische uitrusting (bewegingswerk en hoofddraaipunten)

Algemene staat: matig tot slecht.
Alle schades die in 2016 zijn gesignaleerd zijn nog onverminderd aanwezig, en grotendeels verergerd. Belangrijkste constateringen:
•
•

•
•

Op verschillende plekken zijn het bewegingswerk en de hoofddraaipunten, inclusief verankeringen,
(zwaar) gecorrodeerd en vervuild, ook vet lijkt verouderd en vertoont olie-afscheiding.
De brug beweegt in een vloeiende beweging, zonder abrupte versnellingen/vertragingen, maar relatief snel (bewegingstijd circa 45 seconden in plaats van de gebruikelijke 60 seconden). Mogelijk veroorzaakt dit toch relatief grote massatraagheidskrachten. Dit is echter aan het bewegingswerk niet af
te zien. Het bewegingswerk vertoont redelijk ‘normale’ slijtagesporen, passende bij een bewegingswerk dat al bijna 50 jaar heeft gefunctioneerd. 50 jaar is ook de normale ontwerplevensduur van een
bewegingswerk.
Het is niet duidelijk of de veerbuffer nog een relevante opzetkracht levert in gesloten stand, deze
wordt slechts weinig ingedrukt (circa 3mm).
Het is onwaarschijnlijk dat de blokkenrem nog goed functioneert: de rem wordt in de praktijk niet gebruikt om te remmen, maar alleen als vasthoudrem. De remtrommel is vervuild en mogelijk gecorrodeerd. De rem wordt niet geconditioneerd door toepassing van een verwarming en (plexiglas) afscherming. In geval van een noodstop categorie 0, waarbij de rem als noodrem wordt gebruikt, zal
de rem vermoedelijk te veel of juist te weinig remkracht opbrengen om de brug binnen de gestelde
tijd tot stilstand te brengen.
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In het algemeen kan gesteld worden dat het bewegingswerk het einde van haar ontwerplevensduur heeft
bereikt. Dat wil niet zeggen dat het bewegingswerk vervolgens per definitie niet meer goed functioneert of zal
bezwijken. Dat hangt namelijk af van verschillende factoren, zoals windbelastingen, belastingen uit onbalans
en dynamische krachten in het bewegingswerk, aantal brugopeningen in haar totale levensduur (vermoeiingshistorie) en de staat van onderhoud. Het risico op falen en/of bezwijken neemt echter toe naarmate de
tijd verstrijkt en de betrouwbaarheid vermindert. Naar verwachting zal het bewegingswerk als geheel beschouwd geen termijn van nog eens 30 jaar levensduur aan kunnen.
Van het functioneren en de inwendige staat van de hoofddraaipunten (lagers) is weinig bekend. Ook zijn
hiervan geen nadere gegevens (tekeningen / berekeningen) bekend. Bij het bewegen van de brug zijn echter
geen opvallende geluiden te horen ter plaatse van de hoofdlagers. Naar verwachting vormen de hoofddraaipunten geen relevant risico op falen de komende 2-5 jaren.
Maatregelen korte termijn:
- Rem reinigen (overtollig vet verwijderen) en remschijf ontroesten. Werking rem controleren.
Maatregelen langere termijn:
- Krachtswerking in bewegingswerk (globaal) bepalen en steekproefsgewijs onderdelen toetsen om risico op vermoeiingsschade en restlevensduur in te kunnen schatten.
- Instandhoudingsadvies bewegingswerk en hoofddraaipunten: renoveren, inclusief vervangen van
onderdelen die naar verwachting niet meer voldoende restlevensduur hebben, óf volledig vervangen,
mede afhankelijk van globale vermoeiingsanalyse bewegingswerk en passend binnen het integrale
instandhoudingsadvies.

5.5.

Elektrotechnische installatie

Algemene staat: matig tot slecht, (sterk) verouderd.
De E-installatie is sterk verouderd en voldoet op vrijwel alle punten niet aan de hedendaagse eisen met betrekking tot uitvoering, bediening en veiligheid.
Daarnaast zijn enkele van de belangrijkste gebreken (niet-uitputtend):
-

Er is geen voorsein aanwezig op de zijweg aan de zuidzijde van het object.
Alle masten van de landverkeersseinen staan in meerdere of mindere mate scheef. Hierdoor is het
seinbeeld verstoord.
De PLC en frequentieomvormer zijn end of life. Vervangende onderdelen en reparaties hieraan zijn
niet meer mogelijk.
Er is geen verlichting aanwezig bij de trap naar de basculekelder.
In de gehele elektrische installatie is geen codering van kasten, groepen en/of componenten aanwezig.
Loshangende bedradingen, slecht / niet afgeschermde aansluitingen, gecorrodeerde aansluitingen.

Op dit moment zijn er nog niet vaak storingen, maar doordat diverse componenten end of life zijn verklaard,
zou het bij een groot defect voor kunnen komen dat de brug ongepland lange tijd niet beschikbaar is voor
scheepvaartverkeer / wegverkeer. Het adviesjaar voor herstel uit de vorige inspectie (2017) is al voorbij en
hiermee is het optimale jaar van vervanging ook al gepasseerd. Het is van groot belang om zo snel mogelijk
de gehele elektrische installatie te vervangen om het risico op ongeplande beschikbaarheid te minimaliseren.
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Maatregelen korte termijn:
- Om in geval van storingen snel kritische onderdelen te kunnen vervangen is het van belang deze op
voorraad te houden. Als kritische onderdelen worden in deze context specifiek de plc, de in- en uitgangskaarten van de plc en de frequentieregelaar genoemd.
Maatregelen langere termijn:
• Volledig vervangen van de gehele installatie, om deze te laten voldoen aan de huidige veiligheidseisen en weer 20-25 jaar mee te laten gaan (normale levensduur van een E-installatie). Dat wil zeggen dat de volledige bediening- en besturingsinstallatie, laagspanningsinstallatie, landverkeersseinen, scheepsverkeersseinen, marifooninstallatie en aarding- en bliksembeveiligingsinstallatie vervangen moeten worden.

5.6.

Machineveiligheid / CE-markering

Algemene staat: matig tot slecht, de brug is onvoldoende veilig.
De brug kan, in het algemeen gesteld, als onveilig worden bestempeld voor alle gebruikers van de brug
(wegverkeer, vaarwegverkeer, brugbedienaar en onderhoudend personeel).
De brug voldoet op veel punten niet aan ARBO-wetgeving en aan de veiligheidsregels voortvloeiende uit de
Europese Machinerichtlijn* en NEN 6786, waarin de veiligheid van beweegbare bruggen grotendeels is geregeld.
Een aantal opvallende gebreken op dat vlak (deels aanvullend op de veiligheidsgebreken die reeds in paragraaf 5.5 zijn genoemd):
•
•

•
•
•
•

•
•
•
•

De afsluitbomen sluiten niet door middel van een vierkantsluiting. Hierdoor kunnen er passanten ingesloten raken tussen de aan- en afrijbomen, die allen tegelijk dalen.
De zuidwestelijke slagboom staat in het gras en kan achterlangs gepasseerd worden in gesloten
stand, zodat passanten gemakkelijk in de gevarenzone kunnen komen, dit kan tot zeer gevaarlijke
situaties leiden (denk aan kinderen die binnen bereik van de bewegende brug kunnen komen.
Er zijn geen witte markeringen op de weg aangebracht ter hoogte van de afsluitbomen.
Er is geen bebording aangebracht om te waarschuwen dat de afsluitbomen automatisch sluiten.
Afsluitbomen en de brug openen en sluiten zonder voorafgaand geluidssignaal voor wegverkeer,
vaarverkeer en onderhoudspersoneel in de kelder.
Aan de noordzijde van de brug worden voetgangers gestimuleerd recht de weg over te steken. Dit is
gevaarlijk: het wegverkeer rijdt daar 50km/h, voetgangers (en rolstoelgangers / rollatorgangers)
moeten stoepranden op en af stappen en over de rijbaanscheiding stappen.
Slechte veilige toegankelijkheid en bereikbaarheid voor onderhoudspersoneel van kelderruimte,
hoofddraaipunten en onderdelen van het bewegingswerk.
Geen noodstopknoppen bereikbaar vanaf op de keldervloer, ondanks dat daar wel mensen zich
kunnen ophouden die gevaar lopen geraakt te worden door bewegende delen.
Op het gehele complex is geen noodverlichting en/of vluchtwegverlichting aanwezig.
De brug voldoet op veel vlakken niet aan de EMC richtlijn.

Maatregelen korte termijn:
- Veiligheidsinstructies aan bedienend personeel, om meer aandacht te vragen voor gevaarlijke situaties die kunnen ontstaan, met name voor fietsers en voetgangers.
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-

Geluidsignaalgever (bel) installeren om vaarwegverkeer en wegverkeer te waarschuwen voor dalende afsluitbomen en het openen en sluiten van de brug.
Borden aanbrengen die waarschuwen voor automatisch dalende afsluitbomen.

Maatregel langere termijn:
- Brug bij groot onderhoud / vervanging veilig maken, laten voldoen aan de Europese Machinerichtlijn
NEN 6787, ARB-wetgeving en overige vigerende regelgeving op het gebied van veiligheid. Brug
moet uiteindelijk van een CE-markering kunnen worden voorzien.
*

Note:
Sinds 1995 is in het kader van de Europese regelgeving de Machinerichtlijn van kracht. Volgens artikel
2 van de Machinerichtlijn (2006/42/EG) valt een beweegbare brug onder de definitie van een machine.
De brug als machine moet daarom voldoen aan de Machinerichtlijn. Dit betekent onder meer dat de
brug ook moet voldoen aan de Richtlijn Arbeidsmiddelen (2009/104/EG), opgenomen in de Nederlandse
Wetgeving en hoofdzakelijk gevat in het Arbobesluit - hoofdstuk 7, en de EMC richtlijn, opgenomen in
de Nederlandse Wetgeving en gevat in de Warenwet.
Voor een product dat valt onder de Machinerichtlijn moet een fabrikant worden aangewezen.
In artikel 5 van de Machinerichtlijn wordt omschreven welke stappen de fabrikant moet nemen, alvorens
een machine in de handel te brengen en/of in bedrijf te stellen:
a) zich ervan vergewissen dat deze machine in overeenstemming is met de toepasselijke, in bijlage I
vermelde essentiële gezondheids- en veiligheidseisen; Een belangrijk onderdeel van bijlage I is het
uitvoeren van een risicobeoordeling.
b) zich ervan vergewissen dat het in bijlage VII, afdeling A, bedoelde technisch dossier beschikbaar
is;
c) inzonderheid de noodzakelijke informatie verstrekken, zoals de gebruiksaanwijzing;
d) de procedures ter beoordeling van de overeenstemming uitvoeren, overeenkomstig artikel 12;
e) de EG-verklaring van overeenstemming opstellen overeenkomstig bijlage II, deel 1, onder A, en
zeker stellen dat deze de machine vergezelt;
f) overeenkomstig artikel 16 de CE-markering aanbrengen.
De fabrikant is aansprakelijk voor het uitvoeren van alle bovengenoemde stappen. Om een CEmarkering aan te kunnen brengen moeten alle stappen a tot en met f zijn doorlopen.
Met de CE-markering, die uiteindelijk op het product / de machine wordt aangebracht geeft men aan dat
het product / de machine voldoet aan de van toepassing zijnde EU-wetgeving die een CE-markering
vereist.
Als een gebruiker van een machine (ingrijpende) wijzigingen aan zijn machine aanbrengt (ook als deze
van vóór 1 januari 1995 is en nog niet van een CE-markering is voorzien), zou deze als fabrikant kunnen worden aangemerkt en op grond daarvan de machine (opnieuw) van CE-markering moeten voorzien.’ (Bron: Arbo-Informatieblad 58, Sdu Uitgevers). Daarnaast moet de brug in ieder geval voldoen
aan de richtlijn Arbeidsmiddelen.
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Het opnieuw CE-markeren houdt in dat de eindverantwoordelijkheid van fabrikant door de verbouwer
wordt overgenomen. Doorgaans wordt bij het uitvoeren van werkzaamheden
aan een beweegbare brug, die leiden tot (opnieuw) aanbrengen van een CE-markering, op voorhand
contractueel vastgelegd welke partij als fabrikant wordt aangemerkt.
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6
6.1.

Kostenraming
Kosten maatregelen korte termijn (noodmaatregelen)

De volgende kosten betreffen maatregelen die noodzakelijk worden geacht om de brug nog circa 2 jaar met
voldoende veiligheid en betrouwbaarheid te kunnen laten functioneren.
Betonnen onderbouw en bestrating
- Schades aan asfalt herstellen: gaten en kuilen opvullen.
- Ruimtes tussen radkeerders opvullen met extra randkeerders en bezweken
radkeerders repareren of vervangen.
- Losse afdekelementen op de trappen vastzetten en slijtlaag aanhelen.

€ 5.000
€ 5.000
€ 2.500

Stalen val
- Nieuwe, stijvere en correct bevestigde radkeerders aanbrengen, in combinatie met
eventueel herbalanceren van het val

€ 12.500

Mechanische uitrusting
- Rem reinigen, ontroesten en werking rem controleren

€ 1.250

Elektrotechnische installatie
- Kritische onderdelen aanschaffen en op voorraad houden: plc, in- en
uitgangskaarten van de plc en frequentieregelaar

€ 5.000

CE-markering / veiligheid:
- Veiligheidsinstructies aan bedienend personeel
- Geluidsignaalgever (bel) installeren om vaarwegverkeer en wegverkeer te
waarschuwen voor dalende afsluitbomen en het openen en sluiten van de brug.
- Borden aanbrengen die waarschuwen voor automatisch dalende afsluitbomen.
Totaal noodmaatregelen:

6.2.

€ 350
€ 2.500
€ 1.500
€ 35.600

Kosten volledige vervanging brug

Uitgangspunten bij onderstaande raming zijn:
• De brug wordt volledig vernieuwd, geen rekening houdende met hergebruik van onderdelen die mogelijk nog voldoen (‘worst case scenario’).
• De brug wordt (ongeveer) in de huidige vorm teruggebracht, maar voldoet aan de huidige normen en
regelgeving).
• De brug wordt na vervanging ‘normaal‘ onderhouden.
• Ontwerplevensduur stalen val, betonnen onderbouw en funderingen: 100 jaar.
• Ontwerplevensduur mechanische uitrusting: 50 jaar.
• Ontwerplevensduur E-installaties: 20-25 jaar.
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•

Optimalisaties (bijvoorbeeld in aantal overspanningen, onderdoorgang, ander brugtype ) zijn niet in
de raming meegenomen.

Bouwkosten (incl. staartkosten 21%)
Sloop volledige bestaande brug
Aanbruggen en landhoofden
Kelderpijler
Beweegbaar deel
Brugaandrijving (elektromechanisch)
E-installaties (lokaal bediend)
Verhardingen op aanbruggen en kelderdek
Overige staalwerken (leuningen, kelderinrichting)
Remmingwerken en wachtplaatsen
Totaal bouwkosten (aanneemsom)

€ 400.000,=
€ 625.000,=
€ 400.000,=
€ 500.000,=
€ 350.000,=
€ 375.000,=
€ 100.000,=
€ 100.000,=
€ 350.000,=
€ 3.200.000,=

VAT
Engineeringskosten (ON, VO, DO, bestek)
Uitvoeringsbegeleiding (DI + TO)
Overige bijkomende kosten (leges, verzekeringen, etc.)
Totaal VAT

€ 450.000,=
€ 250.000,=
€ 100.000,=
€ 800.000,=

Totaal bouwkosten + VAT
Nader te detailleren 20%
Niet benoemd objectrisico 15% over (1) + (2):
Totaal kosten volledige vervanging brug

€ 4.000.000,=
€ 800.000,=
€ 720.000,=
€ 5.520.000,=

(1)
(2)
(excl. BTW)

De bandbreedte op deze kosten schatten wij op -20% tot +20% en is afhankelijk van de exacte invulling van
de vervanging.
In deze raming is niet meegenomen:
- Renovatie / vervangen bedieningshuis;
- Tijdelijke brug;
- Verkeersomleidingen en overige verkeersmaatregelen;
- Openbare verlichting;
- Inzet architect voor vormgeving;
- Interne organisatorische kosten gemeente Oudewater

6.3.

Kosten groot onderhoud met deels vervanging brug

Uitgangspunten bij onderstaande raming zijn:
• De brug wordt deels vernieuwd, rekening houdende met mogelijk hergebruik van onderdelen die
vrijkomen (indien haalbaar).
• De brug wordt (ongeveer) in de huidige vorm teruggebracht, maar voldoet in voldoende mate aan de
huidige normen en regelgeving).
• De brug wordt na groot onderhoud ‘normaal‘ onderhouden.
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•
•
•
•

Levensduur stalen val: 100 jaar (nieuw).
Restlevensduur betonnen onderbouw en funderingen: onzeker, geschat 30-50 jaar.
Restlevensduur mechanische uitrusting: onzeker in geval van hergebruik, geschat circa 20-30 jaar
bij gedeeltelijk hergebruik.
Ontwerplevensduur E-installaties: 20-25 jaar.

Bouwkosten (incl. staartkosten 21%)
Renoveren aanbruggen en landhoofden
Renoveren kelderpijler (incl. vernieuwen dek)
Beweegbaar deel: vervangen (inclusief sloop en afvoer)
Brugaandrijving: vervangen, mogelijk deels hergebruik
E-installaties: vervangen (lokaal bediend)
Verhardingen op aanbruggen en kelderdek: vervangen
Overige staalwerken: renoveren en deels vervangen
Remmingwerken en wachtplaatsen
Totaal bouwkosten (aanneemsom)

€ 200.000,=
€ 150.000,=
€ 550.000,=
€ 250.000,=
€ 375.000,=
€
70.000,=
€
50.000,=
€ 350.000,=
€ 1.995.000,=

VAT
Engineeringskosten (ON, VO, DO, bestek)
Uitvoeringsbegeleiding (DI + TO)
Overige bijkomende kosten (leges, verzekeringen, etc.)
Totaal VAT

€ 300.000,=
€ 200.000,=
€ 50.000,=
€ 550.000,=

Totaal bouwkosten + VAT
Nader te detailleren 20%
Niet benoemd objectrisico 15% over (1) + (2):
Totaal kosten renovatie brug

€ 2.545.000,=
€ 509.000,=
€ 458.100,=
€ 3.512.100,=

(1)
(2)
(excl. BTW)

De bandbreedte op deze kosten schatten wij op -30% tot +20% en is afhankelijk van de exacte invulling van
de vervanging.
In deze raming is niet meegenomen:
- Renovatie / vervangen bedieningshuis;
- Tijdelijke brug;
- Verkeersomleidingen en overige verkeersmaatregelen;
- Openbare verlichting;
- Inzet architect voor vormgeving;
- Interne organisatorische kosten gemeente Oudewater
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7

Vervolgonderzoek

Om tot een voldoende gedetailleerd en onderbouwd instandhoudingsadvies te komen, rekening houdende
met de omissies in de beschikbare informatie over de brug, bevelen wij aan aanvullend onderzoek te laten
verrichten naar de staat van de brug. De resultaten van dit vervolgonderzoek vormen mede input voor de
volgende stap (stap 3 volgens hoofdstuk 2) in de totstandkoming van een afgewogen integraal instandhoudingsadvies.
Het gaat hier om de volgende onderzoeken:
1. Proefbelasten:
Het uitvoeren van een onderzoek naar de sterkte van de betonnen brugdekken (van de aanbruggen)
door middel van proefbelasten. Op basis hiervan kan vastgesteld worden welke draagsterkte aan de betonnen brugdekken kan worden toegekend, te vertalen naar toelaatbare verkeersbelastingen. Aangezien gegevens met betrekking tot wapening en voorspanning in de brugdekken niet beschikbaar zijn, en
ook niet door middel van destructief onderzoek zijn te achterhalen, is proefbelasten een geschikte methode voor het bepalen van de sterkte.
Kosten van een dergelijk onderzoek bedragen voor het toetsen van 3 overspanningen circa € 40.000.
2. Hoogtemetingen:
Het uitvoeren van hoogtemetingen om te bepalen of er sprake is van (ongelijkmatige) zakkingen van de
brugdelen. Deze metingen geven een indicatie van de functionele staat van de funderingen van de
brug. Alleen indien uit deze metingen blijkt dat de brug niet ongelijkmatig is verzakt, kan het proefbelasten volgens 1. uitgevoerd worden.
Aangezien de ervaring leert dat herberekening van bestaande funderingen vrijwel altijd leidt tot ‘stuk’
rekenen van de funderingen, biedt het bepalen van (mogelijke) verzakkingen i.c.m. het proefbelasten en
een visuele inspectie van de funderingspalen een goed alternatief om de staat en draagsterkte van de
funderingspalen vast te stellen.
Kosten voor hoogtemetingen bedragen circa € 2.500.
3. Niet-destructie onderzoek (NDO) stalen val:
Het uitvoeren van een (beperkt) niet-destructief onderzoek (NDO) naar de scheurvorming in de dekplaat
van het stalen val. Uit een rekenkundige vermoeiingstoets, uitgevoerd in 2013, bleek dat het val nog
een theoretische restlevensduur zou hebben van circa 40 jaar (nu: 40-7 = 33 jaar). Dit lijkt niet te stroken met de scheurvorming die in de slijtlaag is waargenomen precies boven de aansluiting van de trogvormige verstijvingen op de dekplaat. Deze scheurvorming in de slijtlaag lijkt te duiden op sterke lokale
vervorming van de dekplaat, mogelijk in combinatie met scheurvorming van de dekplaat. Indien er
scheurvorming door vermoeiing is ontstaan, zal deze waarschijnlijk zijn ontstaan vanuit de hoeklas tussen dekplaat en trogbeen. Deze begint doorgaans vanuit de laswortel en is in de beginfase niet van buitenaf zichtbaar. Een beperkt NDO door middel van US onderzoek - of onderzoek door middel van
TOFD - kan uitwijzen of er inderdaad sprake is van vermoeiingsscheuren in het brugdek. In dat geval
moet geconcludeerd worden dat het val het einde van haar vermoeiingslevensduur heeft overschreden
en dat reparatie en versterking of (waarschijnlijker) vervanging noodzakelijk is. Indien er geen sprake is
van vermoeiingsscheuren kan in overweging genomen worden het val te repareren en waar nodig lokaal te versterken (al kan uit een LCCA blijken dat volledige vervanging van het val ook in dit geval de
beste optie is). Voor het NDO dient een beperkt deel van de slijtlaag op de dekplaat verwijderd te worden en dient het staaloppervlak schoon gestraald te worden, ná het NDO weer aan te helen.
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De kosten voor het NDO bedragen circa € 5.000.
4. Duikinspectie paalfundering:
Het uitvoeren van een duikinspectie om de staat van de paalkoppen van de funderingspalen te onderzoeken. Bij de visuele inspectie bleek dat de paalkoppen vanaf het inspectiebootje niet bereikbaar waren voor inspectie, daarnaast was ook het water te troebel om met een onderwatercamera te inspecteren. Alleen middels een duikinspectie kunnen de paalkoppen daarom van dichtbij geïnspecteerd worden. Uit de inspectie moet blijken of de paalkoppen nog intact zijn en niet aangetast zijn. Hiermee zijn
uiteraard alleen de paalkoppen te inspecteren die vanaf de waterzijde bereikbaar zijn. Maar dat is naar
verwachting voldoende om de algehele staat van de paalkoppen te beoordelen.
De kosten voor de duikinspectie bedragen circa € 7.000,=
Welke onderzoeken uitgevoerd zullen worden - en in welke vorm - zal in overleg met de gemeente Woerden
& Oudewater definitief worden vastgesteld.
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A. Resultaten visuele inspectie 2 april 2020
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1

Inspectie

Op donderdag 2 april 2020 heeft Iv-Infra een visuele inspectie van de Hoenkoopsebrug uitgevoerd. Deze
inspectie is uitgevoerd ten behoeve van het te ontwikkelen instandhoudingsadvies van de Hoenkoopsebrug.
De volgende onderdelen / disciplines zijn visueel geïnspecteerd:
•
•
•
•
•

Civiel / beton
Stalen val
Mechanische uitrusting
Elektrotechnische installatie
Machineveiligheid / CE-markering

Per onderdeel zijn de bevindingen puntsgewijs worden beschreven, waar nodig worden afbeeldingen van
het beschreven onderdeel weergegeven. De bevindingen hebben vooral betrekking op nieuwe of verergerde
schadebeelden. In 2016 is al eerder een inspectie uitgevoerd waarin alle schadebeelden zijn opgenomen.
Dit document bevat grotendeels aanvullingen op het inspectierapport uit 2016.
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Civiel / beton

Onder de civiele onderdelen vallen de betonnen onderbouw, bestratingen, leuningwerken, remmingwerken
en beschoeiingen.

Betonnen onderbouw
Aanbruggen en landhoofden
•
Diverse HWA afvoeren begeleiden het hemelwater niet door de constructie, hierdoor verzamelt vuil en
water zich op de betonnen constructie.

Afbeelding 1: Vuiligheid vanuit de HWA afvoer

•

Schades aan metselwerk bedieningshuis en landhoofden zijn verergerd. Naast de trap naar het
bedieningshuis ligt het metselwerk min of meer los en bij de rollagen staat het metselwerk los van het
beton en vertonen veel stenen vorstschade.

Afbeelding 2: Metselwerken

•

Bij de trappen aan weerszijden van het noordelijk landhoofd liggen de betonnen afdekelementen op de
randen op veel plaatsen los. De randen zelf zijn op veel plaatsen afgebrokkeld. Tevens is de slijtlaag op
de traptreden op veel plaatsen deels verdwenen.

Afbeelding 3: Trappen landhoofden
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•
•

De elementenverhardingen (tegels en klinkers) op de landhoofden zijn grotendeels begroeid, liggen
plaatselijk ongelijk (hoogteverschillen) of ontbreken gedeeltelijk.
Op diverse kleine plekken op de betonconstructies van de pijlers en landhoofden is blootliggende
wapening waargenomen.

Afbeelding 4: Blootliggende wapening

Basculekelder
•
Schade van de kelderpijler is deels onveranderd (niet verholpen), maar daarnaast zijn betonschades
(blootliggende wapening) aan onderzijde luik (zie ook afbeelding 34), onderzijde wand naast westelijke
buffer val oost, keldervloeren en rond sparingen hoofdliggers val waargenomen.

Afbeelding 5: Blootliggende wapening

•

Schades HWA-goten kelderwand naast hoofdliggers zijn verergerd. Bij de 2e hoofdligger vanaf oost is
de oostelijke goot verdwenen. De afvoerbuis ligt op de bodem van de inkassing. De goten zitten tevens
vol met zand/grond.

Afbeelding 6: HWA goten kelderwand – brug geopend
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Bestrating
•

Bij de radkeerders op de aanbruggen zijn de beschadigde elementen verwijderd en de overige
elementen zijn herverdeeld. Dit heeft er voor gezorgd dat er grote open ruimten tussen de
achtergebleven elementen zijn ontstaan. Dit zijn ongewenste discontinuïteiten uit oogpunt van
verkeersveiligheid. Tevens vertonen enkele van de overgebleven elementen bezwijkscheuren.

Afbeelding 7: Betonnen radkeerders

•

Er zijn geen witte markeringen op de weg aangebracht ter hoogte van de afsluitbomen.

Afbeelding 8: Ontbreken van wegmarkeringen afsluitbomen

•

De zuidoost gelegen HWA put is aan het verzakken.

Afbeelding 9: Verzakte HWA put

•

De bestrating op de aanbruggen en landhoofden is op diverse plekken bros en brokkelig en weggezakt.

Afbeelding 10: Onregelmatigheid van de bestrating
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Leuningwerken
•

Corrosie bij leuningwerk toegenomen met plaatselijk materiaalafname en scheurvorming van spijlen en
stijlen als gevolg.
Het aantal vervormingen door mechanische invloeden bij het leuningwerk is eveneens toegenomen.

•

Afbeelding 11: Leuningwerken

Onderdoorgang
•

Verharding in de fietstunnel/onderdoorgang is gereinigd en taludbekledingen zijn aangebracht, maar
inmiddels weer begroeid.

Afbeelding 12: Onderdoorgang
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Remmingswerken en beschoeiing
•

Beschoeiing achter de remmingswerken is in zeer slechte staat.

Afbeelding 13: Houten damwanden

•
•

Extra schades t.g.v. houtrot bij remmingwerk aan oostzijde van de middenpijler.
Schades t.g.v. houtrot bij remmingwerk aan oostzijde van landhoofd noord verergerd. 1 paal op de
waterlijn geheel afgebroken, overige palen allen bijna doorgerot.

Afbeelding 14: Remmingswerken

Bediengingsgebouw
•
•
•

In slechte staat.
Extra gebreken m.b.t. beglazing, hang- en sluitwerk en dakbedekking bedieningshuis.
Schades aan voegafdichting bij trap bedieningshuis niet zichtbaar verergerd. Wel is een traptrede in
langsrichting gescheurd. Deze schades en de schades aan de rollagen veroorzaken vochtproblemen en
betonschades aan de binnenzijde. De trap naar de kelder loopt moeilijk. Deze is steil en heeft relatief
smalle treden.
De roestdoorslag op de constructie aan de binnenzijde van het bedieningshuis zit alleen plaatselijk op
de rand van een stalen versterkingsprofiel (dubbele kokerbalk) die rondom tussen de bovenste en
onderste ramen zit. De kozijnen zelf zijn van aluminium.

•

Afbeelding 15: Verschillende gebreken van het bedieningsgebouw
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3
•

Stalen val
De scheurvorming in de slijtlaag van het val lijkt toegenomen te zijn, met plaatselijk roestsporen vanuit
de scheuren. Dit laatste duidt mogelijk op scheurvorming in de dekplaat.
Bij 2 trogprofielen werden kleine scheuren of scheurindicaties waargenomen in de lasverbindingen
tegen de onderzijde van de dekplaat. Voor zover visueel kon worden waargenomen vertonen de lassen
tussen de (eind)dwarsdragers en de hoofdliggers en de lassen bij de aansluiting van de troggen op de
dwarsdragers geen scheurvorming.

•

Afbeelding 16: Scheurvorming in troggen

•

De scheurvorming en onthechting van de slijtlaag op het westelijke voetpad komt alleen voor langs en
op de later aangebrachte verbredingsstrook welke ca. 7 mm hoger ligt.

Afbeelding 17: Scheurvorming in voetpad

•

De corrosie bij het stalen val lijkt qua omvang en intensiteit toegenomen te zijn. Er zijn na de vorige
inspectie geen herstelwerkzaamheden aan de conservering uitgevoerd. De minimale restdikte van de
onderflens in het midden van de einddwarsdrager boven de vooropleggingen bedraagt plaatselijk 6 mm.
Dit is echter lokaal (alleen onder de stuikverbinding). Materiaalafnames kunnen pas goed beoordeeld
worden na het stralen.

Afbeelding 18: Gecorrodeerde onderdelen van het stalen val
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•

De corrosie bij het ballastgedeelte van het val lijkt qua omvang en intensiteit toegenomen te zijn. Er zijn
na de vorige inspectie geen herstelwerkzaamheden aan de conservering uitgevoerd. Materiaalafnames
kunnen pas goed beoordeeld worden na het stralen.

Afbeelding 19: Gecorrodeerde onderdelen van het ballastgedeelte van het val

•

Stalen radkeerders op val op meerdere plaatsen doorgeroest en gescheurd.

Afbeelding 20: Radkeerders

•
•

In totaal zitten er zes functionele HWA-buizen aan het val, waarvan er twee aan de onderzijde zijn
weggeroest.
Het stalen randprofiel aan de westzijde van het val is tussen twee consoles in vervormd/ingedeukt,
waarschijnlijk t.g.v. aanvaring.

Afbeelding 21: Indeuking stalen randprofiel
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4
•
•

Mechanische uitrusting
Tandwielkast vertoont een onregelmatig geluid, frequentie hiervan komt niet overeen met de ingaande
of uitgaande as (mogelijk wel met een tussenas).
Lichte vliegroest op de assen in de tandwielkast (ontvochtiger ontbreekt).

Afbeelding 22: Binnenkant tandwielkast

•
•

•

Veerbuffers onduidelijk of deze nog voldoen aan de ontwerpgegevens, weinig veerbeweging zichtbaar,
slechts ca. 3mm
Handaandrijving niet getest i.v.m. ontbreken van instructie en onbekendheid van de brugbedienaar met
mogelijke overbruggingen in de besturingsinstallatie, de conditie en afstelling van de rem en de
ongewenste mogelijke veroorzaking van te lange verkeersstremming.
Balancering/overgewicht/opzetdruk brug onbekend (brug heeft wel duidelijk overgewicht, gezien de
eenzijdige slijtage van de vertanding).

Afbeelding 23: Tanden rondsel en panamawiel

•

De hoofddraaipunten maar ook andere locaties zijn zeer vuil, waardoor inspectie niet of nauwelijks
mogelijk is. Tevens zal nat vuil (vochtige grond) niet drogen en het verouderingsproces versnellen. Wel
veel corrosie zichtbaar.

Afbeelding 24: Vuiligheid rond mechanische en stalen componenten
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•

De remtrommel is vervuild en mogelijk gecorrodeerd. Het lijkt erop dat de rem niet meer goed
functioneert. De rem wordt alleen beschermd door een gammele stalen kap. Er wordt geen afgesloten
kap en verwarming toegepast, waardoor vocht en vervuiling vrij spel hebben.
De remtruster is verouderd en niet meer vervangbaar.

Afbeelding 25: Aandrijfmotor en reminstallatie

•

De corrosie van het panamawiel, ondersteuningsframe en vastzetklem lijkt qua omvang en intensiteit
toegenomen te zijn. Er zijn na de vorige inspectie geen herstelwerkzaamheden aan de conservering
uitgevoerd. Lokaal ernstige corrosie zichtbaar. Materiaalafnames kunnen pas goed beoordeeld worden
na het stralen.

Afbeelding 26: Gecorrodeerde onderdelen van de mechanische uitrusting
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5
•

Elektrotechnische installatie
De aansluitingen van de landverkeersseinen zijn aanraakbaar. Dit voldoet niet aan de minimale
veiligheidseisen zoals gesteld in de NEN 1010.
De aansluitingen in het voorsein aan de noordzijde van de brug zijn zwaar gecorrodeerd.

•

Afbeelding 27: Aansluiting voorsien noordzijde

•
•

De aansluitingen van alle andere landverkeersseinen zijn gecorrodeerd.
De mast van het landverkeerssein aan de zuidoostzijde van de brug is niet vereffend. De aanwezige
aardingskabel is niet aangesloten.
Er is geen voorsein aanwezig op de zijweg aan de zuidzijde van het object.
Alle masten van de landverkeersseinen staan in meerdere of mindere mate scheef. Hierdoor is het
seinbeeld verstoord.

•
•

Afbeelding 28: Overzicht van de landverkeersseinen

•

De PLC, frequentieomvormer en sensoren zijn aan het einde van de levensduur gekomen.
Vervangende onderdelen en reparaties hieraan zijn niet meer mogelijk.

Afbeelding 29: PLC, frequentieomvormer en positiesensor
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•

Er zijn twee verdeeldozen in de bedienruimte aanwezig die niet voldoen aan de veiligheidseisen. Één
verdeeldoos heeft een maximale belasting van 10A, bij de andere doos is het snoer uit de trekontlasting
geschoten.
Op het gehele complex is geen noodverlichting en/of vluchtwegverlichting aanwezig.
Er is geen verlichting aanwezig bij de trap naar de basculekelder.

•
•

Afbeelding 30: Trap naar basculekelder

•

In de laskast naast de kWh-meter is niet aangesloten bedrading aanwezig. Het is niet bekend of deze
bedrading spanningsloos is.

Afbeelding 31: Laskast in basculekelder

•
•
•
•
•

In de gehele elektrische installatie is geen codering van kasten, groepen en/of componenten aanwezig.
Ge
Er zijn 2 lampen van de afsluitboomverlichting defect.
Kabelpad naar de oplegzijde van de brug niet bekend.
Geen tekeningenpakket aanwezig, geen technisch dossier.

Afbeelding 32: Bekabeling oplegzijde brug
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•

Machineveiligheid / CE-markering
De hoofddraaipunten zijn niet bereikbaar via een vaste trap of ladder. Er zijn geen ladder borgpunten
aanwezig. Het onderhoud aan de hoofddraaipunten zal gebeuren met losse ladders.
De vloeren van de kelder zijn niet te bereikbaar via een vaste trap of ladder. Er zijn geen ladder
borgpunten aanwezig. De vloeren zullen bereikt worden met losse ladders.
De aandrijving en deels het bewegingswerk is niet makkelijk bereikbaar, hier dient geklommen en
geklauterd te worden.
De middelste hoofddraaipunten zijn eigenlijk op geen enkele acceptabele wijze te bereiken.

•
•
•

Afbeelding 33: Ontbreken van vaste ladders

•
•
•

•
•

Op de vloeren van de kelder zijn geen noodstoppen aanwezig, ondanks dat daar wel mensen zich
kunnen ophouden en tevens een gevaar lopen voor bewegende delen.
Leuningwerk in de kelder is op de juiste hoogte gezien bestaand leuningwerk. Het staat van het
leuningwerk kan nog als bruikbaar worden getypeerd.
Aan de oostzijde bevindt zich in het dak van de kelder een luik. Dit is t.b.v. het in- en uithijsen van
onderdelen. Aan de bovenzijde is het luik niet zichtbaar, dus stoeptegels zijn daaroverheen gelegd. Dit
is een zeer groot risico. De staat van dit luik is niet/nooit bekend. Alleen als daar aandacht aan wordt
besteed, echter met de huidige stand van tekeningen en berekeningen van deze brug, is dat
bedenkelijk. Op het moment van begeven, is de valhoogte ca. 4m, tevens is die locatie niet verlicht en
toegankelijk voor voornamelijk voetgangers.
De afwatering van het luik functioneert nog, echter de ophangbeugels hebben geen lange levensduur
meer.
Beugels aan het plafond zien er allemaal nog uitstekend uit.

Afbeelding 34: Hijsbeugels en beugels HWA goot luik
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•
•
•
•
•

Tussen het leuningwerk in de kelder en de aandrijving bestaat een opening, vallen is mogelijk.
Valhoogte ca. 1m80 op de vloer van de kelder.
De zuidoostelijke afsluitboom zit met zijn punt net onder takken. Met bladeren aan de tak zal deze
zakken en voor de punt komen, de afsluitboom kan blijven hangen achter deze takken.
De zuidwestelijke slagboom staat ergens midden in het gras, het inlopen van de gevarenzone en dus
achter de afsluitboom langslopen is levensgevaarlijk.
De afsluitbomen sluiten niet door middel van een vierkantsluiting. Hierdoor kunnen er passanten
ingesloten raken tussen de aan- en afrijbomen.
Er is geen bebording aangebracht om te waarschuwen dat de afsluitbomen automatisch sluiten.

Afbeelding 35: Posities afsluitbomen

•
•
•
•

De trap om van de keuken naar de kelder af te dalen heeft geen handrail. Zie ook afbeelding 30.
De elektrische boiler in de keuken dient waarschijnlijk gekeurd te moeten zijn.
Er is geen geluidsignaal alvorens bewegen, niet voor onderhoud, maar ook niet voor verkeer en
scheepvaart. Hierdoor groot risico op geraakt te worden door dalende afsluitbomen.
Aan de noordzijde steken de voetgangers recht de weg over (mede rolstoelers). wegverkeer rijdt daar
50km/h, mensen dienen stoepranden op/af te stappen en over de rijbaanscheiding te stappen. Dit is
onacceptabel.

Afbeelding 36: Onlogische en gevaarlijke oversteekplaats
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Stamgegevens kunstwerk
Kunstwerknummer

B-014-G-O-G

Kunstwerktype

Beweegbare brug / Staal

Naam

Hoenkoopsebrug

Locatie / straat

Over de Hollandse IJssel / Zwier Regelingstraat

Gebruiksdoel

Gemengd verkeer

Verkeersklasse

45

Lengte (m)

49,6 m

Breedte (m)

15,6 m

Bouwjaar

1972

Korte beschrijving

Beweegbare stalen basculebrug met aan de zuidzijde de betonnen basculekelder en het
bedieningsgebouw en aan de noordzijde een betonnen aanbrug en fietstunnel. Aan beide
zijden zijn houten remmingwerken geplaatst.

Overzichtfoto's

Toestand n.a.v. inspectie

Inspectiegegevens
Inspectiedatum

2 april
04
mei 2020
2016

Inspecteur

T. van
Keesmaat
(Civiel)
/ S. van
Dijk
(Werktuigbouw) / D. Smits (Elektrisch)
S.
Dijk / H.
van Slobbe
/ T.
Keesmaat

Weertype

zonnig

Temperatuur (ºC)

8
20

Conclusie m.b.t. toestand

Matig

Levensduur na onderhoud

30 - 50 jaar
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Geconstateerde schades
Schadenummer

1

Hoofdonderdeel

val

Constructieonderdeel

slijtlaag

Subonderdeel

epoxyhars

Schadebeeld

is gescheurd (in langsrichting)

Plaats / spreiding

t.p.v. de rijsporen

Hoeveelheid / afmeting

op meerdere plaatsen

Oorzaak

verkeersbelasting

Risiconiveau

verhoogd

Hersteladvies

nader onderzoek

Urgentie

binnen 0-2 jaar

Aanvullende informatie

Langsscheuren in de slijtlaag bij orthotrope rijvloeren duiden mogelijk op scheuren in de
dekplaat of troglassen. Als de scheuren optreden aan de binnenzijde van de trogprofielen
zijn ze vanaf de onderzijde van het dek niet waar te nemen. Buiten de trogprofielen werd
onthechting van de conservering en onderroest aangetroffen (zie onderste foto) echter
eventuele scheurvorming was voor het oog niet waar te nemen. Advies: Tijdens vervanging
van de slijtlaag (zie schade 2) de dekplaat magnetisch onderzoeken op scheurvorming.

Schadefoto(s)

Maatregel

scheurdetectie orthotrope rijvloer

Inspectie 2020: Schade nog steeds aanwezig.
Stuks
Tarief (€) te zijn en Bedrag
(€)
De mate van scheurvorming
in deEenheid
slijtlaag lijkt toegenomen
bij diverse
scheuren treedt een bruine verkleuring op t.g.v. roestuittreding. Dit duidt mogelijk op
scheuren in de dekplaat. Verder vertonen 2 trogprofielen scheurindicaties in de
arbeid
lassen tegen
de dekplaat. Bij de lassen tussen de (eind)dwarsdragers en
hoofdliggers
en bij de aansluiting van de troggen op de dwarsdragers is geen
materiaal
scheurvorming geconstateerd. De onthechting van de conservering op de onderste
materieel
foto komt
alleen voor onder de latere uitbreiding van het westelijke voetpad en is
Totaalveroorzaakt
1 door laswerk
post aan de bovenzijde.
waarschijnlijk

Werksoort

Klasse

advisering

nader onderzoek

Interval

Planjaar

Status

Niveau

2017

actueel

veiligheid
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Geconstateerde schades
Schadenummer

2

Hoofdonderdeel

val

Constructieonderdeel

slijtlaag

Subonderdeel

epoxyhars

Schadebeeld

vertoont onthechting

Plaats / spreiding

westelijk voetpad / over een strook langs de schampkant van de hoofdrijbaan

Hoeveelheid / afmeting

ca. 4 m2

Oorzaak

onvoldoende hechting

Risiconiveau

verhoogd

Hersteladvies

vervangen

Urgentie

binnen 0-2 jaar

Aanvullende informatie

tevens scheurvorming in slijtlaag hoofdrijbaan, zie schade 1

Schadefoto(s)

Maatregel

Stuks

slijtlaag vervangen

Eenheid

Tarief (€)

Bedrag (€)

Inspectie 2020: Schade nog steeds aanwezig.
De slijtlaag
all-in is verder afgebrokkeld en gescheurd. Dit betreft het gedeelte op de
later aangebrachte verbreding van het voetpad. Waar de slijtlaag is verdwenen
materiaal
is het staal van de schampkant egaal licht geroest. De langsscheur in de
materieel
slijtlaag
bevindt zich op de overgang tussen het oorspronkelijke voetpad en de
verbredingsplaat
welke
Totaal
150 ca. 7 mm
m2hoger ligt.

Werksoort

Klasse

verharding

regulier onderhoud

Interval

15

Planjaar

Status

Niveau

2017

actueel

veiligheid
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Geconstateerde schades
Schadenummer

3

Hoofdonderdeel

val

Constructieonderdeel

dwarsdrager

Subonderdeel

onderflens

Schadebeeld

vertoont roest 5 - 15%

Plaats / spreiding

met name de einddwarsdrager bij de vooropleggingen

Hoeveelheid / afmeting

op diverse plaatsen verspreid over het val, zie aanvullende informatie

Oorzaak

klimatologische invloeden

Risiconiveau

beperkt

Hersteladvies

stralen en conserveren

Urgentie

binnen 0-2 jaar

Aanvullende informatie

tevens lokaal (zware) corrosie aan staalwerk opleggingen, hoofdliggers, langsliggers
(trogprofielen), ballastgedeelte, staalwerk langs sparingen in basculepijler,
bewegingswerken etc.
Advies: zie verslag conserveringsonderzoek d.d. 13 mei 2013

Schadefoto(s)

Eenheidaanwezig.
Tarief (€)
Bedrag (€)
Inspectie 2020: Stuks
Schade nog steeds
De
corrosie
lijkt
qua
omvang
en
intensiteit
enigzins
toegenomen
te zijn. Er zijn
stralen en conserveren staalconstructie
na de vorige inspectie geen herstelwerkzaamheden aan de conservering
all-in De minimale restdikte van de onderflens in het midden van de
uitgevoerd.
einddwarsdrager
boven de vooropleggingen bedraagt plaatselijk 6 mm. Dit is
materiaal
echter zeer lokaal (alleen onder de stuikverbinding op de onderste foto).
materieel
Materiaalafnames kunnen pas goed beoordeeld worden na het stralen.
Totaal
600
m2

Maatregel

Werksoort

Klasse

schilderwerk

regulier onderhoud

Interval

20

Planjaar

Status

Niveau

2017

actueel

gevolgschade
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Geconstateerde schades
Schadenummer

4

Hoofdonderdeel

landhoofd

Constructieonderdeel

frontwand

Subonderdeel

beton

Schadebeeld

zit los

Plaats / spreiding

noordelijke landhoofd / verspreid over het oppervlak

Hoeveelheid / afmeting

ca. 6 plekken met een afmeting van gem. 30 x 30 cm

Oorzaak

chloriden geinitieerde wapeningscorrosie

Risiconiveau

beperkt

Hersteladvies

repareren

Urgentie

binnen 0-2 jaar

Aanvullende informatie

Op de schadefoto zijn de holle delen omcirkeld. Di is een gevolg van de bovenliggende
lekkende voegovergang (zie schade 30)
Advies: beton saneren d.w.z. los en omringend vast beton zover weghakken totdat er geen
gecorrodeerde wapening meer wordt aangetroffen. Vervolgens repareren met krimpvrije
cementgebonden mortel en conservering herstellen

Schadefoto(s)

Stuks 2020: Schade
Eenheidnog steeds
Tarief
(€)
Bedrag (€)
Inspectie
onveranderd
aanwezig.

Maatregel

beton saneren en conservering herstellen
arbeid
materiaal
materieel
Totaal
Werksoort

Klasse

betonwerk

correctief onderhoud

1
Interval

m2
Planjaar

Status

Niveau

2017

actueel

gevolgschade
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Geconstateerde schades
Schadenummer

5

Hoofdonderdeel

steunpunt

Constructieonderdeel

wand

Subonderdeel

beton

Schadebeeld

is afgesprongen

Plaats / spreiding

zuidzijde middenpijler / verspreid over de gehele breedte van de pijler

Hoeveelheid / afmeting

Beton klinkt hol of is afgedrukt op ca. 10 plekken. Gem. 20x20 cm per plek.

Oorzaak

roestende wapening

Risiconiveau

beperkt

Hersteladvies

repareren

Urgentie

binnen 0-2 jaar

Aanvullende informatie

de betondekking is onvoldoende

Schadefoto(s)

Inspectie
onveranderd
aanwezig.
Stuks 2020: Schade
Eenheidnog steeds
Tarief
(€)
Bedrag (€)

Maatregel

betonschade herstellen (handmatig)
all-in
materiaal
materieel
Totaal
Werksoort

Klasse

betonwerk

correctief onderhoud

1
Interval

m2
Planjaar

Status

Niveau

2017

actueel

gevolgschade
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Geconstateerde schades
Schadenummer

6

Hoofdonderdeel

landhoofd

Constructieonderdeel

talud

Subonderdeel

afwerklaag

Schadebeeld

is uitgespoeld

Plaats / spreiding

beide taluds aan weerszijden van het noordelijk landhoofd

Hoeveelheid / afmeting

totaal ruwweg ca. 300 m2

Oorzaak

vervuiling

Risiconiveau

beperkt

Hersteladvies

constructie of omstandigheden wijzigen

Urgentie

binnen 0-2 jaar

Aanvullende informatie

grond uit het talud spoelt over het fietspad. Daardoor ontstaat een modderige/drassige
omgeving. Tevens veel zwerfvuil, graffiti en boomgroei tegen metselwerkwand.
Advies: terrein reinigen en herinrichten. Herinrichting d.m.v. aanbrengen taludbekleding (bijv.
grasbetonstenen) en hemelwaterafvoersysteem.

Schadefoto(s)

Inspectie
Stuks 2020: Eenheid
Tarief (€)
Bedrag (€)
Verharding gereinigd en taludbekledingen aangebracht, maar
inmiddels weer begroeid.

Maatregel

reinigen en bekleding/hwa aanbrengen
arbeid
materiaal
materieel
Totaal
Werksoort

Klasse

verharding

verbetermaatregel

1
Interval

post
Planjaar

Status

Niveau

2017

actueel

veiligheid
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Geconstateerde schades
Schadenummer

7

Hoofdonderdeel

leuning

Constructieonderdeel

regels en stijlen

Subonderdeel

conservering

Schadebeeld

vertoont kale plekken

Plaats / spreiding

Betreft de conservering op het staalwerk.

Hoeveelheid / afmeting

In totaal ca. 140 m1 leuningwerk.

Oorzaak

klimatologische invloeden

Risiconiveau

beperkt

Hersteladvies

conserveren

Urgentie

binnen 0-2 jaar

Aanvullende informatie

De conservering vertoont over vrijwel het gehele oppervlak een verouderd en slordig uiterlijk.
Ter plaatse van de voetplaten treedt lichte corrosie, zonder materiaalafname op.
Advies: zie verslag conserveringsonderzoek d.d. 13 mei 2013

Schadefoto(s)

Stuks
Eenheid
Tarief (€)
Bedrag (€)
Inspectie 2020:
Inmiddels
ook
op
diverse
plaatsen
corrosiedoorslag
bij
de
spijlen
en zware
stalen leuningwerk conservering bijwerken
corrosie met materiaalafname bij de voetplaten. Tevens op verschillende
all-in spijlen opgebold/open gebarsten en een regel van binnenuit
plaatsen
doorgeroest t.g.v. inwatering en vorst.
materiaal

Maatregel

materieel
Totaal
Werksoort

Klasse

schilderwerk

regulier onderhoud

140
Interval

10

m1
Planjaar

Status

Niveau

2017

actueel

gevolgschade
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Geconstateerde schades
Schadenummer

8

Hoofdonderdeel

leuning

Constructieonderdeel

regels en stijlen

Subonderdeel

staal

Schadebeeld

is vervormd

Plaats / spreiding

aan bovenzijde trap oostzijde en westelijke leuning op aanbrug noord

Hoeveelheid / afmeting

3 locaties

Oorzaak

mechanische invloed

Risiconiveau

beperkt

Hersteladvies

repareren

Urgentie

binnen 0-2 jaar

Aanvullende informatie

De geconstateerde schades bestaan uit een scheefstaande en deels afgescheurde
leuningstijl en twee kromme spijlen.

Schadefoto(s)

Maatregel

repareren leuningwerk

Stuks
Eenheid
Tarief (€)
Bedrag (€)
Inspectie 2020:
Bovenstaande geldt nog steeds en er zijn nieuwe vervormingen bij gekomen bij de leuning
bovenaan de oostelijke trap. Dit leuningdeel staat evenwijdig met het water en is ernstig
arbeid
vervormd bij de aansluiting met de leuning op de aanbrug. Van hetzelfde leuningdeel is ook
materiaal
een spijl op de
zuidoosthoek vervormd. Tevens incidenteel een leuningspijl opengebarsten
of doorgerot, zie schade 7

Totaal
Werksoort

Klasse

smidswerk

correctief onderhoud

1
Interval

post
Planjaar

Status

Niveau

2017

actueel

functioneren
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Geconstateerde schades
Schadenummer

9

Hoofdonderdeel

val

Constructieonderdeel

oplegging

Subonderdeel

staal

Schadebeeld

vertoont roest 60 - 100%

Plaats / spreiding

4 opleggingen aan de voorzijde van het val

Hoeveelheid / afmeting

boven- en onderzadel, inclusief verankeringen en staalwerk oplegrubber

Oorzaak

klimatologische invloeden

Risiconiveau

beperkt

Hersteladvies

stralen en conserveren

Urgentie

binnen 0-2 jaar

Aanvullende informatie

Advies: stralen en conserveren. Waar nodig onderdelen repareren of vervangen. De kosten
voor stralen en conserveren zijn inbegrepen bij schade 3.
Bij deze schade worden kosten voor (de)montage en reparatie/vervanging van onderdelen
geprijsd

Schadefoto(s)

Maatregel

groot onderhoud opleggingen

Stuks
Eenheid
Tarief (€)
Bedrag (€)
Inspectie 2020:
Bovenstaande geldt nog steeds. Tevens is bij de meest oostelijke oplegging het
oplegrubber met stalen raamwerk en ketting verdwenen, zie schade 39. Hierdoor
all-in
ligt het bovenzadel
bij gesloten brug ca. 1 cm vrij. Dit veroorzaakt overmatige
beweging
van het val tijdens verkeersbelasting.
materiaal

Totaal
Werksoort

Klasse

smidswerk

regulier onderhoud

4
Interval

20

post
Planjaar

Status

Niveau

2017

actueel

functioneren
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Geconstateerde schades
Schadenummer

10

Hoofdonderdeel

val

Constructieonderdeel

bebording

Subonderdeel

staal

Schadebeeld

is beschadigd

Plaats / spreiding

aan de oostzijde van het val

Hoeveelheid / afmeting

Het informatiebord is verbogen en vertoont kleine beschadigingen

Oorzaak

mechanische invloed

Risiconiveau

verwaarloosbaar

Hersteladvies

vervangen

Urgentie

binnen 0-2 jaar

Aanvullende informatie

Schadefoto(s)

Maatregel

Stuks

Eenheid

Tarief (€)

Bedrag (€)

Inspectie 2020: Schade nog steeds onveranderd aanwezig.

herstellen bebording
arbeid
materiaal
Totaal
Werksoort

Klasse

diversen

correctief onderhoud

1
Interval

stuk
Planjaar

Status

Niveau

2017

actueel

esthetica
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Geconstateerde schades
Schadenummer

11

Hoofdonderdeel

brugdek

Constructieonderdeel

hemelwaterafvoersysteem

Subonderdeel

buis

Schadebeeld

is te kort

Plaats / spreiding

t.p.v. de betonnen aanbruggen

Hoeveelheid / afmeting

8 stuks

Oorzaak

niet op de juiste wijze uitgevoerd

Risiconiveau

beperkt

Hersteladvies

constructie of omstandigheden wijzigen

Urgentie

binnen 0-2 jaar

Aanvullende informatie

hemelwater met schadelijke dooizouten komt op en dringt in de onderflenzen van de liggers.
Advies: HWA-systeem reconstrueren i.c.m. reconstructie schampkanten/goten, zie schade
29, 34 en 38

Schadefoto(s)

Maatregel

Stuks

reconstructie HWA-systeem
arbeid

Eenheid

Tarief (€)

Bedrag (€)

Inspectie 2020: Schade nog steeds onveranderd aanwezig.

materiaal
Totaal
Werksoort

Klasse

diversen

verbetermaatregel

1
Interval

post
Planjaar

Status

Niveau

2017

actueel

gevolgschade
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Geconstateerde schades
Schadenummer

12

Hoofdonderdeel

kelder

Constructieonderdeel

poer

Subonderdeel

beton

Schadebeeld

is afgesprongen

Plaats / spreiding

Op de zuidelijke hoek van de middenconsole in de bascule kelder

Hoeveelheid / afmeting

schadeoppervlak (voor zover zichtbaar) ca. 0,5 m2

Oorzaak

chloriden geinitieerde wapeningscorrosie

Risiconiveau

verhoogd

Hersteladvies

repareren

Urgentie

binnen 0-2 jaar

Aanvullende informatie

zie verslag betononderzoek d.d. 28-8 2013
Tevens zit een oude reparatieplek onder het westelijke draaipunt van het val los over ca.
70x30 cm.
Advies: betonreparaties uitvoeren i.c.m. het aanbrengen van kathodische bescherming
(inbooranodes)

Schadefoto(s)

Maatregel

Stuks

Eenheid

Tarief (€)

Bedrag (€)

betonreparatie i.c.m. kathodische bescherming

Inspectie 2020: Schade nog steeds onveranderd aanwezig.
arbeid Tevens betonschades (blootliggende wapening) aan onderzijde
materiaal luik, onderzijde wand naast westelijke buffer val oost en rond
sparingen hoofdliggers val.

Totaal
Werksoort

Klasse

betonwerk

correctief onderhoud

1
Interval

m2
Planjaar

Status

Niveau

2017

actueel

veiligheid
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Geconstateerde schades
Schadenummer

13

Hoofdonderdeel

kelder

Constructieonderdeel

leuning

Subonderdeel

staal

Schadebeeld

voldoet niet aan de huidige eisen

Plaats / spreiding

onder de ballastkisten / knieregel ontbreekt

Hoeveelheid / afmeting

totale lengte ca. 23 m1

Oorzaak

niet op de juiste wijze uitgevoerd

Risiconiveau

verhoogd

Hersteladvies

constructie of omstandigheden wijzigen

Urgentie

binnen 0-2 jaar

Aanvullende informatie

Tevens is het leuningwerk plaatselijk gecorrodeerd

Schadefoto(s)

Maatregel

Stuks

Eenheid

Tarief (€)

Bedrag (€)

leuning: regel aanbrengen, stralen en conserveren Inspectie 2020: Schade nog steeds onveranderd aanwezig.
arbeid
materiaal
Totaal
Werksoort

Klasse

staalwerk

correctief onderhoud

23
Interval

m1
Planjaar

Status

Niveau

2017

actueel

veiligheid
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Geconstateerde schades
Schadenummer

14

Hoofdonderdeel

kelder

Constructieonderdeel

luik

Subonderdeel

goot

Schadebeeld

is niet deugdelijk bevestigd

Plaats / spreiding

oostzijde basculekelder

Hoeveelheid / afmeting

8 zwaar aangetaste bevestigingsbeugels

Oorzaak

corrosie

Risiconiveau

beperkt

Hersteladvies

repareren

Urgentie

binnen 0-2 jaar

Aanvullende informatie

Tevens is de goot en afvoerbuis vervuild.
Advies: goot en afvoerbuis reinigen en beugels vervangen.

Schadefoto(s)

Maatregel

Stuks

goot reinigen en beugels vervangen

Eenheid

Tarief (€)

Bedrag (€)

Inspectie 2020: Schade nog steeds onveranderd aanwezig.

arbeid
materiaal
materieel
Totaal
Werksoort

Klasse

diversen

correctief onderhoud

8
Interval

stuk
Planjaar

Status

Niveau

2017

actueel

functioneren
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Geconstateerde schades
Schadenummer

15

Hoofdonderdeel

kelder

Constructieonderdeel

frame

Subonderdeel

staal

Schadebeeld

vertoont roest 0 - 5%

Plaats / spreiding

frames, buffers, vastzetinrichtingen en bewegingswerken in basculekelder

Hoeveelheid / afmeting

zie verslag conserveringsonderzoek d.d. 13 mei 2013

Oorzaak

lekkage

Risiconiveau

beperkt

Hersteladvies

stralen en conserveren

Urgentie

binnen 0-2 jaar

Aanvullende informatie

zie ook schade 3

Schadefoto(s)

Maatregel

kosten inbegrepen bij schade 3

Stuks 2020: Schade
Eenheidnog steeds
Tarief
(€)
Bedrag (€)
Inspectie
aanwezig.
De corrosie lijkt qua omvang en intensiteit toegenomen te zijn. Er
zijn na de vorige inspectie geen herstelwerkzaamheden aan de
arbeid conservering uitgevoerd. Materiaalafnames kunnen pas goed
materiaal beoordeeld worden na het stralen.

Totaal
Werksoort

Klasse

schilderwerk

correctief onderhoud

0
Interval

m2
Planjaar

Status

Niveau

2017

actueel

gevolgschade
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Geconstateerde schades
Schadenummer

16

Hoofdonderdeel

val

Constructieonderdeel

ballastkist

Subonderdeel

rubber

Schadebeeld

dicht niet af

Plaats / spreiding

Ter plaatse van 1 luik aan de bovenzijde van de ballastkist

Hoeveelheid / afmeting

totaal 4 luiken

Oorzaak

niet op de juiste wijze uitgevoerd

Risiconiveau

beperkt

Hersteladvies

nader onderzoek

Urgentie

binnen 0-2 jaar

Aanvullende informatie

Ten gevolge van het niet afdichten van het rubber kan hemelwater en dooizouten in de
ballastkisten komen met corrosie en aantasting van het staal als gevolg.
Advies:zie verslag conserveringsonderzoek d.d. 13 mei 2013

Schadefoto(s)

Maatregel

Stuks

Eenheid

Tarief (€)

Bedrag (€)

Inspectie 2020: Schade nog steeds onveranderd aanwezig.

stelpost groot onderhoud ballastruimtes
all-in
materiaal
Totaal
Werksoort

Klasse

schilderwerk

regulier onderhoud

1
Interval

20

post
Planjaar

Status

Niveau

2017

actueel

gevolgschade
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Geconstateerde schades
Schadenummer

17

Hoofdonderdeel

kelder

Constructieonderdeel

sleufomranding

Subonderdeel

staal

Schadebeeld

vertoont roest 60 - 100%

Plaats / spreiding

stalen frames rond doorvoering hoofdliggers val

Hoeveelheid / afmeting

4 stuks

Oorzaak

klimatologische invloeden

Risiconiveau

verhoogd

Hersteladvies

vastzetten

Urgentie

binnen 0-2 jaar

Aanvullende informatie

advies: zie verslag conserveringsonderzoek d.d. 13 mei 2013

Schadefoto(s)

Maatregel

Stuks

kosten inbegrepen bij schade 3

Eenheid

Tarief (€)

Bedrag (€)

Inspectie 2020: Schade nog steeds onveranderd aanwezig.

arbeid
materiaal
Totaal
Werksoort

Klasse

schilderwerk

correctief onderhoud

4
Interval

stuk
Planjaar

Status

Niveau

2017

actueel

veiligheid
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Geconstateerde schades
Schadenummer

18

Hoofdonderdeel

kelder

Constructieonderdeel

trap

Subonderdeel

beton

Schadebeeld

is afgesprongen

Plaats / spreiding

Aan de binnen(onder)zijde van de trap t.b.v. ingang naar het bedieningshuis.

Hoeveelheid / afmeting

In totaal ca. 1 m2 schade. Tevens ca. 8 m2 betonconservering bladddert

Oorzaak

lekkage

Risiconiveau

beperkt

Hersteladvies

repareren

Urgentie

binnen 0-2 jaar

Aanvullende informatie

Tevens is het beton op diverse plaatsen reeds gerepareerd. Waarschijnlijk wordt dit
veroorzaakt door inwatering via gescheurd voegwerk aan de buitenzijde.
Advies: Beton repareren en conservering beton herstellen.

Schadefoto(s)

Maatregel

Stuks

Eenheid

Tarief (€)

Bedrag (€)

beton plaatselijk repareren en conservering herstel Inspectie 2020: Schade nog steeds onveranderd aanwezig. De
arbeid vochtproblemen en betonschades worden veroorzaakt door
materiaal inwatering en mogelijk ook dooizoutbelasting aan de bovenzijde
(zie schade 50 en 51)
Totaal
Werksoort

Klasse

betonwerk

correctief onderhoud

8
Interval

m2
Planjaar

Status

Niveau

2017

actueel

gevolgschade
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Geconstateerde schades
Schadenummer

19

Hoofdonderdeel

kelder

Constructieonderdeel

vloer

Subonderdeel

beton

Schadebeeld

is afgesprongen

Plaats / spreiding

Ter plaatse van de entree naar de basculekelder

Hoeveelheid / afmeting

over een oppervlakte van ca. 2 m2.

Oorzaak

klimatologische invloeden

Risiconiveau

beperkt

Hersteladvies

repareren

Urgentie

binnen 0-2 jaar

Aanvullende informatie

Schadefoto(s)

Maatregel

Stuks

betonschade herstellen (handmatig)

Eenheid

Tarief (€)

Bedrag (€)

Inspectie 2020: Schade nog steeds onveranderd aanwezig.

all-in
materiaal
materieel
Totaal
Werksoort

Klasse

betonwerk

correctief onderhoud

2
Interval

m2
Planjaar

Status

Niveau

2017

actueel

functioneren
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Geconstateerde schades
Schadenummer

20

Hoofdonderdeel

val

Constructieonderdeel

koppelbalk

Subonderdeel

staal

Schadebeeld

vertoont roest 0 - 5%

Plaats / spreiding

betreft de kokerbalken tussen de hoofdliggers van het val

Hoeveelheid / afmeting

inwendig, met name de assen van de hoofddraaipunten

Oorzaak

klimatologische invloeden

Risiconiveau

beperkt

Hersteladvies

constructie of omstandigheden wijzigen

Urgentie

binnen 0-2 jaar

Aanvullende informatie

Advies: stralen en conserveren (is inbegrepen bij schadenr. 3) en vooraf zo nodig en indien
constructief mogelijk extra openingen aanbrengen t.b.v. de bereikbaarheid (stelpost). Plaats
en omvang te bepalen door constructeur.

Schadefoto(s)

Maatregel

Stuks

extra openingen t.b,v. conserveren

Eenheid

Tarief (€)

Bedrag (€)

Inspectie 2020: Schade nog steeds onveranderd aanwezig.

arbeid
materiaal
materieel
Totaal
Werksoort

Klasse

staalwerk

correctief onderhoud

1
Interval

post
Planjaar

Status

Niveau

2017

actueel

gevolgschade
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Geconstateerde schades
Schadenummer

21

Hoofdonderdeel

val

Constructieonderdeel

hoofdligger

Subonderdeel

staal

Schadebeeld

vertoont roest 0 - 5%

Plaats / spreiding

op meerdere plaatsen / met name op randen en condensvlakken

Hoeveelheid / afmeting

zie verslag conserveringsonderzoek d.d. 13 mei 2013

Oorzaak

klimatologische invloeden

Risiconiveau

beperkt

Hersteladvies

stralen en conserveren

Urgentie

binnen 0-2 jaar

Aanvullende informatie

zie ook schade nr. 3

Schadefoto(s)

Maatregel

Stuks

Eenheid

Tarief (€)

Bedrag (€)

Inspectie 2020: Schade nog steeds onveranderd aanwezig, zie ook
arbeid schadenr.3

kosten inbegrepen bij schade 3

materiaal
Totaal
Werksoort

Klasse

schilderwerk

correctief onderhoud

0
Interval

m2
Planjaar

Status

Niveau

2017

actueel

gevolgschade

Inspectierapport B-014-G-O-G

Pagina 22 van 91

Geconstateerde schades
Schadenummer

22

Hoofdonderdeel

bedieningsgebouw

Constructieonderdeel

ruit

Subonderdeel

glas

Schadebeeld

is gebroken

Plaats / spreiding

aan de noordoostzijde van het bedieningsgebouw.

Hoeveelheid / afmeting

1 ruit

Oorzaak

mechanische invloed

Risiconiveau

verhoogd

Hersteladvies

constructie of omstandigheden wijzigen

Urgentie

binnen 0-2 jaar

Aanvullende informatie

Advies: Alle onderste ruiten vervangen door ondoorzichtige panelen (wens van
beheerder/brugbediening)

Schadefoto(s)

Tarief (€)
Bedragis(€)
Inspectie 2020:Stuks
Schade nogEenheid
steeds onveranderd
aanwezig. Tevens
de ruit
ernaast lek en de ruit onder de tekst "Hoenkoopsebrug" was kapot en is
vervangen onderste ruiten door panelen
vervangen door enkelvoudig plexiglas. Het slot in de deur en de deurkruk
arbeid
zitten
los. Verder is de dakbedekking volgens de brugwachter ergens lek en er
liggen zware tegels op t.b.v. mastfundatie. De zonweringen buiten zijn
materiaal
verouderd, gescheurd en hangen los. De put voor de watermeter is toegedekt
met een zwaar stalen luik dat niet afgesloten is en het hek aan de achterzijde
Totaal
8
is gecorrodeerd.
Daar
bevindtstuk
zich ook een onafgeschermde drinkwaterkraan.
Maatregel

Werksoort

Klasse

diversen

correctief onderhoud

Interval

Planjaar

Status

Niveau

2017

actueel

veiligheid

Inspectierapport B-014-G-O-G

Pagina 23 van 91

Geconstateerde schades
Schadenummer

23

Hoofdonderdeel

bedieningsgebouw

Constructieonderdeel

wand

Subonderdeel

tegel

Schadebeeld

zit los

Plaats / spreiding

onder de raamkozijnen aan de binnenzijde van het bedieningshuis

Hoeveelheid / afmeting

en plaatselijk op de vloer / ca. 2 m2

Oorzaak

klimatologische invloeden

Risiconiveau

beperkt

Hersteladvies

repareren

Urgentie

binnen 0-2 jaar

Aanvullende informatie

tevens is het voegwerk hier en daar slecht.
Advies: tegelwerk afkloppen, losse tegels voorzichtig verwijderen, schoonmaken of
vervangen en stellen in nieuwe specie of lijm. Slecht voegwerk vervangen.

Schadefoto(s)

Maatregel

Stuks

Eenheid

Tarief (€)

Bedrag (€)

Inspectie 2020: Schade nog steeds onveranderd aanwezig.

herstellen tegelwerk incl. voegwerk
arbeid
materiaal
materieel
Totaal
Werksoort

Klasse

diversen

correctief onderhoud

2
Interval

m2
Planjaar

Status

Niveau

2017

actueel

esthetica
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Geconstateerde schades
Schadenummer

24

Hoofdonderdeel

steunpunt

Constructieonderdeel

wrijfgording

Subonderdeel

hout

Schadebeeld

is rot

Plaats / spreiding

Plaatselijk verspreid over de wrijfgordingen t.p.v. het val.

Hoeveelheid / afmeting

in totaal ca. 6 m1

Oorzaak

aantasting door houtrot

Risiconiveau

beperkt

Hersteladvies

vervangen

Urgentie

binnen 0-2 jaar

Aanvullende informatie

wrijfgording waar nodig plaatselijk vervangen i.c.m. vervangen palen omliggende
remmingwerken.

Schadefoto(s)

Maatregel

Stuks

Eenheid

Tarief (€)

Bedrag (€)

niet binnen
scope
Inspectie
2020:
Schade nog steeds onveranderd aanwezig.
arbeid
materiaal
materieel
Totaal
Werksoort

Klasse

houtwerk

n.v.t.

6
Interval

m1
Planjaar

Status

Niveau

2017

actueel

functioneren
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Geconstateerde schades
Schadenummer

25

Hoofdonderdeel

bedieningsgebouw

Constructieonderdeel

boeiboord

Subonderdeel

hout

Schadebeeld

vertoont materiaalafname 50% - 100%

Plaats / spreiding

oostzijde 1 plank aan uiteinde grotendeels weggerot

Hoeveelheid / afmeting

Tevens conservering boeiboorden en leuningregels verschraald, zie ook schade 27

Oorzaak

klimatologische invloeden

Risiconiveau

beperkt

Hersteladvies

vervangen

Urgentie

binnen 0-2 jaar

Aanvullende informatie

plank 18 x 4 x 400 cm.
Wens van de beheerder: houten boeiboorden en houten regels leuningwerk vervangen door
kunststof en naam/bouwjaar brug (2x) nieuw aanbrengen

Schadefoto(s)

Maatregel

Stuks

Eenheid

Tarief (€)

Bedrag (€)

boeiboorden/leuningregels vervangen door kunstst Inspectie 2020: Schade nog steeds onveranderd aanwezig.
arbeid Het vervangen door kunststof was destijds een persoonlijke wens
van de beheerder. De vraag is of dit een juiste keus is
materiaal
(heroverwegen?)
materieel
Totaal
Werksoort

Klasse

houtwerk

correctief onderhoud

1
Interval

post
Planjaar

Status

Niveau

2017

actueel

esthetica
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Geconstateerde schades
Schadenummer

26

Hoofdonderdeel

bedieningsgebouw

Constructieonderdeel

deur

Subonderdeel

hout

Schadebeeld

vertoont gat (en)

Plaats / spreiding

onderzijde stijlen deurkozijn toegangsdeur naar de basculekelder.

Hoeveelheid / afmeting

tevens schilderwerk verschraald en dof

Oorzaak

aantasting door houtrot

Risiconiveau

beperkt

Hersteladvies

vervangen

Urgentie

binnen 0-2 jaar

Aanvullende informatie

Advies: deurkozijn en deur vervangen (vandalismebestendig).

Schadefoto(s)

Maatregel

Stuks

deur en kozijn vervangen (vandalismebestendig)

Eenheid

Tarief (€)

Bedrag (€)

Inspectie 2020: Schade nog steeds onveranderd aanwezig.

arbeid
materiaal
Totaal
Werksoort

Klasse

diversen

correctief onderhoud

1
Interval

post
Planjaar

Status

Niveau

2017

actueel

esthetica
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Geconstateerde schades
Schadenummer

27

Hoofdonderdeel

leuning

Constructieonderdeel

regel (hout)

Subonderdeel

conservering

Schadebeeld

bladdert

Plaats / spreiding

Leuningwerk op landhoofden en boeiboorden bedieningshuis

Hoeveelheid / afmeting

In totaal ca. 80 m2

Oorzaak

klimatologische invloeden

Risiconiveau

beperkt

Hersteladvies

constructie of omstandigheden wijzigen

Urgentie

binnen 0-2 jaar

Aanvullende informatie

houtwerk tevens begroeid met algen en plaatselijk beklad. De bevestigingsmiddelen zijn
gecorrodeerd.
Advies: houten delen vervangen door kunststof, zie schade 25. De kosten voor het
conserveren van de stalen stijlen zijn inbegrepen in schade 7.

Schadefoto(s)

Maatregel

Stuks

zie schade 25 voor kosten

Eenheid

Tarief (€)

Bedrag (€)

Inspectie 2020: Schade nog steeds onveranderd aanwezig.

arbeid
materiaal
Totaal
Werksoort

Klasse

diversen

correctief onderhoud

m2
Interval

Planjaar

Status

Niveau

2017

actueel

gevolgschade
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Geconstateerde schades
Schadenummer

28

Hoofdonderdeel

val

Constructieonderdeel

radkeerder

Subonderdeel

staal

Schadebeeld

is vervormd

Plaats / spreiding

scheiding tussen hoofdrijbaan en fietspad

Hoeveelheid / afmeting

Totale lengte radkeerders ca. 10 m1

Oorzaak

verkeersbelasting

Risiconiveau

beperkt

Hersteladvies

constructie of omstandigheden wijzigen

Urgentie

binnen 0-2 jaar

Aanvullende informatie

Advies: bij eerstvolgend groot onderhoud aan het val de radkeerders demonteren, richten of
vervangen en weer monteren met nieuwe bevestigingsmiddelen. Op het val extra
ondersteuningen aanbrengen.

Schadefoto(s)

Maatregel

reconstructie radkeerders

Stuks nog steeds
Eenheid
Tariefaanwezig.
(€)
Bedrag
Inspectie 2020: Schade
onveranderd
Tevens
op (€)
meerdere plaatsen doorgeroest en gescheurd.

arbeid
materiaal
Totaal
Werksoort

Klasse

smidswerk

verbetermaatregel

10
Interval

m1
Planjaar

Status

Niveau

2017

actueel

functioneren
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Geconstateerde schades
Schadenummer

29

Hoofdonderdeel

brugdek

Constructieonderdeel

radkeerder

Subonderdeel

beton

Schadebeeld

is beschadigd

Plaats / spreiding

betreft de prefab gootelementen tussen hoofdrijbaan en fietspad

Hoeveelheid / afmeting

minimaal 7 van de 27 elementen gebroken, los of verschoven. Totale lengte 35 m1

Oorzaak

verkeersbelasting

Risiconiveau

verhoogd

Hersteladvies

constructie of omstandigheden wijzigen

Urgentie

binnen 0-2 jaar

Aanvullende informatie

Geadviseerd wordt om gelijktijdig met het vervangen van de verharding (zie schade 31, 34
en 38) de gootelementen te verwijderen en de schampkant te reconstrueren met daarlangs
waterdichte gietasfalt goten en HWA-buizen, zodat het betondek niet meer belast wordt door
water en dooizouten.

Schadefoto(s)

Maatregel

reconstructie radkeerders/goten

Inspectie 2020: Beschadigde
zijn verwijderd
elementen
Stuks elementen
Eenheid
Tarief en
(€) de overige Bedrag
(€) zijn
herverdeeld. Dit heeft er voor gezorgd dat er grote open ruimten tussen de
achtergebleven elementen zijn ontstaan. Dit zijn ongewenste discontinuiteiten uit
oogpunt van
verkeersveiligheid. Tevens vertonen enkele van de overgebleven
arbeid
elementen
bezwijkscheuren.
materiaal

Totaal
Werksoort

Klasse

betonwerk

verbetermaatregel

35
Interval

m1
Planjaar

Status

Niveau

2017

actueel

functioneren
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Geconstateerde schades
Schadenummer

30

Hoofdonderdeel

brugdek

Constructieonderdeel

voegovergang

Subonderdeel

rubber

Schadebeeld

is lek

Plaats / spreiding

landhoofd noord

Hoeveelheid / afmeting

plaatselijk lek- en roestsporen en betonschades bij landhoofd, zie onderste foto en schade 4

Oorzaak

verouderde constructie

Risiconiveau

verhoogd

Hersteladvies

vervangen

Urgentie

binnen 0-2 jaar

Aanvullende informatie

Tevens staalwerk matig geroest. Door lekkage van hemelwater dringen schadelijke
dooizouten in de onderliggende constructie.
Advies: rubberprofiel vervangen of een geheel nieuwe voegovergang aanbrengen i.c.m. met
bijv. kathodische bescherming (afhankelijk van chloridenonderzoek schade 4)

Schadefoto(s)

Maatregel

Stuks

vervangen rubber profiel en herstellen voegbalk

Eenheid

Tarief (€)

Bedrag (€)

Inspectie 2020: Schade nog steeds onveranderd aanwezig.

all-in
materiaal
materieel
Totaal
Werksoort

Klasse

diversen

renovatie / vervangen

16
Interval

10

m1
Planjaar

Status

Niveau

2017

actueel

gevolgschade
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Geconstateerde schades
Schadenummer

31

Hoofdonderdeel

brugdek

Constructieonderdeel

verharding

Subonderdeel

asfalt

Schadebeeld

vertoont spoorvorming

Plaats / spreiding

op aanbruggen en landhoofden t.p.v. de rijsporen.

Hoeveelheid / afmeting

max. 4 cm diep. Tevens is de belijning op meerdere plaatsen geheel weggesleten.

Oorzaak

verkeersbelasting

Risiconiveau

verhoogd

Hersteladvies

vervangen

Urgentie

binnen 0-2 jaar

Aanvullende informatie

Advies: mede i.v.m. de leeftijd en het niet waterdicht zijn (zie schade 32) de gehele
asfaltconstructie vervangen, inclusief het gedeelte boven de stootplaten. Vooraf het beton
waar nodig saneren en voorzien van een waterdicht membraan. Na aanbrengen het asfalt
langs schampkanten en voegovergangen inzagen, uitbreken en vullen met gietasfalt
(waterdichte goot creeren). Aansluitende nieuwe belijning aanbrengen.

Schadefoto(s)

Maatregel

Stuks

asfaltconstructie vervangen (incl. kantopsluiting)
all-in
materiaal
Totaal
Werksoort

Klasse

verharding

regulier onderhoud

Eenheid

Tarief (€)

Bedrag (€)

Inspectie 2020: Schade nog steeds onveranderd aanwezig.
Door de verzakking van het asfalt t.o.v. de stalen randbalken van
de voegovergangen ontstaat een hoogteverschil van gem. 2 cm.
Dit zorgt voor onnodig geluidsoverlast.

380
Interval

30

m2
Planjaar

Status

Niveau

2017

actueel

veiligheid
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Geconstateerde schades
Schadenummer

32

Hoofdonderdeel

brugdek

Constructieonderdeel

verharding

Subonderdeel

asfalt

Schadebeeld

in niet waterdicht

Plaats / spreiding

langs schampkanten en voegovergangen en mogelijk ook bij oude reparatieplekken

Hoeveelheid / afmeting

gevaar voor aantasting van het onderliggend betondek door schadelijke dooizouten

Oorzaak

niet op de juiste wijze uitgevoerd

Risiconiveau

verhoogd

Hersteladvies

repareren

Urgentie

binnen 0-2 jaar

Aanvullende informatie

Naar aanleiding hiervan is nader onderzoek gedaan, zie verslag betononderzoek d.d. 28-82013. Daaruit blijkt dat op de plaats van de boorkernen geen hoge chloridenpercentages zijn
aangetroffen, echter het beton onder het asfalt heeft op 4 van de 6 onderzoeklocaties weinig
samenhang. Advies: stelpost opnemen voor grootschalige reparatie van het beton tijdens
vervanging asfalt.

Schadefoto(s)

Maatregel

Stuks

Eenheid

Tarief (€)

Bedrag (€)

Inspectie 2020: Schade nog steeds onveranderd aanwezig.

stelpost betonreparaties onder verharding
arbeid
materiaal
Totaal
Werksoort

Klasse

betonwerk

correctief onderhoud

1
Interval

post
Planjaar

Status

Niveau

2017

actueel

functioneren
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Geconstateerde schades
Schadenummer

33

Hoofdonderdeel

brugdek

Constructieonderdeel

beeindigingsijzer

Subonderdeel

beton

Schadebeeld

zit los

Plaats / spreiding

bovenzijde wafelijzer op zuidelijk landhoofd

Hoeveelheid / afmeting

verspreid over de gehele breedte

Oorzaak

verkeersbelasting

Risiconiveau

verhoogd

Hersteladvies

vervangen

Urgentie

binnen 0-2 jaar

Aanvullende informatie

Tevens vertoont de aansluiting met het naastliggende asfalt kieren en de HWA put is verzakt.
Advies: herstellen tijdens vervanging asfaltconstructie.

Schadefoto(s)

Maatregel

Stuks

Eenheid

Tarief (€)

Bedrag (€)

Inspectie 2020: Schade nog steeds onveranderd aanwezig.

betonschade herstellen (handmatig)
all-in
materiaal
Totaal
Werksoort

Klasse

betonwerk

correctief onderhoud

2
Interval

m2
Planjaar

Status

Niveau

2017

actueel

veiligheid

Inspectierapport B-014-G-O-G

Pagina 34 van 91

Geconstateerde schades
Schadenummer

34

Hoofdonderdeel

brugdek

Constructieonderdeel

verharding

Subonderdeel

tegel

Schadebeeld

is gebroken

Plaats / spreiding

oostelijk fietspad, ten noorden van het val.

Hoeveelheid / afmeting

ca. 15 stuks

Oorzaak

verkeersbelasting

Risiconiveau

beperkt

Hersteladvies

vervangen

Urgentie

binnen 0-2 jaar

Aanvullende informatie

De tegels liggen in stelspecie. Het tegelwerk is niet waterdicht, waardoor ook hier water en
schadelijke dooizouten vrij toegang hebben tot het betondek, zie ook schade 32.
Advies: Gelijktijdig met het vervangen van het asfalt en de reconstructie van de
goot/radkeerder de tegels en stelspecie verwijderen en het fiets/voetpad reconstrueren.

Schadefoto(s)

Stuks 2020: Schade
Eenheidnog steeds
Tarief
(€)
Bedrag (€)
Inspectie
onveranderd
aanwezig.
Wel meer tegels gebroken.

Maatregel

reconstructie fiets/voetpad oost
arbeid
materiaal
Totaal
Werksoort

Klasse

betonwerk

verbetermaatregel

200
Interval

m2
Planjaar

Status

Niveau

2017

actueel

veiligheid
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Geconstateerde schades
Schadenummer

35

Hoofdonderdeel

landhoofd

Constructieonderdeel

wand

Subonderdeel

metselwerk

Schadebeeld

dicht niet af

Plaats / spreiding

bovenzijde van metselwerkwanden t.p.v. de landhoofden en het bedieningshuis

Hoeveelheid / afmeting

totaal ca. 8 m2.

Oorzaak

klimatologische invloeden

Risiconiveau

beperkt

Hersteladvies

afdichten

Urgentie

binnen 0-2 jaar

Aanvullende informatie

Ten gevolge van inwatering i.c.m. vorst kan schade aan de metselwerk voorzetwand
ontstaan.
Advies: de bovenzijde van de metselwerkwanden waterdicht afwerken

Schadefoto(s)

Maatregel

Stuks

bovenzijde metselwerk waterdicht afwerken

Eenheid

Tarief (€)

Bedrag (€)

Inspectie 2020: Schade nog steeds onveranderd aanwezig.

arbeid
materiaal
Totaal
Werksoort

Klasse

diversen

correctief onderhoud

8
Interval

m2
Planjaar

Status

Niveau

2017

actueel

gevolgschade

Inspectierapport B-014-G-O-G

Pagina 36 van 91

Geconstateerde schades
Schadenummer

36

Hoofdonderdeel

landhoofd

Constructieonderdeel

schampkant

Subonderdeel

afdichting

Schadebeeld

ontbreekt

Plaats / spreiding

Ter plaatse van het noordelijk landhoofd aan oost- en westzijde

Hoeveelheid / afmeting

totaal ca. 1 m1

Oorzaak

niet op de juiste wijze uitgevoerd

Risiconiveau

beperkt

Hersteladvies

constructie of omstandigheden wijzigen

Urgentie

binnen 0-2 jaar

Aanvullende informatie

normaliter loopt het afdichtingsprofiel van de voegovergang door tot tussen de
schampkanten. Het uiteinde van het rubber wordt dan omhoog gezet. Zodoende kan geen
hemelwater met schadelijke dooizouten op de onderliggende constructie stromen. Dit is nu
wel het geval.
Advies: aandachtspunt bij onderhoud/reconstructie voegovergang, zie schade 30.

Schadefoto(s)

Maatregel

Stuks

voeg schampkanten afdichten (kosten bij schade 3

Eenheid

Tarief (€)

Bedrag (€)

Inspectie 2020: Schade nog steeds onveranderd aanwezig.

arbeid
materiaal
Totaal
Werksoort

Klasse

betonwerk

verbetermaatregel

1
Interval

m1
Planjaar

Status

Niveau

2017

actueel

gevolgschade
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Geconstateerde schades
Schadenummer

37

Hoofdonderdeel

leuning

Constructieonderdeel

regels en stijlen

Subonderdeel

voegafdichting

Schadebeeld

ligt los

Plaats / spreiding

Bij vrijwel alle ankerplaten dicht de aangebrachte kitrand niet meer af

Hoeveelheid / afmeting

ca. 150 ankerplaten.

Oorzaak

klimatologische invloeden

Risiconiveau

beperkt

Hersteladvies

verwijderen

Urgentie

binnen 0-2 jaar

Aanvullende informatie

De verankeringsplaten liggen verdiept in de schampkanten. In de huidige situatie werkt de
kit averechts. Vervuiling en vochtbelasting wordt door de kit langer vastgehouden.
Advies: kitresten verwijderen en verankeringen reinigen voorafgaand aan het conserveren
van het leuningwerk

Schadefoto(s)

Maatregel

Stuks

kitranden verwijderen en verankeringen reinigen

Eenheid

Tarief (€)

Bedrag (€)

Inspectie 2020: Schade nog steeds onveranderd aanwezig.

arbeid
materiaal
materieel
Totaal
Werksoort

Klasse

diversen

correctief onderhoud

1
Interval

post
Planjaar

Status

Niveau

2017

actueel

gevolgschade
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Geconstateerde schades
Schadenummer

38

Hoofdonderdeel

brugdek

Constructieonderdeel

slijtlaag

Subonderdeel

bitumen

Schadebeeld

ligt los

Plaats / spreiding

westelijk voetpad / strook naast de trottoirband

Hoeveelheid / afmeting

op meerdere plaatsen los of hol klinkend bij afkloppen

Oorzaak

klimatologische invloeden

Risiconiveau

beperkt

Hersteladvies

constructie of omstandigheden wijzigen

Urgentie

binnen 0-2 jaar

Aanvullende informatie

het materiaal lijkt op wegtapijt met daaronder stelspecie. Evenals bij de bestrating aan de
oostzijde (zie schade 34) geldt ook hier dat de verharding niet waterdicht is, waardoor water
en schadelijke dooizouten vrij toegang hebben tot het betondek.
Advies: Gelijktijdig met het vervangen van het asfalt en de reconstructie van het oostelijk
fiets/voetpad de slijtlaag en stelspecie verwijderen en het voetpad reconstrueren.

Schadefoto(s)

Maatregel

Stuks

arbeid
materiaal
Totaal
Klasse

betonwerk

verbetermaatregel

Tarief (€)

Bedrag (€)

Inspectie 2020: Schade nog steeds onveranderd aanwezig.

reconstructie voetpad west

Werksoort

Eenheid

Dit betreft de later aangebrachte verbreding van het westelijk
voetpad

80
Interval

m2
Planjaar

Status

Niveau

2017

actueel

gevolgschade
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Geconstateerde schades
Schadenummer

39

Hoofdonderdeel

val

Constructieonderdeel

oplegging

Subonderdeel

rubber

Schadebeeld

ontbreekt

Plaats / spreiding

bij de meest oostelijke vooroplegging.

Hoeveelheid / afmeting

1 van de 4 oplegrubbers tussen de zadels van de 4 vooropleggingen

Oorzaak

onbekend

Risiconiveau

verhoogd

Hersteladvies

aanbrengen

Urgentie

binnen 0-2 jaar

Aanvullende informatie

het betreft een vrijliggende rubberen plaat welke aan het onderzadel bevestigd hoort te zijn
met een stalen ketting, zie onderste foto. Door het ontbreken van het rubber ligt het
bovenzadel vrij van het onderzadel.
Advies: op korte termijn aanbrengen om klapperen te voorkomen.

Schadefoto(s)

Stuks 2020: Schade
Eenheidnog steeds
Tarief
(€)
Bedrag (€)
Inspectie
onveranderd
aanwezig.

Maatregel

aanbrengen rubber tussen oplegzadels
arbeid
materiaal
Totaal
Werksoort

Klasse

smidswerk

correctief onderhoud

1
Interval

post
Planjaar

Status

Niveau

2017

actueel

gevolgschade
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Geconstateerde schades
Schadenummer

40

Hoofdonderdeel

val

Constructieonderdeel

langsligger (trogprofiel)

Subonderdeel

staal

Schadebeeld

vertoont roest 0 - 5%

Plaats / spreiding

Verspreid over alle troggen, voornamelijk aan de onderzijde

Hoeveelheid / afmeting

zie verslag conserveringsonderzoek d.d. 13 mei 2013

Oorzaak

klimatologische invloeden

Risiconiveau

beperkt

Hersteladvies

stralen en conserveren

Urgentie

binnen 0-2 jaar

Aanvullende informatie

zie ook schade 3

Schadefoto(s)

Maatregel

Stuks

kosten inbegrepen bij schade 3

Eenheid

Tarief (€)

Bedrag (€)

Inspectie 2020: Schade nog steeds onveranderd aanwezig, zie ook
arbeid schade 3.

materiaal
Totaal
Werksoort

Klasse

schilderwerk

correctief onderhoud

0
Interval

m2
Planjaar

Status

Niveau

2017

actueel

gevolgschade
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Geconstateerde schades
Schadenummer

41

Hoofdonderdeel

remmingwerk

Constructieonderdeel

paal

Subonderdeel

hout

Schadebeeld

vertoont materiaalafname 50% - 100%

Plaats / spreiding

remmingwerk aan de voorzijde van het bedieningshuis

Hoeveelheid / afmeting

alle 3 de palen van het remmingwerk

Oorzaak

aantasting door houtrot

Risiconiveau

verhoogd

Hersteladvies

vervangen

Urgentie

binnen 0-2 jaar

Aanvullende informatie

de overige onderdelen zijn voor zover zichtbaar in goede staat.
Advies: remmingwerk (de)monteren en palen vervangen

Schadefoto(s)

Maatregel

Stuks

Eenheid

Tarief (€)

Bedrag (€)

niet binnen
scope
Inspectie
2020:
Schade nog steeds onveranderd aanwezig.
arbeid
materiaal
Totaal
Werksoort

Klasse

houtwerk

n.v.t.

3
Interval

stuk
Planjaar

Status

Niveau

2017

actueel

functioneren
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Geconstateerde schades
Schadenummer

42

Hoofdonderdeel

remmingwerk

Constructieonderdeel

wrijfstijl

Subonderdeel

hout

Schadebeeld

vertoont materiaalafname 50% - 100%

Plaats / spreiding

remmingwerk aan oostzijde van de middenpijler

Hoeveelheid / afmeting

1 klos onder de onderste wrijfgording

Oorzaak

aantasting door houtrot

Risiconiveau

beperkt

Hersteladvies

vervangen

Urgentie

binnen 0-2 jaar

Aanvullende informatie

Tevens wrijfgording aan oostelijk uiteinde gespleten/aangetast.
Advies: klos vervangen i.c.m. vervangen palen bij overige remmingwerken

Schadefoto(s)

Maatregel

Stuks

Eenheid

Tarief (€)

Bedrag (€)

niet
binnen
scope
Inspectie
2020:
Schades verergerd. 2e en 3e paal vanaf de brug vertonen forse aantasting door houtrot en het uiteinde
van de aangetaste wrijfgording is afgebroken.arbeid
materiaal
materieel
Totaal
Werksoort

Klasse

houtwerk

n.v.t.

1
Interval

stuk
Planjaar

Status

Niveau

2017

actueel

functioneren
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Geconstateerde schades
Schadenummer

43

Hoofdonderdeel

remmingwerk

Constructieonderdeel

paal

Subonderdeel

hout

Schadebeeld

vertoont materiaalafname 50% - 100%

Plaats / spreiding

remmingwerk aan oostzijde landhoofd noord

Hoeveelheid / afmeting

Twee westelijke palen / op en boven de waterlijn

Oorzaak

aantasting door houtrot

Risiconiveau

beperkt

Hersteladvies

vervangen

Urgentie

binnen 0-2 jaar

Aanvullende informatie

de overige onderdelen zijn voor zover zichtbaar in redelijke staat.
Advies: remmingwerk (de)monteren en palen vervangen

Schadefoto(s)

Maatregel

Stuks

Eenheid

Tarief (€)

Bedrag (€)

niet
binnen
scope
Inspectie
2020:
Schades verergerd. De meest westelijke paal is nu op de waterlijn geheel afgebroken De houten
damwand welke vlak achter dit remmingwerkarbeid
staat is in zeer slechte staat (einde levensduur). Het is niet bekend of
deze in beheer is van de gemeente of het waterschap.
materiaal
Totaal
Werksoort

Klasse

houtwerk

n.v.t.

2
Interval

m3
Planjaar

Status

Niveau

2017

actueel

functioneren

Inspectierapport B-014-G-O-G

Pagina 44 van 91

Geconstateerde schades
Schadenummer

44

Hoofdonderdeel

remmingwerk

Constructieonderdeel

paal

Subonderdeel

hout

Schadebeeld

vertoont materiaalafname 20% - 50%

Plaats / spreiding

remmingwerk aan westzijde middenpijler

Hoeveelheid / afmeting

de middelste paal van in totaal vijf palen. Ca 20% doorsnedevermindering

Oorzaak

aantasting door houtrot

Risiconiveau

verwaarloosbaar

Hersteladvies

regelmatig d.m.v meting controleren

Urgentie

binnen 3-5 jaar

Aanvullende informatie

Gezien de moeilijke bereikbaarheid en de relatief goede staat van de overige palen in dit
remmingwerk hoeft de paal niet op korte termijn vervangen te worden.

Schadefoto(s)

Maatregel

Stuks

Eenheid

Tarief (€)

Bedrag (€)

aandachtspunt
volgende
Inspectie 2020: bij
Schade
nog inspecties
steeds onveranderd aanwezig.
arbeid
materiaal
materieel
Totaal
Werksoort

Klasse

advisering

nader onderzoek

0
Interval

stuk
Planjaar

Status

Niveau

2019

actueel

functioneren
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Geconstateerde schades
Schadenummer

45

Hoofdonderdeel

remmingwerk

Constructieonderdeel

paal

Subonderdeel

hout

Schadebeeld

vertoont materiaalafname 50% - 100%

Plaats / spreiding

remmingwerk aan de westzijde van het noordelijk landhoofd

Hoeveelheid / afmeting

4 van de 7 palen.

Oorzaak

aantasting door houtrot

Risiconiveau

verhoogd

Hersteladvies

hoeft niet gerepareerd te worden

Urgentie

binnen 0-2 jaar

Aanvullende informatie

de overige onderdelen zijn voor zover zichtbaar in goede staat.
Advies: remmingwerk (de)monteren en palen vervangen

Schadefoto(s)

Maatregel

Stuks

Eenheid

Tarief (€)

Bedrag (€)

niet
binnen
scope
Inspectie
2020:
Schade nog steeds onveranderd aanwezig. De houten damwand welke vlak achter dit remmingwerk
staat is in zeer slechte staat (einde levensduur).
Het is niet bekend of deze in beheer is van de gemeente of het
arbeid
waterschap.
materiaal
Totaal
Werksoort

Klasse

houtwerk

n.v.t.

0
Interval

stuk
Planjaar

Status

Niveau

2017

doorlopend

functioneren
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Geconstateerde schades
Schadenummer

46

Hoofdonderdeel

remmingwerk

Constructieonderdeel

loopbrug

Subonderdeel

plank

Schadebeeld

vertoont materiaalafname 20% - 50%

Plaats / spreiding

Ter plaatse van de oostelijke loopbrug bij de noordelijke remmingwerken

Hoeveelheid / afmeting

4 planken vertonen houtrot.

Oorzaak

aantasting door zwammen

Risiconiveau

verhoogd

Hersteladvies

vervangen

Urgentie

binnen 0-2 jaar

Aanvullende informatie

Dekplanken vervangen i.c.m. aanbrengen slijtlaag, zie schadenr. 47 en 48.

Schadefoto(s)

Maatregel

Stuks

Eenheid

Tarief (€)

Bedrag (€)

niet
binnen
scope
Inspectie
2020:
Alleen de twee slechtste planken zijn vervangen.
arbeid
materiaal
Totaal
Werksoort

Klasse

houtwerk

n.v.t.

2
Interval

m2
Planjaar

Status

Niveau

2017

actueel

veiligheid
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Geconstateerde schades
Schadenummer

47

Hoofdonderdeel

remmingwerk

Constructieonderdeel

loopbrug

Subonderdeel

plank

Schadebeeld

is glad

Plaats / spreiding

ter plaatse van beide loopbruggen bij de noordelijke remmingwerken

Hoeveelheid / afmeting

gehele oppervlak; totaal ca. 10 m2

Oorzaak

niet op de juiste wijze uitgevoerd

Risiconiveau

verhoogd

Hersteladvies

constructie of omstandigheden wijzigen

Urgentie

binnen 0-2 jaar

Aanvullende informatie

de dekken liggen onder een helling en zijn aan de bovenzijde zeer glad door het ontbreken
van profilering en door algengroei.

Schadefoto(s)

Maatregel

Stuks

Eenheid

Tarief (€)

Bedrag (€)

niet
binnen
scope
Inspectie
2020:
Schade nog steeds onveranderd aanwezig.
arbeid
materiaal
Totaal
Werksoort

Klasse

verharding

verbetermaatregel

10
Interval

m2
Planjaar

Status

Niveau

2017

actueel

veiligheid
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Geconstateerde schades
Schadenummer

48

Hoofdonderdeel

remmingwerk

Constructieonderdeel

leuning

Subonderdeel

conservering

Schadebeeld

bladdert

Plaats / spreiding

beide leuningen van de loopbruggen naar de noordelijke remmingwerken

Hoeveelheid / afmeting

2 x 3 m1

Oorzaak

klimatologische invloeden

Risiconiveau

beperkt

Hersteladvies

conserveren

Urgentie

binnen 0-2 jaar

Aanvullende informatie

De leuningen zijn verzinkt, waardoor nog geen corrosie optreedt.
Advies: conserveren i.c.m. leuningwerk op de brug

Schadefoto(s)

Maatregel

Stuks

Eenheid

Tarief (€)

Bedrag (€)

niet
binnen
scope
Inspectie
2020:
Schade nog steeds onveranderd aanwezig.
arbeid
materiaal
Totaal
Werksoort

Klasse

schilderwerk

correctief onderhoud

0
Interval

m2
Planjaar

Status

Niveau

2017

actueel

esthetica
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Geconstateerde schades
Schadenummer

49

Hoofdonderdeel

landhoofd

Constructieonderdeel

damwand

Subonderdeel

hout

Schadebeeld

is rot

Plaats / spreiding

bovenzijde planken aan de zuidkant van het noordelijke tussensteunpunt

Hoeveelheid / afmeting

over de gehele breedte van het kunstwerk

Oorzaak

aantasting door houtrot

Risiconiveau

beperkt

Hersteladvies

regelmatig visueel controleren

Urgentie

binnen 3-5 jaar

Aanvullende informatie

damwand dient ter voorkoming van uitspoeling van grond onder het steunpunt.
Waarschijnlijk is alleen het deel wat boven water uitsteekt slecht.
Advies: onder water is er nog voldoende afsteuningshoogte tegen het beton. Damwand is
door geringe doorvaarthoogte moeilijk te vervangen. Monitoren op eventuele verplaatsing of
verdwijning van de planken is voorlopig voldoende

Schadefoto(s)

Maatregel

Stuks

Eenheid

Tarief (€)

Bedrag (€)

aandachtspunt
volgende
Inspectie 2020:bij
Schade
noginspecties
steeds onveranderd aanwezig.
arbeid
materiaal
materieel
Totaal
Werksoort

Klasse

advisering

nader onderzoek

0
Interval

Planjaar

Status

Niveau

2019

actueel

gevolgschade
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Geconstateerde schades
Schadenummer

50

Hoofdonderdeel

kelder

Constructieonderdeel

trap

Subonderdeel

voegmateriaal

Schadebeeld

is gescheurd

Plaats / spreiding

en/of bros. Metselwerk naast trap naar kelder en naar bedieningsgebouw

Hoeveelheid / afmeting

tevens plaatselijk slecht bij metselkwerk landhoofden / totaal ca. 20 m2

Oorzaak

klimatologische invloeden

Risiconiveau

verhoogd

Hersteladvies

repareren

Urgentie

binnen 0-2 jaar

Aanvullende informatie

Schadefoto(s)

Maatregel

Stuks

metselwerk opnieuw voegen

Eenheid

Tarief (€)

Bedrag (€)

Inspectie 2020: Schades aan metselwerk zijn verergerd. Naast de
all-in trap naar het bedieningshuis ligt het metselwerk min of meer los
en bij de rollagen staat het metselwerk los van het beton en
materiaal
vertonen veel stenen vorstschade
materieel

Totaal
Werksoort

Klasse

metselwerk

correctief onderhoud

20
Interval

m2
Planjaar

Status

Niveau

2017

actueel

gevolgschade
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Geconstateerde schades
Schadenummer

51

Hoofdonderdeel

kelder

Constructieonderdeel

trap

Subonderdeel

voegafdichting

Schadebeeld

is gescheurd

Plaats / spreiding

tussen treden en metselwerk bij kelder en bedieningsgebouw

Hoeveelheid / afmeting

12 m1

Oorzaak

veroudering

Risiconiveau

verhoogd

Hersteladvies

vervangen

Urgentie

binnen 0-2 jaar

Aanvullende informatie

Schadefoto(s)

Maatregel

Stuks

voegafdichting (kit) vervangen

Eenheid

Tarief (€)

Bedrag (€)

Inspectie 2020: Schades aan voegafdichting niet zichtbaar verergerd. Wel is een
traptrede in langsrichting
gescheurd. Deze schades en de schades aan de rollagen
all-in
(schade 50)
veroorzaken
vochtproblemen en betonschades aan de binnenzijde, zie
materiaal
schade 18. De trap naar de kelder loopt moeilijk. Deze is steil en heeft relatief smalle
treden. materieel

Totaal
Werksoort

Klasse

betonwerk

correctief onderhoud

12
Interval

m1
Planjaar

Status

Niveau

2017

actueel

gevolgschade
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Geconstateerde schades
Schadenummer

52

Hoofdonderdeel

kelder

Constructieonderdeel

voorportaal

Subonderdeel
Schadebeeld

voldoet niet aan de huidige eisen

Plaats / spreiding

Betreft keukenblok en brandblusser, inclusief afwerking

Hoeveelheid / afmeting

oppervlak / inhoud ruimte = 4 m2 / 9 m3

Oorzaak

veroudering

Risiconiveau

beperkt

Hersteladvies

constructie of omstandigheden wijzigen

Urgentie

binnen 0-2 jaar

Aanvullende informatie

Advies: Vloer, wanden en plafond glad afwerken en waar nodig betegelen/verven.
Vervolgens nieuw keukenblok met apparatuur en brandblusser aanbrengen.

Schadefoto(s)

Maatregel

Stuks

nieuwe keuken, brandblusinstallatie en afwerking

Eenheid

Tarief (€)

Bedrag (€)

Inspectie 2020: Situatie niet veranderd

arbeid
materiaal
Totaal
Werksoort

Klasse

diversen

correctief onderhoud

1
Interval

post
Planjaar

Status

Niveau

2017

actueel

functioneren
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Geconstateerde schades
Schadenummer

53

Hoofdonderdeel

kelder

Constructieonderdeel

toilet

Subonderdeel
Schadebeeld

voldoet niet aan de huidige eisen

Plaats / spreiding

betreft toiletruimte en aangrenzende opbergkast

Hoeveelheid / afmeting

totaal oppervlak / inhoud ruimtes = 4 m2 / 9 m3

Oorzaak

veroudering

Risiconiveau

beperkt

Hersteladvies

constructie of omstandigheden wijzigen

Urgentie

binnen 0-2 jaar

Aanvullende informatie

Advies: Vloer, wanden en plafond glad afwerken en waar nodig betegelen/verven.
Vervolgens nieuw sanitair aanbrengen.

Schadefoto(s)

Maatregel

Stuks

nieuw sanitair en afwerking

Eenheid

Tarief (€)

Bedrag (€)

Inspectie 2020: Situatie niet veranderd

arbeid
materiaal
Totaal
Werksoort

Klasse

diversen

correctief onderhoud

1
Interval

post
Planjaar

Status

Niveau

2017

actueel

functioneren
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Geconstateerde schades
Schadenummer

54

Hoofdonderdeel

kelder

Constructieonderdeel

sleufomranding

Subonderdeel

staal

Schadebeeld

vertoont materiaalafname 50% - 100%

Plaats / spreiding

betreft diverse delen van de HWA-goten

Hoeveelheid / afmeting

4 locaties

Oorzaak

corrosie

Risiconiveau

beperkt

Hersteladvies

vervangen

Urgentie

binnen 0-2 jaar

Aanvullende informatie

Advies: goten demonteren, stralen, waar nodig repareren of vervangen, conserveren en
monteren met nieuwe bevestigingsmiddelen.

Schadefoto(s)

Maatregel

Stuks

renoveren en conserveren HWA-goten

Eenheid

Tarief (€)

Bedrag (€)

Inspectie 2020: Schades zijn verergerd. De goten zitten tevens vol
arbeid met zand/grond en bij de 2e hoofdligger vanaf oost is de oostelijke
materiaal goot verdwenen. De afvoerbuis ligt op de bodem van de inkassing

materieel
Totaal
Werksoort

Klasse

staalwerk

correctief onderhoud

4
Interval

stuk
Planjaar

Status

Niveau

2017

actueel

functioneren
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Geconstateerde schades
Schadenummer

55

Hoofdonderdeel

val

Constructieonderdeel

hemelwaterafvoersysteem

Subonderdeel

buis

Schadebeeld

vertoont materiaalafname 50% - 100%

Plaats / spreiding

met name aan de onderzijde

Hoeveelheid / afmeting

4 stuks

Oorzaak

corrosie

Risiconiveau

beperkt

Hersteladvies

vervangen

Urgentie

binnen 0-2 jaar

Aanvullende informatie

Schadefoto(s)

Maatregel

Stuks

Vervangen HWA-buizen

Eenheid

Tarief (€)

Bedrag (€)

Inspectie 2020: In totaal zijn er zes functionele buizen waarvan er
arbeid twee aan de onderzijde zijn weggeroest

materiaal
Totaal
Werksoort

Klasse

staalwerk

correctief onderhoud

4
Interval

stuk
Planjaar

Status

Niveau

2017

actueel

functioneren
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Geconstateerde schades
Schadenummer

56

Hoofdonderdeel

bedieningsgebouw

Constructieonderdeel

kozijn

Subonderdeel

staal

Schadebeeld

vertoont roest 0 - 5%

Plaats / spreiding

binnenzijde gebouw

Hoeveelheid / afmeting

op meerdere plaatsen roestdoorslag en plafond donkerbruin/gedateerd

Oorzaak

veroudering

Risiconiveau

verwaarloosbaar

Hersteladvies

borstelen en conserveren

Urgentie

binnen 0-2 jaar

Aanvullende informatie

advies: binnenzijde kozijnen en plafond schilderen

Schadefoto(s)

Maatregel

Stuks

Eenheid

Tarief (€)

Bedrag (€)

schilderwerk binnenzijde bedieningsgebouw

Inspectie 2020: De roestdoorslag zit alleen plaatselijk op de rand
arbeid van een stalen versterkingsprofiel (dubbele kokerbalk) die rondom
materiaal tussen de bovenste en onderste ramen zit. De kozijnen zelf zijn
van aluminium

Totaal
Werksoort

Klasse

schilderwerk

correctief onderhoud

1
Interval

post
Planjaar

Status

Niveau

2017

actueel

esthetica
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Geconstateerde schades
Schadenummer

57

Hoofdonderdeel

brugdek

Constructieonderdeel

verankering

Subonderdeel

staal

Schadebeeld

vertoont roest 60 - 100%

Plaats / spreiding

betreft onderzijde lichtmasten

Hoeveelheid / afmeting

2 stuks

Oorzaak

klimatologische invloeden

Risiconiveau
Hersteladvies
Urgentie

binnen 0-2 jaar

Aanvullende informatie

Schadefoto(s)

Maatregel

Stuks

Eenheid

Tarief (€)

Bedrag (€)

Inspectie 2020: Schade nog steeds onveranderd aanwezig.

all-in
materiaal
Totaal
Werksoort

Klasse

Interval

Planjaar

Status

Niveau

2017

actueel

gevolgschade
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Geconstateerde schades
Schadenummer

58

Hoofdonderdeel

landhoofd

Constructieonderdeel

wand

Subonderdeel

metselwerk

Schadebeeld

is beklad

Plaats / spreiding

bedieningsgebouw en landhoofd noord

Hoeveelheid / afmeting

totaal ca. 20 m2

Oorzaak

vandalisme

Risiconiveau

verwaarloosbaar

Hersteladvies

reinigen

Urgentie

binnen 0-2 jaar

Aanvullende informatie

Schadefoto(s)

Maatregel

Stuks

verwijderen graffiti & herstel coating
all-in

Eenheid

Tarief (€)

Bedrag (€)

Inspectie 2020: Schade nog steeds onveranderd aanwezig.

materiaal
Totaal
Werksoort

Klasse

schilderwerk

correctief onderhoud

20
Interval

m2
Planjaar

Status

Niveau

2017

actueel

esthetica
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Geconstateerde schades
Schadenummer

59

Hoofdonderdeel

kelder

Constructieonderdeel

hijs- en vastzetvoorziening

Subonderdeel

staal

Schadebeeld

is niet gekeurd

Plaats / spreiding

Betreft hijsogen in kelderdak en vastzetinricting op vloer

Hoeveelheid / afmeting

15 hijsogen en 2 vastzetinrichtingen

Oorzaak

niet van toepassing

Risiconiveau

verhoogd

Hersteladvies

nader onderzoek

Urgentie

binnen 0-2 jaar

Aanvullende informatie

voorafgaand aan het groot onderhoud dienen deze punten gekeurd te worden en te worden
voorzien van een certificaat/plaatje met toegestane belasting

Schadefoto(s)

Maatregel

Stuks

keuren hijs- en vastzetinrichtingen
arbeid

Eenheid

Tarief (€)

Bedrag (€)

Inspectie 2020: Situatie nog steeds onveranderd aanwezig.

materiaal
Totaal
Werksoort

Klasse

advisering

nader onderzoek

1
Interval

post
Planjaar

Status

Niveau

2017

actueel

veiligheid
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Geconstateerde schades
Schadenummer

60

Hoofdonderdeel

Aandrijving- en bewegingswerk EM

Constructieonderdeel

opslag smeermiddelen

Subonderdeel
Schadebeeld

vertoont onregelmatigheden

Plaats / spreiding

In brugkelder

Hoeveelheid / afmeting

Diverse

Oorzaak

onbekend

Risiconiveau

beperkt

Hersteladvies

constructie of omstandigheden wijzigen

Urgentie

binnen 0-2 jaar

Aanvullende informatie

Smeermiddelen opslag is rommelig, diverse verpakkingen, niet origineel en niet alles op de
lekbak. Tevens bevinden zich in deze voorkelder opslag van verfrestjes, afgedankte en
reserve onderdelen

Schadefoto(s)

Inspectie
onveranderd
aanwezig.
Stuks2020: Schade
Eenheidnog steeds
Tarief
(€)
Bedrag (€)

Maatregel

opruimen smeermiddelen en overige
arbeid
materiaal
Totaal
Werksoort

Klasse

diversen

verbetermaatregel

1
Interval

post
Planjaar

Status

Niveau

2017

actueel

veiligheid
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Geconstateerde schades
Schadenummer

61

Hoofdonderdeel

Hoofddraaipunten

Constructieonderdeel

Hoofddraaipunten algemeen

Subonderdeel

smeernippel

Schadebeeld

vertoont onregelmatigheden

Plaats / spreiding

beide smeernippels op het lagerhuis van alle hoofddraaipunten

Hoeveelheid / afmeting

Totaal 4x 2 stuks

Oorzaak

onbekend

Risiconiveau

beperkt

Hersteladvies

aanbrengen

Urgentie

binnen 0-2 jaar

Aanvullende informatie

Aanvuling herstel: smeerleidingen aanbrengen. Smeerleidingen zo kort mogelijk en zo min
mogelijk bochten. Tevens in het smeeronderhoud het regelmatig doorspuiten van de
smeerleidingen opnemen

Schadefoto(s)

Stuks 2020: Schade
Eenheidnog steeds
Tarief
(€)
Bedrag (€)
Inspectie
onveranderd
aanwezig.

Maatregel

Aanbrengen smeerleidingen hoofddraaipunten
arbeid
materiaal
Totaal
Werksoort

Klasse

diversen

verbetermaatregel

1
Interval

post
Planjaar

Status

Niveau

2017

actueel

veiligheid
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Geconstateerde schades
Schadenummer

62

Hoofdonderdeel

Hoofddraaipunten

Constructieonderdeel

Hoofddraaipunten algemeen

Subonderdeel
Schadebeeld

is vervuild

Plaats / spreiding

Alle hoofddraaipunten

Hoeveelheid / afmeting

Veel vet langs de onderzijde van de lagerdeksels en overtollig vet rondom de smeernippels

Oorzaak

onbekend

Risiconiveau

beperkt

Hersteladvies

reinigen

Urgentie

binnen 0-2 jaar

Aanvullende informatie

Aanvulling mogelijke oorza(a)k(en):
-enkele lagerdeksels lijken gedemonteerd te zijn geweest, mogelijk zijn de deksels
onvoldoende gereinigd voor het monteren of de bouten onvoldoende aangedraaid.
- overtollig smeren (vet wordt uit de lagers geperst)

Schadefoto(s)

Inspectie
echter vet vermoedelijk
Stuks 2020: Schade
Eenheidnog aanwezig,
Tarief (€)
Bedrag (€)
zwaar verouderd en olie ontbind uit smeermiddel

Maatregel

afdichting deksels controleren en reinigen
arbeid
materiaal
Totaal
Werksoort

Klasse

diversen

correctief onderhoud

1
Interval

Planjaar

Status

Niveau

2017

actueel

gevolgschade
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Geconstateerde schades
Schadenummer

63

Hoofdonderdeel

Hoofddraaipunten

Constructieonderdeel

Hoofddraaipunten algemeen

Subonderdeel
Schadebeeld

vertoont roest 5 - 15%

Plaats / spreiding

Met name de bouten, de lagerstoelen en het frame onder de middelste hoofddraaipunten

Hoeveelheid / afmeting

Alle 4 de hoofddraaipunten met stoelen en frames

Oorzaak

klimatologische invloeden

Risiconiveau

beperkt

Hersteladvies

borstelen en conservering bijwerken

Urgentie

binnen 0-2 jaar

Aanvullende informatie

Schadefoto(s)

Inspectie
onveranderd
aanwezig.
Stuks 2020: Schade
Eenheidnog steeds
Tarief
(€)
Bedrag (€)

Maatregel

Borstelen en conserveren hoofddraaipunten
arbeid
materiaal
materieel
Totaal
Werksoort

Klasse

schilderwerk

correctief onderhoud

1
Interval

post
Planjaar

Status

Niveau

2017

actueel

gevolgschade
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Geconstateerde schades
Schadenummer

64

Hoofdonderdeel

Hoofddraaipunten

Constructieonderdeel

Hoofddraaipunten algemeen

Subonderdeel

hijsogen

Schadebeeld

voldoet niet aan de huidige eisen

Plaats / spreiding

Op de hoofddraaipunten

Hoeveelheid / afmeting

2x 4 stuks

Oorzaak

onbekend

Risiconiveau

beperkt

Hersteladvies

verwijderen

Urgentie

binnen 0-2 jaar

Aanvullende informatie

Aanvulling schade: aanwezige hijsogen dienen gekeurd te zijn. Tevens zijn de hijsogen licht
gecorrodeerd

Schadefoto(s)

Stuks 2020: Schade
Eenheidnog steeds
Tarief
(€)
Bedrag (€)
Inspectie
onveranderd
aanwezig.

Maatregel

hijsogen verwijderen en tapgat afschermen
arbeid
materiaal
Totaal
Werksoort

Klasse

diversen

correctief onderhoud

1
Interval

post
Planjaar

Status

Niveau

2017

actueel

veiligheid
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Geconstateerde schades
Schadenummer

65

Hoofdonderdeel

Aandrijving- en bewegingswerk EM

Constructieonderdeel

aandrijving- en bewegingswerk algemeen

Subonderdeel
Schadebeeld

vertoont roest 30 - 60%

Plaats / spreiding

Nagenoeg alle onderdelen

Hoeveelheid / afmeting

Met name het frame en de panamawielen zijn matig geroest (ca.60% van het oppervlak).

Oorzaak

klimatologische invloeden

Risiconiveau

verhoogd

Hersteladvies

stralen en conserveren

Urgentie

binnen 0-2 jaar

Aanvullende informatie

Aanvulling hoeveelheid: De overige onderdelen zijn licht geroest (ca. 30-60% van het
oppervlak)

Schadefoto(s)

Inspectie
inmiddels
ook materiaalafname
Stuks2020: Schade
Eenheidverergerd,
Tarief
(€)
Bedrag (€)
van de zwaar gecorrodeerde delen, zoals lagerdeksel en bouten
stralen en conserveren gehele aandr.- en bew.w.
spaken panamawiel en onderflenzen en ankerbouten van de
arbeid fundatie.
materiaal
Maatregel

Totaal
Werksoort

Klasse

schilderwerk

correctief onderhoud

10
Interval

m2
Planjaar

Status

Niveau

2017

actueel

gevolgschade
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Geconstateerde schades
Schadenummer

66

Hoofdonderdeel

Aandrijving- en bewegingswerk EM

Constructieonderdeel

tandwielkast

Subonderdeel
Schadebeeld

vertoont onregelmatigheden

Plaats / spreiding

Onderzijde tandwielkast

Hoeveelheid / afmeting

1 aftapkraan matig gecorrodeerd

Oorzaak

klimatologische invloeden

Risiconiveau

beperkt

Hersteladvies

vervangen

Urgentie

binnen 0-2 jaar

Aanvullende informatie

Herstelwerkzaamheden combineren met de eerstvolgende olievervang beurt. Tevens is het
oliepijl in de tandwielkast aan de hoge kant.

Schadefoto(s)

Inspectie
onveranderd
aanwezig.
Stuks 2020: Schade
Eenheidnog steeds
Tarief
(€)
Bedrag (€)

Maatregel

Aftap kraan tandwielkast vervangen
arbeid
materiaal
Totaal
Werksoort

Klasse

diversen

correctief onderhoud

1
Interval

post
Planjaar

Status

Niveau

2017

actueel

functioneren
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Geconstateerde schades
Schadenummer

67

Hoofdonderdeel

Aandrijving- en bewegingswerk EM

Constructieonderdeel

tandwielkast

Subonderdeel

hijsogen

Schadebeeld

voldoet niet aan de huidige eisen

Plaats / spreiding

Bovenzijde tandwielkast

Hoeveelheid / afmeting

4 stuks

Oorzaak

onbekend

Risiconiveau

beperkt

Hersteladvies

verwijderen

Urgentie

binnen 0-2 jaar

Aanvullende informatie

Aanvulling schade: aanwezige hijsogen dienen gekeurd te zijn. Tevens zijn de hijsogen licht
gecorrodeerd

Schadefoto(s)

Inspectie
onveranderd
aanwezig.
Stuks 2020: Schade
Eenheidnog steeds
Tarief
(€)
Bedrag (€)

Maatregel

hijsogen verwijderen en tapgat afschermen
arbeid
materiaal
Totaal
Werksoort

Klasse

diversen

correctief onderhoud

1
Interval

post
Planjaar

Status

Niveau

2017

actueel

veiligheid
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Geconstateerde schades
Schadenummer

68

Hoofdonderdeel

Aandrijving- en bewegingswerk EM

Constructieonderdeel

draaipunten

Subonderdeel
Schadebeeld

is vervuild

Plaats / spreiding

De draaipunten van de rondsel as en de as van de panama wielen

Hoeveelheid / afmeting

3 stuks

Oorzaak

onbekend

Risiconiveau

beperkt

Hersteladvies

reinigen

Urgentie

binnen 0-2 jaar

Aanvullende informatie

Mogelijke veroorzaakt door veroudering van het vet. Bij deze draaipunten zijn geen
smeernippels gevonden. Tevens is op de brug geen smeerschema aangetroffen

Schadefoto(s)

Inspectie
onveranderd
aanwezig.
Stuks 2020: Schade
Eenheidnog steeds
Tarief
(€)
Bedrag (€)

Maatregel

smeerschema / -instructie aanbrengen
arbeid
materiaal
Totaal
Werksoort

Klasse

diversen

correctief onderhoud

1
Interval

post
Planjaar

Status

Niveau

2017

actueel

functioneren
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Geconstateerde schades
Schadenummer

69

Hoofdonderdeel

Aandrijving- en bewegingswerk EM

Constructieonderdeel

draaipunten

Subonderdeel

bout

Schadebeeld

vertoont roest 60 - 100%

Plaats / spreiding

Alle bouten van de lagerstoelen van de rondsel- en panamawiel-assen

Hoeveelheid / afmeting

(3x) 4 bouten

Oorzaak

klimatologische invloeden

Risiconiveau

beperkt

Hersteladvies

vervangen

Urgentie

binnen 0-2 jaar

Aanvullende informatie

Aanvulling schadebeeld: de moeren vertonen lichte materiaalafname

Schadefoto(s)

Inspectie
onveranderd
aanwezig.
Stuks 2020: Schade
Eenheidnog steeds
Tarief
(€)
Bedrag (€)

Maatregel

12 bouten draaipunten vervangen
arbeid
materiaal
Totaal
Werksoort

Klasse

diversen

correctief onderhoud

1
Interval

post
Planjaar

Status

Niveau

2017

actueel

functioneren
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Geconstateerde schades
Schadenummer

70

Hoofdonderdeel

Aandrijving- en bewegingswerk EM

Constructieonderdeel

SPES

Subonderdeel
Schadebeeld

vertoont roest 15 - 30%

Plaats / spreiding

kast SPES en kap over de tandwieloverbrenging

Hoeveelheid / afmeting

beide onderdelen

Oorzaak

klimatologische invloeden

Risiconiveau

beperkt

Hersteladvies

vervangen

Urgentie

binnen 0-2 jaar

Aanvullende informatie

Herstel combineren met schade 89

Schadefoto(s)

Inspectie
onveranderd
aanwezig.
Stuks 2020: Schade
Eenheidnog steeds
Tarief
(€)
Bedrag (€)

Maatregel

herstelkosten zijn opgenomen bij schade 89
arbeid
materiaal
Totaal
Werksoort

Klasse

diversen

correctief onderhoud

Interval

Planjaar

Status

Niveau

2017

actueel

veiligheid
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Geconstateerde schades
Schadenummer

71

Hoofdonderdeel

leuning

Constructieonderdeel

regels en stijlen

Subonderdeel
Schadebeeld

ontbreekt gedeeltelijk

Plaats / spreiding

in de bascule kelder, t.h.v. het aandrijfwerk

Hoeveelheid / afmeting

2x 6m1

Oorzaak

niet op de juiste wijze uitgevoerd

Risiconiveau

hoog

Hersteladvies

aanbrengen

Urgentie

binnen 0-2 jaar

Aanvullende informatie

Aanvulling schadebeeld; met name tijdens een geopende brug en bij werkzaamheden
rondom het aandrijfwerk is het leuningwerk onvoldoende aanwezig

Schadefoto(s)

Inspectie
onveranderd
aanwezig.
Stuks 2020: Schade
Eenheidnog steeds
Tarief
(€)
Bedrag (€)

Maatregel

leuning thv aandrijwerk aanbrengen
arbeid
materiaal
Totaal
Werksoort

Klasse

staalwerk

correctief onderhoud

1
Interval

post
Planjaar

Status

Niveau

2017

actueel

veiligheid
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Geconstateerde schades
Schadenummer

72

Hoofdonderdeel

Aandrijving- en bewegingswerk EM

Constructieonderdeel

kruk-drijfstang

Subonderdeel
Schadebeeld

vertoont onregelmatigheden

Plaats / spreiding

Draaipunt ballastkist zijde

Hoeveelheid / afmeting

2 draaipunten

Oorzaak

onbekend

Risiconiveau

beperkt

Hersteladvies

constructie of omstandigheden wijzigen

Urgentie

binnen 0-2 jaar

Aanvullende informatie

Aanvulling schadebeeld: smeernippel moeilijk bereikbaar.

Schadefoto(s)

Inspectie
onveranderd
aanwezig.
Stuks 2020: Schade
Eenheidnog steeds
Tarief
(€)
Bedrag (€)

Maatregel

aanbrengen smeerleidingen
arbeid
materiaal
Totaal
Werksoort

Klasse

diversen

correctief onderhoud

1
Interval

post
Planjaar

Status

Niveau

2017

actueel

veiligheid
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Geconstateerde schades
Schadenummer

73

Hoofdonderdeel

Aandrijving- en bewegingswerk EM

Constructieonderdeel

rem

Subonderdeel
Schadebeeld

is vervuild

Plaats / spreiding

gehele remgarnituur

Hoeveelheid / afmeting

gehele remgarnituur

Oorzaak

onbekend

Risiconiveau

hoog

Hersteladvies

vervangen

Urgentie

binnen 0-2 jaar

Aanvullende informatie

Het gehele remgarnituur is vervuild met overtollig vet !!. Tevens is de truster oud en
waarschijnlijk niet meer vervangbaar. De omkasting is niet gebruiksvriendelijk en
onvoldoende afdichtend. Ook ontbreekt een remverwarming

Schadefoto(s)

Inspectie
Gezien de toestand
Stuks2020: Schade
Eenheidiets verergerd.
Tarief (€)
Bedrag van
(€) rem
functioneert deze mogelijk niet meer afdoende voor een 45 graden
Gehele remgarnituur incl omkasting vervangen
test (mogelijk onvoldoende remkracht) De rem heeft alleen de
arbeid werking als vasthoudrem
materiaal
Maatregel

materieel
Totaal
Werksoort

Klasse

diversen

correctief onderhoud

1
Interval

stuk
Planjaar

Status

2017

actueel
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Geconstateerde schades
Schadenummer

74

Hoofdonderdeel

Aandrijving- en bewegingswerk EM

Constructieonderdeel

open tandwieloverbrenging

Subonderdeel
Schadebeeld

vertoont slijtage

Plaats / spreiding

rondsels en panamawielen

Hoeveelheid / afmeting

alle tanden, met name dragende zijde (open brug)

Oorzaak

mechanische invloed

Risiconiveau

beperkt

Hersteladvies

regelmatig visueel controleren

Urgentie

binnen 0-2 jaar

Aanvullende informatie

De slijtage is redelijk in overeenstemming met het gebruik (45 jaar oud aandrijfwerk). Tevens
vertonen de tandflanken groeven door vuil in het vet (waarschijnlijk in het verleden ontstaan).
Ook vertonen de tanden plaatselijk roestvorming door onvoldoen (frequentie) smeren.
Geadviseerd wordt de smeerfrequentie te verhogen (zuiniger met vet, maar vaker) en
oud/overtollig vet verwijderen

Schadefoto(s)

Inspectie
onveranderd
aanwezig.
Stuks 2020: Schade
Eenheidnog steeds
Tarief
(€)
Bedrag (€)

Maatregel

Smeer freguentie verhogen

Aanvulling:
arbeid - alle tanden dragen aan 1 zijde (open brug)
materiaal - rondseltanden ca. 25% van de tandflank vertoont groeven
- panamawiel ca. 10% van de tandflank vertoont groeven
- bij rondsel en panamawiel ingrijplijn tandkop zichtbaar en voelbaar
Totaal
0

Werksoort

Klasse

diversen

correctief onderhoud

Interval

Planjaar

Status

Niveau

2017

actueel

gevolgschade
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Geconstateerde schades
Schadenummer

75

Hoofdonderdeel

Aandrijving- en bewegingswerk EM

Constructieonderdeel

buffer

Subonderdeel
Schadebeeld

vertoont roest 60 - 100%

Plaats / spreiding

noodeind buffers in de kelder

Hoeveelheid / afmeting

2 stuks

Oorzaak

klimatologische invloeden

Risiconiveau

beperkt

Hersteladvies

conserveren

Urgentie

binnen 0-2 jaar

Aanvullende informatie

de stalen voetplaat

Schadefoto(s)

Inspectie
onveranderd
aanwezig.
Stuks 2020: Schade
Eenheidnog steeds
Tarief
(€)
Bedrag (€)

Maatregel

buffers in baculekelder borstelen en conserveren
arbeid
materiaal
Totaal
Werksoort

Klasse

schilderwerk

correctief onderhoud

1
Interval

post
Planjaar

Status

Niveau

2017

actueel

gevolgschade
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Geconstateerde schades
Schadenummer

76

Hoofdonderdeel

Aandrijving- en bewegingswerk EM

Constructieonderdeel

onderhoudsvoorziening

Subonderdeel
Schadebeeld

vertoont roest 30 - 60%

Plaats / spreiding

op de vloer van de bascule kelder

Hoeveelheid / afmeting

2 stuks

Oorzaak

klimatologische invloeden

Risiconiveau

beperkt

Hersteladvies

conserveren

Urgentie

binnen 0-2 jaar

Aanvullende informatie

Schadefoto(s)

Inspectie
onveranderd
aanwezig.
Stuks 2020: Schade
Eenheidnog steeds
Tarief
(€)
Bedrag (€)

Maatregel

onderhoudsvoorziening borstelen en conserveren
arbeid
materiaal
Totaal
Werksoort

Klasse

schilderwerk

correctief onderhoud

0
Interval

Planjaar

Status

Niveau

2017

actueel

gevolgschade
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Geconstateerde schades
Schadenummer

80

Hoofdonderdeel

Verkeersregelinstallatie

Constructieonderdeel

Sein

Subonderdeel
Schadebeeld

voldoet niet aan de huidige eisen

Plaats / spreiding

Alle landverkeersseinen

Hoeveelheid / afmeting

8 stuks

Oorzaak

onbekend

Risiconiveau

beperkt

Hersteladvies

aanbrengen

Urgentie

binnen 0-2 jaar

Aanvullende informatie

Achtergrondschilden ontbreken bij alle landverkeersseinen

Schadefoto(s)

Inspectie
onveranderd
aanwezig.
Stuks 2020: Schade
Eenheidnog steeds
Tarief
(€)
Bedrag (€)

Maatregel

Aanbrengen achtergrondschilden
arbeid
materiaal
Totaal
Werksoort

Klasse

Elektrisch

verbetermaatregel

1
Interval

post
Planjaar

Status

Niveau

2017

actueel

veiligheid
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Geconstateerde schades
Schadenummer

81

Hoofdonderdeel

Verkeersregelinstallatie

Constructieonderdeel

Sein

Subonderdeel
Schadebeeld

voldoet niet aan de huidige eisen

Plaats / spreiding

Bruglicht aan de ZO zijde

Hoeveelheid / afmeting

1 st

Oorzaak

onbekend

Risiconiveau

verhoogd

Hersteladvies

aanbrengen

Urgentie

binnen 0-2 jaar

Aanvullende informatie

Bruglicht staat aan de rechterzijde van het fietspad maar geldt nu ook voor het verkeer op de
hoofdbaan. Voor hoofdbaan apart sein plaatsen.

Schadefoto(s)

Stuks 2020: Schade
Eenheidnog steeds
Tarief
(€)
Bedrag (€)
Inspectie
onveranderd
aanwezig.

Maatregel

Plaatsen extra landverkeersein
arbeid
materiaal
Totaal
Werksoort

Klasse

Elektrisch

verbetermaatregel

1
Interval

post
Planjaar

Status

Niveau

2017

actueel

veiligheid
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Geconstateerde schades
Schadenummer

82

Hoofdonderdeel

laagspanningsinstallatie

Constructieonderdeel

laagspanningsinstallatie, Algemeen

Subonderdeel
Schadebeeld

in niet waterdicht

Plaats / spreiding

Voorwaarschuwingsmast zuidzijde

Hoeveelheid / afmeting

1 st

Oorzaak

onbekend

Risiconiveau

verhoogd

Hersteladvies

buiten gebruik stellen

Urgentie

binnen 0-2 jaar

Aanvullende informatie

soepele kabel met kroonsteen hangt buiten de mast. Kabel verwijderen.

Schadefoto(s)

Inspectie
onveranderd
aanwezig.
Stuks 2020: Schade
Eenheidnog steeds
Tarief
(€)
Bedrag (€)

Maatregel

Kabel uit mast VWS verwijderen
arbeid
materiaal
Totaal
Werksoort

Klasse

Elektrisch

correctief onderhoud

1
Interval

post
Planjaar

Status

Niveau

2017

actueel

veiligheid
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Geconstateerde schades
Schadenummer

83

Hoofdonderdeel

Verkeersregelinstallatie

Constructieonderdeel

mast

Subonderdeel
Schadebeeld

in niet waterdicht

Plaats / spreiding

Masten voorwaarschuwingseinen

Hoeveelheid / afmeting

2 st

Oorzaak

onbekend

Risiconiveau

verhoogd

Hersteladvies

afdichten

Urgentie

binnen 0-2 jaar

Aanvullende informatie

Er is een gat in de masten aanwezig, hierdoor kan water in de mast komen bij de elektrische
aansluiting. Gat afdichten.

Schadefoto(s)

Inspectie
aanwezig.
Geld voor
alle(€)
Stuks2020: Schade
Eenheidnog steeds
Tarief
(€)
Bedrag
masten van de landverkeersseinen en de scheepvaartseinen.

Maatregel

Gaten in masten afdichten
arbeid
materiaal
Totaal
Werksoort

Klasse

Elektrisch

correctief onderhoud

1
Interval

post
Planjaar

Status

Niveau

2017

actueel

gevolgschade
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Geconstateerde schades
Schadenummer

84

Hoofdonderdeel

kelder

Constructieonderdeel

akoestisch signaal

Subonderdeel
Schadebeeld

voldoet niet aan de huidige eisen

Plaats / spreiding

kelder

Hoeveelheid / afmeting

1 st

Oorzaak

niet op de juiste wijze uitgevoerd

Risiconiveau

onacceptabel

Hersteladvies

aanbrengen

Urgentie

binnen 0-2 jaar

Aanvullende informatie

In de kelder ontbreekt akoestische signalering welke voorafgaand aan brugbeweging dient af
te gaan. Signalering aanbrengen.

Schadefoto(s)

Stuks 2020: Schade
Eenheidnog steeds
Tarief
(€)
Bedrag (€)
Inspectie
onveranderd
aanwezig.

Maatregel

Aanbrengen akoestische signalering in kelder

Tevens is er geen geluidssignalering voorafgaand aan het bewegen
arbeid van de afsluitbomen aanwezig.
materiaal

Totaal
Werksoort

Klasse

Elektrisch

verbetermaatregel

1
Interval

post
Planjaar

Status

Niveau

2017

actueel

veiligheid
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Geconstateerde schades
Schadenummer

85

Hoofdonderdeel

Afsluitboominstallatie

Constructieonderdeel

Afsluitboom

Subonderdeel

afsluitboomverlichting

Schadebeeld

voldoet niet aan de huidige eisen

Plaats / spreiding

alle bomen

Hoeveelheid / afmeting

4 st

Oorzaak

niet op de juiste wijze uitgevoerd

Risiconiveau

beperkt

Hersteladvies

aanbrengen

Urgentie

binnen 0-2 jaar

Aanvullende informatie

Het toplicht van alle bomen knippert, dit dient vast te branden.

Schadefoto(s)

Inspectie
onveranderd
aanwezig.
Stuks 2020: Schade
Eenheidnog steeds
Tarief
(€)
Bedrag (€)

Maatregel

Toplicht afsluitboom vast laten branden
arbeid
materiaal
Totaal
Werksoort

Klasse

Elektrisch

verbetermaatregel

1
Interval

post
Planjaar

Status

Niveau

2017

actueel

veiligheid
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Geconstateerde schades
Schadenummer

86

Hoofdonderdeel

marifooninstallatie

Constructieonderdeel

marifooninstallatie, Algemeen

Subonderdeel
Schadebeeld

functioneert niet

Plaats / spreiding
Hoeveelheid / afmeting

1 st

Oorzaak

onbekend

Risiconiveau

verhoogd

Hersteladvies

repareren

Urgentie

binnen 0-2 jaar

Aanvullende informatie

Alleen het uitluisteren van marifoonkanaal werkt, er kan niet gesproken worden op het
kanaal.

Schadefoto(s)

Inspectie
onveranderd
aanwezig.
Stuks 2020: Schade
Eenheidnog steeds
Tarief
(€)
Bedrag (€)

Maatregel

Reparatie marifooninstallatie
arbeid
materiaal
Totaal
Werksoort

Klasse

Elektrisch

correctief onderhoud

1
Interval

post
Planjaar

Status

Niveau

2017

actueel

veiligheid
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Geconstateerde schades
Schadenummer

87

Hoofdonderdeel

marifooninstallatie

Constructieonderdeel

marifooninstallatie, Algemeen

Subonderdeel
Schadebeeld

voldoet niet aan de huidige eisen

Plaats / spreiding

Marifoonkast in voorportaal naar kelder

Hoeveelheid / afmeting

1 st

Oorzaak

niet op de juiste wijze uitgevoerd

Risiconiveau

verhoogd

Hersteladvies
Urgentie

binnen 0-2 jaar

Aanvullende informatie

De voeding van de marifooninstallatie wordt middels steker uit een algemene wcd
verkregen. In de marifoonkast ligt een stekkerblok waarop de kachel van de ruimte
aangesloten kan worden. Aansluiting dient middels vaste aansluiting uitgevoerd te worden
en stekkerblok dient verwijderd te worden.

Schadefoto(s)

Inspectie
onveranderd
aanwezig.
Stuks 2020: Schade
Eenheidnog steeds
Tarief
(€)
Bedrag (€)

Maatregel

Marifoonkast op vaste voeding aansluiten
arbeid
materiaal
Totaal
Werksoort

Klasse

Elektrisch

verbetermaatregel

1
Interval

post
Planjaar

Status

Niveau

2017

actueel

functioneren

Inspectierapport B-014-G-O-G

Pagina 85 van 91

Geconstateerde schades
Schadenummer

88

Hoofdonderdeel

Bediening- en besturingsinstallatie

Constructieonderdeel

Bediening- en besturingsinstallatie, Algemeen

Subonderdeel

tekeningenpakket

Schadebeeld

ontbreekt

Plaats / spreiding
Hoeveelheid / afmeting

1 st

Oorzaak

onbekend

Risiconiveau

verhoogd

Hersteladvies

aanbrengen

Urgentie

binnen 0-2 jaar

Aanvullende informatie

Er is geen as-built tekeningenpakket op de brug aanwezig. Dit bemoeilijkt het storingzoeken.
As-built pakket dient op de brug aanwezig te zijn. Wanneer er geen as-built is dan kan,
wanneer gekozen wordt voor vervangen van de installatie gezien de overige schades,
besloten worden om geen as-built te laten maken. Voor het raambedrag is uitgegaan dat er
een pakket is en dat dit as-built gemaakt moet worden.

Schadefoto(s)

Inspectie
onveranderd
aanwezig.
Stuks 2020: Schade
Eenheidnog steeds
Tarief
(€)
Bedrag (€)

Maatregel

Het huidige tekeningenpakket wat op de brug aanwezig is, stamt uit
arbeid 1999. In het pakket is slechts 1 wijziging aangegeven.

As-built tekeningenpakket op brug verzorgen

materiaal
Totaal
Werksoort

Klasse

Elektrisch

correctief onderhoud

1
Interval

post
Planjaar

Status

Niveau

2017

actueel

functioneren
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Geconstateerde schades
Schadenummer

89

Hoofdonderdeel

Aandrijving- en bewegingswerk EM

Constructieonderdeel

SPES

Subonderdeel
Schadebeeld

voldoet niet aan de huidige eisen

Plaats / spreiding

kelder

Hoeveelheid / afmeting

2 st

Oorzaak

niet op de juiste wijze uitgevoerd

Risiconiveau

verhoogd

Hersteladvies

aanbrengen

Urgentie

binnen 0-2 jaar

Aanvullende informatie

Aandrijving heeft maar één SPES, deze moet dubbel zijn uitgevoerd. Tevens voldoet huidige
SPES niet aan huidige normen mbt veiligheidscontacten.

Schadefoto(s)

Inspectie
onveranderd
aanwezig.
Stuks 2020: Schade
Eenheidnog steeds
Tarief
(€)
Bedrag (€)

Maatregel

Aanbrengen twee SPES-en
arbeid
materiaal
Totaal
Werksoort

Klasse

Elektrisch

verbetermaatregel

1
Interval

post
Planjaar

Status

Niveau

2017

actueel

veiligheid
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Geconstateerde schades
Schadenummer

90

Hoofdonderdeel

laagspanningsinstallatie

Constructieonderdeel

laagspanningsinstallatie, Algemeen

Subonderdeel

kabel

Schadebeeld

einde levensduur

Plaats / spreiding

gehele bruginstallatie

Hoeveelheid / afmeting
Oorzaak

veroudering

Risiconiveau

beperkt

Hersteladvies

vervangen

Urgentie

binnen 0-2 jaar

Aanvullende informatie

De bekabeling is einde levensduur en is aangebracht in stalen buis.

Schadefoto(s)

Inspectie
onveranderd
aanwezig.
Stuks 2020: Schade
Eenheidnog steeds
Tarief
(€)
Bedrag (€)

Maatregel

Vervangen bekabeling incl kabeldraagsysteem
arbeid
materiaal
Totaal
Werksoort

Klasse

Elektrisch

correctief onderhoud

0
Interval

Planjaar

Status

2017

actueel
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Geconstateerde schades
Schadenummer

91

Hoofdonderdeel

Aarding- en bliksembeveiliging

Constructieonderdeel

Aarding- en bliksembeveiliging, Algemeen

Subonderdeel
Schadebeeld

voldoet niet aan de huidige eisen

Plaats / spreiding
Hoeveelheid / afmeting
Oorzaak

niet op de juiste wijze uitgevoerd

Risiconiveau

verhoogd

Hersteladvies

aanbrengen

Urgentie

binnen 0-2 jaar

Aanvullende informatie

Gezien de leeftijd wordt geadviseerd om de aarding, potentiaalvereffening constructiedelen,
scharnieren en bliksembeveiliging nieuw te aanbrengen volgens de huidige norm.

Schadefoto(s)

Inspectie
onveranderd
aanwezig.
Stuks 2020: Schade
Eenheidnog steeds
Tarief
(€)
Bedrag (€)

Maatregel

Aarding- en bliksembeveiliging vernieuwen

Aandachtspunt is dat ook over de hoofddraaipunten niet vereffend
arbeid is. Hierdoor kan bij blikseminslag op het val een draaipunt direct
materiaal permanent defect raken.

Totaal
Werksoort

Klasse

Elektrisch

correctief onderhoud

1
Interval

post
Planjaar

Status

Niveau

2017

actueel

veiligheid
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Geconstateerde schades
Schadenummer

92

Hoofdonderdeel

Bediening- en besturingsinstallatie

Constructieonderdeel

Bediening- en besturingsinstallatie, Algemeen

Subonderdeel
Schadebeeld

voldoet niet aan de huidige eisen

Plaats / spreiding
Hoeveelheid / afmeting
Oorzaak

Nieuwe richtlijnen (o.a. Machinerichtlijn)

Risiconiveau

verhoogd

Hersteladvies

vervangen

Urgentie

binnen 0-2 jaar

Aanvullende informatie

Huidige richtlijnen zijn zodanig gewijzigd dat installatie niet meer voldoet. Gezien de leeftijd
van de installatie wordt geadviseerd om de gehele bediening en besturing inclusief sensoren
en standmeldingen te vervangen en te laten voldoen aan de laatste eisen.

Schadefoto(s)

Inspectie
onveranderd
aanwezig.
Stuks 2020: Schade
Eenheidnog steeds
Tarief
(€)
Bedrag (€)

Maatregel

Vernieuwen van de bediening- en besturingsinstall

De PLC, type Mitsubishi FX2N-80MR is end of life verklaard in
arbeid september 2019. De frequentieregelaar, type mitsubishi A500 FRmateriaal DU04 is end of life verklaard in 2015. Er zijn voor deze
componenten dus geen vervangende onderdelen beschikbaar of
reparaties aan huidige onderdelen meer mogelijk.
Totaal
1
post

Werksoort

Klasse

Elektrisch

correctief onderhoud

Interval

Planjaar

Status

Niveau

2017

actueel

veiligheid
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Geconstateerde schades
Schadenummer

93

Hoofdonderdeel

Verkeersregelinstallatie

Constructieonderdeel

mast

Subonderdeel

markering

Schadebeeld

voldoet niet aan de huidige eisen

Plaats / spreiding
Hoeveelheid / afmeting

alle masten, 8 stuks

Oorzaak

niet op de juiste wijze uitgevoerd

Risiconiveau

beperkt

Hersteladvies

aanbrengen

Urgentie

binnen 0-2 jaar

Aanvullende informatie

Masten van de verkeersregelinstallatie zijn niet voorzien van zwart wit markering

Schadefoto(s)

Stuks 2020: Schade
Eenheidnog steeds
Tarief
(€)
Bedrag (€)
Inspectie
onveranderd
aanwezig.

Maatregel

Markeringen op de verkeerslichtmasten aanbrenge
arbeid
materiaal
Totaal
Werksoort

Klasse

schilderwerk

verbetermaatregel

1
Interval

post
Planjaar

Status

Niveau

2017

actueel

veiligheid
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1

Inleiding

1.1.

Algemeen

Iv-Infra heeft in opdracht van de gemeente Oudewater aanvullend betononderzoek uitgevoerd aan de
Hoenkoopsebrug te Oudewater. Het onderzoek is op 6 april 2021 uitgevoerd door D. Pieters. Deze
rapportage bevat de resultaten die zijn verkregen uit het onderzoek en inspectie.

1.2.

Doel en scope

Tijdens het onderzoek zijn betonkernen genomen uit twee tussensteunpunten. Naast de
boorwerkzaamheden bevat het betononderzoek ook een inspectie van de betonconstructie, om een actueel
beeld van de tussensteunpunten en de hoofddraagconstructie van het object te verkrijgen. Zodat eventueel
benodigde beheersmaatregelen kunnen worden bepaald.
Hierbij zijn de niet constructieve betonnen onderdelen, het stalen val en het remmingwerk en de binnenzijde
van de basculekelder buiten beschouwing gelaten.

1.3.

Locatie

De Hoenkoopsebrug is gelegen in Oudewater en vormt de kruising tussen de Zwier Regelinkstraat en de
Hollandsche IJssel.

Figuur 1 Locatie Hoenkoopsebrug te Oudewater (bron: Google

Figuur 2 Hoenkoopsebrug te Oudewater (bron: Google Earth)

Earth)
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Foto 3 Westelijk zijaanzicht Hoenkoopsebrug

1.4.

Werkzaamheden

Tijdens het betononderzoek zijn in totaal 10 betonkernen uit de constructie genomen op 5 locaties verspreid
over stramien 3 en 4 (zie paragraaf 1.5). Vijf van deze betonkernen zijn in het laboratorium onderzocht op
indringing van carbonatatie en de andere vijf op chloridegehalte. Na het boren zijn de gaten hersteld met
krimparme reparatiemortel. De rapportage van het laboratoriumonderzoek is toegevoegd als bijlage A.
Aanvullend op deze onderzoeken zijn tevens dekkingsmetingen uitgevoerd. De resultaten hiervan zijn
toegevoegd als bijlage B.
Op iedere locatie zijn beide onderzoeken verricht. Daarnaast zijn stramien 1 t/m 6 geïnspecteerd en
gecontroleerd op holklinkende betondelen.
Om de werkzaamheden vanaf het water uit te voeren is een werkponton ingezet. De weersomstandigheden
waren wisselvallig met neerslag en een temperatuur van 1 - 5 °C.
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1.5.

Omschrijving constructie

De Hoenkoopsebrug is een basculebrug die is aangelegd in 1972. Naast het stalen val zijn drie betonnen
overspanningen aanwezig. Hier zijn in 2 van de 3 overspanningen prefab langsliggers toegepast, beide
overspanningen bestaan uit 14 langsliggers. De overige overspanning, steunpunten en de basculekelder
bestaan uit insitu beton. De brug bestaat uit de volgende soorten overspanningen (van noord naar zuid; zie
Figuur 4):
•
•
•
•
•

Stramien 1 tot 2:
Stramien 2 tot 3:
Stramien 3 tot 4-5:
Stramien 4-5 tot 6:
Stramien 6 tot 7:

prefab dek over een fiets- en voetpad;
betonnen overkluizing over een dijklichaam;
prefab dek als aanbrug over Hollandsche IJssel;
stalen beweegbaar rijdek (onderdeel van het val);
basculekelder met de ballastkist van het val en het bewegingswerk.

Figuur 4 Langsdoorsnede Hoenkoopsebrug

In de volgende hoofdstukken wordt verwezen naar de stramiennummering, zoals hierboven aangegeven en
te vinden in Figuur 4.
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2

Inspectieresultaten

2.1.

Landhoofd stramien 1

De betonnen wand vertoont op 7 plekken afgedrukte dekking of holklinkende betondelen. De wapening is op
enkele plekken zichtbaar en vertoont corrosie. De schades zitten verspreid zoals aangegeven in figuur 5. De
omvang van de schades bedraagt totaal ca. 0,5m2.
Tevens zijn er actuele lekkages op de wand zichtbaar, dit duidt op een lekke voegovergang. Bij dit stramien
zijn geen HWA doorvoeren aanwezig.

west

oost

Figuur 5 Schematisch overzicht van de betonnen wand bij stramien 1*

*

Betonschade:
Lekkagesporen:

Foto 6 Overzichtsfoto stramien 1
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Foto 8 Betonschade stramien 1

Foto 9 Betonschade stramien 1

Foto 10 Lekkagesporen op wand

Foto 11 Overzichtsfoto lekkende voegovergang

Onderzoek Hoenkoopsebrug
Revisie: 1.0

8/18

2.2.

Tussensteunpunt stramien 2

Het steunpunt vertoont geen holklinkende delen of betonschades met blootliggende wapening. Op twee
locaties zijn HWA-doorvoeren aanwezig, namelijk aan de oostzijde tussen de 5e en 6e langsligger en aan de
westzijde tussen de 2e en 3e langsligger. De HWA doorvoeren zijn te kort uitgevoerd waardoor deze het
hemelwater via flenzen van de langsliggers afvoeren. Vanuit de westelijk HWA-doorvoer is veel kalkafzetting
aanwezig op het talud, tussensteunpunt, langsligger en vanuit de HWA doorvoer zelf. Aan de langsliggers is
geen gevolgschade aanwezig. Bij de lekkagesporen op het steunpunt is onder de doorvoeren de eerste 12mm van de cement tussen de kiezels verdwenen (vorstschade), over een oppervlak van ca. 0,5m2.

Foto 12 Oostelijke overzichtsfoto stramien 2

Foto 13 Steunpunt t.p.v oostelijke doorvoer

Foto 14 Oostelijke doorvoer met lichte lekkage

Foto 15 Steunpunt t.p.v westelijke doorvoer
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Foto 16 Westelijke doorvoer dichtgeslibd door kalkafzetting

Foto 17 Langsligger met lichte lekkage en kalkafzetting onder
westelijke doorvoer.

2.3.

Tussensteunpunt stramien 3

Het steunpunt vertoont geen betonschades of holklinkende delen. Ook bij stramien 3 zijn twee doorvoeren
aanwezig die te kort zijn uitgevoerd en op de flenzen van de langsliggers lozen. Dit heeft niet tot
gevolgschade geleidt. De westelijke doorvoer is afgebroken onderaan het dek. Er is veel kalkuitbloei
aanwezig en is bijna geheel dichtgeslibd.
Bij de oostelijke HWA-doorvoer vindt tevens lichte lekkage plaats. Op de volgende pagina zijn foto’s
toegevoegd ter verduidelijking.
Bij stramien 3 zijn op 2 locaties betonkernen uit het steunpunt genomen. Locatie 1 betreft een locatie waar
lekkagesporen aanwezig zijn. Locatie 2 is een locatie zonder betonschade. In de onderstaande figuur is dit
aangegeven.

west

2

1

oost

Figuur 18 Schematisch overzicht steunpunt stramien 3*

*

Houten damwand:
Lekkagesporen:
Onderzoekslocatie en nummer:
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Foto 19 Overzichtsfoto stramien 3

Foto 20 Onderzoekslocatie 1 bij lekkagesporen bij doorvoer oost

Foto 21 Onderzoekslocatie 2 zonder schade

Foto 22 Doorvoer oostzijde met lichte lekkage

Foto 23 Doorvoer westzijde afgebroken en veel kalkuitbloei

Foto 24 Lekkage via langsligger, nog geen gevolgschade
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2.4.

Tussensteunpunt stramien 4

Het steunpunt bij stramien 4 vertoont veel losse schollen en holklinkende delen. Op een aantal locaties is de
dekking afgedrukt en is blootliggende gecorrodeerde wapening zichtbaar. De totale schadeomvang bedraagt
ca. 1,5m2 verspreid over 15 locaties.
Ook bij dit stramien zijn twee HWA-doorvoeren aanwezig, beide zitten vol met kalkafzetting en voeren via de
flens van de langsligger water af. Bij de oostelijke doorvoer is geen actuele lekkage waargenomen. Op de
volgende pagina zijn foto’s ter verduidelijking te vinden.
In het onderstaande figuur is een schematische weergave met schades, lekkage en onderzoeklocaties
ingetekend.

3

4

5

Figuur 25 Schematische weergave van steunpunt stramien 4*

*

Betonschade:
Lekkagesporen:
Onderzoekslocatie en nummer:

Foto 26 Overzichtsfoto oostzijde wand stramien 4
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Foto 28 Onderzoekslocatie 3 nabij betonschade

Foto 29 Onderzoekslocatie 4

Foto 30 Onderzoekslocatie 5 nabij lekkage onder doorvoer west

Foto 31 Lekkage met kalkafzetting onder westelijke doorvoer

Foto 32 Hemelwater wordt via flens langsligger afgevoerd

Foto 33 Oostelijke HWA-doorvoer geblokkeerd
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2.5.

Tussensteunpunt stramien 5

Boven stramien 5 is het val opgelegd. Het gehele steunpunt is aan deze zijde vervuild en nat. Onder het val
zijn geen gevolgschades of andere betonschades waargenomen aan de constructieve delen. Het
vleugelwandje aan de westzijde vertoont aan één zijde een scheur van 0,3mm en een lengte van ca. 0,7m1.
Dit is in de onderstaande foto’s te vinden.

Foto 34 Oostzijde tussensteunpunt stramien 5

Foto 35 Steunpunt vervuild en nat als gevolg van open voeg

Foto 36 Scheur (aangegeven met rode lijn) aan één zijde

Foto 37 Scheurwijdte 0,3mm lengte 0,7m

vleugelwand westzijde
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2.6.

Basculekelder stramien 6

Stramien 6 betreft de wand van de basculekelder. Ook deze wand is vervuild en nat door de open voeg het
val. De wand vertoont een afgedrukte schol van ca. 0,5 x 0,2m met gecorrodeerde wapening bij de nis ten
behoeve van één van de hoofdliggers van het val. Tevens is plaatselijk kalk op de wand aanwezig, hiervan is
de herkomst niet te herleiden.

Foto 38 Westzijde wand basculekelder

Foto 39 Kalkafzetting op wand, tevens vervuild en nat als gevolg
van open voeg

Foto 40 Holklinkend beton en losse schollen naast hoofdligger val
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B.

Resultaten Dekkingsmetingen

In onderstaande tabel zijn de resultaten van de dekkingsmetingen per locatie te vinden zoals aangegeven in
onderstaande figuur.

3

1

4

2
5

Figuur 1 Bovenaanzicht Hoenkoopsebrug met aangegeven boorlocaties.

LocatieNr.
1

Aantal
metingen
8

Dekking
Dekking min.
gemiddeld (mm) (mm)
65
61

Dekking max.
(mm)
70

Standaard
afwijking (± mm)
3

2

11

60

27

65

11

3

12

35

30

41

3,4

4

11

31

27

38

3,3

5

8

40

35

44

3,5
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1

Inleiding

1.1.

Algemeen

In diverse inspecties en onderzoeken gedurende de afgelopen 10 jaar is geconstateerd dat de
Hoenkoopsebrug in een matige staat verkeert. De beheerder van de brug, de gemeente Oudewater, heeft
als voornemen om groot onderhoud uit te voeren. Het groot onderhoud heeft betrekking op het val, de
constructieve betonnen onderdelen en diverse niet-constructieve onderdelen.
Deze memo heeft betrekking op een rekenkundig belastingvergelijk van verkeerklasse 45 (VK45) en een
fictief zwaar voertuig. Op een beschikbare archieftekening is vermeld dat het object voor VK45 ontworpen is.

Figuur 1-1 Hoenkoopsebrug (foto d.d. 19-01-2011)

1.2.

Doel en scope

De Hoenkoopsebrug is door de RDW vrijgegeven voor voertuigen met een permanente ontheffing tot 100ton
totaalgewicht. Dit is echter niet constructief onderbouwd. In deze memo is een vergelijking gedaan tussen
verkeersklasse 45 en een fictief 96tons voertuig.
De scope van deze memo betreft een vergelijking van belastingen op basis van een vereenvoudigd
liggermodel en over de aanbruggen noord (as 1 t/m as 4). Buiten het scope valt een beoordeling in hoeverre
de constructie in staat is deze belastingen af te dragen. Het val en de basculekelder vallen eveneens buiten
de scope van dit document.
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1.3.

Locatie en foto’s

De Hoenkoopsebrug is gelegen in Oudewater en vormt de kruising tussen de Zwier Regelinkstraat en de
Hollandsche IJssel.

Figuur 1-2 Locatie Hoenkoopsebrug te Oudewater (bron: Google Earth)

Figuur 1-3 Brug tijdens opening val (links; foto d.d. 20-09-2010) en onderdoorgang veld 1-2 (rechts; foto d.d. 19-01-2011)
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Figuur 1-4 Aanzicht brug vanaf Hollandsche IJssel (links; foto d.d.19-01-2011) en weg-indeling (rechts; foto d.d. 04-05-2016)

1.4.

Referentiedocumenten

In Tabel 1-1 zijn de relevante gerelateerde tekeningen benoemd.
Tabel 1-1 Relevante gerelateerde tekeningen

Nr

Documentnummer
6B33 TEK-beton
vormtekeningen

INFR191059-MEMO-002

Datum
08-09-1971

Documenttitel
Basculebrug o/d Hollandsche IJssel – Overzicht
leuningen

4/9

2

Uitgangspunten

De Hoenkoopsebrug is een basculebrug die is aangelegd in 1972 en gefundeerd is op gewapend betonnen
palen. De brug is ontworpen op verkeersklasse 45 conform de VOSB1963 (zie Figuur 2-2 en [1]).

Figuur 2-1 Langsdoorsnede Hoenkoopsebrug

Figuur 2-2 Verkeersklasse 45 uit de VOSB1963 (maten in cm)

Het maximale totaalgewicht van voertuigen bedraagt in het algemeen 50 ton. Hierop worden uitzonderingen
gemaakt tot 60 ton (LZV en mobiele kranen). Daarnaast zijn er ook vrachttransporten (met o.a. zware
funderingsmachines) en zelfrijdende werktuigen (zoals mobiele kranen) met een permanente ontheffing tot
100 ton. De bruggen die ontworpen zijn op Belastingmodel 1 (LM1) op basis van de vigerende Eurocodenormen dekken in basis deze 100-tons belasting af. Transporten zonder permanente ontheffing en/of
zwaarder dan 100 ton dienen altijd afzonderlijk te worden beoordeeld.
De Hoenkoopsebrug is opgenomen in de Digitale Wegenkaart Ontheffingen (DWO 1) als zijnde toegankelijk
voor een zelfrijdend werktuig tot 100ton. De aslast-configuratie van dergelijke voertuigen is niet eenduidig
vastgesteld. De RDW hanteert de volgende maximale afmetingen (zie link):
• Breedte ≤ 3,00m;
• Totaal gewicht ≤ 100ton;
• Aslasten ≤ 12ton
Op basis van de wettelijk vastgestelde maten en gewichten (zie link) is door Iv-Infra een fictief voertuig van 8
assen van 12ton met een h.o.h.-afstand van 1,8m gedefinieerd. Het totale gewicht van dit voertuig is 96 ton.

1

https://dwo.rdw.nl/
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3

Berekening en resultaten

In de bijlagen zijn twee Excel-berekeningen opgenomen van een belastingvergelijk van VK45 en het eerder
omschreven fictieve voertuig van 96ton. De berekening gaat uit van schematisatie van de brug als een
doorgaande ligger op meerdere steunpunten. Dit is maatgevend boven een enkele statisch bepaalde ligger.
De verhouding in moment en dwarskracht tussen fictief voertuig en VK45 is het meest ongunstig bij een
statisch bepaalde ligger.
In de berekening lopen de aslasten in stappen over de brug heen waardoor een omhullende de
momentenlijn en dwarskrachtenlijn verkregen wordt. Het fictieve voertuig is op twee manieren als belasting
op de brug geplaatst:
1. Over één rijstrook (zie Bijlage A). In dit geval is er een belastingvergelijking gedaan tussen 1 rijstrook
van verkeersklasse 45 en het fictieve voertuig. Het overige deel van de rijweg kan door ander
verkeer gebruikt worden;
2. Over twee rijstroken (zie Bijlage B). In dit geval is er een belastingvergelijking gedaan tussen 2
rijstroken van verkeersklasse 45 en het fictieve voertuig. Dit betekent dat een zwaar voertuig beide
rijstroken inneemt of dat de andere rijstrook is afgesloten voor ander verkeer.
Uit de berekening in Bijlage A volgt dat bij vergelijking van één rijstrook, het steunpuntsmoment van het
fictieve voertuig groter is dan die van verkeersklasse 45. Het veldmoment en de dwarskracht van het fictieve
voertuig zijn beiden lager dan verkeersklasse 45. Uit de berekening met twee rijstroken in Bijlage B volgt dat
alle momenten en dwarskrachten van het fictieve voertuig lager zijn dan verkeersklasse 45.

Figuur 3-1 Momentenlijn verkeersklasse 45 (blauw) en fictief voertuig op één rijstrook (rood; zie Bijlage A)
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4

Conclusie

Op basis van een belastingvergelijk met een liggermodel is de verkeerslast van een fictief, in overleg met de
opdrachtgever vastgesteld, 96tons voertuig over één rijstrook groter dan de verkeerklasse 45 waar de
Hoenkoopsebrug op ontworpen is. Indien de andere rijstrook wordt afgesloten voor verkeer, tijdens het
passeren van een 96tons voertuig, dan is de verkeerslast kleiner dan de ontwerpwaarde. Omdat er bij
dergelijk vervoer normaal gesproken geen begeleiding aanwezig is kan hier in de praktijk niet van worden
uitgegaan.
Er wordt geadviseerd om een nadere beschouwing van de aanbruggen noord te doen waarin de gunstige
invloed van de plaatwerking van de constructie wordt meegenomen. Hierbij valt te denken aan het opstellen
van een plaatmodel in SCIA Engineer en de verkeersbelasting daarop aan te brengen. Daarin kan zowel het
fictieve 96tons voertuig gemodelleerd worden als de verkeerslast LM1 uit de Eurocode. Het is de
verwachting dat met een dergelijke beschouwing kan worden aangetoond dat de ontwerpwaarde niet wordt
overschreden.
Verder wordt opgemerkt dat het 96tons voertuig geen werkelijk bestaand voertuig is. Er is een inschatting
gedaan voor bepalen van een ongunstige aslast-verdeling binnen de door RDW toegestane gewichten. In de
praktijk zijn er vele soorten en maten voertuigen die grotendeels, maar mogelijk niet volledig, door het
fictieve voertuig afgedekt worden. Er wordt verwacht dat met bovengenoemd SCIA-model door het effect van
spreiding van belastingen kan worden aangetoond dat een fictief 96tons voertuig niet tot hogere belastingen
dan VK45 zal leiden.
Aangezien de daadwerkelijke capaciteit van de constructie onbekend is kan niet worden beoordeeld of de
berekende overschrijding toelaatbaar is. De capaciteit is afhankelijk van de staat van de brug, de toegepaste
wapening, de toegepaste voorspanning en het feit dat de beoordeling van dwarskrachten nabij opleggingen
sinds de jaren 70 sterk is aangepast aan nieuwe inzichten.
Uit de berekening volgt dat het belastingeffect ten gevolge van een fictief 96tons transport groter is dan
VK45. Dit betekent feitelijk dat elk transport boven 45 ton afzonderlijk beoordeeld dient te worden totdat
bewezen is dat er meer capaciteit aan de constructie ontleend kan worden. Vooralsnog voldoet de brug niet
op belastingen groter dan verkeersklasse 45.
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A.

Excel-berekening exceptioneel transport 1 rijstrook
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(Zie NEN-EN-1991-2+C1:2011 figuur NB1-A.3. )
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1 rijbaan beschouwd

y=

Combinatiewaarde
Stootcoëfficiënt
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Belastingcoëff.
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Stootcoëfficiënt x Belastingcoëfficiënt
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Stap 6

Beoordelen exceptioneel transport
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Disclaimer: Deze generieke spreadsheet is opgesteld door Iv-Infra en kan vrij worden
gebruikt voor de beoordeling van een exceptioneel transport over brugconstructies.
De gebruiker van de spreadsheet is zelf verantwoordelijk voor de correcte invoer en interpretatie van de resultaten. Zie ook de handleiding met daarin de uitgangspunten en
randvoorwaarden voor de toepasbaarheid van deze spreadsheet.
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Toelichting:
In de met rood aangegeven zone introduceert het exceptioneel transport een
ongunstigere krachtsverdeling dan de door schade gereduceerde ontwerpwaarde.
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B.

Excel-berekening exceptioneel transport 2 rijstroken
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Ontheffingsnr.: n.v.t.
Aanvrager

: Gemeente Oudewater

Object
Stap 1

Iv-Infra b.v.

Pagina: 1
Status: Concept
invoer

: Hoenkoopsebrug

Versie: 0.a

keuzevak

Naam opsteller WME
Algemeen

Datum: 15-4-2021

Objectsoort

Betonnen vaste plaatbrug

Ontwerper

WME

Locatie

Oudewater

Ontwerpnorm

VOSB 1963, Klasse 45

Stichtingsjaar

1972

Functie object

Gemengd verkeer

GING NIEUWEGEIN
Stap 2
NEVELGAARDE 10

Resultaten uit oriënterende visuele inspectie
Soort schade

Bijzonderheden

Kenmerk Locatie schade

Kwalificatie

GEIN, NEDERLAND

OON 088 – 943 3200

GEIN@IV-INFRA.NL

Weerstandsreductie als gevolg van
schade

Stap 3

Buigend moment

Dwarskracht

0%

0%

Geometrie dek
Overspanningen
L1

9,00m

L2

9,00m

L3

9,00m

statisch bepaald

nee

Totale lengte overspanning

Rijbaanbreedte

27,0m

6,1m

Max. constructiebreedte

15,6m

Overzicht Geometrie

L4
L5

Stap 4

0

5

10

15

20

25

30

Exceptioneel transport
F [kN]

hoh [m]

Lengte

[m]

=

as 1

120

0,0

Breedte

[m]

=

as 2

120

1,8

Hoogte

[m]

=

as 3

120

1,8

Gewicht

[kg]

=

as 4

120

1,8

as 5

120

1,8

as 6

120

1,8

as 7

120

1,8

as 8

120

1,8

as 9
as 10

-15,0

Dyn. vergrotingsfactor:
6,0

j=

1,10

96000

Overzicht laststelsel
150
100
50
0
-10,0
-5,0
0,0

5,0

10,0

Het laststelstel wordt ook spiegelbeeldig getoetst

as 11
as 12
as 13
as 14
as 15

Voortbewegen met lage snelheid,
< 5km/h

nee

2 begeleiders aanwezig tijdens
exceptioneel transport?

nee
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Stap 5

Ontheffingsnr.: n.v.t.

Pagina: 2

Aanvrager

: Gemeente Oudewater

Status: Concept

Object

: Hoenkoopsebrug

Versie: 0.a

Naam opsteller WME
Ontwerpuitgangspunten

Datum: 15-4-2021

Ontwerpnorm

VOSB 1963, Klasse 45

Aantal theoretische rijstroken voor vergelijk

2

(Zie NEN-EN-1991-2+C1:2011 figuur NB1-A.3. )

0,80

=> gerekend met 2x0,8xTS; 0,8xUDL

y=

Combinatiewaarde
Stootcoëfficiënt

1,35

Belastingcoëff.

0,97

Stootcoëfficiënt x Belastingcoëfficiënt

UDL

qQ;gem =
qQ =

3,00
3,00 x

kN/m

1,31

2

6,0 x

Strookbreedte voor beoordeling
1,05 =

18,83

kN/m

1

Bstrook = 6,0m

(incl. stoot- en belastingcoëfficiënt)

TS
Ftotaal = y x nrijstroken x belastingcoëff. x stootcoëff. x Fas

Overzicht laststelsel
400

Fas [kN] Ftotaal [kN] hoh [m]
as 1

313,9

313,9

0,0

as 2

313,9

313,9

4,0

as 3

313,9

313,9

1,0

200
0
-6,0

-4,0

-2,0

0,0

2,0

4,0

6,0

Het laststelstel wordt ook spiegelbeeldig gerekend

Stap 6

Beoordelen exceptioneel transport

Ontwerp
V [kN]

Toets incl. schadeeffect

Bijzonder transport

+
M [kNm] M [kNm]

V [kN]

+
M [kNm] M [kNm]

V

M

Maxima overall

883

1253

-886

570

740

-837

0,65

0,94

Maxima oversp. 1

883

1253

-886

570

728

-837

0,65

0,94

Maxima oversp. 2

836

1005

-886

539

503

-837

0,64

0,94

Maxima oversp. 3

873

1253

-831

556

740

-793

0,64

0,95

Maxima oversp. 4

0

0

0

0

0

0

0,00

0,00

Maxima oversp. 5

0

0

0

0

0

0

0,00

0,00

Algemene indruk
krachtverdeling

CONCLUSIE

0,67

VOLDOET !

Disclaimer: Deze generieke spreadsheet is opgesteld door Iv-Infra en kan vrij worden
gebruikt voor de beoordeling van een exceptioneel transport over brugconstructies.
De gebruiker van de spreadsheet is zelf verantwoordelijk voor de correcte invoer en interpretatie van de resultaten. Zie ook de handleiding met daarin de uitgangspunten en
randvoorwaarden voor de toepasbaarheid van deze spreadsheet.
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Stap 7

Ontheffingsnr.: n.v.t.

Pagina: 3

Aanvrager

: Gemeente Oudewater

Status: Concept

Object

: Hoenkoopsebrug

Versie: 0.a

Naam opsteller WME
Controle tussenresultaten van de beoordeling

Datum: 15-4-2021

Omhullende Momentenlijn [kNm]

Ontwerpwaarde

Bstrook = 6,0m

Exceptioneel transport
-1.000
-500
0
500
1.000
1.500
0,0

5,0

10,0

Omhullende Dwarskrachtenlijn [kN]

15,0

20,0

25,0

30,0

Ontwerpwaarde

Bstrook = 6,0m

Exceptioneel transport
-1.000
-500
0
500
1.000
0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

30,0

Toetsresultaat, inclusief reductie van de weerstand door schade
150%
100%
50%
0%
0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

30,0

Toelichting:
In de met rood aangegeven zone introduceert het exceptioneel transport een
ongunstigere krachtsverdeling dan de door schade gereduceerde ontwerpwaarde.
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1

Inleiding

1.1.

Projectomschrijving

Voorliggend document betreft de rapportage van de sterktetoetsing van het val van de Hoenkoopsebrug.
Deze basculebrug valt onder beheer van de gemeente Oudewater, ligt in de Zwier Regelinkstraat en
overspant de Hollandsche IJssel. De Zwier Regelinkstraat vormt de verbindingsweg tussen de A12 en N228,
zie Figuur 1.

Figuur 1 – Ligging brug (Google Maps)

Het doel van deze herberekening is om door middel van een constructieve analyse te onderzoeken of een
restlevensduur van 30 jaar voor het stalen val haalbaar is. Deze constructieve analyse vormt de input voor
het instandhoudingsadvies van de brug.
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Figuur 2 – Overzichtsfoto brug

1.2.

Afbakening scope

De scope van dit rapport is gericht op - en beperkt tot - de primaire staalconstructie van het val. Toetsing van
de onderliggende betonconstructies, van de mechanische uitrusting en van secundaire
constructieonderdelen (zoals o.a. leuningen) maken geen onderdeel uit van dit onderzoek.

Figuur 3 - Langsdoorsnede Hoenkoopsebrug met afbakening scope herberekening

In de eerste fase van dit project wordt het val alleen op statische sterkte getoetst. Na deze sterktetoetsing
volgt een evaluatie met opdrachtgever om te beoordelen of een aanvullende vermoeiingstoetsing zinvol en
noodzakelijk is.
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1.3.

Uitgangspunten sterktetoetsing

De uitgangspunten bij deze sterktetoetsing zijn beschreven in rapport “INFR191059-RAP-001 UPN
herberekening val Hoenkoopsebrug v1”.
In hoofdstuk 2 wordt gepresenteerd hoe deze uitgangspunten met betrekking tot de geometrie en de
belastingen zijn gemodelleerd in het rekenmodel.
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2

Beschrijving rekenmodel

2.1.

Modellering constructie

Het rekenmodel is (m.u.v. hoofddraaipunten en koppelbalken tussen hoofddraaipunten) volledig
gemodelleerd in een 3D-plaatmodel in SCIA Engineer v19.1.
Een bovenaanzicht met de hoofdafmetingen van het rekenmodel is weergegeven in Figuur 4.

Figuur 4 - Bovenaanzicht met hoofdafmetingen van het rekenmodel

De hoek tussen de staarten van de hoofdliggers en de hoofdliggers onder het rijdek bedraagt 10°. De
buitenste hoofdliggers, gepositioneerd onder het verhoogde fietspad, hebben een constructiehoogte van
890mm, de constructiehoogte van de middelste twee hoofdliggers bedraagt 730mm, zie Figuur 5.
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Figuur 5 - Constructiehoogte ballastkist & hoofdliggers, lengte as hoofddraaipunten

De plaatdiktes in het rekenmodel zijn weergegeven in Figuur 6 en Figuur 7.

Figuur 6 – Gemodelleerde plaatdiktes - bovenaanzicht
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Figuur 7 - Gemodelleerde plaatdiktes – onderaanzicht

De hoofddraaiassen en de koppelbalk tussen de hoofddraaipunten zijn gemodelleerd door middel van
staafelementen. Hoofddraaiassen zijn gemodelleerd als ronde as met (constante) diameter d=400mm
(inschatting o.b.v. verhoudingen op tekening, werkelijke doorsnede niet bekend), het koppelprofiel is
gemodelleerd als rechthoekige doorsnede met afmetingen conform Figuur 8.

Figuur 8 - Gemodelleerde doorsnede koppelprofiel hoofddraaipunten
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De verbinding tussen hoofddraaias en lijfplaat hoofdligger is gemodelleerd door middel van een lijn starre
binding op de rand van een gat in de lijfplaat van de hoofdligger met diameter van 400mm, zie Figuur 9.
Één hoofddraaipunt (de meest rechter) wordt zowel in dwarsrichting als in het vlak van de lijfplaat van de
hoofdligger vastgehouden, de overige drie hoofddraaipunten ondersteunen de hoofdligger alleen verticaal en
in het vlak van de lijfplaat van de hoofdligger.

Figuur 9 - Modellering hoofddraaipunten

De voorhar wordt ter plaatse van de vier hoofdliggerlijven verticaal ondersteund, zie Figuur 10.

Figuur 10 - Modellering steunpunten onder voorhar
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De netgrootte is ingesteld op 150mm. In twee zones zijn netverfijningen toegepast:
 Ter plaatse van de aansluiting van de achterhar op de hoofdliggers: om ervoor te zorgen dat het net
de complexere vorm van de constructie goed kan volgen,
 In de zone waar de maximale spanningen in dekplaat en trog worden gevonden: om ervoor te
zorgen dat het net voldoende fijn is om de lokale vervormingen van dekplaat tussen de trogbenen te
simuleren.
Het net is weergegeven in Figuur 11.

Figuur 11 - Netgrootte rekenmodel = 150mm. Lokale verfijningen t.p.v. aansluiting achterhar op hoofdliggers & t.p.v. bereden troggen

De volgende vereenvoudigingen zijn toegepast in het rekenmodel:
 Het dakprofiel van het rijdek is niet gemodelleerd. In plaats daarvan is de kleinste constructiehoogte
van de hoofdliggers / dwarsdragers over de gehele lengte gemodelleerd;
 De opzetkracht wordt ter plaatse van de lijfplaat aan achterzijde staart hoofdliggers aangenomen. In
werkelijkheid grijpt deze belasting in dwarsrichting 345mm buiten de lijfplaat / ballastkist aan;
 Afrondingsstralen t.p.v. aansluiting onderflens achterhar op onderflens hoofdligger zijn niet
gemodelleerd;
 Ballast is gemodelleerd als belasting, en niet als betondoorsnede. De gunstige bijdrage van de
stijfheid van het beton op de lokale spanningen in de platen van de ballastkist wordt hiermee niet in
rekening gebracht.
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De onderflenzen van de consoles onder de voetpaden zijn niet gemodelleerd. Toetsing van dit
onderdeel valt buiten de scope. De afwezigheid van deze niet gemodelleerde onderflens heeft geen
invloed op de toetsing van de overige constructieonderdelen. Gewicht is meegenomen door middel
van een ophoging van de soortelijke massa staal;
Randliggers zijn gemodelleerd als verticale strips (i.p.v. C-profielen);
De toetsing is gebaseerd op de nieuwstaat van de constructie: materiaalafnames t.g.v. corrosie
worden niet in rekening gebracht;
De kleine overstekjes van de dekplaat en dekverstijvers t.o.v. lijfplaten voorhar en achterhar zijn niet
gemodelleerd.

De invloed van deze vereenvoudigingen op de berekeningsresultaten is verwaarloosbaar klein en/of de
gekozen wijze van modelleren is conservatief.

2.2.

Modellering belastingen

De belastingen waarop de brug wordt getoetst, zijn beschreven in “INFR191059-RAP-002 UPN
herberekening val Hoenkoopsebrug”. In deze paragraaf wordt beschreven hoe de belastingen zijn vertaald
naar het rekenmodel.
2.2.1.
PB1 - Eigengewicht staal
Het eigengewicht van de staalconstructie wordt automatisch gegenereerd door het rekenprogramma. Het
soortelijk gewicht van de staalconstructie is met 5% verhoogd naar 8242,5 kg/m3 om rekening te houden met
niet gemodelleerde onderdelen, toeslag voor lasmateriaal en toeslag voor de conservering. De slijtlaag, het
leuningwerk en de radkeerder zijn niet in deze toeslag inbegrepen maar zijn als los belastingmodel
aangebracht, zie H2.2.2.
Het totale gewicht van de gemodelleerde staalconstructie bedraagt circa 40 ton (400kN), zie Figuur 12.

Figuur 12 - Som van (verticale) reactiekrachten t.g.v. eigengewicht staalconstructie
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2.2.2.
PB2 - Rustende belasting
De volgende rustende belastingen zijn aangebracht, zie Figuur 13:
 0,15 kN/m2 over gehele dekoppervlakte als gevolg van de slijtlaag;
 0,5 kN/m op de 2 dekranden als gevolg van het leuningwerk;
 0,2 kN/m lijnlast ter hoogte van de radkeerder die de afscheiding vormt tussen het rijdek voor
wegverkeer en het fietspad.

Figuur 13 - Modellering rustende belasting

Het totale gewicht van de gemodelleerde rustende belasting bedraagt circa 3 ton (31kN), zie Figuur 14.

Figuur 14 - Som van verticale reactiekrachten t.g.v. rustende belasting

2.2.3.
PB3 - Ballastgewicht
Ballastgewicht is aangebracht als vlaklast met Q=26kN/m2 op de bodemplaat van de twee ballastkisten, zie
Figuur 15. Deze belasting is iteratief bepaald tot de juiste oplegkracht ter plaatse van de vooropleggingen is
gerealiseerd.
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Figuur 15 - Modellering ballastgewicht

Het totale ballastgewicht dat is aangebracht bedraagt circa 47 ton, zie Figuur 16.

Figuur 16 - Som van verticale reactiekrachten t.g.v. ballastgewicht

De som van PB1 t/m PB3 leidt tot een onbalans in net gesloten stand (dus: exclusief opzetkracht) van
ongeveer 2 ton (2kN + 5kN + 12kN – 2kN = 17kN) ter plaatse van de voorhar, zie Figuur 17.
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Figuur 17 - Reactiekrachten onder voorhar in net gesloten stand (exclusief opzetkracht)

2.2.4.
PB4 - Opzetkracht
De opzetkracht is aan de achterzijde van de middelste twee hoofdliggers aangebracht en bedraagt per
hoofdligger 45kN verticaal en 45kN horizontaal, zie Figuur 18.

Figuur 18 - Modellering opzetkracht

Deze opzetkracht levert een som van permanente belastingen van circa 5 ton (12kN + 13kN + 19kN + 8kN =
52kN) onder de voorhar in de opgezette stand van de brug, zie Figuur 19.
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Figuur 19 - Reactiekrachten onder voorhar in opgezette stand brug

De variatie in oplegkrachten over de vooropleggingen is een gevolg van de parallellogram-vorm van het
rijdek.
2.2.5.
VAR1 t/m VAR8 - Verkeerbelasting - BM1
In dwarsrichting zijn de twee rijstroken met b=3,0m per rijstrook centrisch boven het beschikbare
rijdekoppervlak (b=7,2m) geplaatst. De kleine verschuiving van de rijstroken in dwarsrichting die binnen de
beschikbare rijbaanbreedte mogelijk is (maximaal 0,6m naar links of naar rechts) heeft maar een geringe
invloed op de spanningen in de te toetsen onderdelen. Om grip te houden op de resultaten en een overvloed
aan belastingstanden en belastingcombinaties te vermijden, wordt deze geringe verschuiving in
dwarsrichting niet beschouwd.
Vlaklasten:



Rijstrook 1: 9kN/m2
Rijstrook 2 en resterende oppervlakte: 2,5kN/m2

Tandemstelsels:



Rijstrook 1: 4 wielprenten 400x400mm Q=937,5kN/m2 (0,4 * 0,4 * 937,5 = 150 kN/wiel)
Rijstrook 2: 4 wielprenten 400x400mm Q=625kN/m2 (0,4 * 0,4 * 625 = 100 kN/wiel)

Rijstrook 1 is 1 keer aangebracht op de linkerrijstrook, en 1 keer op de rechterrijstrook. Zie Figuur 20.
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Linkerrijstrook
Rechterrijstrook

Figuur 20 - Aangehouden rijstrookindeling belastingmodel 1 (VAR 1 t/m 8)

In langsrichting zijn de aslasten op 4 verschillende locaties geplaatst:





Zo dicht mogelijk bij de achterhar;
Boven de middelste dwarsdrager;
Halverwege de trogoverspanning tussen de middelste dwarsdrager en de voorhar;
Zo dicht mogelijk bij de voorhar.
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2.2.6.
VAR9 + VAR10 - Verkeerbelasting - BM2
Belastingmodel 2 is op de volgende twee locaties aangebracht:
 Nabij dwarsdrager (zie Figuur 21);
 Halverwege de trogoverspanning tussen de middelste dwarsdrager en de voorhar (zie Figuur 22).

Figuur 21 - BM2 locatie 1 - Nabij dwarsdrager (1095 kN/m2 op zone b x h = 600 x 350mm)

Figuur 22 - BM2 locatie 2 - Halverwege trogoverspanning (1095 kN/m2 op zone b x h = 600 x 350mm)
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2.2.7.
VAR11 - Verkeersbelasting - BM4
Belastingmodel 4 is als gelijkmatig verdeelde belasting Q=5 kN/m2 op de gehele dekplaat van de
hoofdrijbaan en van de fiets/voetpaden aangebracht, zie Figuur 23.

Figuur 23 - Modellering BM4

De spanningen in de te toetsen onderdelen ten gevolge van BM4 zijn klein. Bovendien komt dit
belastingmodel in geen van de maatgevende belastingcombinaties voor. Om deze reden is niet meer
onderzocht of er een dekplaat die slechts te dele wordt belast nog ongunstigere berekeningsresultaten kan
opleveren.
2.2.8.
VAR12 - Belasting op de fiets-/voetpaden
Dit belastingmodel is gemodelleerd als gelijkmatig verdeelde belasting Q=5kN/m2 over de gehele
dekoppervlakte met uitzondering van de 7,2m brede rijbaan. De belasting is weergegeven op Figuur 24.
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Figuur 24 - Modellering belastingen op fiets-/voetpaden
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2.3.

Belastingcombinaties

Een vergelijking tussen spanningen als gevolg van de permanente belasting en de spanningen als gevolg
van de variabele belasting leert dat de variabele belasting voor alle onderdelen m.u.v. de ballastkist
dominant is ten opzichte van eigengewicht. Om de hoeveelheid boekhouding te beperken, worden alleen
belastingcombinaties op basis van 6.10b geëvalueerd in het rekenmodel, zie Tabel 1.
Tabel 1 - Belastingcombinaties (UGT)

BG
EG
RB
BA
Opzetkracht
BM1
BM2
BM4
Voetpad

6.10b gr. 1a*
1,1
1,1
1,1
1,1
1,2
0,48

6.10b gr. 1b**
1,1
1,1
1,1
1,1
1,2
-

6.10b gr. 4***
1,1
1,1
1,1
1,1
1,2
-

* Betreft combinaties UGT1 t/m UGT8 i.v.m. 8 verschillende posities van BM1
** Betreft combinaties UGT9 & UGT10
*** Betreft combinatie UGT11
De 11 UGT-combinaties zijn opgenomen in resultaatklasse “Alle UGT” om de omhullende resultaten per
constructieonderdeel te verkrijgen, zie Figuur 25.

Figuur 25 - Resultaatklasse "Alle UGT"
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3
3.1.

Sterktetoetsing onderdelen
Inleiding

In dit hoofdstuk wordt de omhullende Von-Misesspanning getoond per constructieonderdeel. De unity
checks worden berekend door de Von-Misesspanning te delen door de vloeigrens van het materiaal
(=355MPa voor de gehele constructie, zie UPN). Aan de hand van deze unity check wordt beoordeeld of het
onderdeel voldoet.

3.2.

Toetsing hoofdliggers

De omhullende Von-Misesspanning in de hoofdliggers wordt weergegeven op Figuur 26.

Figuur 26 - Von Misesspanning hoofdliggers (max circa 270 MPa)

UC = 270 MPa / 355 MPa = 0,76 < 1 dus voldoet
De spanningspieken boven het steunpunt nabij de vooropleggingen zijn het gevolg van de wijze van
modelleren: het verticale steunpunt is verbonden aan één enkele knoop van het plaatelement. In
werkelijkheid wordt er meer oppervlakte geactiveerd. De krachtsinleiding ter plaatse van de vooropleggingen
wordt separaat getoetst door middel van een handberekening in H3.8.
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3.3.

Toetsing dwarsdragers

De omhullende Von-Misesspanning in de dwarsdragers wordt weergegeven op Figuur 27.

Figuur 27 - Von-Misesspanning dwarsdragers (max circa 210MPa)

UC = 210 MPa / 355 MPa = 0,59 < 1 dus voldoet
De spanningspieken boven het steunpunt nabij de vooropleggingen zijn het gevolg van de wijze van
modelleren: het verticale steunpunt is verbonden aan één enkele knoop van het plaatelement. In
werkelijkheid wordt er meer oppervlakte geactiveerd. De krachtsinleiding ter plaatse van de vooropleggingen
wordt separaat getoetst door middel van een handberekening in H3.8.
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3.4.

Toetsing troggen

De omhullende Von-Misesspanning in de troggen wordt weergegeven op Figuur 28.

Figuur 28 - Von-Missesspanning troggen (max circa 447 MPa)

447 MPa

Figuur 29 - Ingezoomd op locatie waar maximale Von-Misesspanning optreedt (circa 447 MPa)

UC = 447 MPa / 355 MPa = 1,26 > 1 dus voldoet niet
Het berekeningsresultaat is geverifieerd door middel van een handberekening, zie Bijlage 2.

3.5.

Toetsing dekplaat

De omhullende Von-Misesspanning in de dekplaat wordt weergegeven op Figuur 30.
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Figuur 30 - Von-Missesspanning in dekplaat (max circa 320 MPa)

UC = 320 MPa / 355 MPa = 0,90 < 1 dus voldoet

3.6.

Toetsing ballastkisten

De omhullende Von-Misesspanning in de ballastkisten wordt weergegeven op Figuur 31.

Figuur 31 - Von-Misesspanning ballastkisten (max circa 100MPa)

UC = 104 MPa / 355 MPa = 0,29 < 1 dus voldoet

3.7.

Toetsing koppelprofiel tussen hoofddraaipunten

De omhullende Von-Misesspanning in de koppelprofielen tussen de hoofddraaipunten wordt weergegeven
op Figuur 32.
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Figuur 32 - Von-Misesspanning in koppelprofiel (max circa 65MPa)

UC = 65 MPa / 355 MPa = 0,18 < 1 dus voldoet

3.8.

Beschouwing krachtsinleiding opleggingen onder voorhar

Uit het rekenmodel volgen piekspanningen in (met name) de lijfplaten boven de opleggingen. In deze
paragraaf wordt door middel van een handberekening aangetoond dat deze spanningen een gevolg zijn van
de modelleringswijze van het steunpuntje, en dat het detail voldoet.
De maximale verticale reactiekracht per steunpunt onder de voorhar wordt weergegeven op Figuur 33.

Figuur 33 - Omhullende verticale reactiekracht per steunpunt (Rzd,max = 901kN)

De oppervlakte van de lijfplaten boven de kruisende onderflenzen van hoofdligger en voorhar wordt als
effectieve oppervlakte beschouwd, zie Figuur 34.
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Figuur 34 - Effectieve oppervlakte lijfplaat die in rekening wordt gebracht

Totale oppervlakte lijfplaten boven oplegging:
 Lijfplaat hoofdligger: circa 240mm x 10mm = 2400 mm2
 Lijfplaat voorhar: circa 300 x 10mm = 3000 mm2
 Totale oppervlakte: 5400 mm2
Beschouwing effectieve doorsnede aan de hand van een toetsing aan doorsnedeklasse 3:

Wanneer wordt aangetoond dat drukspanningen ≤ 235MPa blijven geldt:
Effectieve breedte = 14 * t = 140mm
Effectieve breedtes:
 Lijfplaat hoofdligger: circa 240mm x 10mm = 2400 mm2
 Lijfplaat voorhar: 2 x 140 x 10mm = 2800 mm2
 Totale effectieve oppervlakte: 5200 mm2
Rzd,max = 901kN
σd,max = Rzd,max / Aeff = 901.000 N / 5200 mm2 = 173 MPa.
UC = 173 MPa / 355 MPa = 0,49 < 1 dus voldoet
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4

Conclusie ten aanzien van statische sterkte val

De resultaten van de sterktetoetsing van het val zijn samengevat in Tabel 2.
Tabel 2 – Samenvatting resultaten sterktetoetsing constructieonderdelen

Hoofdstuk
3.1
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8

Constructieonderdeel
Hoofdliggers
Dwarsdragers
Troggen
Dekplaat
Ballastkist
Koppelkoker tussen HDP
Krachtsinleiding opleggingen voorhar

Unity check
0,76
0,59
1,26
0,90
0,29
0,18
0,49

Conclusie
Voldoet
Voldoet
Voldoet niet
Voldoet
Voldoet
Voldoet
Voldoet

De constructie voldoet niet op sterkte o.b.v. NEN8700 Gebruiksniveau. Hierbij is de
temperatuursbelasting nog niet in rekening gebracht.
Vermoeiing van de constructie is nog niet beschouwd.
In overleg met OG zullen de vervolgstappen nader worden vastgesteld.
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5.2.7. Belastingsgevallen - VB3
5.2.8. Belastingsgevallen - VB4
5.2.9. Belastingsgevallen - VB5
5.2.10. Belastingsgevallen - VB6
5.2.11. Belastingsgevallen - VB7
5.2.12. Belastingsgevallen - VB8
5.2.13. Belastingsgevallen - VB9
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5.2.15.1. Vlaklast
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5.3. Combinaties
5.4. Resultaatklasses
6. Resultaten
6.1. Reactiekrachten per BG
6.1.1. EG Staal
6.1.2. Rustende belasting
6.1.3. Ballast
6.1.4. Opzetkracht
6.1.5. BM1 RS1 links pos 1
6.1.6. BM1 RS1 links pos 2
6.1.7. BM1 RS1 links pos 3
6.1.8. BM1 RS1 links pos 4
6.1.9. BM1 RS1 rechts pos 1
6.1.10. BM1 RS1 rechts pos 2
6.1.11. BM1 RS1 rechts pos 3
6.1.12. BM1 RS1 rechts pos 4
6.1.13. BM2 pos 1
6.1.14. BM2 pos 2
6.1.15. BM4
6.1.16. Fiets-/voetpaden
6.2. Som van verticale belastingen
6.2.1. BM1 RS1 links pos 1
6.2.2. BM1 RS1 rechts pos 1
6.2.3. Brug net gesloten
6.3. Reactiekrachten t.g.v. PB
6.3.1. Gesloten stand, excl opzetkracht
6.3.2. Gesloten stand, incl opzetkracht
6.4. Omhullende spanningen hoofdliggers
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6.4.2. Von-Missesspanning- Hoofdliggers
6.5. Omhullende spanningen dwarsdragers
6.5.1. Von-Misesspanning+ dwarsdragers
6.5.2. Von-Misesspanning- dwarsdragers
6.6. Omhullende spanningen troggen
6.6.1. Von-Missesspanning+ Troggen
6.6.2. Von-Missesspanning- Troggen
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6.7.2. Von-Misesspanning- Dekplaat
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6.8.2. Von-Misesspanning- Ballastkist
6.9. Omhullende spanningen koppelprofiel
6.9.1. Von-Misesspanning Koppelprofiel
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2. Project
Licentienaam
Project
Onderdeel
Omschrijving
Auteur
Datum
Nationale norm
Constructie
Functionaliteit
Aantal knopen :
Aantal staven :
Aantal platen :
Aantal vaste lichamen :
Aantal gebruikte doorsneden :
Aantal belastingsgevallen :
Aantal gebruikte materialen :
Projectbestandsnaam
Project bestandspad
Gravitatieversnelling [m/s2]
Combi omschrijving

Iv-Groep
Hoenkoopsebrug
Stalen val
sterktetoetsing
Iv
18-01-2020
NEN
Algemeen XYZ
Initiële spanning, Bedding, Staal
674
6
164
0
2
16
1
Sterktetoetsing hoenkoopsebrug v0.2.esa
C:\INFR191059 Hoenkoopsebrug \
9,810
Belastingfactoren :
Gamma f;g - fund. combi 2 1.35
Gamma f;g - fund. combi 1 1.20
Gamma f;g - gunstig 0.90
Gamma f;q 1.50
Levensduur 50
NEN - momentaan factor 0.50
Model factor 'Wateraccumulatie' 1.30

3. Instellingen solver
Naam
Negeer dwarskrachtvervormingen ( Ay, Az >> A )
Initiële spanning
Aantal diktes van plaatrib
Maximumaantal bodeminteractie-iteraties
Aantal sneden op gemiddelde staaf
Stap voor grond/waterdruk [m]
C1x [MN/mm 3]
C1y [MN/mm 3]
C1z [MN/mm 3]
C2x [MN/mm]
C2y [MN/mm]
Wapeningscoëfficiënt
Waarschuwing als de maximale translatie groter is dan [mm]
Waarschuwing als de maximale rotatie groter is dan [mrad]
Parallelisme tolerantie voor automatische calculatie [deg]
Overspanningslengte ratio L/beff,max (1 kant) voor automatische calculatie [-]
Enkelvoudig opgelegde ligger [-]
Inwendige overspanning [-]
Eind overspanning [-]
Uitkraging [-]
Grond combinatie
Buigtheorie van plaat/schaal berekening
Type solver
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SolverSetup1
Nee
Nee
20
10
10
0,500
1,0000e-10
1,0000e-10
1,0000e-08
5,0000e-03
5,0000e-03
1
1000,0
100,0
10,00
8,00
1,00
0,70
0,85
2,00
Geen
Mindlin
Direct
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4. Rekenmodel
4.1. 3-D model

Z
Y
X

4.2. Lagen
Naam

enkel Constructiemodel Huidig gebruikte activiteit

Dekplaat

Nee

Ja

Troggen

Nee

Ja

Dwarsdragers

Nee

Ja

Hoofdliggers

Nee

Ja

Ballastkist

Nee

Ja

Strips

Nee

Ja

Consoles

Nee

Ja

Hoofddraaipunt

Nee

Ja

Afmetingen BAZ

Nee

Nee

Afmetingen ZAZ

Nee

Nee

Afmetingen belasting

Nee

Nee

Hulplijntjes

Nee

Nee
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20

h [mm]

4.3. Plaatdiktes - bovenzijde

20
18
17
15
14
12
11
9
8
6
5
5

Z
X
Y

20

h [mm]

4.4. Plaatdiktes - onderzijde

20
18
17
15
14
12
11
9
8
6
5
5

X

Z
Y
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4.5. Plaatdiktes
Naam Element type Elementgedrag

Laag

Type

Materiaal Dikte type

D.
[mm]

E4

Standaard

Standaard-EEM

Ballastkist

vloer (90)

S355

constant

12

E5

Standaard

Standaard-EEM

Ballastkist

vloer (90)

S355

constant

10

E6

Standaard

Standaard-EEM

Ballastkist

vloer (90)

S355

constant

10

E7

Standaard

Standaard-EEM

Ballastkist

vloer (90)

S355

constant

10

E8

Standaard

Standaard-EEM

Ballastkist

vloer (90)

S355

constant

10

E9

Standaard

Standaard-EEM

Ballastkist

vloer (90)

S355

constant

10

E10

Standaard

Standaard-EEM

Ballastkist

vloer (90)

S355

constant

10

E11

Standaard

Standaard-EEM

Ballastkist

vloer (90)

S355

constant

10

E12

Standaard

Standaard-EEM

Ballastkist

vloer (90)

S355

constant

10

E13

Standaard

Standaard-EEM

Ballastkist

vloer (90)

S355

constant

10

E14

Standaard

Standaard-EEM

Hoofdliggers

vloer (90)

S355

constant

20

E15

Standaard

Standaard-EEM

Hoofdliggers

vloer (90)

S355

constant

20

E16

Standaard

Standaard-EEM

Ballastkist

vloer (90)

S355

constant

10

E17

Standaard

Standaard-EEM

Ballastkist

vloer (90)

S355

constant

10

E18

Standaard

Standaard-EEM

Hoofdliggers

vloer (90)

S355

constant

16

E19

Standaard

Standaard-EEM

Ballastkist

vloer (90)

S355

constant

10

E20

Standaard

Standaard-EEM

Hoofdliggers

vloer (90)

S355

constant

16

E23

Standaard

Standaard-EEM

Hoofdliggers

schaal (98)

S355

constant

20

E24

Standaard

Standaard-EEM

Hoofdliggers

schaal (98)

S355

constant

20

E25

Standaard

Standaard-EEM

Hoofdliggers

schaal (98)

S355

constant

20

E26

Standaard

Standaard-EEM

Hoofdliggers

schaal (98)

S355

constant

20

E28

Standaard

Standaard-EEM

Hoofdliggers

schaal (98)

S355

constant

16

E29

Standaard

Standaard-EEM

Hoofdliggers

vloer (90)

S355

constant

16

E31

Standaard

Standaard-EEM

Hoofdliggers

schaal (98)

S355

constant

20

E32

Standaard

Standaard-EEM

Hoofdliggers

schaal (98)

S355

constant

20

E33

Standaard

Standaard-EEM

Hoofdliggers

schaal (98)

S355

constant

20

E34

Standaard

Standaard-EEM

Hoofdliggers

schaal (98)

S355

constant

20

E39

Standaard

Standaard-EEM

Hoofdliggers

vloer (90)

S355

constant

20

E40

Standaard

Standaard-EEM

Hoofdliggers

vloer (90)

S355

constant

16

E42

Standaard

Standaard-EEM

Hoofdliggers

schaal (98)

S355

constant

20

E43

Standaard

Standaard-EEM

Hoofdliggers

schaal (98)

S355

constant

20

E44

Standaard

Standaard-EEM

Hoofdliggers

schaal (98)

S355

constant

20

E45

Standaard

Standaard-EEM

Hoofdliggers

schaal (98)

S355

constant

20

E50

Standaard

Standaard-EEM

Hoofdliggers

vloer (90)

S355

constant

20

E51

Standaard

Standaard-EEM

Hoofdliggers

vloer (90)

S355

constant

16

E53

Standaard

Standaard-EEM

Hoofdliggers

schaal (98)

S355

constant

20

E54

Standaard

Standaard-EEM

Hoofdliggers

schaal (98)

S355

constant

20

E55

Standaard

Standaard-EEM

Hoofdliggers

schaal (98)

S355

constant

20

E56

Standaard

Standaard-EEM

Hoofdliggers

schaal (98)

S355

constant

20

E61

Standaard

Standaard-EEM

Ballastkist

vloer (90)

S355

constant

12

E62

Standaard

Standaard-EEM

Ballastkist

vloer (90)

S355

constant

10

E63

Standaard

Standaard-EEM

Ballastkist

vloer (90)

S355

constant

10

E64

Standaard

Standaard-EEM

Ballastkist

vloer (90)

S355

constant

10

E65

Standaard

Standaard-EEM

Ballastkist

vloer (90)

S355

constant

10

E66

Standaard

Standaard-EEM

Ballastkist

vloer (90)

S355

constant

10

E67

Standaard

Standaard-EEM

Ballastkist

vloer (90)

S355

constant

10

E68

Standaard

Standaard-EEM

Ballastkist

vloer (90)

S355

constant

10

E69

Standaard

Standaard-EEM

Ballastkist

vloer (90)

S355

constant

10

E70

Standaard

Standaard-EEM

Ballastkist

vloer (90)

S355

constant

10

E71

Standaard

Standaard-EEM

Ballastkist

vloer (90)

S355

constant

10

E72

Standaard

Standaard-EEM

Ballastkist

vloer (90)

S355

constant

10

E73

Standaard

Standaard-EEM

Ballastkist

vloer (90)

S355

constant

10

E74

Standaard

Standaard-EEM

Dekplaat

vloer (90)

S355

constant

10

E75

Standaard

Standaard-EEM

Dekplaat

vloer (90)

S355

constant

8

E76

Standaard

Standaard-EEM

Dekplaat

vloer (90)

S355

constant

14

E77

Standaard

Standaard-EEM

Dekplaat

vloer (90)

S355

constant

8

E78

Standaard

Standaard-EEM

Dekplaat

vloer (90)

S355

constant

10

E81

Standaard

Standaard-EEM

Hoofdliggers

vloer (90)

S355

constant

16

E82

Standaard

Standaard-EEM

Hoofdliggers

schaal (98)

S355

constant

16
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Naam Element type Elementgedrag

Laag

Type

Materiaal Dikte type

D.
[mm]

E86

Standaard

Standaard-EEM

Hoofdliggers

schaal (98)

S355

constant

16

E87

Standaard

Standaard-EEM

Hoofdliggers

vloer (90)

S355

constant

16

E88

Standaard

Standaard-EEM

Hoofdliggers

schaal (98)

S355

constant

16

E91

Standaard

Standaard-EEM

Hoofdliggers

vloer (90)

S355

constant

16

E92

Standaard

Standaard-EEM

Hoofdliggers

schaal (98)

S355

constant

16

E95

Standaard

Standaard-EEM

Strips

vloer (90)

S355

constant

10

E96

Standaard

Standaard-EEM

Strips

vloer (90)

S355

constant

10

E97

Standaard

Standaard-EEM

Hoofdliggers

vloer (90)

S355

constant

10

E98

Standaard

Standaard-EEM

Hoofdliggers

vloer (90)

S355

constant

10

E99

Standaard

Standaard-EEM

Dwarsdragers

vloer (90)

S355

constant

10

E100

Standaard

Standaard-EEM

Dwarsdragers

vloer (90)

S355

constant

10

E101

Standaard

Standaard-EEM

Hoofdliggers

vloer (90)

S355

constant

10

E102

Standaard

Standaard-EEM

Hoofdliggers

vloer (90)

S355

constant

10

E103

Standaard

Standaard-EEM

Dwarsdragers

vloer (90)

S355

constant

10

E104

Standaard

Standaard-EEM

Dwarsdragers

vloer (90)

S355

constant

16

E107

Standaard

Standaard-EEM

Hoofdliggers

vloer (90)

S355

constant

16

E108

Standaard

Standaard-EEM

Hoofdliggers

vloer (90)

S355

constant

16

E109

Standaard

Standaard-EEM

Hoofdliggers

vloer (90)

S355

constant

16

E110

Standaard

Standaard-EEM

Hoofdliggers

vloer (90)

S355

constant

16

E112

Standaard

Standaard-EEM

Dwarsdragers

vloer (90)

S355

constant

12

E113

Standaard

Standaard-EEM

Dwarsdragers

vloer (90)

S355

constant

12

E114

Standaard

Standaard-EEM

Dwarsdragers

vloer (90)

S355

constant

12

E115

Standaard

Standaard-EEM

Dwarsdragers

vloer (90)

S355

constant

12

E116

Standaard

Standaard-EEM

Dwarsdragers

vloer (90)

S355

constant

12

E117

Standaard

Standaard-EEM

Dwarsdragers

vloer (90)

S355

constant

12

E118

Standaard

Standaard-EEM

Troggen

vloer (90)

S355

constant

5

E119

Standaard

Standaard-EEM

Troggen

vloer (90)

S355

constant

5

E120

Standaard

Standaard-EEM

Troggen

vloer (90)

S355

constant

5

E121

Standaard

Standaard-EEM

Troggen

vloer (90)

S355

constant

5

E122

Standaard

Standaard-EEM

Troggen

vloer (90)

S355

constant

5

E123

Standaard

Standaard-EEM

Troggen

vloer (90)

S355

constant

5

E124

Standaard

Standaard-EEM

Troggen

vloer (90)

S355

constant

5

E125

Standaard

Standaard-EEM

Troggen

vloer (90)

S355

constant

5

E126

Standaard

Standaard-EEM

Troggen

vloer (90)

S355

constant

5

E127

Standaard

Standaard-EEM

Troggen

vloer (90)

S355

constant

5

E128

Standaard

Standaard-EEM

Troggen

vloer (90)

S355

constant

5

E129

Standaard

Standaard-EEM

Troggen

vloer (90)

S355

constant

5

E130

Standaard

Standaard-EEM

Troggen

vloer (90)

S355

constant

5

E131

Standaard

Standaard-EEM

Troggen

vloer (90)

S355

constant

5

E132

Standaard

Standaard-EEM

Troggen

vloer (90)

S355

constant

5

E133

Standaard

Standaard-EEM

Troggen

vloer (90)

S355

constant

5

E134

Standaard

Standaard-EEM

Troggen

vloer (90)

S355

constant

5

E135

Standaard

Standaard-EEM

Troggen

vloer (90)

S355

constant

5

E136

Standaard

Standaard-EEM

Troggen

vloer (90)

S355

constant

5

E137

Standaard

Standaard-EEM

Troggen

vloer (90)

S355

constant

5

E138

Standaard

Standaard-EEM

Troggen

vloer (90)

S355

constant

5

E139

Standaard

Standaard-EEM

Troggen

vloer (90)

S355

constant

5

E140

Standaard

Standaard-EEM

Troggen

vloer (90)

S355

constant

5

E141

Standaard

Standaard-EEM

Troggen

vloer (90)

S355

constant

5

E142

Standaard

Standaard-EEM

Troggen

vloer (90)

S355

constant

5

E143

Standaard

Standaard-EEM

Troggen

vloer (90)

S355

constant

5

E144

Standaard

Standaard-EEM

Troggen

vloer (90)

S355

constant

5

E145

Standaard

Standaard-EEM

Troggen

vloer (90)

S355

constant

5

E146

Standaard

Standaard-EEM

Troggen

vloer (90)

S355

constant

5

E147

Standaard

Standaard-EEM

Troggen

vloer (90)

S355

constant

5

E148

Standaard

Standaard-EEM

Troggen

vloer (90)

S355

constant

5

E149

Standaard

Standaard-EEM

Troggen

vloer (90)

S355

constant

5

E150

Standaard

Standaard-EEM

Troggen

vloer (90)

S355

constant

5

E151

Standaard

Standaard-EEM

Troggen

vloer (90)

S355

constant

5

E152

Standaard

Standaard-EEM

Troggen

vloer (90)

S355

constant

5
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Naam Element type Elementgedrag

Laag

Type

Materiaal Dikte type

D.
[mm]

E153

Standaard

Standaard-EEM

Troggen

vloer (90)

S355

constant

5

E154

Standaard

Standaard-EEM

Troggen

vloer (90)

S355

constant

5

E155

Standaard

Standaard-EEM

Troggen

vloer (90)

S355

constant

5

E156

Standaard

Standaard-EEM

Troggen

vloer (90)

S355

constant

5

E157

Standaard

Standaard-EEM

Troggen

vloer (90)

S355

constant

5

E158

Standaard

Standaard-EEM

Troggen

vloer (90)

S355

constant

5

E159

Standaard

Standaard-EEM

Troggen

vloer (90)

S355

constant

5

E160

Standaard

Standaard-EEM

Troggen

vloer (90)

S355

constant

5

E161

Standaard

Standaard-EEM

Troggen

vloer (90)

S355

constant

5

E162

Standaard

Standaard-EEM

Troggen

vloer (90)

S355

constant

5

E163

Standaard

Standaard-EEM

Troggen

vloer (90)

S355

constant

5

E164

Standaard

Standaard-EEM

Troggen

vloer (90)

S355

constant

5

E165

Standaard

Standaard-EEM

Troggen

vloer (90)

S355

constant

5

E166

Standaard

Standaard-EEM

Troggen

vloer (90)

S355

constant

5

E167

Standaard

Standaard-EEM

Troggen

vloer (90)

S355

constant

5

E168

Standaard

Standaard-EEM

Troggen

vloer (90)

S355

constant

5

E169

Standaard

Standaard-EEM

Strips

vloer (90)

S355

constant

10

E170

Standaard

Standaard-EEM

Consoles

vloer (90)

S355

constant

10

E171

Standaard

Standaard-EEM

Consoles

vloer (90)

S355

constant

10

E172

Standaard

Standaard-EEM

Consoles

vloer (90)

S355

constant

10

E173

Standaard

Standaard-EEM

Strips

vloer (90)

S355

constant

10

E174

Standaard

Standaard-EEM

Consoles

vloer (90)

S355

constant

10

E175

Standaard

Standaard-EEM

Consoles

vloer (90)

S355

constant

10

E176

Standaard

Standaard-EEM

Consoles

vloer (90)

S355

constant

10

E177

Standaard

Standaard-EEM

Strips

vloer (90)

S355

constant

10

E178

Standaard

Standaard-EEM

Strips

vloer (90)

S355

constant

10

E179

Standaard

Standaard-EEM

Strips

vloer (90)

S355

constant

10

E180

Standaard

Standaard-EEM

Strips

vloer (90)

S355

constant

10

E181

Standaard

Standaard-EEM

Strips

vloer (90)

S355

constant

10

E182

Standaard

Standaard-EEM

Strips

vloer (90)

S355

constant

10

E183

Standaard

Standaard-EEM

Strips

vloer (90)

S355

constant

10

E184

Standaard

Standaard-EEM

Strips

vloer (90)

S355

constant

10

E185

Standaard

Standaard-EEM

Hoofdliggers

vloer (90)

S355

constant

16

E186

Standaard

Standaard-EEM

Hoofdliggers

vloer (90)

S355

constant

16

E187

Standaard

Standaard-EEM

Hoofdliggers

vloer (90)

S355

constant

16

E188

Standaard

Standaard-EEM

Hoofdliggers

vloer (90)

S355

constant

16

E189

Standaard

Standaard-EEM

Hoofdliggers

schaal (98)

S355

constant

16

E191

Standaard

Standaard-EEM

Hoofdliggers

vloer (90)

S355

constant

14

E196

Standaard

Standaard-EEM

Hoofdliggers

schaal (98)

S355

constant

16

E197

Standaard

Standaard-EEM

Hoofdliggers

schaal (98)

S355

constant

16

E199

Standaard

Standaard-EEM

Hoofdliggers

vloer (90)

S355

constant

14

E200

Standaard

Standaard-EEM

Hoofdliggers

vloer (90)

S355

constant

14

E203

Standaard

Standaard-EEM

Hoofdliggers

vloer (90)

S355

constant

14

E206

Standaard

Standaard-EEM

Hoofdliggers

vloer (90)

S355

constant

14

E207

Standaard

Standaard-EEM

Hoofdliggers

vloer (90)

S355

constant

14

4.6. Staafdoorsneden
Naam
As

Type

Onderdeelmateriaal

Uitgebreid

Cirkel

S355

400

O

S355

620; 14; 628; 14

A
[mm2]

Iy
[mm4]

Iz
[mm4]

W ely
[mm3]

W elz
[mm3]

125664

1256637061

1256637061

6283185

6283185

34160

2140446187

2098764267

6816708

6770207

Koppelbalk
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4.7. Staafnummers

Z

Y
X

4.8. Staven
Naam

Doorsnede

Lengte Beginknoop Eindknoop
[m]

Type

Laag

S1

As - Cirkel (400)

0,345 K61

K62

Algemeen (0)

Hoofddraaipunt

S2

As - Cirkel (400)

0,345 K63

K64

Algemeen (0)

Hoofddraaipunt

S3

Koppelbalk - O (620; 14; 628; 14)

5,000 K62

K63

Balk (80)

Hoofddraaipunt

S7

As - Cirkel (400)

0,345 K440

K441

Algemeen (0)

Hoofddraaipunt

S8

Koppelbalk - O (620; 14; 628; 14)

5,000 K442

K440

Balk (80)

Hoofddraaipunt

S9

As - Cirkel (400)

0,345 K443

K442

Algemeen (0)

Hoofddraaipunt
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4.9. Knoopondersteuningen
Naam

Restrictie

Type

X

Y

Z

Rx Ry Rz Standaard afm. Hoek [deg] Knoop Systeem
[m]

HDP 1

Gebruiker gedefinieerd

Standaard

Vast Vrij

Vast Vrij

Vrij

Vrij

0,200 Rz-10.00

K64

GCS

HDP 2

Gebruiker gedefinieerd

Standaard

Vast Vrij

Vast Vrij

Vrij

Vrij

0,200 Rz-10.00

K61

GCS

HDP 3

Gebruiker gedefinieerd

Standaard

Vast Vrij

Vast Vrij

Vrij

Vrij

0,200 Rz-10.00

K441

GCS

HDP 4

Scharnierend

Standaard

Vast Vast Vast Vrij

Vrij

Vrij

0,200 Rz-10.00

K443

GCS

STP 4

Glijdend

Standaard

Vrij

Vrij

Vast Vrij

Vrij

Vrij

0,200

K454

GCS

STP 3

Glijdend

Standaard

Vrij

Vrij

Vast Vrij

Vrij

Vrij

0,200

K457

GCS

STP 2

Glijdend

Standaard

Vrij

Vrij

Vast Vrij

Vrij

Vrij

0,200

K369

GCS

STP 1

Glijdend

Standaard

Vrij

Vrij

Vast Vrij

Vrij

Vrij

0,200

K329

GCS

4.10. Naamgeving steunpunten

Z

X
Y
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4.11. Net

Z
Y

X
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5. Belastingen en combinaties
5.1. Belastingsgevallen
Naam

Omschrijving

Lastgroep

Actie type

Belastingtype

PB1

EG Staal

LG1

Permanent

Eigen gewicht

PB2

RB

LG1

Permanent

Standaard

PB3

Ballast

LG1

Permanent

Standaard

PB4

Opzetkracht

LG1

Permanent

Standaard

VB1

BM1 RS1 links pos 1

LG1

Permanent

Standaard

VB2

BM1 RS1 links pos 2

LG1

Permanent

Standaard

VB3

BM1 RS1 links pos 3

LG1

Permanent

Standaard

VB4

BM1 RS1 links pos 4

LG1

Permanent

Standaard

VB5

BM1 RS1 rechts pos 1

LG1

Permanent

Standaard

VB6

BM1 RS1 rechts pos 2

LG1

Permanent

Standaard

VB7

BM1 RS1 rechts pos 3

LG1

Permanent

Standaard

VB8

BM1 RS1 rechts pos 4

LG1

Permanent

Standaard

VB9

BM2 pos 1

LG1

Permanent

Standaard

VB10

BM2 pos 2

LG1

Permanent

Standaard

VB11

BM4

LG1

Permanent

Standaard

VB12

Fiets-/voetpaden

LG1

Permanent

Standaard
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5.2. Belastingsgevallen
5.2.1. Belastingsgevallen - PB1
Naam
PB1

Actie type
Permanent

Z

Lastgroep
LG1

Belastingtype
Eigen gewicht

Richting
-Z

Omschrijving
EG Staal

Y
X
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5.2.2. Belastingsgevallen - PB2
Naam
PB2

Actie type
Permanent

Lastgroep

Belastingtype

LG1

Standaard

Omschrijving
RB

5.2.2.1. Vlaklast
Naam Rich Type Waarde 2D-element Belastingsgeval Systeem
[kN/m2]

Loc

SF1

Z

Kracht

0 E77

PB2 - RB

LCS

Lengte

SF2

Z

Kracht

0 E78

PB2 - RB

LCS

Lengte

SF3

Z

Kracht

0 E76

PB2 - RB

LCS

Lengte

SF4

Z

Kracht

0 E75

PB2 - RB

LCS

Lengte

SF5

Z

Kracht

0 E74

PB2 - RB

LCS

Lengte

Z

Y
X
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5.2.3. Belastingsgevallen - PB3
Naam
PB3

Actie type
Permanent

Lastgroep

Belastingtype

LG1

Standaard

Omschrijving
Ballast

5.2.3.1. Vlaklast
Naam Rich Type Waarde 2D-element Belastingsgeval Systeem
[kN/m2]

Loc

SF6

Z

Kracht

-26 E4

PB3 - Ballast

LCS

Lengte

SF7

Z

Kracht

-26 E61

PB3 - Ballast

LCS

Lengte

Z

Y
X
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5.2.4. Belastingsgevallen - PB4
Naam
PB4

Actie type
Permanent

Z

Lastgroep
LG1

Belastingtype
Standaard

Omschrijving
Opzetkracht

Y
X
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5.2.5. Belastingsgevallen - VB1
Naam
VB1

Actie type
Permanent

Z

Lastgroep
LG1

Belastingtype
Standaard

Omschrijving
BM1 RS1 links pos 1

Y
X
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5.2.6. Belastingsgevallen - VB2
Naam
VB2

Actie type
Permanent

Z

Lastgroep
LG1

Belastingtype
Standaard

Omschrijving
BM1 RS1 links pos 2

Y
X
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5.2.7. Belastingsgevallen - VB3
Naam
VB3

Actie type
Permanent

Z

Lastgroep
LG1

Belastingtype
Standaard

Omschrijving
BM1 RS1 links pos 3

Y
X
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5.2.8. Belastingsgevallen - VB4
Naam
VB4

Actie type
Permanent

Z

Lastgroep
LG1

Belastingtype
Standaard

Omschrijving
BM1 RS1 links pos 4

Y
X
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5.2.9. Belastingsgevallen - VB5
Naam
VB5

Actie type
Permanent

Z

Lastgroep
LG1

Belastingtype
Standaard

Omschrijving
BM1 RS1 rechts pos 1

Y
X
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5.2.10. Belastingsgevallen - VB6
Naam
VB6

Actie type
Permanent

Z

Lastgroep
LG1

Belastingtype
Standaard

Omschrijving
BM1 RS1 rechts pos 2

Y
X
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5.2.11. Belastingsgevallen - VB7
Naam
VB7

Actie type
Permanent

Z

Lastgroep
LG1

Belastingtype
Standaard

Omschrijving
BM1 RS1 rechts pos 3

Y
X

SCIA Engineer 19.1.0031
Sterktetoetsing hoenkoopsebrug v0.2.esa

18-01-2020
23/43

Project
Onderdeel
Omschrijving

Hoenkoopsebrug
Stalen val
sterktetoetsing

5.2.12. Belastingsgevallen - VB8
Naam
VB8

Actie type
Permanent

Z

Lastgroep
LG1

Belastingtype
Standaard

Omschrijving
BM1 RS1 rechts pos 4

Y
X
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5.2.13. Belastingsgevallen - VB9
Naam
VB9

Actie type
Permanent

Z

Lastgroep
LG1

Belastingtype
Standaard

Omschrijving
BM2 pos 1

Y
X
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5.2.14. Belastingsgevallen - VB10
Naam
VB10

Actie type
Permanent

Z

Lastgroep
LG1

Belastingtype
Standaard

Omschrijving
BM2 pos 2

Y
X
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5.2.15. Belastingsgevallen - VB11
Naam
VB11

Actie type
Permanent

Lastgroep

Belastingtype

LG1

Standaard

Omschrijving
BM4

5.2.15.1. Vlaklast
Naam Rich Type Waarde 2D-element Belastingsgeval Systeem
[kN/m2]

Loc

SF8

Z

Kracht

-5 E75

VB11 - BM4

LCS

Lengte

SF9

Z

Kracht

-5 E74

VB11 - BM4

LCS

Lengte

SF10

Z

Kracht

-5 E76

VB11 - BM4

LCS

Lengte

SF11

Z

Kracht

-5 E77

VB11 - BM4

LCS

Lengte

SF12

Z

Kracht

-5 E78

VB11 - BM4

LCS

Lengte

Z

Y
X
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5.2.16. Belastingsgevallen - VB12
Naam
VB12

Actie type
Permanent

Lastgroep

Belastingtype

LG1

Standaard

Omschrijving
Fiets-/voetpaden

5.2.16.1. Vlaklast
Naam Rich Type Waarde 2D-element
[kN/m2]

Belastingsgeval

Systeem

Loc

SF13

Z

Kracht

-5 E75

VB12 - Fiets-/voetpaden

LCS

Lengte

SF14

Z

Kracht

-5 E74

VB12 - Fiets-/voetpaden

LCS

Lengte

SF15

Z

Kracht

-5 E77

VB12 - Fiets-/voetpaden

LCS

Lengte

SF16

Z

Kracht

-5 E78

VB12 - Fiets-/voetpaden

LCS

Lengte

Z

Y
X
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5.3. Combinaties
Naam

Type

Belastingsgevallen

Coëff.
[-]

BGT 1 - Net gesloten

Omhullende - uiterst

PB1 - EG Staal
PB2 - RB
PB3 - Ballast

1,00
1,00
1,00

BGT 2 - Opgezet

Omhullende - uiterst

PB1 - EG Staal
PB2 - RB
PB3 - Ballast
PB4 - Opzetkracht

1,00
1,00
1,00
1,00

UGT 1 - gr.1a 6.10b RS1 links pos 1

Omhullende - uiterst

PB1 - EG Staal
PB2 - RB
PB3 - Ballast
PB4 - Opzetkracht
VB1 - BM1 RS1 links pos 1
VB12 - Fiets-/voetpaden

1,10
1,10
1,10
1,10
1,20
0,48

UGT 2 - gr.1a 6.10b RS1 links pos 2

Omhullende - uiterst

PB1 - EG Staal
PB2 - RB
PB3 - Ballast
PB4 - Opzetkracht
VB2 - BM1 RS1 links pos 2
VB12 - Fiets-/voetpaden

1,10
1,10
1,10
1,10
1,20
0,48

UGT 3 - gr.1a 6.10b RS1 links pos 3

Omhullende - uiterst

PB1 - EG Staal
PB2 - RB
PB3 - Ballast
PB4 - Opzetkracht
VB3 - BM1 RS1 links pos 3
VB12 - Fiets-/voetpaden

1,10
1,10
1,10
1,10
1,20
0,48

UGT 4 - gr.1a 6.10b RS1 links pos 4

Omhullende - uiterst

PB1 - EG Staal
PB2 - RB
PB3 - Ballast
PB4 - Opzetkracht
VB4 - BM1 RS1 links pos 4
VB12 - Fiets-/voetpaden

1,10
1,10
1,10
1,10
1,20
0,48

UGT 5 - gr.1a 6.10b RS1 rechts pos 1

Omhullende - uiterst

PB1 - EG Staal
PB2 - RB
PB3 - Ballast
PB4 - Opzetkracht
VB5 - BM1 RS1 rechts pos 1
VB12 - Fiets-/voetpaden

1,10
1,10
1,10
1,10
1,20
0,48

UGT 6 - gr.1a 6.10b RS1 rechts pos 2

Omhullende - uiterst

PB1 - EG Staal
PB2 - RB
PB3 - Ballast
PB4 - Opzetkracht
VB6 - BM1 RS1 rechts pos 2
VB12 - Fiets-/voetpaden

1,10
1,10
1,10
1,10
1,20
0,48

UGT 7 - gr.1a 6.10b RS1 rechts pos 3

Omhullende - uiterst

PB1 - EG Staal
PB2 - RB
PB3 - Ballast
PB4 - Opzetkracht
VB7 - BM1 RS1 rechts pos 3
VB12 - Fiets-/voetpaden

1,10
1,10
1,10
1,10
1,20
0,48

UGT 8 - gr.1a 6.10b RS1 rechts pos 4

Omhullende - uiterst

PB1 - EG Staal
PB2 - RB
PB3 - Ballast
PB4 - Opzetkracht
VB8 - BM1 RS1 rechts pos 4
VB12 - Fiets-/voetpaden

1,10
1,10
1,10
1,10
1,20
0,48

UGT 9 - gr.1b 6.10b BM2 pos 1

Omhullende - uiterst

PB1 - EG Staal
PB2 - RB
PB3 - Ballast
PB4 - Opzetkracht
VB9 - BM2 pos 1

1,10
1,10
1,10
1,10
1,20

UGT 10 - gr.1b 6.10b BM2 pos 2

Omhullende - uiterst

PB1 - EG Staal
PB2 - RB
PB3 - Ballast
PB4 - Opzetkracht
VB10 - BM2 pos 2

1,10
1,10
1,10
1,10
1,20

UGT 11 - gr.4 6.10b

Omhullende - uiterst

PB1 - EG Staal
PB2 - RB
PB3 - Ballast
PB4 - Opzetkracht
VB11 - BM4

1,10
1,10
1,10
1,10
1,20
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5.4. Resultaatklasses
Naam

Lijst

Alle UGT UGT 1 - gr.1a 6.10b RS1 links pos 1 - Omhullende - uiterst
UGT 2 - gr.1a 6.10b RS1 links pos 2 - Omhullende - uiterst
UGT 3 - gr.1a 6.10b RS1 links pos 3 - Omhullende - uiterst
UGT 4 - gr.1a 6.10b RS1 links pos 4 - Omhullende - uiterst
UGT 5 - gr.1a 6.10b RS1 rechts pos 1 - Omhullende - uiterst
UGT 6 - gr.1a 6.10b RS1 rechts pos 2 - Omhullende - uiterst
UGT 7 - gr.1a 6.10b RS1 rechts pos 3 - Omhullende - uiterst
UGT 8 - gr.1a 6.10b RS1 rechts pos 4 - Omhullende - uiterst
UGT 9 - gr.1b 6.10b BM2 pos 1 - Omhullende - uiterst
UGT 10 - gr.1b 6.10b BM2 pos 2 - Omhullende - uiterst
UGT 11 - gr.4 6.10b - Omhullende - uiterst
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6. Resultaten
6.1. Reactiekrachten per BG
6.1.1. EG Staal
Naam

Hoofding

Reacties

Lineaire berekening,
Extreem : Knoop
Selectie : Alle
Belastingsgevallen : PB1
Schuine steunpunten

Reacties
BG Steunpunt

Rx Ry Rz
[kN] [kN] [kN]

PB1

HDP 1/K64

-5

0

61

PB1

HDP 2/K61

6

0

70

PB1

HDP 3/K441

4

0

68

PB1

HDP 4/K443

-5

0

66

PB1

STP 4/K454

0

0

34

PB1

STP 3/K457

0

0

35

PB1

STP 2/K369

0

0

38

PB1

STP 1/K329

0

0

28

6.1.2. Rustende belasting
Naam

Hoofding

Reacties

Lineaire berekening,
Extreem : Knoop
Selectie : Alle
Belastingsgevallen : PB2
Schuine steunpunten

Reacties
BG Steunpunt

Rx Ry Rz
[kN] [kN] [kN]

PB2

HDP 1/K64

2

0

4

PB2

HDP 2/K61

-3

0

2

PB2

HDP 3/K441

-2

0

2

PB2

HDP 4/K443

2

0

5

PB2

STP 4/K454

0

0

7

PB2

STP 3/K457

0

0

3

PB2

STP 2/K369

0

0

3

PB2

STP 1/K329

0

0

5

6.1.3. Ballast
Naam

Hoofding

Reacties

Lineaire berekening,
Extreem : Knoop
Selectie : Alle
Belastingsgevallen : PB3
Schuine steunpunten

Reacties
BG Steunpunt

Rx Ry Rz
[kN] [kN] [kN]

PB3

HDP 1/K64

0

0

164

PB3

HDP 2/K61

-2

0

149

PB3

HDP 3/K441

4

0

157

PB3

HDP 4/K443

-1

0

136

PB3

STP 4/K454

0

0

-39

PB3

STP 3/K457

0

0

-33

PB3

STP 2/K369

0

0

-29

PB3

STP 1/K329

0

0

-35
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6.1.4. Opzetkracht
Naam

Hoofding

Reacties

Lineaire berekening,
Extreem : Knoop
Selectie : Alle
Belastingsgevallen : PB4
Schuine steunpunten

Reacties
BG Steunpunt

Rx Ry Rz
[kN] [kN] [kN]

PB4

HDP 1/K64

-20

0

-14

PB4

HDP 2/K61

-24

0

-51

PB4

HDP 3/K441

-26

0

-53

PB4

HDP 4/K443

-20

0

-7

PB4

STP 4/K454

0

0

11

PB4

STP 3/K457

0

0

8

PB4

STP 2/K369

0

0

7

PB4

STP 1/K329

0

0

10

6.1.5. BM1 RS1 links pos 1
Naam

Hoofding

Reacties

Lineaire berekening,
Extreem : Knoop
Selectie : Alle
Belastingsgevallen : VB1
Schuine steunpunten

Reacties
BG Steunpunt

Rx Ry Rz
[kN] [kN] [kN]

VB1

HDP 1/K64

-215

0

142

VB1

HDP 2/K61

417

0

510

VB1

HDP 3/K441

-62

0

229

VB1

HDP 4/K443

-139

0

-17

VB1

STP 4/K454

0

0

29

VB1

STP 3/K457

0

0

113

VB1

STP 2/K369

0

0

186

VB1

STP 1/K329

0

0

139

6.1.6. BM1 RS1 links pos 2
Naam

Hoofding

Reacties

Lineaire berekening,
Extreem : Knoop
Selectie : Alle
Belastingsgevallen : VB2
Schuine steunpunten

Reacties
BG Steunpunt

Rx Ry Rz
[kN] [kN] [kN]

VB2

HDP 1/K64

-224

0

102

VB2

HDP 2/K61

408

0

312

VB2

HDP 3/K441

-29

0

173

VB2

HDP 4/K443

-155

0

-20

VB2

STP 4/K454

0

0

27

VB2

STP 3/K457

0

0

170

VB2

STP 2/K369

0

0

381

VB2

STP 1/K329

0

0

184
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6.1.7. BM1 RS1 links pos 3
Naam

Hoofding

Reacties

Lineaire berekening,
Extreem : Knoop
Selectie : Alle
Belastingsgevallen : VB3
Schuine steunpunten

Reacties
BG Steunpunt

Rx Ry Rz
[kN] [kN] [kN]

VB3

HDP 1/K64

-157

0

71

VB3

HDP 2/K61

289

0

192

VB3

HDP 3/K441

-25

0

113

VB3

HDP 4/K443

-107

0

-15

VB3

STP 4/K454

0

0

16

VB3

STP 3/K457

0

0

176

VB3

STP 2/K369

0

0

591

VB3

STP 1/K329

0

0

186

6.1.8. BM1 RS1 links pos 4
Naam

Hoofding

Reacties

Lineaire berekening,
Extreem : Knoop
Selectie : Alle
Belastingsgevallen : VB4
Schuine steunpunten

Reacties
BG Steunpunt

Rx Ry Rz
[kN] [kN] [kN]

VB4

HDP 1/K64

-102

0

50

VB4

HDP 2/K61

195

0

129

VB4

HDP 3/K441

-26

0

71

VB4

HDP 4/K443

-67

0

-11

VB4

STP 4/K454

0

0

6

VB4

STP 3/K457

0

0

175

VB4

STP 2/K369

0

0

728

VB4

STP 1/K329

0

0

182

6.1.9. BM1 RS1 rechts pos 1
Naam

Hoofding

Reacties

Lineaire berekening,
Extreem : Knoop
Selectie : Alle
Belastingsgevallen : VB5
Schuine steunpunten

Reacties
BG Steunpunt

Rx Ry Rz
[kN] [kN] [kN]

VB5

HDP 1/K64

-247

0

75

VB5

HDP 2/K61

364

0

483

VB5

HDP 3/K441

86

0

308

VB5

HDP 4/K443

-203

0

-2

VB5

STP 4/K454

0

0

50

VB5

STP 3/K457

0

0

152

VB5

STP 2/K369

0

0

163

VB5

STP 1/K329

0

0

101
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6.1.10. BM1 RS1 rechts pos 2
Naam

Hoofding

Reacties

Lineaire berekening,
Extreem : Knoop
Selectie : Alle
Belastingsgevallen : VB6
Schuine steunpunten

Reacties
BG Steunpunt

Rx Ry Rz
[kN] [kN] [kN]

VB6

HDP 1/K64

-256

0

51

VB6

HDP 2/K61

368

0

305

VB6

HDP 3/K441

100

0

218

VB6

HDP 4/K443

-213

0

-6

VB6

STP 4/K454

0

0

49

VB6

STP 3/K457

0

0

244

VB6

STP 2/K369

0

0

336

VB6

STP 1/K329

0

0

133

6.1.11. BM1 RS1 rechts pos 3
Naam

Hoofding

Reacties

Lineaire berekening,
Extreem : Knoop
Selectie : Alle
Belastingsgevallen : VB7
Schuine steunpunten

Reacties
BG Steunpunt

Rx Ry Rz
[kN] [kN] [kN]

VB7

HDP 1/K64

-179

0

32

VB7

HDP 2/K61

256

0

189

VB7

HDP 3/K441

72

0

144

VB7

HDP 4/K443

-149

0

-4

VB7

STP 4/K454

0

0

31

VB7

STP 3/K457

0

0

298

VB7

STP 2/K369

0

0

513

VB7

STP 1/K329

0

0

127

6.1.12. BM1 RS1 rechts pos 4
Naam

Hoofding

Reacties

Lineaire berekening,
Extreem : Knoop
Selectie : Alle
Belastingsgevallen : VB8
Schuine steunpunten

Reacties
BG Steunpunt

Rx Ry Rz
[kN] [kN] [kN]

VB8

HDP 1/K64

-116

0

20

VB8

HDP 2/K61

166

0

124

VB8

HDP 3/K441

48

0

97

VB8

HDP 4/K443

-98

0

-3

VB8

STP 4/K454

0

0

16

VB8

STP 3/K457

0

0

329

VB8

STP 2/K369

0

0

630

VB8

STP 1/K329

0

0

117
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6.1.13. BM2 pos 1
Naam

Hoofding

Reacties

Lineaire berekening,
Extreem : Knoop
Selectie : Alle
Belastingsgevallen : VB9
Schuine steunpunten

Reacties
BG Steunpunt

Rx Ry Rz
[kN] [kN] [kN]

VB9

HDP 1/K64

-38

0

24

VB9

HDP 2/K61

89

0

51

VB9

HDP 3/K441

-33

0

23

VB9

HDP 4/K443

-19

0

-7

VB9

STP 4/K454

0

0

-1

VB9

STP 3/K457

0

0

15

VB9

STP 2/K369

0

0

84

VB9

STP 1/K329

0

0

41

6.1.14. BM2 pos 2
Naam

Hoofding

Reacties

Lineaire berekening,
Extreem : Knoop
Selectie : Alle
Belastingsgevallen : VB10
Schuine steunpunten

Reacties
BG

Steunpunt

Rx Ry Rz
[kN] [kN] [kN]

VB10 HDP 1/K64

-23

0

12

VB10 HDP 2/K61

51

0

22

VB10 HDP 3/K441

-17

0

13

VB10 HDP 4/K443

-12

0

-4

VB10 STP 4/K454

0

0

0

VB10 STP 3/K457

0

0

-12

VB10 STP 2/K369

0

0

158

VB10 STP 1/K329

0

0

41

6.1.15. BM4
Naam

Hoofding

Reacties

Lineaire berekening,
Extreem : Knoop
Selectie : Alle
Belastingsgevallen : VB11
Schuine steunpunten

Reacties
BG

Steunpunt

Rx Ry Rz
[kN] [kN] [kN]

VB11 HDP 1/K64

-3

0

58

VB11 HDP 2/K61

5

0

76

VB11 HDP 3/K441

0

0

66

VB11 HDP 4/K443

-2

0

84

VB11 STP 4/K454

0

0

112

VB11 STP 3/K457

0

0

97

VB11 STP 2/K369

0

0

103

VB11 STP 1/K329

0

0

90

SCIA Engineer 19.1.0031
Sterktetoetsing hoenkoopsebrug v0.2.esa

18-01-2020
35/43

Project
Onderdeel
Omschrijving

Hoenkoopsebrug
Stalen val
sterktetoetsing

6.1.16. Fiets-/voetpaden
Naam

Hoofding

Reacties

Lineaire berekening,
Extreem : Knoop
Selectie : Alle
Belastingsgevallen : VB12
Schuine steunpunten

Reacties
BG

Steunpunt

Rx Ry Rz
[kN] [kN] [kN]

VB12 HDP 1/K64

41

0

VB12 HDP 2/K61

-65

0

39
7

VB12 HDP 3/K441

-8

0

22

VB12 HDP 4/K443

32

0

85

VB12 STP 4/K454

0

0

104

VB12 STP 3/K457

0

0

49

VB12 STP 2/K369

0

0

12

VB12 STP 1/K329

0

0

53

6.2. Som van verticale belastingen
6.2.1. BM1 RS1 links pos 1
Lineaire berekening
Belastingsgeval: VB1
Extreem: Globaal
Selectie: Alle
Systeem: Globaal
x
[m]

y
[m]

z
[m]

BG

3,999

-7,346 1,100 VB1

Rx
Ry
Rz
Mx
My
Mz
[kN] [kN] [kN] [kNm] [kNm] [kNm]
0

0

1330

2214

1716

0

6.2.2. BM1 RS1 rechts pos 1
Lineaire berekening
Belastingsgeval: VB5
Extreem: Globaal
Selectie: Alle
Systeem: Globaal
x
[m]

y
[m]

z
[m]

BG

3,999

-7,346 1,100 VB5

Rx
Ry
Rz
Mx
My
Mz
[kN] [kN] [kN] [kNm] [kNm] [kNm]
0

0

1330

1100

1927

0

6.2.3. Brug net gesloten
Lineaire berekening
Combinatie: BGT 1 - Net gesloten
Extreem: Globaal
Selectie: Alle
Systeem: Globaal
x
[m]

y
[m]

z
[m]

3,999

-7,346 1,100 BGT 1 - Net
gesloten/1

Naam
BGT 1 - Net gesloten/1

BG

Rx
Ry
Rz
Mx
My
Mz
[kN] [kN] [kN] [kNm] [kNm] [kNm]
0

0

902

263

4570

0

Combinatiesleutel
PB1 + PB2 + PB3

SCIA Engineer 19.1.0031
Sterktetoetsing hoenkoopsebrug v0.2.esa

18-01-2020
36/43

Project
Onderdeel
Omschrijving

Hoenkoopsebrug
Stalen val
sterktetoetsing

6.3. Reactiekrachten t.g.v. PB
6.3.1. Gesloten stand, excl opzetkracht
Lineaire berekening
Combinatie: BGT 1 - Net gesloten
Systeem: Schuine steunpunten
Extreem: Element
Selectie: Alle
Knoopreacties
Naam

BG

Rx
Ry
Rz
Mx
My
Mz
ex
ey
[kN] [kN] [kN] [kNm] [kNm] [kNm] [mm] [mm]

HDP 1/K64

BGT 1 - Net
gesloten/1

-3

0

229

0

0

0

0,0

0,0

HDP 2/K61

BGT 1 - Net
gesloten/1

1

0

221

0

0

0

0,0

0,0

HDP 3/K441

BGT 1 - Net
gesloten/1

6

0

227

0

0

0

0,0

0,0

HDP 4/K443

BGT 1 - Net
gesloten/1

-4

0

207

0

0

0

0,0

0,0

STP 4/K454

BGT 1 - Net
gesloten/1

0

0

2

0

0

0

0,0

0,0

STP 3/K457

BGT 1 - Net
gesloten/1

0

0

5

0

0

0

0,0

0,0

STP 2/K369

BGT 1 - Net
gesloten/1

0

0

12

0

0

0

0,0

0,0

STP 1/K329

BGT 1 - Net
gesloten/1

0

0

-2

0

0

0

0,0

0,0

Naam
BGT 1 - Net gesloten/1
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PB1 + PB2 + PB3
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6.3.2. Gesloten stand, incl opzetkracht
Lineaire berekening
Combinatie: BGT 2 - Opgezet
Systeem: Schuine steunpunten
Extreem: Element
Selectie: Alle
Knoopreacties
Naam

BG

Rx
Ry
Rz
Mx
My
Mz
ex
ey
[kN] [kN] [kN] [kNm] [kNm] [kNm] [mm] [mm]

HDP 1/K64

BGT 2 Opgezet/1

-24

0

215

0

0

0

0,0

0,0

HDP 2/K61

BGT 2 Opgezet/1

-23

0

170

0

0

0

0,0

0,0

HDP 3/K441

BGT 2 Opgezet/1

-20

0

174

0

0

0

0,0

0,0

HDP 4/K443

BGT 2 Opgezet/1

-24

0

200

0

0

0

0,0

0,0

STP 4/K454

BGT 2 Opgezet/1

0

0

12

0

0

0

0,0

0,0

STP 3/K457

BGT 2 Opgezet/1

0

0

13

0

0

0

0,0

0,0

STP 2/K369

BGT 2 Opgezet/1

0

0

19

0

0

0

0,0

0,0

STP 1/K329

BGT 2 Opgezet/1

0

0

8

0

0

0

0,0

0,0

Naam
BGT 2 - Opgezet/1

Combinatiesleutel
PB1 + PB2 + PB3 + PB4
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6.4.2. Von-Missesspanning- Hoofdliggers
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6.5. Omhullende spanningen dwarsdragers
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6.5.2. Von-Misesspanning- dwarsdragers
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6.6. Omhullende spanningen troggen
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6.6.2. Von-Missesspanning- Troggen
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6.7. Omhullende spanningen dekplaat
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6.8. Omhullende spanningen ballastkisten
6.8.1. Von-Misesspanning+ Ballastkist
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6.8.2. Von-Misesspanning- Ballastkist
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1

Inleiding

1.1.

Algemeen

In diverse inspecties en onderzoeken gedurende de afgelopen 10 jaar is geconstateerd dat de
Hoenkoopsebrug in een matige staat verkeert. De beheerder van de brug, de gemeente Oudewater, heeft
als voornemen om groot onderhoud uit te voeren. Het groot onderhoud heeft betrekking op het val, de
constructieve betonnen onderdelen en diverse niet-constructieve onderdelen.
Dit rapport betreft een kwalitatieve beschouwing van de betonnen aanbruggen aan de noordzijde van de
Hoenkoopsebrug.

Figuur 1-1 Hoenkoopsebrug (foto d.d. 19-01-2011)

1.2.

Doel en scope

Vanwege het ontbreken van vorm- en wapeningstekeningen van de betonconstructie is gekozen om een
kwalitatieve beschouwing uit te voeren. Dit houdt in dat er op basis van de beschikbare archiefinformatie en
uitgevoerde inspecties en onderzoeken een niet-rekenkundig onderbouwde beschouwing van de constructie
is uitgevoerd met het oog op constructieve veiligheid en risico’s. Deze beschouwing betreft de prefab dekken
in veld 1-2 en 3-4, de overkluizing in veld 2-3, de onderbouw van deze velden en de bijbehorende fundering.
Buiten de scope van dit document valt het dak van de basculekelder (veld 6-7) en het stalen val (veld 5-6).
Bij het groot onderhoud zal het val (incl. ballastkist) verwijderd worden waardoor het dak van de
basculekelder wordt vervangen. Het val is apart beschouwd in [12] (zie par. 1.4).

INFR191059-RAP003
Revisie: 0
INFR191059

5/25

1.3.

Locatie en foto’s

De Hoenkoopsebrug is gelegen in Oudewater en vormt de kruising tussen de Zwier Regelinkstraat en de
Hollandsche IJssel.

Figuur 1-2 Locatie Hoenkoopsebrug te Oudewater (bron: Google Earth)

Figuur 1-3 Brug tijdens opening val (links; foto d.d. 20-09-2010) en onderdoorgang veld 1-2 (rechts; foto d.d. 19-01-2011)
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Figuur 1-4 Aanzicht brug vanaf Hollandsche IJssel (links; foto d.d.19-01-2011) en weg-indeling (rechts; foto d.d. 04-05-2016)

1.4.

Referentiedocumenten

In Tabel 1-1 en Tabel 1-2 zijn de relevante gerelateerde rapporten en tekeningen benoemd.
Tabel 1-1 Relevante gerelateerde rapporten

Nr

Documentnummer
DOC-bestek beton 1

Datum
Sept. 1971

ALGUIT-2010004995

11-02-2011

Controleberekening
stalen val Rev.0
Verslag
conserveringsonderzoek
Verslag betononderzoek
Uitvoeringsadvies
planning rev.0 20141016
Adviesrapportage
Hoenkoopsebrug wtb-eidek 20160530 R0
Hoenkoopsebrug 2.0
20160913 def
INFR150843 memo
uitstel onderhoud (v
20190917)
INFR191059
Tussenrapportage

03-04-2013

Documenttitel
Bestek en voorwaarden, bouwen betonnen
gewapende onderbouw met toebehoren voor
basculebrug over Hollandsche IJssel
Inspectie 7 bruggen en 4 remmingpalen, INPA100576,
Iv-Infra
Controleberekening stalen val, INPA120369, Iv-Infra

13-05-2013

Verslag conserveringsonderzoek, Iv-Infra

28-08-2013
16-10-2014

Verslag betononderzoek, Iv-Infra
Uitvoeringsadvies planning groot onderhoud,
INPA120369, Iv-Infra
Adviesrapportage herstelwerk, INFR150843, Iv-Infra

30-05-2016

15-09-2016
17-09-2019

08-05-2020

Bestek GO-ODW1-2016 Groot onderhoud
Hoenkoopsebrug, Iv-Infra
Memo uitstel groot onderhoud Hoenkoopsebrug,
INFR150843, Iv-Infra
Tussenrapportage archiefonderzoek en inspectie, IvInfra
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Nr

Documentnummer
INFR191059-RAP001
INFR191059-RAP002
INFR191059-MEMO-001
INFR191059-MEMO-002

Datum
15-01-2021
03-03-2021
25-03-2021
31-03-2021

21018 IV rapportage
inspectie
Hoenkoopsebrug c1.0
n.v.t.

12-04-2021

Documenttitel
Uitgangspuntennota herberekening val, Iv-Infra
Berekeningsrapport herberekening val, Iv-Infra
Memo duikinspectie Hoenkoopsebrug, Iv-Infra
Memo aanvullend betononderzoek Hoenkoopsebrug,
Iv-Infra
Rapportage onderwaterinspectie Hoenkoopsebrug
Oudewater, Div-ing. De Boer

23-04-2021

Aanvullend betononderzoek Hoenkoopsebrug, Iv-Infra

Documentnummer
6B33 TEK-beton
vormtekeningen
TEK-diverse details brug
TEK-palenplan
n.v.t. (microfiche)

Datum
08-09-1971

TEK-situatietekening

Mei 1970

Documenttitel
Basculebrug o/d Hollandsche IJssel – Overzicht
leuningen
Basculebrug o/d Hollandsche IJssel – Details blad 2
Basculebrug o/d Hollandsche IJssel - Heiplan
Basculebrug te Oudewater, V.S. ligger merk 1,
Liesbosch beton
Gemeente Oudewater - Goudsche Straatweg tot
Kinschotstraat

Tabel 1-2 Relevante gerelateerde tekeningen

Nr

08-09-1971
08-09-1971
25-01-1972
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2

Omschrijving constructie en historie

De Hoenkoopsebrug is een basculebrug die is aangelegd in 1972 door de Koninklijke Nederlandsche
Heidemaatschappij. Het stalen val is uitgewerkt door Hollandia en de prefab liggers die zijn toegepast in 2
van de 3 aanbruggen zijn van Liesbosch Beton. De brug bestaat uit de volgende soorten overspanningen
(van noord naar zuid; zie Figuur 2-1):
• Stramien 1 tot 2:
prefab dek over een fiets- en voetpad;
• Stramien 2 tot 3:
betonnen overkluizing over een dijklichaam;
• Stramien 3 tot 4-5: prefab dek als aanbrug over Hollandsche IJssel;
• Stramien 4-5 tot 6: stalen beweegbaar rijdek (onderdeel van het val);
• Stramien 6 tot 7:
basculekelder met de ballastkist van het val en het bewegingswerk.
Uit het bestek volgt dat de fundering van de brug bestaat uit gewapend betonnen palen. De brug is
ontworpen op verkeersklasse 45 conform de VOSB1963 (zie [17]).

Figuur 2-1 Langsdoorsnede Hoenkoopsebrug

Figuur 2-2 Bovenaanzicht Hoenkoopsebrug
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De brug is in 1999 onderworpen aan groot onderhoud. De exacte inhoud van de destijds uitgevoerde
werkzaamheden is onbekend, maar dit bestond vermoedelijk uit het vervangen van de elektrotechnische
installatie (o.b.v. archiefinformatie) en het aanleggen van een fietspad aan de westzijde van de brug. Ten
behoeve van de aanleg van het fietspad is de hemelwaterafvoer aangepast en is er (stamp)beton met
slijtlaag gerealiseerd (zie links in Figuur 2-3 en Figuur 3-8).

Figuur 2-3 Indeling brugdek (met links slijtlaag fietspad; foto d.d 06-04-2021)

Figuur 2-4 Hemelwaterafvoer door betonnen band (foto d.d. 06-04-2021)
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3

Kwalitatieve beschouwing

3.1.

Prefab dekken (veld 1-2 en 3-4)

Beide prefab dekken bestaan uit 14 railprofielliggers van 500x980mm (zie Figuur 3-8 en [18]). Het aantal is
op locatie geverifieerd. Vanwege de consistente benoeming van de liggers in bestek en op tekeningen en de
aanwezigheid van ontwerptekeningen (zie [20]) wordt aangenomen dat de liggers conform ontwerp geplaatst
zijn.
Tijdens het opstellen van voorliggend document is via Rijkswaterstaat de liggertekening van de prefab
leverancier Liesbosch Beton alsnog beschikbaar gekomen. Daarop staat waardevolle informatie met
betrekking tot de toegepaste voorspanning en (beugel)wapening. Een eventuele controle-berekening zal in
een vervolgstap worden gemaakt.
Op de liggers is een druklaag aanwezig van minimaal 160mm. Tijdens de diverse inspecties, waarvan de
laatste was op 6 april 2021, zijn er geen schades aan de prefab liggers geconstateerd. Er is wel vervuiling
van de flens aanwezig door de verstopte hemelwaterafvoer, zie paragraaf 3.4. Het chloride houdende
lekwater dat door deze afvoer op de flens terecht komt heeft vooralsnog niet geleid tot zichtbare schades
aan de liggers.

Figuur 3-1 Dwarsdoorsnede dek veld 1-2 (zie [17])
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Figuur 3-2 Dwarsdoorsnede dek veld 3-4 (zie [17])

Er wordt opgemerkt dat de dikte van de druklaag relatief dun is. Tegenwoordig zijn diktes in orde grootte van
230mm gangbaar. Vanwege de geringe h.o.h.-afstand van 1m, de verbrede kop van het liggerlijf en de
drukboogwerking van de plaat zal deze druklaag-dikte echter niet kritisch zijn.
Uit de vorm- en wapeningstekening van de ligger volgt een liggerlengte van 9600mm (zie [20]). Dat betekent
500mm+160mm
1
een slankheid van het dek van
≈
. Voor voorgespannen (ligger)dekken geldt een normale
9600mm

14,5

slankheid rond 1/25. Dat betekent dat de constructiehoogte van het dek bij deze brug robuust is uitgevoerd.

Figuur 3-3 Doorsnede prefab ligger (zie [20])

Uit de archieftekeningen volgt verder dat er ontworpen is op verkeersklasse 45 conform de VOSB1963 (zie
[17]). Dit komt neer op een 45 tons voertuig, met 15 tons aslasten en een gelijkmatig verdeelde belasting
van 3 kN/m² (zie Figuur 3-4). Dit is minder dan LM1 uit de Eurocode, die van toepassing is voor de
beoordeling van bestaande bruggen waarbij geen beperking van het gebruik (lees: lastbeperking) is
opgelegd. Theoretisch is er dus een beperking van het voertuiggewicht en de aslasten voor de
Hoenkoopsebrug, welke met bebording zou kunnen worden aangegeven.
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Op basis van vergelijkbare constructies blijkt dat dergelijke prefab dekken vaak meer belasting dan
verkeersklasse 45 kunnen afdragen. Er wordt verwacht dat voor het afdragen van LM1 de momentcapaciteit
niet maatgevend is als gevolg van de destijds gehanteerde veiligheidsfactoren en breukveiligheidseis voor
voorgespannen liggers. De dwarskrachtcapaciteit kan wel maatgevend zijn bij een belasting van LM1.
Gezien het feit dat de liggers van Liesbosch afkomstig zijn wordt ook dat echter niet verwacht. Uitsluitsel in
hoeverre dit het geval is voor deze brug zal moeten volgen uit een rekenkundige beschouwing.

Figuur 3-4 Verkeersklasse 45 uit de VOSB1963 (maten in cm)

3.2.

Dek overkluizing (veld 2-3)

De overkluizing bestaat uit een massieve en waarschijnlijk niet voorgespannen betonnen plaat met een
dagmaat van ca. 7500mm (opgemeten uit bestektekening, zie Figuur 3-5 en Figuur 3-6). De betonkwaliteit
van de overkluizing volgt uit de bestektekening en is K300 (zie [17]). Dit staat nagenoeg gelijk aan C20/25
(fck = 19MPa conform RBK1.1 Tabel 2.2).

Figuur 3-5 Dwarsdoorsnede overkluizing veld 2-3 (zie [17])

De onderzijde van de overkluizing ligt op +1,37m NAP. Er wordt aangenomen dat de bovenzijde gelijk is aan
de bovenzijde druklaag van de prefab dekken. Deze ligt op +1,71mNAP + 0,16m = +1,87m NAP (zie [18]).
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Dit betekent dat de dekdikte 500mm is. Dit komt neer op een slankheid van

500mm
7500mm

=

1

. Dit is een normale

15

slankheid voor een dergelijke constructie.

Figuur 3-6 Langsdoorsnede overkluizing (zie [17])

3.3.

Druklaag

Er dient onderscheid gemaakt te worden tussen druklaag (constructief gewapend) en uitvullaag (niet
constructief en vaak ongewapend). De uitvullaag kan zowel in asfalt als in beton zijn uitgevoerd. Uit de
archiefdocumentatie volgt niet wat er bij de Hoenkoopsebrug is toegepast en hoe het verloop in dikte van de
uitvullaag is. Vermoedelijk bestaat de huidige uitvullaag uit ongewapend beton.
In 2013 zijn een aantal kernen geboord en is het chloridengehalte onderzocht. Hieronder een korte
samenvatting van de constateringen van de boorkernen in de aanbruggen noordzijde (zie [5]):
• HR2: Wapening Ø12 doorboord met een dekking van ca.30mm en in goede staat. Delaminatie ter
hoogte van wapening. Dit kan echter ook komen door de geringe kerndiameter;
• HR3: Wapening Ø16 doorboord en in goede staat. Losse biggels op het niveau van de wapening;
• HR4: Wapening Ø16 doorboord met een dekking van ca. 60mm en in goede staat. Delaminatie op ca.
40mm onder bovenzijde, vermoedelijk tussen uitvullaag en druklaag;
• HR5: Delaminatie op ca. 35mm onder bovenzijde;
• FB1: Ca. 180mm (stamp)beton op het constructiebeton. Van het (stamp)beton bestaat de onderste
120mm uit losse brokken zonder samenhang;
• FT1: Wapening Ø16 doorboord met een dekking van ca. 40mm en in goede staat. Kern is gebroken
op niveau wapening. Dit komt vermoedelijk door de geringe kerndiameter.
Op basis van bovenstaande bevindingen wordt gesteld dat er geen constructieve schades zijn aan de
druklaag. Tijdens het onderzoek in 2013 is op meerdere locaties de druklaagwapening doorboord. Dit kan
een ongunstige invloed hebben op de capaciteit van de druklaag. Tegenwoordig wordt het doorboren van
wapening voorkomen door het gebruik van wapeningsdetectieapparatuur. Door de plaatwerking van het dek
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wordt echter verwacht dat de doorboorde wapening niet direct gevolgen heeft voor de globale
krachtswerking.

Figuur 3-7 Locaties betononderzoek 2013 (zie [5])

Tijdens het recentelijk uitgevoerd betononderzoek is de dekking op de wapening gemeten ter hoogte van as
3 en 4. Daaruit volgt dat de gemiddelde dekking bij as 3 ca. 60mm is en bij as 4 ca. 30-40mm. Dit is in
principe conform ontwerp.
Om de constructieve samenhang van de druklaag te waarborgen tijdens de restlevensduur van de brug dient
er mogelijk grondig gesaneerd te worden (zie [5]). De mate waarin gesaneerd moet worden is afhankelijk
van de staat van het beton onder de verharding (asfalt, slijtlaag en betontegels). Op basis van de niet
aangetaste wapening zijn er vooralsnog geen schades geconstateerd die een negatieve invloed hebben op
de capaciteit van de druklaag.

3.4.

Hemelwaterafvoer

De hemelwaterafvoer (HWA) van het brugdek is weliswaar constructief niet noodzakelijk, maar de gevolgen
van een niet functionerende HWA kunnen op termijn wel tot constructieve schades leiden. Tijdens een
inspectie is gebleken dat de hemelwaterafvoer tussen de aanleg van de brug en de huidige situatie is
gewijzigd. Volgens het bestek was er ten tijde van de aanleg een goot van 400mm breed aan de westzijde
en liepen de PVC buizen Ø70mm door tot tussen de flenzen van de liggers.
Uit een inspectie op 6 april 2021 blijkt dat deze goot niet aanwezig is en de PVC buizen minder ver
doorlopen dan in het bestek aangegeven. Op de locatie van de goot en het naastgelegen voetpad is
momenteel een gecombineerd voet- en fietspad aanwezig (zie Figuur 2-3). Verder is ook de rijweg smaller
dan op de bestektekeningen. De hemelwaterafvoer aan de westzijde loopt via gaten in de betonnen
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opsluitband en een afvoerbuis naar de flens van de prefab liggers (zie Figuur 2-4 en Figuur 3-8). De HWA
aan de oostzijde verloopt grotendeels conform bestek, hetzij ook daar de afvoerbuis korter is.

Figuur 3-8 Aanpassingen aan hemelwaterafvoer (zie [18])

Figuur 3-9 Overzicht hemelwaterafvoer Hoenkoopsebrug (zie [17])

Op basis van de diverse inspecties wordt hieronder een toelichting gegeven op de hemelwaterafvoer op de
diverse locaties, zoals aangegeven in Figuur 3-9:

INFR191059-RAP003
Revisie: 0
INFR191059

16/25

•
•

HWA1: Een PVC-buis, vermoedelijk Ø70, steekt minimaal onder de druklaag uit. De buis zit precies
tussen de flenzen en is niet verstopt. Deze afvoer functioneert;
HWA2: Een PVC-buis, vermoedelijk Ø70, steekt onder de druklaag uit en is verstopt. Tijdens
inspectie op 6 april 2021 blijkt dat er druppelsgewijs water doorheen komt. Daaruit wordt opgemaakt
dat deze afvoer niet functioneert.

Figuur 3-10 Hemelwaterafvoer as 2 aan westzijde (links HWA2) en oostzijde (rechts HWA1) op 06-04-2021

•

•

HWA3: Een PVC-buis, vermoedelijk Ø70, steekt relatief ver onder de druklaag uit. De buis zit
precies tussen de flenzen en er is een klein beetje afzetting aan de binnenzijde. Deze afvoer
functioneert;
HWA4: De PVC-buis is afgebroken en ligt los op de flens. De afvoer zit duidelijk verstopt en
functioneert vermoedelijk niet meer.

Figuur 3-11 Hemelwaterafvoer as 2 aan westzijde (links HWA4) en oostzijde (rechts HWA3) op 06-04-2021
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Figuur 3-12 Gaten in betonrand ter hoogte van HWA4 (links) en HWA2 (rechts) op 06-04-2021

•
•

HWA5: Vermoedelijk zit hier een afvoer, gezien de verkleuring van de sloof onder het dek en door
de aanwezigheid van een gat aan de zijkant van de rijweg (zie Figuur 3-13);
HWA6: Vanwege symmetrie wordt verwacht dat hier een afvoer zit. Er zijn geen schades of
verkleuringen aan de onderbouw zichtbaar.

Gat t.b.v afvoer
Voeg tussen liggers

Figuur 3-13 Zijkant sloof as 4 onder HWA5 (links; 02-04-2020) en gat in betonband op bovenzijde dek op dezelfde locatie (06-04-2021)

Hoewel het val niet tot de scope behoort kan worden vermeld dat aan de onderzijde van het val afvoerbuizen
uitsteken (HWA7). Het is niet duidelijk of deze functioneren. De afvoerbuizen t.h.v. HWA8 zijn vermoedelijk
buiten gebruik geraakt na het versmallen van de rijbaan.

INFR191059-RAP003
Revisie: 0
INFR191059

18/25

HWA8

HWA7

Figuur 3-14 Afvoerbuisjes in het val (grote foto 02-04-2020; kleine foto 14-03-2013)

Samenvattend kan worden gesteld dat de hemelwaterafvoer van de brug slechts gedeeltelijk functioneert.
Met name de wijzigingen die, vermoedelijk in 1999, zijn uitgevoerd vertonen gebreken (zie HWA2, HWA4 en
HWA5). Het onderhoud, zoals het schoonhouden van de HWA-afvoer, is onvoldoende effectief gebleken in
de afgelopen jaren.
In de adviesrapportage (zie [7] par. 3.5) is reeds gesteld dat na het uitvoeren van groot onderhoud er
aandacht besteed dient te worden aan het reguliere onderhoud. Uit de geconstateerde schades blijkt dat dit
mogelijk niet afdoende is. De wijziging van het doortrekken van de afvoer in een nieuwe laag (stamp)beton
heeft mogelijk geleid tot een knik in de afvoerbuis. Het is logisch dat de afvoer hierdoor verstopt raakt. Dit
maakt onderhoud lastig, bevordert de ophoping van vuil en leidt uiteindelijk tot verstopping.

3.5.

Onderbouw

Uit de archieftekeningen volgt dat de bovenbouw scharnierend is opgelegd ter hoogte van as 1. Bij de
overige steunpunten (as 2, 3 en 4-5) is de bovenbouw momentvast verbonden met de onderbouw. Dit blijkt
ook uit de aanwezigheid van een voegovergang t.h.v. as 1 en het ontbreken van voegovergangen elders,
zoals aangetroffen tijdens inspectie op 06-04-2021.
Er zijn geen schades bekend die duiden op overbelasting van de onderbouw of die de constructieve
veiligheid aantasten. Daarnaast zijn er ook geen kritische details zoals tand-nok opleggingen of slanke
constructie-onderdelen aanwezig. Er is wel geconstateerd dat het val niet overal goed aanligt, dit leidt tot
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klapperen van de brug (zie [10] par. 5.3). Dit is niet het gevolg van scheefstand of overbelasting van de
onderbouw. Tot op heden heeft dit niet geleid tot schades aan de onderliggende betonconstructie.
Op diverse locaties zijn wel schades aangetroffen die betrekking hebben op de duurzaamheid van de
onderbouw. De schades uit 2013 zijn allemaal nog aanwezig en in alle gevallen toegenomen. De meest
opvallende locaties betreffen het landhoofd bij as 1 en de onderslagbalk bij as 4-5. De overige schades zijn
gerelateerd aan de niet of nauwelijks functionerende hemelwaterafvoer.
3.5.1.
Landhoofd (as 1)
In 2011 en 2013 zijn diverse hol klinkende delen gelokaliseerd in de wand van het landhoofd as 1 (zie Figuur
3-16). Tijdens het recent uitgevoerde betononderzoek (zie [16]) is geconstateerd dat er inmiddels meer hol
klinkende delen zijn en dat er op twee locaties schollen beton afgedrukt zijn. De wapening is daar zichtbaar
en er is ook een roestende verankering aanwezig, mogelijk van verlichting die daar in het verleden bevestigd
is geweest (zie linksonder Figuur 3-15). Over het algemeen is ook zichtbaar dat het landhoofd ernstig
vervuild is.

Figuur 3-15 Geconstateerde schades op 06-04-2021, met linksboven en linksonder zichtbare wapening en op overige locaties hol
klinkende delen
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Figuur 3-16 Locatie holle delen landhoofd in 2011 (links; zie [2] en [14]; foto d.d. 19-01-2011) en uitgevoerd betononderzoek in 2013
(rechts; zie [5]; foto d.d. 19-01-2011)

3.5.2.
Onderslagbalk (as 4-5)
In de afgelopen tien jaar is de betonschade aan de zijkant van onderslagbalk as 4 aanzienlijk toegenomen
(zie Figuur 3-18 en Figuur 3-17). Op diverse locaties zijn er schollen beton afgedrukt en is de wapening
zichtbaar. Uit recent betononderzoek (zie [16] Bijlage A) volgt dat dit veroorzaakt wordt door een combinatie
van ingedrongen chloriden en carbonatatie. Omdat zowel de carbonatatiediepte als het chloridengehalte
vooralsnog beperkt zijn tot de dekking zou een technische betonreparatie conform CUR118 hier voldoende
moeten zijn.
Hoewel er nagenoeg een uniforme schade over de balk zichtbaar is zijn er geen redenen om te twijfelen aan
de constructieve veiligheid. Er wordt opgemerkt dat daar waar de wapening bloot ligt de schade-ontwikkeling
nog steeds (onzichtbaar) toe neemt in de vorm van corrosie van wapening (conform CUR117 par. 4.1).

Figuur 3-17 Afgedrukt beton pijler as 4 en twee locaties met zichtbare wapening (zie [2]; foto d.d. 19-01-2011)
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Figuur 3-18 Betonschades pijler as 4 en diverse locaties met zichtbare wapening, met oostelijk deel (boven), middelste deel (midden)
en westelijk deel (onder; foto’s d.d. 06-04-2021). Alle schades zijn één keer omcirkeld, de twee gestippelde cirkels komen overeen met
de schades uit 2011

3.6.

Fundering

Tijdens de onderwaterinspectie zijn geen schades aan de fundering geconstateerd (zie [15]). Het houten
Azobé scherm voor as 3 langs is in goede staat. De palen vertonen geen schades en het aantal en de
afmetingen van de fundering komen overeen met de archieftekeningen.
Er is wel geconstateerd dat de buitenste palen van as 4-5 schoor staan en ca. 45 graden gedraaid zijn ten
opzichte van de as van de balk. Dit heeft een gunstige invloed op de stabiliteit van deze onderslagbalk.
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4

Conclusie en advies

4.1.

Conclusie

4.1.1.
Algemeen
De Hoenkoopsebrug betreft een brug die deels integraal is. Alleen ter hoogte van as 1 is het (prefab) dek
rotatievrij opgelegd op de onderbouw. Ter hoogte van de overige assen is de bovenbouw momentvast
verbonden met de onderbouw.
Op dit moment is er onvoldoende informatie beschikbaar om een verificatieberekening van de brug uit te
kunnen voeren. De hoeveelheid archiefinformatie is daarvoor ontoereikend. Daarom is in voorliggend rapport
een kwalitatieve beschouwing uitgevoerd met het oog op constructieve veiligheid en risico’s.
Er is geen reden om te twijfelen aan de constructieve staat van de noordelijke aanbruggen van de
Hoenkoopsebrug. Er zijn geen schades geconstateerd die duiden op overbelasting van de onderbouw en/of
fundatie. De geconstateerde schades hebben vooralsnog geen impact op de constructieve veiligheid van dit
deel van de brug. Op de locaties met bloot liggende wapening is het aannemelijk dat door corrosie de
wapeningsdiameter aan het afnemen is.

4.1.2.
Lastbeperking verkeersbelasting
De brug is ontworpen op verkeersklasse 45. Op basis van deze bekende ontwerpbelasting kan worden
gesteld dat het risico van overbelasting van het brugdek verminderd wordt wanneer er verkeersborden met
lastbeperkingen geplaatst worden. Dit is in de huidige situatie niet het geval, waardoor risico op
overbelasting reëel is. Rekening houdend met een verschil tussen de toenmalige en huidige
veiligheidsfilosofie komt dit neer op maximaal 45 ton totaallast (verkeersbord C21) en 10 ton aslast
(verkeersbord C20).
Er wordt verwacht dat de constructie zal voldoen voor onbeperkt gebruik (lees: normbelasting LM1 volgens
vigerende Eurocode). Dit is echter nog niet aangetoond als gevolg van het ontbreken van relevantie
archiefinformatie. Wat betreft de prefab dekken kan een beschouwing worden uitgevoerd op basis van de
informatie uit de liggertekening. Deze informatie is tijdens opstellen van het rapport ter beschikking gesteld
door Rijkswaterstaat en alleen kwalitatief in beschouwing genomen. Een eventuele controle berekening zal
in een vervolgstap worden gemaakt.
Voor het gedeelte van de overkluizing zijn geen aanvullende gegevens bekend om een rekenkundige
onderbouwing uit te voeren. Om de benodigde informatie hiervoor te verkrijgen is ingrijpend onderzoek nodig
wat mogelijk niet op weegt tegen het beperkte risico.
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4.1.3.
Kwalitatieve beoordeling benodigde renovatie
In lijn met eerdere onderzoeken zijn er een aantal betonschades die duurzaam hersteld moeten worden om
de restlevensduur van de brug te waarborgen. De eerder aanwezige schades zijn wel toegenomen. Dit leidt
vooralsnog niet tot nieuwe maatregelen voor het groot onderhoud, maar naar verwachting wel tot een groter
oppervlak waarover deze dienen te worden toegepast. Uit voorliggende beschouwing blijkt wel dat de
hemelwaterafvoer afwijkt van de bestektekeningen en niet meer volledig functioneert.
Uit de eerdere onderzoeken volgt dat er mogelijk een grootschalige sanering van de druklaag benodigd is en
dat de hemelwaterafvoer weer deugdelijk gemaakt moet worden (zie [5]). Het oppervlakkig herstellen wordt
voor de druklaag niet kostenefficiënt geacht aangezien de verharding voor het herstel verwijderd zal moeten
worden. De mate waarin de druklaag gesaneerd moet worden kan nog niet worden vastgesteld.

4.2.

Advies

In lijn met de aanbieding van Iv-Infra (zie INFR191059-2020-OFMW-MKO-002 d.d. 04-11-2020) dienen de
vervolgstappen 6 t/m 8 worden te doorlopen om te komen tot een totaaladvies. De beoordeling van de
liggertekening middels een controle-berekening valt onder stap 6 van de aanbieding.
Uit voorliggende beschouwing volgt dat de hemelwaterafvoer een aandachtspunt is en dat de aanwezige
betonschades dienen duurzaam hersteld dienen te worden (stap 7). Op basis van de onderwaterinspectie is
er geen herstelwerk onder water benodigd.
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