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Beantwoording van de vragen 
 
Vraag 1:  
Waaruit bestaat de zorgplicht en de urgentie/haast van de renovatie van de brug? De brug wordt slechts zeer beperkt 
gebruikt door de recreatievaart en vormt in gesloten toestand geen gevaar voor de passanten, evenmin voor het in de 
buurt toegestane verkeer. Daarbij komt dat de brug ook bij versnelde uitvoering van de werkzaamheden dit vaarseizoen 
niet meer gebruikt zal kunnen worden. Het ligt dat ook voor de hand om de werkzaamheden buiten het vaarseizoen uit te 
voeren en de brug tot nader order buiten gebruik te (blijven) stellen. 
 
Antwoord 1:  
Zoals in de Raadsinformatiebrief over de zorgplicht is toegelicht, verkeert de Vrouwenbrug in een zeer slechte staat en is 
de brug niet (langer) geschikt om haar functie aantoonbaar te kunnen vervullen. Om deze reden wordt de brug dan ook 
gerenoveerd en is langer uitstel ongewenst. Uitstel van de gunning voor de uitvoering van de renovatie leidt daarnaast tot 
problemen met de geldigheidsduur van de ingediende offertes en mogelijk tot verdere kostenverhogingen gezien de 
ontwikkelingen in de markt. 
 
Vraag 2:  
Hoe en door welke partij(en) is het technisch onderzoek uitgevoerd en welke zijn de bevindingen? Ik zie het 
onderzoeksrapport graag tegemoet. 
 
Antwoord 2:  
Er is sinds 2015 door diverse partijen onderzoek gedaan, mede om de brug 'veilig in stand te houden', o.a. door: 
- Machinefabriek de Hollandsche IJssel 
- IV-Infra 
- Royal Haskoning DHV 
- Movares  
   
De ontwerprapportage van Movares: "Vrouwenbrug Oudewater - Vervanging brugval en ARBO-maatregelen" d.d. 16 
november 2020 wordt beschikbaar gesteld, omdat deze rapportage de samenvatting is van de uit te voeren 
beheermaatregelen welke gebaseerd zijn op alle uitgevoerde inspecties en onderzoeken. De rapportage is tevens 
voorzien van de laatste inspectieronde uitgevoerd door Movares. De aandachtspunten uit deze ontwerprapportage zijn 
opgevolgd en op basis hiervan is de offerte-uitvraag opgesteld. 
 
Vraag 3:  
Is u bekend dat Machinefabriek De Hollandsche IJssel, de ontwerper en bouwer van de brug, ook een technische 



inspectie uitgevoerd heeft?  
 
Antwoord 3:  
Ja, dit is ons bekend. 
- In 2015 heeft de Machinefabriek De Hollandsche IJssel de brug technisch beoordeeld en dit is destijds mede de 
aanleiding geweest voor 'vervolgonderzoek’. De bevindingen uit de betreffende rapportage zijn meegenomen in de 
verdere afweging voor de beheermaatregelen, zie tevens het antwoord op vraag 2.  
- Naar aanleiding van de calamiteit (ontwrichting van de bovenbouw van de brug als gevolg van een mogelijke aanrijding) 
heeft de Machinefabriek De Hollandsche IJssel samen met Ingenieursbureau Movares eveneens een technische 
beoordeling gedaan van de brug en tevens maatregelen getroffen ten behoeve van de veiligheid.  
 
Vraag 4:  
Zijn de bevindingen van deze inspectie en het bijbehorende advies bij u bekend? 
 
Antwoord 4:  
Ja, de bevindingen zijn ons bekend, zie tevens de antwoorden op de vragen 2 en 3. 
 
Mededeling onder vraag 4:  
Machinefabriek De Hollandsche IJssel is desgevraagd bereid en in staat de volledige renovatie binnen het in de 
programmabegroting 2020-2023 gereserveerde krediet (€ 210.000) uit te voeren. 
 
Reactie op de mededeling onder vraag 4:  
Voor een dergelijk bedrag is een aanbesteding met meerdere partijen het vigerende (inkoop)beleid. 
Machinefabriek is tijdens het aanbestedingsproces uitgenodigd om in te schrijven op de uitvoering van de 'Renovatie van 
de Vrouwenbrug', maar heeft hier uiteindelijk van afgezien. 
 
Reactie op uw verzoek de aanbesteding op te schorten cq te stoppen:  
Op 16 juli 2021 is de gunningsbeslissing verzonden conform de procedure zoals aangekondigd in de 
Raadsinformatiebrief. 
 
   
 
Bijlagen 
1) Ontwerprapportage Vrouwenbrug Oudewater - Vervanging brugval en ARBO-maatregelen, d.d. 16 november 2020 - 
versie 1.0, kenmerk  Z/21/020113 / D/21/032437 
2) De ingekomen brief van 30 juli 2021 met de artikel 32 vragen van de Wakkere Geelbuik met kenmerk Z/21/020113 / 
D/21/032342 
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Inleiding 

De Vrouwenbrug in de gemeente Oudewater is aan renovatie toe. Met name het 
brugval en delen van de civiele constructie zijn in slechte staat. Op basis van een 
vooronderzoek uitgevoerd door IV-Infra is door de gemeente Oudewater het besluit 
genomen om het gehele brugval te vervangen. De gemeente Oudewater heeft Movares 
gevraagd een ontwerp op te stellen van het nieuwe brugval en om voorafgaand aan het 
ontwerp een GAP-analyse en risicosessie uit te voeren om te bepalen welke zaken 
mogelijk over het hoofd worden gezien bij een beperking van de scope tot alleen 
vervangen van het val. Deze zaken zijn inzichtelijk gemaakt en vastgelegd in document 
D90-RGE-KA-2000187, versie 1.0 d.d. 07/06/2020. Om de scope van deze renovatie  
beperkt te houden is besloten om een aantal bekende risico’s (o.a. met betrekking tot de 
onderbouw) buiten deze opdracht te mitigeren en hoofdzakelijk het val te vervangen. 
Naast het vervangen van het brugval en de benodigde aanpassing en vervanging van 
enkele werktuigbouwkundige onderdelen dienen er diverse maatregelen in het kader 
van ARBO-veiligheid uitgevoerd te worden. 

De Vrouwenbrug is een beweegbare ophaalbrug tussen Oudewater en Linschoten. De 
brug ligt over de Lange Linschoten. De brug stamt uit eind jaren 60 (vermoedelijk 
bouwjaar 1967).  De brug ligt in een relatief verkeersluwe weg en De Lange 
Linschoten wordt niet druk bevaren. Er maken echter regelmatig (zware) 
landbouwvoertuigen en melkwagens gebruik van deze brug. 

Figuur 1. Overzichtsfoto Vrouwenbrug 

1.1 Algemeen  

1.2 Bestaande situatie 
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Figuur 2. Locatie Vrouwenbrug

In dit rapport is in hoofdstuk 2 ingegaan op de ontwerpuitgangspunten. Vervolgens is 
in hoofdstuk 3 een overzicht van de risico’s en maatregelen vanuit de RI&E gegeven. 
De ontwerpbeschrijving van het nieuwe val en overige onderdelen is gegeven in 
hoofdstuk 4. Het slothoofdstuk bestaat uit een samenvatting van de benodigde 
aanpassingen en bevat aanbevelingen voor de vervolgfases. 

1.3 Leeswijzer   
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2 Uitgangspunten 

Aansluitend op de uitgevoerde GAP-analyse is in overleg met de opdrachtgever 
vastgesteld wat de gewenste renovatiescope is en zijn de eisen aan de te renoveren brug 
vastgesteld.  De eisen zijn vastgelegd in document D90-RGE-KA-2000373, versie 1.0 
d.d. 24/09/2020. Dit document is opgenomen in bijlage I. 

De ontwerpscope en belangrijkste uitgangspunten zijn in de volgende paragrafen 
weergegeven. 

De ontwerpscope beperkt zich tot de volgende onderdelen 
 Vervangen van het stalen val; 
 Aanpassing en/of vervanging werktuigbouwkundige onderdelen als gevolg van 

het toegenomen valgewicht; 
 Aanpassing balansconstructie als gevolg van het toegenomen valgewicht; 
 Uitvoeren ARBO-maatregelen op basis van de RI&E. 

Belangrijk: voor de onderbouw zijn geen nadere berekeningen uitgevoerd. Er is een 
eenvoudige beschouwing uitgevoerd van de consequenties van het extra valgewicht 

Voor het opstellen van de het voorontwerp zijn diverse voorschriften en richtlijnen 
gebruikt. In de navolgende paragrafen worden, niet uitputtend, de belangrijkste 
voorschriften en richtlijnen benoemd. 

Eurocode Titel 
NEN-EN 1990 Grondslagen van het constructief ontwerp
NEN-EN 1991-1-1 Dichtheden, eigen gewicht en opgelegde belastingen 

voor gebouwen
NEN-EN 1991-2 Verkeersbelasting op bruggen
NEN-EN 1993-1-1 Ontwerp en berekening van staalconstructies
NEN-EN 1993-2 Ontwerp en berekening van stalen bruggen

Nationale norm Titel 
NEN 6786:2017 Voorschriften voor het ontwerpen van beweegbare 

bruggen (VOBB)
NEN 6786:2017 Voorschriften voor het ontwerpen van beweegbare 

bruggen, wijzigingsblad A1
NEN 6787:2003 Het ontwerpen van beweegbare bruggen, veiligheid
Richtlijnen vaarweg 2017

N.B.: De NEN6786:2017 (VOBB) is enkel gehanteerd voor globale toetsing van het 
bewegingswerk. Het ontwerp is niet getoetst aan de overige eisen uit de 
NEN6786:2017!

2.1 Ontwerpscope 

2.2 Voorschriften en 
richtlijnen 

2.2.1. Eurocode 

2.2.2. Nationale normen 
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Voor dit ontwerp zijn voor de diverse disciplines een aantal hoofdberekeningen en 
inschatting uitgevoerd. Vanwege het ontbreken van tekeningen en aanlegberekeningen 
is de maatvoering van de onderdelen gebaseerd op een beperkte inmeting op locatie en 
een inschatting waar nodig. 

Uitgevoerde ontwerpberekeningen staal: 
 Inschatting staalgewicht onderdelen huidige brugval, hameistijlen en balans op 

basis van bestaande constructie; 
 Globale toets staalspanningen rijvloer op basis van LM1 en UDL (CC2) en 

alpha 0.88; 
 Globale toets doorbuiging rijvloer in bewegingscyclus ten behoeve van 

dekaansluitingen. 
Uitgevoerde ontwerpberekeningen WTB: 

 Globale toets balans, benodigd onbalans voor sluiting en ballastbepaling; 
 Globale toets draaipunten 

Uitgevoerde toets op ontwerpberekeningen civiel: 
 De beschikbare berekeningen zijn gecontroleerd en aangevuld op ontbrekende 

belastingen; 
 Er zijn geen nieuwe en of aanvullende ontwerpberekeningen uitgevoerd. 

Het uiteindelijke ontwerp van de brug zal door de aannemer op detailniveau nader 
moeten worden uitgewerkt. De afmetingen van de nieuw aan te brengen onderdelen 
dienen nader door de aannemer in het werk gecontroleerd te worden. 

Om de huidige technische staat van de brug in beeld te brengen is een inspectie op 
locatie uitgevoerd. De resultaten hiervan zijn verwerkt in de rapportage in bijlage VI. 
De conclusie is dat de brug in matige staat verkeert. Hoewel de stalen bovenbouw in 
goede staat verkeert, is de conditie van de hoofdoverspanning - bestaande uit het stalen 
val en de houten dekplanken - slecht te noemen. De betonconstructie van het civiele 
gedeelte van de brug verkeert in goede staat, met uitzondering van de betonnen 
afdekplaten naast de vleugelwanden. Tevens zijn er een aantal kleinere gebreken 
geconstateerd op het gebied van corrosie, slijtage, afstelling en het ontbreken van 
onderdelen. De conclusies vanuit de inspectie worden voor zover mogelijk 
meegenomen in voorliggend ontwerp. 

2.3 Berekeningen 

2.4 Inspectie  
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3 Risico inventarisatie en evaluatie 

Er is een Risico Inventarisatie en Evaluatie uitgevoerd (RI&E), deze is opgenomen in 
bijlage II. In de RI&E zijn de belangrijkste risico’s met betrekking tot de Vrouwenbrug 
opgenomen. Bij elk van de risico’s is een risicoinschatting gegeven en is een mogelijke 
maatregel genoemd. In de volgende paragraaf zijn alle risico’s met bijbehorende 
maatregel nog eens genoemd. Per risico wordt aangegeven of de bijbehorende 
maatregel binnen dit project wordt uitgevoerd en volgt een korte omschrijving van de 
wijze waarop de maatregel binnen dit project wordt uitgevoerd of de reden dat de 
maatregel niet binnen dit project wordt uitgevoerd. Wanneer in de RIE-tabel meerdere 
maatregelcategorieën  (inherent – beschermend – informatief) per risico gegeven 
worden, wordt alleen de voor dit project meest haalbare maatregel genoemd. 

Onderstaand een overzicht van de gevaarlijke situaties met bijbehorende gevaarlijke 
gebeurtenis en mogelijke maatregel om het risico te verlagen. Een uitgebreide 
beschrijving van de risico’s inclusief foto’s is terug te vinden in bijlage II.  
Het ID nummer correspondeert met het ID nummer in de RIE-tabel in de bijlage. 

ID A1 

Gevaarlijke situatie Te kleine tussenruimte tussen bewegende en vaste leuning. 

Gevaarlijke gebeurtenis Hand komt bekneld tussen leuning delen bij openen en sluiten van de brug. 

Foto 

Maatregel Openingen leuning  vergroten volgens NEN-EN-ISO 13854 - tabel 1, 100mm 

hand, pols, vuist 

Uitvoeren JA 

Toelichting De leuning op het volledige object dient vervangen te worden. Bij het ontwerp 

van de nieuwe leuning dient rekening gehouden te worden met de 

tussenafstand tussen de leuningdelen conform NEN-EN-ISO 13854 - tabel 1.

3.1 Algemeen 

3.2 Risico’s  
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ID A2 

Gevaarlijke situatie Vallen in water door te lage leuning. 

Gevaarlijke gebeurtenis Te water raken. 

Foto 

Maatregel Leuning aanpassen volgens NEN-EN-ISO 14122-3, Hoogte leuning 1100 mm. 

Uitvoeren JA 

Toelichting De leuning op het volledige object dient vervangen te worden. De nieuwe 

leuning dient een hoogte te hebben van 1100mm conform NEN-EN-ISO 

14122-3.

ID A3 

Gevaarlijke situatie Betonconstructie stuk gereden door zwaar wegverkeer en 

landbouwvoertuigen. 

Gevaarlijke gebeurtenis Struikel-/ valgevaar door oneffen voetpaden. 

Foto 

Maatregel Voorkomen dat zwaar wegverkeer en landbouwvoertuigen over voetpad 

kunnen rijden (betonnen paal) 

Uitvoeren JA 

Toelichting Op de hoeken (4) van de betonconstructie worden betonnen palen geplaatst 

om stukrijden van de betonconstructie te voorkomen.
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ID A4 

Gevaarlijke situatie Hoge voertuigen stoppen te dicht op brug val 

Gevaarlijke gebeurtenis Hoge voertuigen worden geraakt door ballastkist als de brug wordt geopend. 

Foto 

Maatregel Stopstrepen plaatsen voor veilige opstelplaats wegverkeer. 

Afschermlint als waarschuwing tbv voetgangers / passanten. 

Uitvoeren JA 

Toelichting Tussen de nieuw te plaatsen betonnen palen wordt een stopstreep aangebracht 

op het wegdek. Tussen de uiteinde van de leuning op het oostelijke landhoofd 

wordt een uittrekbaar afzetlint aangebracht. 

ID A5 

Gevaarlijke situatie Beknellingsgevaar tussen afsluitboom en ondersteuning 

Gevaarlijke gebeurtenis Bedienaar komt met zijn hand bekneld te zitten bij ondersteuning van 

afsluitboom. 

Foto 

Maatregel Waarschuwingsticker Knelgevaar volgens NEN - EN - ISO 7010, pictogram 

W024. Materiaal en montage weerbestendig uitvoeren. 

Uitvoeren JA 

Toelichting Afsluitboom ter plaatse van beknellingsgevaar voorzien van 

waarschuwingssymbool (sticker).
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ID A6 

Gevaarlijke situatie Bereiken wegdek vanaf vaartuig. 

Gevaarlijke gebeurtenis Valgevaar door beklimmen waterkant. 

Foto 

Maatregel Plaatsen aanlegsteiger met trap naar wegdek. 

Uitvoeren NEE 

Toelichting Maatregel wordt niet uitgevoerd i.v.m. procesafspraak gemeente.

ID A7 

Gevaarlijke situatie Onjuiste uitlijning voegopening brugval. 

Gevaarlijke gebeurtenis Door onjuiste uitlijning, voegopening en hoogteverschil onstaat er 

struikelgevaar / valgevaar voor voetgangers en 

fietser. 

Foto 

Maatregel Aanpassen voegopenening - aanbevolen 10mm, max 20 mm voor voetgangers 

en fietsers, max hoogte verschil 5mm ( tabel C1 NEN 6787) 

Uitvoeren JA 

Toelichting Bij vervangen brugval en voegovergang die de voegovergang correct afgesteld 

te worden (10mm opening – max. 5mm hoogteverschil
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ID A8 

Gevaarlijke situatie Leuning brugval draait strak langs hameistijl. 

Gevaarlijke gebeurtenis Passant wordt geraakt door leuning. 

Foto 

Maatregel Zie A4 

Uitvoeren JA 

Toelichting Zie A4

ID A9 

Gevaarlijke situatie Hoogteverschil brugval en landhoofd. 

Gevaarlijke gebeurtenis Door speling op het grendel mechanisme van de brug ontstaat er 

hoogteverschil door passerende motorvoertuigen, 

waardoor voetgangers en fietser kunnen struikelen en/of vallen. 

Foto 

Maatregel Grendelmechanisme vervangen voor spelingsvrij mechanisme. 

Uitvoeren JA 

Toelichting Complete grendelmechanisme wordt bij het vervangen van het brugval 1 op 1 

vervangen. Het nieuwe grendelmechanisme dient spelingsvrij afgesteld te 

worden. Tevens dient de hefboom langer uitgevoerd te worden om de 

ergonomie te verbeteren.
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ID A10 

Gevaarlijke situatie Diversen gevaarlijke situaties. 

Gevaarlijke gebeurtenis Er kunnen verschillende gevaarlijke gebeurtenissen ontstaan als er geen 

bedienvoorschriften zijn en / of de bedienaar 

de bedienvoorschriften niet weet. 

Foto 

Maatregel Opstellen bedienings en onderhoudsvoorschriften. 

Uitvoeren JA 

Toelichting Er dient een bedien- en onderhoudsvoorschrift opgesteld te worden en 

geleverd te worden bij oplevering na renovatie van het object. Als richtlijn 

dient de NEN-EN 5509 gehanteerd te worden.

ID B1 

Gevaarlijke situatie Onvoldoende afscherming bij handaandrijving. 

Gevaarlijke gebeurtenis Bekneld raken tussen bewegende delen handaandrijving. 

Foto 

Maatregel Waarschuwingsticker Bewegende delen volgens NEN - EN - ISO 7010, 

pictogram W025. Materiaal en montage weerbestendig uitvoeren. 

Uitvoeren JA 

Toelichting Op de hameistijl wordt nabij de heugel wordt een waarschuwingssticker 

aangebracht om te wijzen op het beknellingsgevaar.
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ID B2 

Gevaarlijke situatie Handbieding van brug vergt zware inspanning van bedienaar 

Gevaarlijke gebeurtenis Overbelasting van de bedienaar ongecontroleerde beweging van brug. 

Foto 

Maatregel Overbrenging aanpassen af te stemmen op de door de mens te leveren kracht. 

Nen 6787-1 (verticale slingeras: Mh < 30 Nm) 

Uitvoeren NEE 

Toelichting De brug dient na het vervangen van het val gebalanceerd te worden. Het te 

leveren moment op de slingeras blijft daardoor gelijk aan de bestaande 

situatie. Het te leveren moment is op dit moment acceptabel zodat er geen 

maatregel noodzakelijk is.

ID C1 

Gevaarlijke situatie Brug kan ongeremd sluiten 

Gevaarlijke gebeurtenis Passerende scheepvaart kan geraakt worden door het val van de brug 

Foto 

Maatregel Brug voorzien van zelfremmende overbrenging. NEN-EN-ISO 6787, 

paragraaf 5.2.5. 

Uitvoeren JA 

Toelichting De aandrijving van de brug dient voorzien te worden van een mechanisme dat 

in alle standen en bewegingsrichtingen er voor zorgt dat het brugval geremd 

wordt wanneer deze niet door de bedienaar bewust bewogen wordt.
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ID D1 

Gevaarlijke situatie Val ongecontroleerd bewegen door overbelasting van de aandrijving, door het 

verzwaren van het val. 

Gevaarlijke gebeurtenis Geraakt worden door het val of door brokstukken als val ongecontroleerd neer 

klapt. 

Foto 

Maatregel Brug herberekenen en toepassen van de NEN 6786-1 VOBB. 

Uitvoeren NEE 

Toelichting Het brugval wordt volledig gebalanceerd. De belasting op de aandrijving 

neemt daardoor niet/nauwelijks toe. De draaipunten van de brug zijn globaal 

getoetst op het toegenomen ballast-/valgewicht. Er wordt aangenomen dat de 

brug bij aanleg correct is berekend en dat de aandrijving en overige 

onderdelen constructief veilig zijn. Een herberekening wordt derhalve niet 

nodig geacht.



D90-RGE-KA-2000384 / Proj.nr. MN001272 / Vrijgegeven / Versie 1.0 / 16 november 2020 

Kennislijn Gebouwen en Infra/groep Kunstwerken:Kunstwerken 

16/40 

ID D2 

Gevaarlijke situatie Begeven van kettingaandrijving (onjuist onderhoud en vervuiling). 

Gevaarlijke gebeurtenis Geraakt worden door het val of door brokstukken als val ongecontroleerd neer 

klapt door het breken van de ketting. 

Foto 

Maatregel In onderhoudsvoorschriften opnemen kettingaandrijving jaarlijks controleren, 

reinigen en smeren. Advies: iedere 10 jaar vervangen. 

Uitvoeren JA 

Toelichting Op basis van de inspectieresultaten blijkt de kettingaandrijving nog in goede 

conditie te zijn. In de nog op te stellen onderhoudsvoorschriften dient de 

inspectie- en onderhoudsinterval van de kettingaandrijving opgenomen te 

worden

ID I1 

Gevaarlijke situatie Vergrendeling afsluitboom geplaatst onder de afsluitboom. 

Gevaarlijke gebeurtenis Bedienaar wordt geraakt door dalende afsluitboom. 

Foto 

Maatregel Hangsloten afsluitboom, grendel mechanisme, handaandrijving vervangen 

voor hangslot met hoofsleutelsysteem. In de huidige situatie is sleutel van 

afsluitbomen niet aanwezig en kunnen de afsluitbomen niet gebruikt worden. 

Uitvoeren JA 

Toelichting Het hangslot op beide afsluitbomen, grendelmechanisme en brugaandrijving 
vervangen door nieuwe hangsloten die geopend kunnen met één sleutel.
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ID I2 

Gevaarlijke situatie Verkeerde werkhouding. 

Gevaarlijke gebeurtenis Overbelasting spieren door verkeerde werkhouding. 

Foto 

Maatregel Werkplek voldoende ruimte voor een goede werkhouding. 

Uitvoeren NEE 

Toelichting Gezien het kleine aantal brugopeningen wordt deze maatregel niet uitgevoerd. 

ID I3 

Gevaarlijke situatie Draaipunten liggen buiten bereik van de monteur. 

Gevaarlijke gebeurtenis Valgevaar van ladder bij smeren bovenste lagers hangstangen en valgevaar bij 

smeren onderste draaipunten buiten het val. 

Foto 

Maatregel Smeerpunten bereikaar maken vanaf brugval door toepassing van 

smeerleidingen 

Uitvoeren JA 

Toelichting Draaipunten balans, hangstangen en hoofddraaipunten voorzien van 

smeerleidingen naar een goed bereikbare locatie. 
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ID I4 

Gevaarlijke situatie Hoogte van handaandrijving in combinatie met slinger te hoog of te laag. 

Gevaarlijke gebeurtenis Overbelasting van spieren door verkeerde werkhouding. 

Foto 

Maatregel Op juiste hoogte aanbrengen handslinger. 

Uitvoeren NEE 

Toelichting Gezien het kleine aantal brugopeningen wordt deze maatregel niet uitgevoerd. 
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Onderstaand een overzicht in tabelvorm van de uit te voeren (veiligheids)maatregelen 
met in de twee kolom een verwijzing naar de paragraaf in deze rapportage waar de 
maatregel nader is beschreven. 

ID Maatregel Paragraaf 
A1 Aanpassen tussenafstand leuning val/landhoofd 4.2.6
A2 Aanpassen leuninghoogte 4.2.6
A3 Aanbrengen betonnen op palen op hoekpunten object 4.5.1
A4 Aanbrengen stopstreep en afzetlint 4.5.5 en 4.5.6
A5 Aanbrengen waarschuwingssticker knelgevaar 4.5.2
A6 Geen maatregel uitvoeren -
A7 Aanpassen voegovergang 4.2.5
A8 Zie A4 -
A9 Vervangen grendelmechanisme 4.4.5
A10 Opstellen bedienings- en onderhoudsvoorschrift 4.5.3
B1 Aanbrengen waarschuwingssticker knelgevaar 4.5.2
B2 Geen maatregel uitvoeren -
C1 Aanbrengen remvoorziening op aandrijving 4.4.1
D1 Geen maatregel uitvoeren -
D2 Opnemen onderhoud ketting in onderhoudsvoorschrift 4.5.3
I1 Aanbrengen nieuwe hangsloten met hoofdsleutelsysteem 4.5.7
I2 Geen maatregel uitvoeren -
I3 Aanbrengen smeerleidingen draaipunten brugconstructie 4.5.4
I4 Geen maatregel uitvoeren -

3.3 Overzicht maatregelen
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4 Ontwerp 

In de nieuwe situatie wordt het huidige brugval in zijn geheel vervangen door een 
nieuw brugval en blijft de bovenbouw behouden. Het nieuwe brugval vertoont op 
esthetisch vlak veel gelijkenissen met het historische ontwerp van de bestaande brug. 
De hoofdafmetingen en materiaalkeuzes van de brug zijn opgenomen op de 
ontwerptekening die is opgenomen in bijlage III. Naast het vervangen van het brugval 
dienen er tevens maatregelen uitgevoerd te worden in het kader van veiligheid. In de 
navolgende paragrafen volgt er in hoofdlijnen een ontwerpbeschrijving van de 
benodigde aanpassingen. 

De beweegbare brug bevat diverse staalconstructies, hieronder benoemd en in het 
overzicht weergegeven: 

 Brugval (orthotrope dek met troggen, voor- en achterhar) 
 Aanpassingen aansluiting hangstangen/heugelstang 
 Aanpassing gewicht van de balansligger  
 Vervanging opleggingen, aanpassen rij-ijzers 

Figuur 3. Schematische weergave van de brug

4.1 Algemeen 

4.2 Staalconstructies 
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Het brugval is een afgeleide van de huidige constructie. De uitwendige afmetingen en 
indeling zijn omwille van de inpassing identiek gekozen aan de bestaande brug. De 
vervanging van de plankenvloer en DIN-langsliggers door een stalen rijvloer (t=12mm) 
met troggen is de grootste constructieve ontwerpwijziging. Om de gewichtstoename te 
beperken is een stralen rijvloer gedimensioneerd op : 
LM1/LM2:  -> (UGT sterkte) 
FLM5:   -> (UGT vermoeiing o.b.v. opgegeven jaaraantallen) 
Hiermee is het val o.b.v. opgegeven aantallen toekomst vast in de huidige toepassing.   

Een constructieve berekening van het val is opgenomen in Bijlage IV.  
Het huidige eigen gewicht is vanwege het ontbreken van tekeningen met nacalculatie 
ingeschat op ca. 5,2ton gewicht. Dit is inclusief leuningen en slijtlaag, exclusief 
balansconstructie. Het gewicht van de balansconstructie is op gelijke wijze bepaald 
bedraagt ca. 4,7ton. 

Het nieuwe valgewicht komt met uit op ca. 6,8ton. Om de (on)balansverhouding en een 
zelfde voor-oplegdruk te behouden is ca. 2ton extra ballast nodig in het zwaartepunt 
van de huidige balansligger. 

Figuur 4. 3D weergave brugval

4.2.1. Brugval 
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Door gewichtstoename van het val en verzwaring van de ballastkist, zal de 
normaalkracht in de torens procentueel 35% toenemen. Middels een kniktoets blijkt het 
extra benodigde ballast- en valgewicht ruim opneembaar door de hameitorens. De 
huidige hameitorens kunnen behouden blijven met aangepaste belastingen. 

Figuur 5. Foto hameitoren

De hanstangen worden net als de hameitoren met het zelfde percentage hoger belast en 
kunnen inclusief draaipunten behouden blijven. Het nieuwe val wordt voorzien van een 
aansluitmogelijkheid waarop het huidige draaipunt met kopplaat kan worden 
aangesloten. Gezien de dimensionering van de hangstangen is er ruim voldoende 
capaciteit om de benodigde extra trekbelasting op te nemen.   

De huidige balansliggers zullen worden aangevuld met ca. 2 ton ballast (bij detaillering 
nader door aannemer te controleren). Op basis van de inspectie blijkt dat de huidige 
ballastruimte ontoereikend is om de benodigde ballast in te plaatsen. De extra ballast 
zal als staalplaat op de huidige balansligger worden geplaats. Op Figuur 7 is indicatief 
het extra benodigde volume (0.9m x 3.0m x 0,1m) aan staalgewicht met gewenste 
zwaartepunt ingetekend. Zolang voldaan wordt aan het benodigde gewicht en 
gemiddelde zwaartepunt, is het aan de uitvoerende aannemer om hiervoor een mogelijk 
praktischere, handzamere verdeling van het extra vaste ballast aan te brengen. De 
ballastplaat moet rondom constructief worden afgelast aan de bestaande ballastkist.   

4.2.2. Hameitoren 

4.2.3. Hangstangen 

4.2.4. Balansliggers 
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Figuur 6. Foto balansliggers en ballastkist

Figuur 7. Schematische weergave toe te voegen ballastvolume 
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De huidige voegovergangen zijn, net als de brug gedateerd, en worden aangepast. De 
bereden strip is krom gereden. De vervangbare strip is met een boutverbinding op de 
onderliggende voegconstructie gemonteerd. Bij vervanging van bovenliggende strip 
dient voegconstructie vlak gesteld te worden en voorzien van een dikker rij-ijzer (min. 
12mm). In de eindsituatie dient de boutverbinding aan de bereden zijde vlak te worden 
afgewerkt.  

Figuur 8. Bestaand rij-ijzer

Aandachtpunt bij de uitwerking is het voldoen aan de correcte voegopening, zie RI&E 
hoofdstuk 3. Conform tabel C1 NEN 6787 wordt een voeg aanbevolen van 10mm en 
maximaal 20 mm voor voetgangers en fietsers en een maximale hoogteverschil van 
5mm. De voegovergangen dienen wit gemarkeerd te worden. 

4.2.5. Rij-ijzers  



D90-RGE-KA-2000384 / Proj.nr. MN001272 / Vrijgegeven / Versie 1.0 / 16 november 2020 

Kennislijn Gebouwen en Infra/groep Kunstwerken:Kunstwerken 

25/40 

De huidige leuningen voldoen ARBO-technisch niet en worden met het vervangen van 
het val vernieuwd. Als onderdeel van de renovatie worden ook de leuningen op beide 
landhoofden meegenomen en eveneens vernieuwd. Functioneel zijn deze naar 1100mm 
verhoogd (conform eisen NEN-14122-3). Aansluitend zijn ook de leuningen op de 
brughoofden op gelijk niveau verhoogd. Tevens moeten sparingen in de leuningregel 
aan de hamei-zijde minimaal 100mm zijn waar nu  beknellingsgevaar is, zie RI&E 
hoofdstuk 3. De leuning voldoet conform de bruggennorm aan de belastbaarheid van 
3kN/m. 

Figuur 9. 3D weergave nieuwe leuningen

De huidige vooropleggingen en tussenopleggingen (ook tussen het draaipunt) zijn 
zwaar door corrosie aangetast. Constructief worden deze niet zwaar belast en worden 
praktisch één op één vervangen. Omwille van de nieuw aan te brengen ankers wordt de 
basis van de bodemplaat ca. 100mm verbreedt. 

Figuur 10. Foto bestaande opleggingen

4.2.6. Leuningen 

4.2.7. Opleggingen  
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De onderbouw bestaande uit landhoofden met trekverankering, prefab betonpalen, 
vleugelwanden met stoepranden, stootplaten blijft constructief ongewijzigd. Er zullen 
met name herstelwerkzaamheden worden uitgevoerd.   

Voor een alternatief ontwerp van de Vrouwenbrug is een gewichtsberekening 
uitgevoerd met behoud van de paalfundering. In dit alternatief was voorzien in een 
vaste betonnen overbrugging. In de huidige opdracht is de civiele scoop beperkt tot het 
vervangen van het brugval waarbij een toets wordt uitgevoerd op belastingtoename 
voor de fundering. De belastingtoename ten gevolge  van het toepassen van een 
zwaarder val en extra ballast is opneembaar door de fundering. Zie basale toets in 
Bijlage IV.   

4.3 Onderbouw 

4.3.1. Toets onderbouw 

Figuur 11. Foto bestaande onderbouw
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Achter de landhoofden onder de voetplaten is grond uitgespoeld. Dit probleem wordt 
mogelijk versterkt door “onbedoeld” overrijden van het trottoir, waar oorspronkelijk 
betonnen paaltjes zijn geplaatst ter voorkoming van overrijden.  

Figuur 12. Foto beschadigde stoepranden en uitspoeling landhoofd westzijde 

Figuur 13. Detail uitspoeling

Uit aanlegtekeningen blijkt dat de stootplaten alleen recht achter het val belasting uit 
verkeer kunnen afdragen maar kunnen uitspoeling niet voorkomen. Tevens blijkt uit de 
tekeningen dat de ondervloer van het landhoofd minder ver rijkt dan de 
vleugelwanden. 
Om deze tekortkomingen in het ontwerp praktisch op te lossen wordt voorgesteld om 
de gaten met gestabiliseerd zand op te vullen. Om opnieuw uitspoeling te voorkomen 
dient het gestabiliseerd zand ingepakt te worden in een geo-textiel. Het gestabiliseerd 
zand voorbij de vleugelwand aanbrengen middels een door de aannemer te plaatsen 
tijdelijk kering, zie ook Figuur 14.  Na uitharding zal de zand-cement vulling van 
zichzelf stabiel blijven. Voor alle zijden gelijk uitvoeren. 

4.3.2. Aanpak uitspoeling 
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Figuur 14. Ingeschetste oplossing in palenplan

Bij het herstel en terug brengen van het trottoir dient bij de uiteinden van de 
stoepranden een extra verhoogde rand te worden aangebracht, om onbedoeld gebruik te 
voorkomen. In onderstaande afbeeldingen is de wenselijke situatie afgebeeld. 

Figuur 15. 3D weergave extra verhoogde rand (zie rode pijl)
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Het bewegingswerk van de brug bestaat globaal uit de volgende onderdelen: 
 Aandrijving; 
 Hoofddraaipunten val; 
 Draaipunten balansliggers; 
 Draaipunten hangstangen. 

De Vrouwenbrug is uitgerust met een handaangedreven bewegingswerk. Het 
bewegingswerk bestaat in hoofdzaak uit een tandheugel, een kettingoverbrenging en 
een handslinger. Uit de insectierapportage blijkt het bewegingswerk in goede staat te 
verkeren. Omdat de verschilmassa tussen het huidige brugval en het nieuwe brugval 
wordt gebalanceerd* neemt de effectieve belasting op het bewegingswerk niet tot 
nauwelijks toe hierdoor kan het bewegingswerk in zijn huidige vorm grotendeels 
behouden blijven. De aandrijving is op dit moment voorzien van een palwiel dat er 
voor zorgt dat het brugval, bij loslaten van de slinger, in zijn (tussen)stand blijft staan. 
Dit palwiel werkt echter alleen in openende richting. Bij het sluiten van de brug heeft 
het palwiel in de geopende stand en tussenstand geen functie. Bij het loslaten van de 
handslinger in sluitende richting kan de brug ongewenst in beweging komen. Om te 
voorkomen dat de brug in beweging kan komen dient er een remvoorziening 
aangebracht te worden. De remvoorziening bestaat in hoofdzaak uit een veerbelaste 
remklauw die aangrijpt op een remschijf die op zijn beurt gemonteerd is op een 
bestaande of nieuwe as die in verbinding staat met de reeds aanwezige aandrijving. 
Middels een pedaal kan de rem gelicht worden zodat de brug kan worden bewogen. Op 
het moment dat het pedaal niet wordt bediend is de rem bekrachtigd en kan het brugval 
niet bewogen worden. Zie Figuur 17 voor de schematische opzet van reminrichting. 

*Uitgangspunt voor het balanceren van de brug: onbalans/vooroplegdruk na ombouw 
dient gelijk te zijn aan het huidige onbalans/vooroplegdruk. 

Figuur 16. Foto aandrijving (buitenaanzicht en binnenwerk) 

4.4 Bewegingswerk 

4.4.1. Aandrijving 
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Figuur 17. Schematische opzet van de reminrichting (geel)

Het brugval scharniert om een tweetal hoofddraaipunten die op het landhoofd zijn 
bevestigd. De bestaande hoofddraaipunten zijn globaal getoetst op basis van het 
nieuwe valgewicht en de toegenomen mobiele belasting. Uit de globale toetsing blijken 
de bestaande hoofddraaipunten niet te voldoen. De bestaande hoofddraaipunten dienen 
in zijn geheel vervangen te worden door nieuwe draaipunten. Globaal bestaat het 
nieuwe ontwerp van één hoofddraaipunt uit een bolscharnierlager dat gemonteerd 
wordt in de hoofdligger. Hierin wordt een  hoogwaardige as gestoken die wordt 
ondersteund door een stoel met tweetal wangen. In basis komt dit ontwerp grotendeels 
overeen met het bestaande ontwerp en is zodoende relatief eenvoudig binnen de 
bestaande ruimte in de bouwen. De tekening van het draaipunt met maatvoering is 
opgenomen in bijlage III. Het uitgangspunt is dat de hoofddraaipunten met nieuwe 
ankers verbonden worden aan het landhoofd. De exacte uitvoering/dimensionering van 
de verankering dient door de aannemer in de vervolgfase te worden bepaald aan de 
hand van vooraf opgegeven belastingen. 

4.4.2. Hoofddraaipunten 
brugval 
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Figuur 18. Hoofddraaipunt brugval

Figuur 19. Doorsnede hoofddraaipunt brugval
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De balans van de brug beweegt tussen twee draaipunten bovenop de hameitorens. 
Omdat het nieuwe brugval een hoger eigen gewicht heeft en dit hogere gewicht 
gebalanceerd dient te worden neemt het ballastgewicht en daardoor het totaalgewicht 
van de balans toe. De draaipunten van de balans zijn globaal getoetst op het hogere 
toekomstige gewicht. Uit de toetsing blijkt dat de bestaande draaipunten over 
voldoende capaciteit beschikken om de toegenomen belasting op te kunnen nemen. De 
draaipunten kunnen in de huidige vorm behouden blijven. 

N.B.: de globale toetsing van de draaipunten van de balans is uitgevoerd op basis van 
de geometrie zoals vastgesteld middels een visuele opname. Er zijn geen 
detailtekeningen van de draaipunten ter beschikking gesteld.   

Figuur 20. Foto draaipunt balans

4.4.3. Draaipunten 
balansliggers 
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De balans is met het val verbonden met hangstangen. Vanwege de toename in  
ballastgewicht neemt ook de belasting in de hangstangen en op de draaipunten van de 
hangstangen toe. De draaipunten van de hanstangen zijn globaal getoetst op de 
toegenomen belasting. Uit de toetsing blijkt dat de bestaande draaipunten over 
voldoende capaciteit beschikken om de toegenomen belasting op te kunnen nemen. De 
draaipunten kunnen in de huidige vorm behouden blijven. Het scheidingsvlak 
oud/nieuw komt te liggen op de verbinding tussen de console op het brugval en de 
stoel met astap aan de hangstang, zie Figuur 22. Het bevestigingsmateriaal dient 1 op1 
uitgewisseld te worden voor nieuw bevestigingsmateriaal. 

N.B.: de globale toetsing van de draaipunten van de hangstangen is uitgevoerd op 
basis van de geometrie zoals vastgesteld middels een visuele opname. Er zijn geen 
detailtekeningen van de draaipunten ter beschikking gesteld.   

Figuur 21. Foto hangstang en draaipunten

Figuur 22. Foto aansluiting hangstang op val

4.4.4. Draaipunten 
hangstangen 

Scheidingsvlak oud/nieuw 
Links (hangstang + stoel) hergebruiken 
Rechts (console brugval) vernieuwen 
Bevestigingsmateriaal vernieuwen 
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Het bestaande grendelmechanisme dient in zijn geheel vervangen te worden door een 
nieuwe grendelmechanisme conform de bestaande situatie. Het nieuwe 
grendelmechanisme dient uitgevoerd te worden met een langere hefboom om het 
ontgrendelen en vergrendelen te vergemakkelijken en dient zodanig afgesteld te 
worden dat de speling tussen de grendelpen op het brugval en het landhoofd minimaal 
is zodat het brugval niet/nauwelijks in verticale richting kan verplaatsen. 

Figuur 23. Foto grendelmechanisme hefboom (links) en grendelpen (rechts)

4.4.5. Grendel-
mechanisme 
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De volgende overige maatregelen dienen uitgevoerd te worden: 

Op de hoekpunten van het object dienen betonnen palen aangebracht te worden. De 
palen zijn ter vervanging van de huidige palen en dienen ter bescherming van de 
betonnen landhoofden. Zie Figuur 24 voor de locaties van de palen.  De palen dienen 
gelijksoortig uitgevoerd te worden als de aanwezige, te vervangen, palen echter dienen 
ze voorzien te worden van een reflecterende rood/wit gestreepte markering. De nieuwe 
pallen dienen in stabiel zand-cement te worden aangebracht. 

Figuur 24. Indicatieve locaties van de betonnen palen. 

Op een drietal locaties dienen waarschuwingsstickers aangebracht te worden om te 
wijzen op beknellingsgevaar. De sticker dient een grootte te hebben van 10cm in 
driehoek. Het materiaal en montage dienen weerbestendig uitgevoerd te worden. 

Op de hameistijl dient een sticker ‘Bewegende delen’ conform NEN - EN - ISO 7010, 
pictogram W025 aangebracht te worden. Op beide afsluitboomkasten nabij het 
draaipunt/oplegpunt van de afsluitboom dient een sticker ‘Knelgevaar’ conform NEN - 
EN - ISO 7010, pictogram W024 aangebracht te worden. Zie Figuur 25. 

Figuur 25. Locatie waarschuwingsstickers

4.5 Overige maatregelen 

4.5.1. Aanbrengen 
betonnen palen 

4.5.2. Aanbrengen 
waarschuwing-
stickers
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Er dient een bedien- en onderhoudsvoorschrift van de brug opgesteld te worden. In het 
bedienvoorschrift dienen alle stappen beschreven te worden die noodzakelijk zijn voor 
een veilige bediening van de brug (incl. bediening ASB, grendelmechanisme e.d.). In 
het onderhoudsvoorschrift dient een onderhoudsinterval, onderhoudsmethode en 
benodigde materialen en materieel beschreven te worden die  noodzakelijk zijn om de 
brug en bijbehorende onderdelen in goede conditie te houden. Als richtlijn dient de 
NEN-EN 5509 gehanteerd te worden. 

De draaipunten van de balans, de hangstangen en de hoofddraaipunten van het brugval 
dienen voorzien te worden van smeerleidingen. De smeerpunten van de smeerleidingen 
van de draaipunten van de hangstangen dienen aangebracht te worden op de hangstang 
net boven de leuning. De smeerpunten de smeerleidingen van de hoofddraaipunten en 
de draaipunten van de balans dienen aangebracht te worden op de hameistijlen op ca. 
1,25m vanaf de grond. Zie Figuur 26 voor een indicatieve weergave van de 
leidingloop.  De smeerleidingen dienen zoveel mogelijk uitgevoerd te worden met 
RVS leidingen. Waar flexibiliteit noodzakelijk is (nabij draaipunten) kan er een rubber 
leiding worden toegepast. 

Figuur 26. Locatie smeerleidingen (rood)– andere zijde brug is gelijk

4.5.3. Opstellen bedien- 
en onderhouds-
voorschrift

4.5.4. Aanbrengen 
smeerleidingen 
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Er dienen markeringen op het wegdek aangebracht te worden om aan te geven waar 
verkeer zich achter op dient te stellen wanneer de brug wordt geopend. Op beide 
landhoofden dient er een stopstreep aangebracht te worden in dwarsrichting van de 
weg. Zie Figuur 27 voor de locaties van de stopstrepen.  

Figuur 27. Indicatieve locaties van de stopstrepen 

Op het oostelijk landhoofd dient een uittrekbaar afzetlint aangebracht te worden. Het 
afzetlint dient tussen de uiteinden van de leuningen op het landhoofd aangebracht te 
kunnen worden. Het afzetlint dient uitgevoerd te zijn in een rood-wit gestreepte 
kleurstelling en dient geschikt te zijn voor buitentoepassingen.  

Figuur 28. Voorbeeld wandcassette met afzetlint

De beide afsluitbomen, het grendelmechanisme en de aandrijving dienen in gesloten 
stand van de brug vergrendeld en afgesloten te kunnen worden. Het afsluiten/zekeren 
van deze onderdelen dient te worden gerealiseerd door het aanbrengen van een 
hangslot. Er dienen nieuwe hangsloten aangebracht te worden op de voornoemde 
onderdelen die allen geopend kunnen worden met behulp van één sleutel 
(hoofdsleutelsysteem). 

4.5.5. Aanbrengen 
stopstreep 

4.5.6. Aanbrengen 
afzetlint 

4.5.7. Aanbrengen 
hangsloten 
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5 Samenvatting en aandachtspunten vervolgfase 

In voorliggende ontwerprapportage zijn alle benodigde maatregelen genoemd met 
betrekking tot het vervangen van het brugval en de noodzakelijke maatregelen die 
volgen uit de RI&E. Samenvattend dienen de volgende maatregelen/werkzaamheden 
uitgevoerd te worden: 

 Vervangen bestaande brugval door volledig nieuw stalen brugval inclusief de 
volgende onderdelen: 

o leuningen; 
o grendelmechanisme; 
o rij-ijzers; 
o opleggingen. 

 Aanbrengen en bevestigen additionele ballast ten behoeve van het balanceren 
van het toegenomen valgewicht; 

 Vervangen van leuningen op landhoofden; 
 Vervangen hoofdraaipunten inclusief stoelen en verankering; 
 Aanpassen voegovergangen inclusief verbinding; 
 Aanvullen landhoofden met gestabiliseerd zand-cement in geo-textiel; 
 Herstellen en bij de uiteinden verhogen betonnen stoepranden; 
 Aanbrengen remvoorziening op bestaande aandrijving;  
 Vervangen/aanbrengen van betonnen palen op hoekpunten object; 
 Aanbrengen waarschuwingsstickers op ASB-kasten en nabij tandheugel; 
 Opstellen bedien- en onderhoudsvoorschrift; 
 Aanbrengen smeerleidingen op draaipunten van brugconstructie; 
 Aanbrengen stopstreep op wegdek; 
 Aanbrengen afzetlint op oostelijk landhoofd; 
 Vervangen/aanbrengen hangsloten, afsluitbomen, grendelmechanisme en 

brugaandrijving in hoofdsleutelsysteem. 

In de vervolgfase dient er van voorliggend ontwerp een contract opgesteld te worden 
dat kan worden aanbesteed. Daarna dient het ontwerp nader uitgewerkt en gedetailleerd 
te worden door de uitvoerende partij. Om er voor te zorgen dat de gehele omvang van 
het werk en de benodigde engineeringsinspanning voor de uitvoerende partij duidelijk 
is dienen enkele onderdelen in de contractfase nader uitgewerkt te worden. Het nader 
uitwerken bestaat uit het opstellen van heldere omschrijvingen van de maatregelen en 
het verzamelen en beschrijven van de input doe nodig is voor verdere uitwerking van 
de maatregelen. 
Met name de volgende onderdelen dienen in de contractfase gedetailleerder beschreven 
te worden en voorzien te worden van randvoorwaarden voor verdere uitwerking: 

 Brugval: specificatie conform NEN1090; 
 Additionele ballast: detaillering bevestiging;  
 Leuningen landhoofden: bevestiging en controle vrijdraaien; 
 Hoofddraaipunten: specificatie verankering; 
 Remvoorziening: verdere detaillering en specificatie. 

5.1 Samenvatting 

5.2 Aandachtspunten 
vervolgfase 
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Om alle werkzaamheden en maatregelen inzichtelijk te krijgen is het tevens aan te 
bevelen om een overzichtstekening op te stellen van het gehele object waarop alle 
maatregelen zijn aangegeven.   
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Samenvatting 

Om duidelijkheid te verkrijgen over de (bijkomende) aspecten die een rol spelen bij de 
vervanging van het stalen val van de Vrouwenbrug, is onderhavige Gap- en 
risicoanalyse uitgevoerd. De gekozen variant 2 blijkt op de onderdelen staal en wtb nog 
onderbelicht en kan bij een onvoldoende voorbereiding leiden tot onvoorziene hogere 
kosten. Geconcludeerd wordt, dat een eisenspecificatie en betere vastlegging van 
benodigde aanpassingen met een eenvoudig ontwerp noodzakelijk is.      
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Inleiding 

Deze eisenspecificatie is opgesteld n.a.v. de GAP-analyse met kenmerk D90-RGE-KA-
2000187. In de GAP-analyse is de ontbrekende informatie onderkend die benodigd is 
voor het maken van een ontwerp voor de Vrouwenbrug. Omdat bepaalde informatie 
waarschijnlijk niet aanwezig is zal het IB in het onderhavige document voorstellen  
doen voor de benodigde aannamen. 

Figuur 2-1Foto overzicht Vrouwenbrug 

1.1 Algemeen 



D90-RGE-KA-2000373 / Proj.nr. MN001272 / Vrijgegeven / Versie 2.0 / 16 november 2020 

Kennislijn Gebouwen en Infra/groep Kunstwerken:Kunstwerken 

4/8 

2 Uitgangspunten 

De algemene uitgangspunten zijn gebaseerd op de renovatiescope van de vrouwenbrug. 
In de GAP-analyse is ontbrekende informatie en zijn mogelijke risico’s onderkent. 
Naar aanleiding hiervan is de oorspronkelijke renovatiescope beperkt uitgebreid met 
noodzakelijk aanvullende ontwerpvoorbereiding.  
De belangrijkste uitgangspunten voor de renovatie zijn de volgende: 

 Het betreft een renovatie waarbij al het noodzakelijk onderhoud (reparaties en 
vervangingen) worden uitgevoerd;  

 Het stalen val wordt vervangen en vernieuwd conform nieuwbouweisen; 
 Uitgangspunt voor FLM5 t.a.v. voertuigpassages is o.b.v. opgave (5000 Nobs);   
 De civiele en werktuigbouwkundige installaties worden met een minimum 

scoop gerenoveerd; 
 Uitgevoerde civiele berekeningen worden nagelopen en gecontroleerd of het 

extra gewicht t.b.v. het val door de fundering kan worden opgenomen; 
 Er worden geen aanvullende berekeningen civiele uitgevoerd; 
 De handbediende werktuigbouwkundige installaties worden zoveel mogelijk 

gehandhaafd, indien op onderdelen tot vervanging wordt overgegaan zal 
overwogen deze functioneel te upgraden naar de huidige maatstaven; 

 De civiele constructies worden waar mogelijk hersteld en zullen niet 
(functioneel) worden uitgebreid. 

 De benoemde en reeds bij de OG bekende risico’s I en II t.a.v. grondkerende 
schermen, trekverankering en onderloopsheid-schermen worden buiten deze 
renovatie gemitigeerd. Hierin dient voor behoud van 30 jaar wel een uitspraak 
gedaan te worden. 

o Risico I :de onzekerheid dat de grondkerende schermen met de 
horizontale verankeringen die zich achter de landhoofden bevinden, 
mits in goede conditie, nog 30 jaar mee kunnen; 

o Risico II: de conditie van de onderloopsheid-schermen, dienen nog 
nader te worden onderzocht; 

De beschikbaar gestelde gegevens van aanleg zijn summier. Bij OG dient vastgesteld 
te worden of en welke informatie aanvullend beschikbaar kan worden gesteld. Zo niet 

2.1 Algemeen 
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zal de reeds beschikbare informatie leidend zijn. Hierop zijn onderstaande 
uitgangspunten en randvoorwaarden gebaseerd:   

Uitgangspunten: 
 Tekening 12042 Afsluitbomen (staalbouw) 
 Tekening 12030 Ophaalbrug N0 205 (staalbouw overzicht) 
 Tekeningen 12… Staalbouw (val, hameipoort, ballansligger met kist, 

bewegingswerken staalbouw ontbreken) 
 Tekening 2-0834-11-9 overzicht brug (civiel) 
 Tekening 2-0834-11-10 onderbouw (civiel) 
 Tekening 2-0834-11-11 beton details westelijk landhoofd (civiel) 
 Tekening 2-0834-11-12 beton details oostelijk landhoofd (civiel) 
 Tekening 2-0834-11-13 beton details ankers, stootplaten (civiel) 
 Er zijn naast bovenstaande en de beschikbaar gestelde tekeningen benoemd in 

tabel 2-1 en hoofdstuk 3 van de GAP-analyse geen tekeningen. 
 Ontbrekende voor de renovatie noodzakelijke input zal waar mogelijk met een 

opname worden aangevuld, te denken valt aan globale hoofdafmetingen en 
staat van onderdelen. 

De functionele eisen voor de gerenoveerde vrouwenbrug zijn gebaseerd op 
onderstaande uitgangspunten en randvoorwaarden. Deze zullen in overleg met OG 
worden vastgesteld : 

Uitgangspunten: 
 De brug valt in gevolgklasse 2 (CC2); 
 Levensduur van het stalen val na vervanging  is 100 jaar; 
 (rest)levensduur werktuigbouwkundige installaties 25 jaar indien vervangen, 

anders een restduur van 10 jaar; 
 (rest)levensduur civiele onderbouw is ca. 30 jaar o.b.v. beschikbare 

berekeningen OG. 
 De initiële passeerbreedte voor voertuigen wordt gehandhaafd conform 

overzichtstekening 2-0834-11-9. Dit betekend dat oneigenlijk gebruik van de 
stoepranden niet wordt gefaciliteerd en waar mogelijk met voorzieningen 
onmogelijk gemaakt. 

o Rijwegbreedte over de brug 5.0m 
o Rijwegbreedte 5.0 m t.p.v. de aanbruggen tussen de stoepranden 

 Er is geldt geen aslastbeperking voor de onderbouw noch het stalen val maar 
zal (na documentencontrole) mogelijk noodzakelijk zijn bij handhaving van 
bestaande onderbouw. 

 De functie beweegbare brug wordt gehandhaafd in de simpele huidige vorm 
met handbediening en er zullen geen aanvullende maatregelen worden 
genomen om deze bedienvorm aanpasbaar te maken. 

 De doorvaart is voor pleziervaart en heeft geen invloed op de beschikbaarheid 
van de brug; 

o Doorvaartbreedte 3.7m in gesloten stand; 
o In geopende stand in hoogte onbeperkt over de doorvaartbreedte 3.3m; 

 Het natte profiel wordt gehandhaafd conform onderbouw tekening 2-0834-11-
10: 

2.2 Functionele Eisen 
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o Peil hoog/Laag ca. -0.1m NAP;  
o Diepgang ca. -1.0/-1.5m NAP. 

In het kader van variant 2 nieuw val op bestaande onderbouw kunnen uitgangspunten 
voor handhaving, behoud, (voorbehoud) versterking of vervanging worden ingevuld 
zodra de gemaakte berekeningen zijn beoordeeld. 
In het beginsel zijn de uitgangspunten: 

 De onderbouw met paalfundering en trekverankering kan behouden blijven en 
worden hergebruikt. (het e.e.a. zal duidelijk worden na inhoudelijke 
documentbeoordeling);  

 Controle of eventueel ontbrekende belastingsgevallen (als de hameitoren en 
extra gewicht) rekentechnische toegevoegd kunnen worden aan de op te nemen 
belastingen en globaal getoetst; 

 De betonschaden van de onderbouw worden zoveel mogelijk hersteld; 
 Er dient onderzocht te worden hoe de verzakkingen onder de voetpaden het 

beste kunnen worden opgevangen en aangevuld; 
 De stoepranden worden beschermd tegen onbedoeld gebruik, mogelijk 

gecombineerd met bescherming hameitoren d.m.v. paalafzettingen; 
 De asfalt-verharding dient na herstel civiel over de werkgrens conform 

overzichtstekening hersteld te worden. 

Het stalen val verkeert in slechte staat en dient vervangen te worden. Het nieuwe stalen 
val wordt ontworpen volgens de huidige normering, zodanig dat het brugval zonder 
beperkingen (NB: let op relatie met belastbaarheid onderbouw) gebruikt kan worden. 
Hierbij wordt het volgende aangehouden: 

 Gevolgklasse CC2, bij aanleg is van klasse C uitgegaan, bij vervanging zal op 
LM1 met gereduceerde alpha voor aantal zware voertuigen (opgave OG) 
moeten worden gerekend; 

 Ontwerplevensduur 100 jaar; 
 Opgegeven Nobs =5000; 
 Huidige gewichten en onbalans worden opgegeven (OG). Indien niet 

beschikbaar zal een inschatting van de gewichten worden gemaakt o.b.v. 
huidige geometrie en wat te zien is van de ballastkist ( deze bij voorkeur 
openen) zie Benoemd Risico gewichtstoename; 

 Er zijn naast tekening 12030 geen tekeningen van het stalen val beschikbaar; 
 De hoofdafmetingen van de bestaande val worden zoveel mogelijk 

overgenomen van : 
o Tekening 12030; 
o Overige maten zullen in het wek worden ingemeten; 

Er zal een RI&E worden uitgevoerd: 
 Uitgangspunt is voorkoming van lichamelijk letsel bij een handbediende brug; 
 Tevens dient voorkomen te worden dat bij vrijdraaien van de balansligger een 

voertuig geraakt kan worden;   
 Leuningen dienen te voldoen aan ARBO eisen; 
 De brug moet veilig onderhoudbaar zijn. 

2.3 Civiel 

2.4 Staal 

2.5 Arbo 



D90-RGE-KA-2000373 / Proj.nr. MN001272 / Vrijgegeven / Versie 2.0 / 16 november 2020 

Kennislijn Gebouwen en Infra/groep Kunstwerken:Kunstwerken 

7/8 

De werktuigbouwkundige onderdelen zullen zoveel mogelijk worden behouden en 
indien mogelijk gereviseerd.  De belangrijkste uitgangspunten hiervoor zijn: 

 Ongewijzigde functionaliteit; 
 Het aantal brugopeningen is heel beperkt; 
 Redelijkerwijs gelijke belastbaarheid ( o.b.v.) ongeveer gelijke brug- en 

balansgewichten; 
 Indien mogelijk zeer beperkte aanpassing van huidig bewegingswerk om deze 

zelf-remmend te maken. 

2.6 WTB 
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1 Uitgangspunten voor de RI&E 

In dit document worden de uitganspunten beschreven voor een Risico Inventarisatie & 
Evaluatie (RI&E) voor het toepassen van Arbo veiligheid, Richtlijn Arbeidsmiddelen 
2009/104/EG. 

Het arbeidsmiddel is een handaangedreven ophaalbrug. 

De start van een Risico Inventarisatie & Evaluatie begint met het bepalen van de 
grenzen van het arbeidsmiddel, conform NEN-EN-ISO 12100 – Veiligheid van 
machines – Basisbegrippen voor ontwerp. Hiervoor worden de gebruikers-, 
ruimtelijke-, tijds- en overige grenzen gespecificeerd. De Risico Inventarisatie & 
Evaluatie  richt zich op deze scope.  

Gebruikersgrenzen 
Bedrijfstoestanden - In bedrijf, tijdens brugopening/-sluiting 

- In bedrijf, tussen brugopeningen 
- Buiten bedrijf  

Gebruik van de machine 
door verschillende 
gebruikersgroepen 

- Bediener lokaal (handbediening) 
- Onderhoudspersoneel, voor 

o Werktuigbouw 
o Conservering 

- Evt. inspecteurs 
- Passanten 

o Scheepvaart 
 Recreatievaart 

o Wegverkeer 
 Fietsverkeer 
 Voetgangers 
 Brom- en snorfietsers 
 Autoverkeer  
 Landbouwvoertuigen 

Verwacht opleidingsniveau - Bedienaar: geïnstrueerd en intern geschoold 
- Onderhoudspersoneel (middelbaar technisch): 
geïnstrueerd en intern geschoold 

Blootstelling andere 
personen

- Overige passanten: niet bewust van gevaren, niet 
geschoold en geïnstrueerd

Bedieningsvormen - Lokale handbediening (met direct zicht op de brug en 
verkeersstromen)

Scheepvaartklasse - Recreatievaart
Windkracht - Max. 13,2 m/s (tot 6Bft)
Temperaturen -15°C tot 40°C

1.1 Grenzen van de 
machine

1.1.1. Gebruikersgrenzen
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Ruimtelijk beperkt de Risico Inventarisatie & Evaluatie  zich tot het beweegbare object 
en de direct daarmee functioneel verbonden onderdelen (zie figuur 05). De 
onderstaande delen worden als onderdeel van het arbeidsmiddel beschouwd: 

 1.3.1 aandrijfmechanisme1

o brugbewegingsmechanisme; 
o grendelmechanisme;  
o bewegingsmechanisme van afsluitbomen; 

 Beveiligingsvoorzieningen (leuningen, afschermingen, incl. afsluitbomen). 

Figuur 05 – Schematische weergave systeemgrenzen Vrouwenbrug 

Onderdelen die geen deel uitmaken van de brug als machine: 
 Het geleide- en remmingwerk heeft een belangrijke functie in het kader van de 

instandhouding van de machine, maar maakt geen deel uit van de machine; 
 Parkeerplaats(en) bedienend- en onderhoudspersoneel buiten de ruimtelijke 

grenzen van de machine; 
 Steunpunten onder de waterlijn; 

1 Definities NEN 6786-1:2017 (VOBB) 

1.1.2. Ruimtelijke grenzen
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De Vrouwenbrug over de Lange Linschoten bevindt zich buiten de bebouwde kom 
halverwege Oudewater en Linschoten. De Vrouwenbrug wordt gebruikt gemotoriseerd 
wegverkeer, brom-/fietsers en door zwaar landbouwverkeer.  
Er zijn geen ligplaatsen of jachthaven voor recreatievaart in de nabijheid van de brug 
aanwezig. De recreatievaart zal zich buiten de brugopeningen zich niet ophouden bij de 
brug. 

Redelijkerwijs voorzienbaar verkeerd gebruik door: 
 Door lokale bedienaars: 

o Afgeleid worden door collega’s of andere aanwezigen; 
o Aanwijzingen geven aan scheepvaartverkeer tegen de reglementen in; 

zoals invaren tijdens beweging van het val (openen en sluiten van de 
brug). 

o Het niet houden aan opgestelde procedures zoals onvoldoende 
schouwen op vastgestelde momenten, blind varen op eigen ervaringen  

o Het zich zonder toezicht begeven in een zone waar zij niet zonder 
toestemming dan wel zonder toezicht mogen komen. 

o Starten van een proces zonder dat hier een gelegitimeerde reden voor 
is. 

 Door weggebruikers: 
o Het negeren van stopstrepen voor een veilige wegopstelling. 
o Het negeren van dalende afsluitbomen. 
o Zich in de gevarenzone begeven in plaats van zich verwijderen uit de 

gevarenzone als gevolg van onbekendheid met een brugproces. 
o Klimmen, leunen op en hangen aan afsluitbomen. Negeren van 

stoptekens en afsluitbomen. 
o Een te zwaar voertuig wil de brug passeren. 

 Door scheepvaart: 
o Het niet kennen van het binnenvaartpolitiereglement, dan wel de regels 

negeren. 
o Negeren van aanwijzingen gegeven door brugbedienaar. 
o Te hard varen waar de situatie dit niet toestaat bij versmallingen of 

waar schepen elkaar passeren. 
o Onoplettendheid van de schipper door afleiding door overige 

opvarenden. 
o Doorvaren bij niet geheel geopende brug of mogelijk bij sluitende 

brug. 
 Door monteurs: 

o Zich niet houden aan de opgestelde procedures zoals melden van 
aanwezigheid. 

o Het niet gebruiken van voorgeschreven PBM’s bijvoorbeeld het 
dragen van veiligheidsschoenen tijdens werkzaamheden of het dragen 
van een reddingsvestvest in gevarenzones nabij het water.  

o Onderhoud door personeel dat daar niet voldoende voor is opgeleid. 
o Zich (on)opzettelijk begeven in gevarenzones tijdens beweging. 
o Het ongeautoriseerd bedienen van de brug. 

1.1.3. Overige grenzen 
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In de Risico Inventarisatie & Evaluatie  wordt geen rekening gehouden met: 
 De routing voor bedienend- en onderhoudspersoneel van de parkeerplekken  
 Beroepsvaart. 

Primaire functies van de Vrouwenbrug Oudewater zijn: 
 Veilig dragen wegverkeer; 
 Veilig passeren scheepvaart; 
 Veilig passeren wegverkeer; 
 Veilig van stand veranderen om doorgang te verlenen aan hoge scheepvaart 

(inclusief veilig stoppen van het wegverkeer); 
 Veilig van stand veranderen om doorgang te verlenen aan het wegverkeer 

(inclusief veilig stoppen van alle scheepvaart). 

De volgende normen zijn van toepassing (niet uitputtend): 

Norm Omschrijving 
NEN6787 Het ontwerpen van beweegbare bruggen - Veiligheid
NEN6786-1 Voorschriften voor het ontwerp van beweegbare delen van 

kunstwerken – Deel 1: Beweegbare bruggen (VOBB)
NEN5509 Gebruikershandleidingen – Inhoud, structuur, formulering en 

presentatie
NEN-EN-ISO 
12100

Veiligheid van machines – Algemene ontwerpbeginselen – 
Risicobeoordeling en risicoreductie

NPR-ISO/ 
TR 14121-
2:2012

Veiligheid van machines – Risicobeoordeling – Deel 2: Praktische 
gids en voorbeelden van methoden 

NEN-EN-ISO 
14122-1 t/m -4

Veiligheid van machines – Permanente toegangsmiddelen tot 
machines

NEN-EN-ISO 
13854

Veiligheid van machines - Minimumafstanden ter voorkoming 
van het bekneld raken van menselijke lichaamsdelen

NEN-EN 547-1 
t/m -3 

Veiligheid van machines - Menselijke lichaamsafmetingen - Deel 
1: Principes voor de bepaling van de vereiste afmetingen van 
toegangsopeningen in machines voor het gehele lichaam – Deel 2: 
Principes voor de bepaling van de vereiste afmetingen van 
toegangsopeningen – Deel 3: Antropologische gegevens

1.1.4. Normen 
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Onderwerp Omschrijving 
Brug 
Brugtype Ophaalbrug
Brugsoort Beweegbaar
Aandrijving Handaandrijving - handslinger en ketting / kettingwiel 

overbrenging.
Bewegingen per jaar Enkele
Bouwjaar 1967 (Machinefabriek de Hollandse IJsel) 

Verkeersfunctie Gemotoriseerd- en zwaar landbouw verkeer, voetgangers 
en fietser

Lengte val (m) 5
Breedte val (m) 6,5
Gewicht val (kg) -
Hoofdoverspanning (m) 4
Doorvaarwijdte (m) 3,7 
Doorvaarhoogte 
gesloten stand (m)

1,85  

Maximum snelheid 
(km/h)

60 km/h2

Vaarweg 
Vaarweg-/CEMT-klasse Recreatievaart
Toelaatbare 
scheepsafmetingen 

Lengte: 12 meter 
Breedte: 3,4 meter 
Waterdiepte: 1,5 meter 

2 snelheid op de brug is lager omdat  de brug haaks op de aanliggende wegen ligt. 

1.2 Technische 
specificaties
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2 Risico Inventarisatie & Evaluatie  

De methodiek van de Risico Inventarisatie & Evaluatie  wordt hieronder beschreven. 
De Risico Inventarisatie & Evaluatie  wordt uitgevoerd conform de NEN-EN-ISO 
12100:2010. 
Deze methode geeft een semi-kwantitatieve analyse van de risico’s.  

In grote lijnen loopt het proces als volgt:  
1. Inventariseren van de gevaren en de gevolgen in alle relevante gebruiksfasen 

en zich richtend op alle relevante gebruikers.  
2. Schatten en kwantificeren van risico’s gebruikmakend van de 

risicograafmethode, hierbij invulling geven aan de begrippen ernst van het 
gevolg, blootstellingduur, waarschijnlijkheid en de mogelijkheid voor 
gevaarafwending.  

3. Evaluatie van risico’s.  
4. Kiezen van maatregelen om de risico’s te reduceren.  
5. Benoemen van restrisico’s en inschatting volgens voorgaande methode.  

De maatregelen worden gekozen volgens de NEN-EN-ISO 12100:2010 in volgorde 
van afnemende prioriteit, ook bekend als de arbeidshygiënische strategie (AHS):  
1. Inherente veiligheid;  
2. Beschermingen; 
3. Informatie verschaffen aan de gebruiker.  

Figuur 06 – Proces Risico Inventarisatie & Evaluatie  

Stap 1: Gevaren inventariseren. 
Een gevaar kan in principe altijd aanwezig zijn. Een gevaarlijke situatie kan zich 
voordoen als er bijvoorbeeld een persoon in de buurt komt. Er is pas een gevaarlijke 
gebeurtenis als er daadwerkelijk iets gebeurt met een zeker gevolg. Het risico is telkens 
een functie van de kans op de gevaarlijke gebeurtenis en de omvang van het gevolg.  

In onderstaande figuur is dat verband in beeld gebracht (gebaseerd op de norm):  

2.1 Systematiek
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Figuur 07 – Visualisatie gevaarlijke situatie 

Stap 2: Risico's schatten 
Het schatten van risico's is geen exacte wetenschap en vraagt voor een groot deel 
gezond verstand. Doel is de risico's vergelijkbaar te maken om prioriteiten aan te 
kunnen geven.  

Een geaccepteerde methode is de 'EBWG-risicoschatting' in combinatie met de 
'Risicograaf' om risico's te schatten en in een getal uit te drukken.  

De zogenaamde EBWG-risicoschatting gaat uit van een combinatie van:  
 Effect: Ernst van het letsel;  

 Blootstelling: blootstellingduur aan het gevaar;  

 Waarschijnlijkheid van optreden van de gevaarlijke situatie;  

 Gevaarafwending: mogelijkheid tot gevaarafwending.  

Effect: Ernst verwonding:  
1. lichte verwonding (normaal herstelbaar); Bijv.: schram, rijtwond, lichte wond 

EHBO, etc.;  

2. ernstige verwonding (normaal onomkeerbaar, inclusief dood); Bijv.: gebroken 
of geplet ledemaat, breuk, ernstige snijwond (hechtingen), etc.  

3. Dodelijke verwonding. 

Blootstelling: Frequentie en duur blootstelling:  
1. twee keer of minder per shift of minder dan 15 min cumulatief per shift;  

2. meer dan 2 keer per shift of meer dan 15 min cumulatief per shift.  

Waarschijnlijkheid: Kans van optreden gevaarlijke gebeurtenis:  
1. volwassen technologie, bewezen en erkend in veiligheidsapplicaties; robuust;  

2. Technisch falen opgetreden in laatste 2 jaar; onjuist handelen door goed 
getrainde persoon met meer dan 6 maanden ervaring op deze werkplek.  

3. Technisch falen regelmatig waargenomen (elke zes maanden of minder); 
onjuiste menselijk handelen door ongetrainde persoon met minder dan 6 
maanden ervaring op deze werkplek; gelijkwaardig ongeval waargenomen in 
afgelopen 10 jaar.  
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Gevaarafwending: Mogelijkheid om het gevaar te ontwijken:  
1. mogelijk onder bepaalde omstandigheden:  

a. als snelheid onderdelen kleiner is dan 0,25 m/s EN;  
b. de werknemer bekend is met de risico’s en met de kenmerken van 

condities (temperatuur, geluid, ergonomie, enz.).  
2. onmogelijk.  

In de risicograaf wordt een risico-index bepaald, gekoppeld aan de EBWG-
risicoschatting. Combinatie van de factoren E, B, W en G levert een risico op variërend 
tussen 1 en 18 (zie onderstaande tabel). Ten behoeve van de risicoschatting is een 18-
puntenschaal gebruikt.  

Risicoschatting 

W1 W2 W3 

G1 G2 G1 G2 G1 G2 

E1 

B1 1 2 3 4 5 6 

B2 2 3 4 5 6 7 

E2 

B1 5 6 7 8 9 10 

B2 7 8 9 10 11 12 

E3 

B1 10 11 12 13 14 15 

B2 13 14 15 16 17 18 

Figuur 08 - Risicograaf 

Stap 3: Risico’s evalueren 
De prioriteiten worden als volgt bepaald: 

 Een risicoschatting van 1 tot  6 leidt in principe tot acties met de laagste 
prioriteit (prio 3); 

 Een risicoschatting van 6 tot 11 leidt in principe tot acties met gemiddelde 
prioriteit (prio 2); 

 Een risicoschatting van 12 t/m 18 leidt in principe tot acties met de hoogste 
prioriteit (prio 1). 

Stap 4: Risicoreductie 
Deze stap bestaat uit het formuleren van de te nemen maatregelen om de risico’s te 
reduceren. Om de risico's te reduceren zijn verschillende strategieën mogelijk. Je kunt 
je richten op zowel het verminderen van de kans op de gevaarlijke situatie (1), de 
aanwezigheid van de gevaarlijke situatie zelf (2) en/of het mogelijke effect (3). 
Uiteindelijk moet het risico worden teruggebracht tot een 'aanvaardbaar' risico. 

Voor alle gevaren moeten de maatregelen gecategoriseerd worden. 
1. inherente veiligheidsmaatregelen (NEN-EN-ISO 12100) 

- wegnemen van het gevaar. 

2. beschermende maatregel (NEN-EN-ISO 12100)

- voorkomen dat gevaarlijke situatie ontstaat; 

- voorkomen dat gevaarlijke situatie leidt tot gebeurtenis; 



B50-GRO-KA-2000002 / Proj.nr. MN001272 / Vrijgegeven / Versie 1.0 / 15 november 2020 11/12 

- mogelijk maken om gevaar af te wenden. 

3. verschaffen van informatie (NEN-EN-ISO 12100) 

- (werk)instructies. 

Stap 5: Restrisico’s benoemen 
De laatste stap is het benoemen van de restrisico’s incl. bijbehorende risicoschatting op 
dezelfde methode waarop de initiële risicoschatting is uitgevoerd. Het restrisiconiveau 
moet hierbij acceptabel laag zijn. Dit wordt in samenspraak met de opdrachtgever 
bepaald. In veel gevallen worden de parameters ‘ernst’, ‘blootstelling’ en 
‘gevaarafwending’ niet lager door toepassen van een beschermende maatregel, maar 
wordt voornamelijk de parameter ‘waarschijnlijkheid’ verlaagd. Bij het toepassen van 
een inherente veiligheidsmaatregel waardoor het gevaar weggenomen wordt, neemt 
ook de ernst af en wordt het laagste restrisico niveau behaald. 
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Risicoinventarisatie

Risicoinschatting
Bediener Monteur Passant Sch.vrt Toelichting risicoschatting

2 2 2 Kneuzing of breuk mogelijk
1 1 1 Enkele passant die leuning gebruikt
1 1 2 Gemiddeld
1 1 1 Mogelijk doordat brug langzaam openen en sluiten van de brug

5 5 7

Risicoinschatting na maatregel
B M P SV

E 1 1 1

B 1 1 1

W 1 1 2

G 1 1 1

Score 1 1 3

Risico reductie

Status (Open / Gereed) Open
Opmerking / toelichting Risicoreductie in combinatie met A4

Risico-eigenaar Opdrachtgever
Risico-actiehouder Ontwerpend partiij
Verificatie (ontwerptekening / berekening / rapportage)

Inherent

Beschermend Openingen leuning  vergroten volgens NEN-EN-ISO 13854 - tabel 1, 100mm hand, pols, vuist

Informatief / organisatorisch Zie A4

Gevaarlijk gebeurtenis (tabel B.4) Hand komt bekenld tussen leuning delen bij openen en sluiten van de brug.

Effect
Blootstelling
Waarschijnlijkheid
Gevaarafwending

Risico score

Oorzaak gevaar (uit tabel B.1) Bewegend deel nadert stilstaand deel

Gevolg gevaar (uit tabel B.1) Bekneld raken

Gevaarlijke situatie Te kleine tussenruimte tussen bewegende en vaste leuning

Risicodrager (Bediener/ Onderhouds-monteur / Passant/ Passant wegverkeer

(Risicogebied) Locatie Voetpad

Soort of groep 1. Mechanische gevaren

Risico ID A1-1. Mechanische gevaren

Levensfase (cf. EN 12100) In bedrijf zijn

Proces - onderdeel Algemeen

G1 G2 G1 G2 G1 G2

B1 1 2 3 4 5 6

B2 2 3 4 5 6 7

B1 5 6 7 8 9 10

B2 7 8 9 10 11 12

B1 10 11 12 13 14 15

B2 13 14 15 16 17 18
E3

Risiconiveau

1 - 3         Zeer la ag

4 - 5        Laa g

6 - 8        Ondergemiddeld

9 - 11       Bovengemi ddel d

12 - 14     Hoog

15 - 18     Zeer hoog

W1 W2 W3 E: Effect

1 - Lichte verwonding, herstelbaar, geen verzuim

2 - Ernstige verwonding, onherstelbaar, verzuim

3 - Dood

B: Blootstelling

1 - Zelden (1x/week) of <(15min/maand)

2 - Vaak >(1x/workshift) of > (15 min/workshift)

W: Waarschijnlijkheid

1 - Laag

2 - Gemiddeld

3 - Hoog

G: Gevaarafwending

1 - Mogelijk

2 - Niet of nauwelijks mogelijk

E1

E2



Risicoinventarisatie

Risicoinschatting
Bediener Monteur Passant Sch.vrt Toelichting risicoschatting

3 3 3 Te water raken met dood tot gvolg
1 1 1 Zelden
1 1 1 Laag
1 1 2 Niet mogelijk

10 10 11

Risicoinschatting na maatregel
B M P SV

E 3 3 3

B 1 1 1

W 1 1 1

G 1 1 1

Score 10 10 10

Risico reductie

Status (Open / Gereed) Open
Opmerking / toelichting Ondanks lage risicoreductie toch uitvoeren om te voldoen aan wet en regelgeving.

Risico-eigenaar Opdrachtgever
Risico-actiehouder Ontwerpende partij
Verificatie (ontwerptekening / berekening / rapportage)

Inherent

Beschermend Leuning aanpassen volgens NEN-EN-ISO 14122-3, Hoogte leuning 1100 mm.

Informatief / organisatorisch

Gevaarlijk gebeurtenis (tabel B.4) Te water raken 

Effect
Blootstelling
Waarschijnlijkheid
Gevaarafwending

Risico score

Oorzaak gevaar (uit tabel B.1) Zwaartekracht

Gevolg gevaar (uit tabel B.1) Vallen

Gevaarlijke situatie Vallen in water door te lage leuning

Risicodrager (Bediener/ Onderhouds-monteur / Passant/ Passant wegverkeer

(Risicogebied) Locatie Voetpad

Soort of groep 1. Mechanische gevaren

Risico ID A2-1. Mechanische gevaren

Levensfase (cf. EN 12100) In bedrijf zijn

Proces - onderdeel Algemeen

G1 G2 G1 G2 G1 G2

B1 1 2 3 4 5 6

B2 2 3 4 5 6 7

B1 5 6 7 8 9 10

B2 7 8 9 10 11 12

B1 10 11 12 13 14 15

B2 13 14 15 16 17 18
E3

Risiconiveau

1 - 3         Zeer la ag

4 - 5        Laa g

6 - 8        Ondergemiddeld

9 - 11       Bovengemi ddel d

12 - 14     Hoog

15 - 18     Zeer hoog

W1 W2 W3 E: Effect

1 - Lichte verwonding, herstelbaar, geen verzuim

2 - Ernstige verwonding, onherstelbaar, verzuim

3 - Dood

B: Blootstelling

1 - Zelden (1x/week) of <(15min/maand)

2 - Vaak >(1x/workshift) of > (15 min/workshift)

W: Waarschijnlijkheid

1 - Laag

2 - Gemiddeld

3 - Hoog

G: Gevaarafwending

1 - Mogelijk

2 - Niet of nauwelijks mogelijk

E1

E2



Risicoinventarisatie

Risicoinschatting
Bediener Monteur Passant Sch.vrt Toelichting risicoschatting

2 2 2 Kans op botbreuken
2 2 2 Elke passant
2 2 2 Kan optreden bij elke brug oversteek
1 1 1 Alleen door op straat te gaan lopen (niet veilig)

9 9 9

Risicoinschatting na maatregel
B M P SV

E 1 1 1

B 2 2 2

W 1 1 1

G 1 1 1

Score 2 2 2

Risico reductie

Status (Open / Gereed) Open
Opmerking / toelichting

Risico-eigenaar Opdrachtgever
Risico-actiehouder Ontwerpende partij
Verificatie (ontwerptekening / berekening / rapportage)

Inherent Beton constructie aanpassen en verzwaren zodat schade aan voetpad wordt voorkomen.

Beschermend Voorkomen dat zwaar wegverkeer en landbouwvoertuigen over voetpad kunen rijden (betonnen paal)

Informatief / organisatorisch

Gevaarlijk gebeurtenis (tabel B.4) Struikel-/ valgevaar door oneffen voetpaden.

Effect
Blootstelling
Waarschijnlijkheid
Gevaarafwending

Risico score

Oorzaak gevaar (uit tabel B.1) Instabiliteit

Gevolg gevaar (uit tabel B.1) Uitglijden, struikelen en vallen

Gevaarlijke situatie Beton constructiestuk gereden door zwaar wegverkeer en landbouwvoertuigen.

Risicodrager (Bediener/ Onderhouds-monteur / Passant/ Passant wegverkeer

(Risicogebied) Locatie Voetpad

Soort of groep 1. Mechanische gevaren

Risico ID A3-1. Mechanische gevaren

Levensfase (cf. EN 12100) In bedrijf zijn

Proces - onderdeel Algemeen

G1 G2 G1 G2 G1 G2

B1 1 2 3 4 5 6

B2 2 3 4 5 6 7

B1 5 6 7 8 9 10

B2 7 8 9 10 11 12

B1 10 11 12 13 14 15

B2 13 14 15 16 17 18
E3

Risiconiveau

1 - 3         Zeer la ag

4 - 5        Laa g

6 - 8        Ondergemiddeld

9 - 11       Bovengemi ddel d

12 - 14     Hoog

15 - 18     Zeer hoog

W1 W2 W3 E: Effect

1 - Lichte verwonding, herstelbaar, geen verzuim

2 - Ernstige verwonding, onherstelbaar, verzuim

3 - Dood

B: Blootstelling

1 - Zelden (1x/week) of <(15min/maand)

2 - Vaak >(1x/workshift) of > (15 min/workshift)

W: Waarschijnlijkheid

1 - Laag

2 - Gemiddeld

3 - Hoog

G: Gevaarafwending

1 - Mogelijk

2 - Niet of nauwelijks mogelijk

E1

E2



Risicoinventarisatie

Risicoinschatting
Bediener Monteur Passant Sch.vrt Toelichting risicoschatting

3 Schade aan voertuigen en brug.
1 Komt zelden voor.
1 Niet bekend dat het ooit is voorgekomen.
2 Niet mogelijk als gevaar niet wordt gezien.

11

Risicoinschatting na maatregel
B M P SV

E 3

B 1

W 1

G 1

Score 10

Risico reductie

Status (Open / Gereed) Open
Opmerking / toelichting

Risico-eigenaar Opdrachtgever
Risico-actiehouder Ontwerpende partij
Verificatie (ontwerptekening / berekening / rapportage)

Inherent Ophaalbrug met losse priemen uitvoeren.

Deze maatregel heeft grote financiele gevolgen in relatie tot de weinige brugopeningen wordt deze maatregel niet uitgevoerd.

Beschermend Plaatsen handbediende afsluitbomen geeft vierkantafsluiting vgls NEN 6787.

In relatie tot de weinige brugopeningen wordt deze maatregel niet uitgevoerd.

Informatief / organisatorisch Stop strepen plaatsen voor veilige opstelplaats wegverkeer.

Afschermlint als waarschuwing tbv voetgangers / passanten.

Wegdek onder de afsluitbomen en afschermlint met kruizen op het wegdek markeren. In relatie tot lage verkeersdichtheid wordt deze maatregel niet uitgevoerd.

Gevaarlijk gebeurtenis (tabel B.4) Hoge voertuigenworden geraakt door balastkist als de brug wordt geopend.

Effect
Blootstelling
Waarschijnlijkheid
Gevaarafwending

Risico score

Oorzaak gevaar (uit tabel B.1) Bewegend deel nadert stilstaand deel

Gevolg gevaar (uit tabel B.1) Botsgevaar

Gevaarlijke situatie Hoge voertuigen stoppen te dicht op brug val

Risicodrager (Bediener/ Onderhouds-monteur / Passant/ Passant wegverkeer

(Risicogebied) Locatie Rijweg

Soort of groep 1. Mechanische gevaren

Risico ID A4-1. Mechanische gevaren

Levensfase (cf. EN 12100) In bedrijf zijn

Proces - onderdeel Algemeen

G1 G2 G1 G2 G1 G2

B1 1 2 3 4 5 6

B2 2 3 4 5 6 7

B1 5 6 7 8 9 10

B2 7 8 9 10 11 12

B1 10 11 12 13 14 15

B2 13 14 15 16 17 18
E3

Risiconiveau

1 - 3         Zeer la ag

4 - 5        Laa g

6 - 8        Ondergemiddeld

9 - 11       Bovengemi ddel d

12 - 14     Hoog

15 - 18     Zeer hoog

W1 W2 W3 E: Effect

1 - Lichte verwonding, herstelbaar, geen verzuim

2 - Ernstige verwonding, onherstelbaar, verzuim

3 - Dood

B: Blootstelling

1 - Zelden (1x/week) of <(15min/maand)

2 - Vaak >(1x/workshift) of > (15 min/workshift)

W: Waarschijnlijkheid

1 - Laag

2 - Gemiddeld

3 - Hoog

G: Gevaarafwending

1 - Mogelijk

2 - Niet of nauwelijks mogelijk

E1

E2



Risicoinventarisatie

Risicoinschatting
Bediener Monteur Passant Sch.vrt Toelichting risicoschatting

2 Botbreuken mogelijk
1 Lage frequentie van brug openingen
1 Bedienaar bekent met gevaren
1 Langzame beweging afwending mogelijk

5

Risicoinschatting na maatregel
B M P SV

E 1

B 1

W 1

G 1

Score 1

Risico reductie

Status (Open / Gereed) Open
Opmerking / toelichting

Risico-eigenaar Opdrachtgever
Risico-actiehouder Ontwerpende partij
Verificatie (ontwerptekening / berekening / rapportage)

Inherent

Beschermend Ondersteuning verplaatsen naar achterzijde constructie afsluitboom.

Informatief / organisatorisch Waarschuwingsticker Knelgevaar volgens NEN - EN - ISO 7010, pictogram W024.

Materiaal en montage weerbestendig uitvoeren.

Gevaarlijk gebeurtenis (tabel B.4) Bedienaar komt met zijn hand bekneld te zitten bij ondersteuning van afsluitboom.

Effect
Blootstelling
Waarschijnlijkheid
Gevaarafwending

Risico score

Oorzaak gevaar (uit tabel B.1) Bewegende delen

Gevolg gevaar (uit tabel B.1) Bekneld raken

Gevaarlijke situatie Beknellingsgevaar tussen afsluitboom en ondersteuning.

Risicodrager (Bediener/ Onderhouds-monteur / Passant/ Bedienaar

(Risicogebied) Locatie Gebied rond afsluitboom

Soort of groep 1. Mechanische gevaren

Risico ID A5-1. Mechanische gevaren

Levensfase (cf. EN 12100) Afstellen

Proces - onderdeel Brug sluiten

G1 G2 G1 G2 G1 G2

B1 1 2 3 4 5 6

B2 2 3 4 5 6 7

B1 5 6 7 8 9 10

B2 7 8 9 10 11 12

B1 10 11 12 13 14 15

B2 13 14 15 16 17 18
E3

Risiconiveau

1 - 3         Zeer la ag

4 - 5        Laa g

6 - 8        Ondergemiddeld

9 - 11       Bovengemi ddel d

12 - 14     Hoog

15 - 18     Zeer hoog

W1 W2 W3 E: Effect

1 - Lichte verwonding, herstelbaar, geen verzuim

2 - Ernstige verwonding, onherstelbaar, verzuim

3 - Dood

B: Blootstelling

1 - Zelden (1x/week) of <(15min/maand)

2 - Vaak >(1x/workshift) of > (15 min/workshift)

W: Waarschijnlijkheid

1 - Laag

2 - Gemiddeld

3 - Hoog

G: Gevaarafwending

1 - Mogelijk

2 - Niet of nauwelijks mogelijk

E1

E2



Risicoinventarisatie

Risicoinschatting
Bediener Monteur Passant Sch.vrt Toelichting risicoschatting

3 Te water raken met dood tot gvolg
1 Enkele passanten per jaar
2 Waterkant moeilijk bereikbaar
2 Niet mogelijk

13

Risicoinschatting na maatregel
B M P SV

E 2

B 1

W 1

G 1

Score 5

Risico reductie

Risico ID A6-8. Ergonomische gevaren

Levensfase (cf. EN 12100) In bedrijf nemen

Proces - onderdeel Algemeen
Risicodrager (Bediener/ Onderhouds-monteur / Passant/ Passant scheepvaart

(Risicogebied) Locatie Algemeen

Soort of groep 8. Ergonomische gevaren

Oorzaak gevaar (uit tabel B.1) Toegang

Gevolg gevaar (uit tabel B.1) Valgevaar

Gevaarlijke situatie Bereiken wegdek vanaf vaartuig.

Effect
Blootstelling
Waarschijnlijkheid
Gevaarafwending

Risico score

Gevaarlijk gebeurtenis (tabel B.4) Valgevaar door beklimmen waterkant.

Inherent Plaatsen aanlegsteiger met trap naar wegdek. 

Maatregel wordt niet uitgevoerd i.v.m. proces afspraak gemeente.

Beschermend

Informatief / organisatorisch

Status (Open / Gereed) Open
Opmerking / toelichting Passant scheepvaart hoeft vaartuig niet te verlaten, brugopening kan worden aangevraagd bij de gemeente Oudewater.

Risico-eigenaar Opdrachtgever
Risico-actiehouder Ontwerpende partij
Verificatie (ontwerptekening / berekening / rapportage)

G1 G2 G1 G2 G1 G2

B1 1 2 3 4 5 6

B2 2 3 4 5 6 7

B1 5 6 7 8 9 10

B2 7 8 9 10 11 12

B1 10 11 12 13 14 15

B2 13 14 15 16 17 18
E3

Risiconiveau

1 - 3         Zeer la ag

4 - 5        Laa g

6 - 8        Ondergemiddeld

9 - 11       Bovengemi ddel d

12 - 14     Hoog

15 - 18     Zeer hoog

W1 W2 W3 E: Effect

1 - Lichte verwonding, herstelbaar, geen verzuim

2 - Ernstige verwonding, onherstelbaar, verzuim

3 - Dood

B: Blootstelling

1 - Zelden (1x/week) of <(15min/maand)

2 - Vaak >(1x/workshift) of > (15 min/workshift)

W: Waarschijnlijkheid

1 - Laag

2 - Gemiddeld

3 - Hoog

G: Gevaarafwending

1 - Mogelijk

2 - Niet of nauwelijks mogelijk

E1

E2



Risicoinventarisatie

Risicoinschatting
Bediener Monteur Passant Sch.vrt Toelichting risicoschatting

2 2 2 Kneuzingen / botbreuken
2 2 2 Continu aanwezig
1 1 1 Kan voorkomen
2 2 2 Afwenden niet mogelijk

8 8 8

Risicoinschatting na maatregel
B M P SV

E 2 2 2

B 2 2 2

W 1 1 1

G 1 1 1

Score 7 7 7

Risico reductie

Status (Open / Gereed) Open
Opmerking / toelichting

Risico-eigenaar Opdrachtgever
Risico-actiehouder Ontwerpende partij
Verificatie (ontwerptekening / berekening / rapportage)

Inherent

Beschermend Aanpassen voegopenening - aanbevolen 10mm, max 20 mm voor voetgangers en fietsers, max hoogte verschil 5mm ( tabel C1 NEN 6787)

Informatief / organisatorisch Voegovergangen wit markeren.

Gevaarlijk gebeurtenis (tabel B.4) Door onjuiste uitlijning, voegopening en hoogteverschil onstaat er struikelgevaar / valgevaar voor voetgangers en 

fietser.

Effect
Blootstelling
Waarschijnlijkheid
Gevaarafwending

Risico score

Oorzaak gevaar (uit tabel B.1) Ruw, glad oppervlak

Gevolg gevaar (uit tabel B.1) Uitglijden, struikelen en vallen

Gevaarlijke situatie Door onjuiste uitlijning voegopening brugval.

Risicodrager (Bediener/ Onderhouds-monteur / Passant/ Voetgangers / fietsers

(Risicogebied) Locatie Brugval

Soort of groep 1. Mechanische gevaren

Risico ID A7-1. Mechanische gevaren

Levensfase (cf. EN 12100) In bedrijf zijn

Proces - onderdeel Tussen brugopeningen

G1 G2 G1 G2 G1 G2

B1 1 2 3 4 5 6

B2 2 3 4 5 6 7

B1 5 6 7 8 9 10

B2 7 8 9 10 11 12

B1 10 11 12 13 14 15

B2 13 14 15 16 17 18
E3

Risiconiveau

1 - 3         Zeer la ag

4 - 5        Laa g

6 - 8        Ondergemiddeld

9 - 11       Bovengemi ddel d

12 - 14     Hoog

15 - 18     Zeer hoog

W1 W2 W3 E: Effect

1 - Lichte verwonding, herstelbaar, geen verzuim

2 - Ernstige verwonding, onherstelbaar, verzuim

3 - Dood

B: Blootstelling

1 - Zelden (1x/week) of <(15min/maand)

2 - Vaak >(1x/workshift) of > (15 min/workshift)

W: Waarschijnlijkheid

1 - Laag

2 - Gemiddeld

3 - Hoog

G: Gevaarafwending

1 - Mogelijk

2 - Niet of nauwelijks mogelijk

E1

E2



Risicoinventarisatie

Risicoinschatting
Bediener Monteur Passant Sch.vrt Toelichting risicoschatting

2 2 2 Kneuzing of breuk mogelijk
1 1 1 Enkele passant die leuning gebruikt
1 1 2 Gemiddeld
1 1 1 Mogelijk doordat brug langzaam openen en sluiten van de brug

5 5 7

Risicoinschatting na maatregel
B M P SV

E 1 1 1

B 1 1 1

W 1 1 1

G 1 1 1

Score 1 1 1

Risico reductie

Status (Open / Gereed) Open
Opmerking / toelichting Risicoreductie in combinatie met A4

Risico-eigenaar Opdrachtgever
Risico-actiehouder Ontwerpende partij
Verificatie (ontwerptekening / berekening / rapportage)

Inherent

Beschermend Uiteinde leuning voorzien van afronding. NEN 6787 

Informatief / organisatorisch Zie A4

Gevaarlijk gebeurtenis (tabel B.4) Passant of monteur wordt geraakt door het uiteinde van de brugleuning.

Effect
Blootstelling
Waarschijnlijkheid
Gevaarafwending

Risico score

Oorzaak gevaar (uit tabel B.1) Bewegend deel nadert stilstaand deel

Gevolg gevaar (uit tabel B.1) Stoten

Gevaarlijke situatie Leuning brugval draait strak langs hameistijl.

Risicodrager (Bediener/ Onderhouds-monteur / Passant/ Voetganger

(Risicogebied) Locatie Algemeen

Soort of groep 1. Mechanische gevaren

Risico ID A8-1. Mechanische gevaren

Levensfase (cf. EN 12100) In bedrijf zijn

Proces - onderdeel Brug openen

G1 G2 G1 G2 G1 G2

B1 1 2 3 4 5 6

B2 2 3 4 5 6 7

B1 5 6 7 8 9 10

B2 7 8 9 10 11 12

B1 10 11 12 13 14 15

B2 13 14 15 16 17 18
E3

Risiconiveau

1 - 3         Zeer la ag

4 - 5        Laa g

6 - 8        Ondergemiddeld

9 - 11       Bovengemi ddel d

12 - 14     Hoog

15 - 18     Zeer hoog

W1 W2 W3 E: Effect

1 - Lichte verwonding, herstelbaar, geen verzuim

2 - Ernstige verwonding, onherstelbaar, verzuim

3 - Dood

B: Blootstelling

1 - Zelden (1x/week) of <(15min/maand)

2 - Vaak >(1x/workshift) of > (15 min/workshift)

W: Waarschijnlijkheid

1 - Laag

2 - Gemiddeld

3 - Hoog

G: Gevaarafwending

1 - Mogelijk

2 - Niet of nauwelijks mogelijk

E1

E2



Risicoinventarisatie

Risicoinschatting
Bediener Monteur Passant Sch.vrt Toelichting risicoschatting

2 2 2 Kneuzingen / botbreuken
1 1 1  Niet continu aanwezig
1 1 1 Kan voorkomen
2 2 2 Afwenden niet mogelijk

6 6 6

Risicoinschatting na maatregel
B M P SV

E 1 1 1

B 1 1 1

W 1 1 1

G 1 1 1

Score 1 1 1

Risico reductie

Status (Open / Gereed) Open
Opmerking / toelichting

Risico-eigenaar Opdrachtgever

Risico-actiehouder Ontwerpende partij

Verificatie (ontwerptekening / berekening / rapportage)

Inherent Grendelmechanisme vervangen voor spelingsvrij mechanisme.

Beschermend Hendel grendelmechanisme verlengen voor ergonomische bediening. 

Informatief / organisatorisch

Gevaarlijk gebeurtenis (tabel B.4) Door speling op het grendel mechanisme van de brug ontstaat er hoogte verschil door passerende motorvoertuigen, 

waardoor voetgangers en fietser kunnen struikelen en/of vallen.

Effect
Blootstelling
Waarschijnlijkheid
Gevaarafwending

Risico score

Oorzaak gevaar (uit tabel B.1) Instabiliteit

Gevolg gevaar (uit tabel B.1) Uitglijden, struikelen en vallen

Gevaarlijke situatie Hoogte verschil brugval en landhoofd.

Risicodrager (Bediener/ Onderhouds-monteur / Passant/ Passanten

(Risicogebied) Locatie Brugval

Soort of groep 1. Mechanische gevaren

Risico ID A9-1. Mechanische gevaren

Levensfase (cf. EN 12100) In bedrijf zijn

Proces - onderdeel Algemeen

G1 G2 G1 G2 G1 G2

B1 1 2 3 4 5 6

B2 2 3 4 5 6 7

B1 5 6 7 8 9 10

B2 7 8 9 10 11 12

B1 10 11 12 13 14 15

B2 13 14 15 16 17 18
E3

Risiconiveau

1 - 3         Zeer la ag

4 - 5        Laa g

6 - 8        Ondergemiddeld

9 - 11       Bovengemi ddel d

12 - 14     Hoog

15 - 18     Zeer hoog

W1 W2 W3 E: Effect

1 - Lichte verwonding, herstelbaar, geen verzuim

2 - Ernstige verwonding, onherstelbaar, verzuim

3 - Dood

B: Blootstelling

1 - Zelden (1x/week) of <(15min/maand)

2 - Vaak >(1x/workshift) of > (15 min/workshift)

W: Waarschijnlijkheid

1 - Laag

2 - Gemiddeld

3 - Hoog

G: Gevaarafwending

1 - Mogelijk

2 - Niet of nauwelijks mogelijk

E1

E2



Risicoinventarisatie

Risicoinschatting
Bediener Monteur Passant Sch.vrt Toelichting risicoschatting

3 3 3 3 Ernstig gewond tot dood
2 2 2 2 Iedere brug openening
2 2 2 2 Kan optreden
2 2 2 2 Gevaar afwending niet mogelijk

16 16 16 16

Risicoinschatting na maatregel
B M P SV

E 3 3 3 3

B 1 1 1 1

W 1 1 1 1

G 1 1 1 1

Score 10 10 10 10

Risico reductie

Risico ID A10-1. Mechanische gevaren

Levensfase (cf. EN 12100) In bedrijf zijn

Proces - onderdeel Brug openen en sluiten
Risicodrager (Bediener/ Onderhouds-monteur / Passant/ Passant wegverkeer

(Risicogebied) Locatie Algemeen

Soort of groep 1. Mechanische gevaren

Oorzaak gevaar (uit tabel B.1) Niet aanwezig zijn van bedienvoorschriften.

Gevolg gevaar (uit tabel B.1) botsgevaar, knelgevaar, te water raken.

Gevaarlijke situatie Diversen gevaarlijke situaties

Effect
Blootstelling
Waarschijnlijkheid
Gevaarafwending

Risico score

Gevaarlijk gebeurtenis (tabel B.4) er kunnen verischillende gevaarlijke gebeurtenissen onstaan als er geen bedienvoorschriften zijn en / of de bedienaar 

de bedienvoorschriften niet weet.

Inherent

Beschermend

Informatief / organisatorisch Opstellen bedienings en onderhoudsvoorschriften.

Tervoorkoming van vereerdgebruik draairichting van handbediening op en neer in combinatie met pal en palwiel weergeven op hameistijl en ook bij vergrendeling  richting aangeven 

vergerendelen /  ontgrendelen. Opstellen volgens NEN 5509.

Status (Open / Gereed) Open
Opmerking / toelichting Ondanks hoge restrisico toch uitvoeren om te voldoen aan wet en regelgeving.

Risico-eigenaar Opdrachtgever
Risico-actiehouder Ontwerpende partij
Verificatie (ontwerptekening / berekening / rapportage)

G1 G2 G1 G2 G1 G2

B1 1 2 3 4 5 6

B2 2 3 4 5 6 7

B1 5 6 7 8 9 10

B2 7 8 9 10 11 12

B1 10 11 12 13 14 15

B2 13 14 15 16 17 18
E3

Risiconiveau

1 - 3         Zeer la ag

4 - 5        Laa g

6 - 8        Ondergemiddeld

9 - 11       Bovengemi ddel d

12 - 14     Hoog

15 - 18     Zeer hoog

W1 W2 W3 E: Effect

1 - Lichte verwonding, herstelbaar, geen verzuim

2 - Ernstige verwonding, onherstelbaar, verzuim

3 - Dood

B: Blootstelling

1 - Zelden (1x/week) of <(15min/maand)

2 - Vaak >(1x/workshift) of > (15 min/workshift)

W: Waarschijnlijkheid

1 - Laag

2 - Gemiddeld

3 - Hoog

G: Gevaarafwending

1 - Mogelijk

2 - Niet of nauwelijks mogelijk

E1

E2



Risicoinventarisatie

Risicoinschatting
Bediener Monteur Passant Sch.vrt Toelichting risicoschatting

2 2 Kneuzingen of botbreuken
1 1 Komt zelden voor
1 1 Niet waarschijnlijk
1 1 Langzame beweging

5 5

Risicoinschatting na maatregel
B M P SV

E 1 1

B 1 1

W 1 1

G 1 1

Score 1 1

Risico reductie

Status (Open / Gereed) Open
Opmerking / toelichting Geld niet voor passanten, zij worden bij het bewegingswerk weggehouden. Zie informatief A4

Risico-eigenaar Opdrachtgever
Risico-actiehouder Ontwerpende partij
Verificatie (ontwerptekening / berekening / rapportage)

Inherent

Beschermend Aandrijving afschermen volgen NEN-EN-ISO 14120

Informatief / organisatorisch Waarschuwingsticker Bewegende delen volgens NEN - EN - ISO 7010, pictogram W025.

Materiaal en montage weerbestendig uitvoeren.

Gevaarlijk gebeurtenis (tabel B.4) Bekneld raken tussen bewegende delen Handaandrijving

Effect
Blootstelling
Waarschijnlijkheid
Gevaarafwending

Risico score

Oorzaak gevaar (uit tabel B.1) Bewegende delen

Gevolg gevaar (uit tabel B.1) Bekneld raken

Gevaarlijke situatie Onvoldoende afscherming bij Handaandrijving

Risicodrager (Bediener/ Onderhouds-monteur / Passant/ Bedienaar

(Risicogebied) Locatie Bedienlocatie lokaal

Soort of groep 1. Mechanische gevaren

Risico ID B1-1. Mechanische gevaren

Levensfase (cf. EN 12100) In bedrijf zijn

Proces - onderdeel Brug openen

G1 G2 G1 G2 G1 G2

B1 1 2 3 4 5 6

B2 2 3 4 5 6 7

B1 5 6 7 8 9 10

B2 7 8 9 10 11 12

B1 10 11 12 13 14 15

B2 13 14 15 16 17 18
E3

Risiconiveau

1 - 3         Zeer la ag

4 - 5        Laa g

6 - 8        Ondergemiddeld

9 - 11       Bovengemi ddel d

12 - 14     Hoog

15 - 18     Zeer hoog

W1 W2 W3 E: Effect

1 - Lichte verwonding, herstelbaar, geen verzuim

2 - Ernstige verwonding, onherstelbaar, verzuim

3 - Dood

B: Blootstelling

1 - Zelden (1x/week) of <(15min/maand)

2 - Vaak >(1x/workshift) of > (15 min/workshift)

W: Waarschijnlijkheid

1 - Laag

2 - Gemiddeld

3 - Hoog

G: Gevaarafwending

1 - Mogelijk

2 - Niet of nauwelijks mogelijk

E1

E2



Risicoinventarisatie

Risicoinschatting
Bediener Monteur Passant Sch.vrt Toelichting risicoschatting

2 Overbelasting brugbedienaar
2 Elke brug bediening
2 Brugbediening gaat zwaar
2 Continu aanwezig

10

Risicoinschatting na maatregel
B M P SV

E 1

B 2

W 2

G 2

Score 5

Risico reductie

Status (Open / Gereed) Open
Opmerking / toelichting

Risico-eigenaar Opdrachtgever
Risico-actiehouder Ontwerpende partij
Verificatie (ontwerptekening / berekening / rapportage)

Inherent

Beschermend Overbrenging aanpassen af te stemmen op de door de mens te leveren kracht. Nen 6787-1 (verticale slingeras: Mh < 30 Nm)

Informatief / organisatorisch

Gevaarlijk gebeurtenis (tabel B.4) Overbelasting van de bediennaar ongecontroleerde beweging van Brug.

Effect
Blootstelling
Waarschijnlijkheid
Gevaarafwending

Risico score

Oorzaak gevaar (uit tabel B.1) Inspanning

Gevolg gevaar (uit tabel B.1) Vermoeidheid

Gevaarlijke situatie Handbieding van brug vergt zware inspanning van bedienaar

Risicodrager (Bediener/ Onderhouds-monteur / Passant/ Bedienaar

(Risicogebied) Locatie Bedienlocatie lokaal

Soort of groep 8. Ergonomische gevaren

Risico ID B2-8. Ergonomische gevaren

Levensfase (cf. EN 12100) In bedrijf zijn

Proces - onderdeel Algemeen

G1 G2 G1 G2 G1 G2

B1 1 2 3 4 5 6

B2 2 3 4 5 6 7

B1 5 6 7 8 9 10

B2 7 8 9 10 11 12

B1 10 11 12 13 14 15

B2 13 14 15 16 17 18
E3

Risiconiveau

1 - 3         Zeer la ag

4 - 5        Laa g

6 - 8        Ondergemiddeld

9 - 11       Bovengemi ddel d

12 - 14     Hoog

15 - 18     Zeer hoog

W1 W2 W3 E: Effect

1 - Lichte verwonding, herstelbaar, geen verzuim

2 - Ernstige verwonding, onherstelbaar, verzuim

3 - Dood

B: Blootstelling

1 - Zelden (1x/week) of <(15min/maand)

2 - Vaak >(1x/workshift) of > (15 min/workshift)

W: Waarschijnlijkheid

1 - Laag

2 - Gemiddeld

3 - Hoog

G: Gevaarafwending

1 - Mogelijk

2 - Niet of nauwelijks mogelijk

E1

E2



Risicoinventarisatie

Risicoinschatting
Bediener Monteur Passant Sch.vrt Toelichting risicoschatting

2 3 3 Zware kneuzingen of dood en schade brug
1 1 1 Zelden voorkomen
1 1 1 Waarschijnlijkheid laag
2 2 2 Niet mogelijk

6 11 11

Risicoinschatting na maatregel
B M P SV

E 1 2 2

B 1 1 1

W 1 1 1

G 1 1 1

Score 1 5 5

Risico reductie

Status (Open / Gereed) Open
Opmerking / toelichting Handaandrijving nu voorzien van blokkering pal en palwiel die twee richtingen op kan werken, geen rem.

Risico-eigenaar Opdrachtgever
Risico-actiehouder Ontwerpende partij
Verificatie (ontwerptekening / berekening / rapportage)

Inherent

Beschermend Brug voorzien van zelfremmende overbrenging. NEN-EN-ISO 6787, paragraaf  5.2.5

Informatief / organisatorisch

Gevaarlijk gebeurtenis (tabel B.4) Passerende scheepvaart kan geraakt worden door het val van de brug

Effect
Blootstelling
Waarschijnlijkheid
Gevaarafwending

Risico score

Oorzaak gevaar (uit tabel B.1) Versnellen/vertragen

Gevolg gevaar (uit tabel B.1) Vastraken

Gevaarlijke situatie Brug kan ongeremd sluiten

Risicodrager (Bediener/ Onderhouds-monteur / Passant/ Passant scheepvaart

(Risicogebied) Locatie Algemeen

Soort of groep 1. Mechanische gevaren

Risico ID C1-1. Mechanische gevaren

Levensfase (cf. EN 12100) In bedrijf zijn

Proces - onderdeel Brug sluiten

G1 G2 G1 G2 G1 G2

B1 1 2 3 4 5 6

B2 2 3 4 5 6 7

B1 5 6 7 8 9 10

B2 7 8 9 10 11 12

B1 10 11 12 13 14 15

B2 13 14 15 16 17 18
E3

Risiconiveau

1 - 3         Zeer la ag

4 - 5        Laa g

6 - 8        Ondergemiddeld

9 - 11       Bovengemi ddel d

12 - 14     Hoog

15 - 18     Zeer hoog

W1 W2 W3 E: Effect

1 - Lichte verwonding, herstelbaar, geen verzuim

2 - Ernstige verwonding, onherstelbaar, verzuim

3 - Dood

B: Blootstelling

1 - Zelden (1x/week) of <(15min/maand)

2 - Vaak >(1x/workshift) of > (15 min/workshift)

W: Waarschijnlijkheid

1 - Laag

2 - Gemiddeld

3 - Hoog

G: Gevaarafwending

1 - Mogelijk

2 - Niet of nauwelijks mogelijk

E1

E2



Risicoinventarisatie

Risicoinschatting
Bediener Monteur Passant Sch.vrt Toelichting risicoschatting

3 3 3 Zware kneuzingen tot dood tot gevolg.
1 1 1 Komt zelden voor
1 2 1 Niet waarschijnlijk
2 2 2 Niet of nauwelijks mogelijk

11 13 11

Risicoinschatting na maatregel
B M P SV

E 2 2 2

B 1 1 1

W 1 1 1

G 1 1 2

Score 5 5 6

Risico reductie

Status (Open / Gereed) Open
Opmerking / toelichting

Risico-eigenaar Opdrachtgever
Risico-actiehouder Ontwerpende partij
Verificatie (ontwerptekening / berekening / rapportage)

Inherent Brug herberekenen en toepassen van de NEN 6786-1. VOBB.

Beschermend

Informatief / organisatorisch

Gevaarlijk gebeurtenis (tabel B.4) Geraakt worden door het val of door brokstukken als val ongecontroleerd neer klapt.

Effect
Blootstelling
Waarschijnlijkheid
Gevaarafwending

Risico score

Oorzaak gevaar (uit tabel B.1) Bezwijken materieel of onderdelen door overbelasting.

Gevolg gevaar (uit tabel B.1) Bekneld raken

Gevaarlijke situatie Val ongecontroleerd bewegen door overbelasting van de aandrijving, door het verzwaren van het Val.

Risicodrager (Bediener/ Onderhouds-monteur / Passant/ Passant scheepvaart

(Risicogebied) Locatie Algemeen

Soort of groep 1. Mechanische gevaren

Risico ID D1-1. Mechanische gevaren

Levensfase (cf. EN 12100) In bedrijf zijn

Proces - onderdeel Bediening van de brug

G1 G2 G1 G2 G1 G2

B1 1 2 3 4 5 6

B2 2 3 4 5 6 7

B1 5 6 7 8 9 10

B2 7 8 9 10 11 12

B1 10 11 12 13 14 15

B2 13 14 15 16 17 18
E3

Risiconiveau

1 - 3         Zeer la ag

4 - 5        Laa g

6 - 8        Ondergemiddeld

9 - 11       Bovengemi ddel d

12 - 14     Hoog

15 - 18     Zeer hoog

W1 W2 W3 E: Effect

1 - Lichte verwonding, herstelbaar, geen verzuim

2 - Ernstige verwonding, onherstelbaar, verzuim

3 - Dood

B: Blootstelling

1 - Zelden (1x/week) of <(15min/maand)

2 - Vaak >(1x/workshift) of > (15 min/workshift)

W: Waarschijnlijkheid

1 - Laag

2 - Gemiddeld

3 - Hoog

G: Gevaarafwending

1 - Mogelijk

2 - Niet of nauwelijks mogelijk

E1

E2



Risicoinventarisatie

Risicoinschatting
Bediener Monteur Passant Sch.vrt Toelichting risicoschatting

3 3 3
1 1 1
1 2 1

2 2 2

11 13 11

Risicoinschatting na maatregel
B M P SV

E 2 2 2

B 1 1 1

W 1 1 1

G 1 1 2

Score 5 5 6

Risico reductie

Status (Open / Gereed) Open
Opmerking / toelichting

Risico-eigenaar Opdrachtgever

Risico-actiehouder Ontwerpende partij

Verificatie (ontwerptekening / berekening / rapportage)

Inherent Kettingaandrijving vervangen voor tandwielaandrijving.

Beschermend

Informatief / organisatorisch In onderhoudsvoorschriften opnemen kettingaandrijving  jaarlijks controleren, reinigen en smeren.  Advies:  iedere 10 jaar vervangen.

Gevaarlijk gebeurtenis (tabel B.4) Geraakt worden door het val of door brokstukken als val ongecontroleerd neer klapt door het breken van de ketting.

Effect
Blootstelling
Waarschijnlijkheid
Gevaarafwending

Risico score

Oorzaak gevaar (uit tabel B.1) Zwaartekracht

Gevolg gevaar (uit tabel B.1) Bekneld raken

Gevaarlijke situatie Begeven van kettingaandrijving   (onjuist onderhoud en vervuiling) 

Risicodrager (Bediener/ Onderhouds-monteur / Passant/ Passant scheepvaart

(Risicogebied) Locatie Algemeen

Soort of groep 1. Mechanische gevaren

Risico ID D2-1. Mechanische gevaren

Levensfase (cf. EN 12100) In bedrijf zijn

Proces - onderdeel Brug openen en sluiten

G1 G2 G1 G2 G1 G2

B1 1 2 3 4 5 6

B2 2 3 4 5 6 7

B1 5 6 7 8 9 10

B2 7 8 9 10 11 12

B1 10 11 12 13 14 15

B2 13 14 15 16 17 18
E3

Risiconiveau

1 - 3         Zeer la ag

4 - 5        Laa g

6 - 8        Ondergemiddeld

9 - 11       Bovengemi ddel d

12 - 14     Hoog

15 - 18     Zeer hoog

W1 W2 W3 E: Effect

1 - Lichte verwonding, herstelbaar, geen verzuim

2 - Ernstige verwonding, onherstelbaar, verzuim

3 - Dood

B: Blootstelling

1 - Zelden (1x/week) of <(15min/maand)

2 - Vaak >(1x/workshift) of > (15 min/workshift)

W: Waarschijnlijkheid

1 - Laag

2 - Gemiddeld

3 - Hoog

G: Gevaarafwending

1 - Mogelijk

2 - Niet of nauwelijks mogelijk

E1

E2



Risicoinventarisatie

Risicoinschatting
Bediener Monteur Passant Sch.vrt Toelichting risicoschatting

2 Keuzing of botbreuken
2 Elke keer brug sluiten
2 Ervaren bedienaar 
1 Ruimte om uit te wijken aanwezig

9

Risicoinschatting na maatregel
B M P SV

E 1

B 2

W 2

G 1

Score 4

Risico reductie

Status (Open / Gereed) Open
Opmerking / toelichting Als afsluitboom is uitgeballanceerd dan vervalt de maatregel voor voetontgrendeling, vergendeling in positie neer blijft.

Risico-eigenaar Opdrachtgever
Risico-actiehouder Ontwerpende partij
Verificatie (ontwerptekening / berekening / rapportage)

Inherent

Beschermend Voetbediening om ASB te ontgrendelen voordat die kan worden neergelaten of grendel mechanisme verplaatsen naar zijkant zodat de  ASB open en dicht kan worden vergrendeld.

Informatief / organisatorisch Hangsloten afsluitboom, grendel mechanisme, handaandrijving vervangen voor hangslot met hoofsleutelsysteem. 

In de huidige situatie is sleutel van afsluitbomen niet aanwezig en kunnen de afsluitbomen niet gebruikt worden.

Gevaarlijk gebeurtenis (tabel B.4) Bedienaar wordt geraakt door dalende afsluitboom.

Effect
Blootstelling
Waarschijnlijkheid
Gevaarafwending

Risico score

Oorzaak gevaar (uit tabel B.1) Bewegende delen

Gevolg gevaar (uit tabel B.1) Stoten

Gevaarlijke situatie Vergrendeling afsluitboom geplaatst onder de afsluitboom.

Risicodrager (Bediener/ Onderhouds-monteur / Passant/ Bedienaar

(Risicogebied) Locatie Gebied rond afsluitboom

Soort of groep 1. Mechanische gevaren

Risico ID I1-1. Mechanische gevaren

Levensfase (cf. EN 12100) In bedrijf zijn

Proces - onderdeel Brug sluiten

G1 G2 G1 G2 G1 G2

B1 1 2 3 4 5 6

B2 2 3 4 5 6 7

B1 5 6 7 8 9 10

B2 7 8 9 10 11 12

B1 10 11 12 13 14 15

B2 13 14 15 16 17 18
E3

Risiconiveau

1 - 3         Zeer la ag

4 - 5        Laa g

6 - 8        Ondergemiddeld

9 - 11       Bovengemi ddel d

12 - 14     Hoog

15 - 18     Zeer hoog

W1 W2 W3 E: Effect

1 - Lichte verwonding, herstelbaar, geen verzuim

2 - Ernstige verwonding, onherstelbaar, verzuim

3 - Dood

B: Blootstelling

1 - Zelden (1x/week) of <(15min/maand)

2 - Vaak >(1x/workshift) of > (15 min/workshift)

W: Waarschijnlijkheid

1 - Laag

2 - Gemiddeld

3 - Hoog

G: Gevaarafwending

1 - Mogelijk

2 - Niet of nauwelijks mogelijk

E1

E2



Risicoinventarisatie

Risicoinschatting
Bediener Monteur Passant Sch.vrt Toelichting risicoschatting

1 Overbelaste spieren
2 Elke brugbeweging
2 Handaangedreven
2 1 bedienplek aanwezig.

5

Risicoinschatting na maatregel
B M P SV

E 1

B 2

W 1

G 2

Score 3

Risico reductie

Status (Open / Gereed) Open
Opmerking / toelichting

Risico-eigenaar Opdrachtgever
Risico-actiehouder Ontwerpende partij
Verificatie (ontwerptekening / berekening / rapportage)

Inherent

Beschermend Werkplek voldoende ruimte  voor een goede werkhouding.

In relatie tot de weinige brugopeningen wordt deze maatregel niet uitgevoerd.

Informatief / organisatorisch

Gevaarlijk gebeurtenis (tabel B.4) Overbelasting spieren door verkeerde werkhouding.

Effect
Blootstelling
Waarschijnlijkheid
Gevaarafwending

Risico score

Oorzaak gevaar (uit tabel B.1) Lichaamshouding

Gevolg gevaar (uit tabel B.1) Aandoeningen aan spieren en geraamte

Gevaarlijke situatie Verkeerde werkhouding

Risicodrager (Bediener/ Onderhouds-monteur / Passant/ Bedienaar

(Risicogebied) Locatie Bedienplek

Soort of groep 8. Ergonomische gevaren

Risico ID I2-8. Ergonomische gevaren

Levensfase (cf. EN 12100) In bedrijf zijn

Proces - onderdeel Brug cyclus (openen en sluiten)

G1 G2 G1 G2 G1 G2

B1 1 2 3 4 5 6

B2 2 3 4 5 6 7

B1 5 6 7 8 9 10

B2 7 8 9 10 11 12

B1 10 11 12 13 14 15

B2 13 14 15 16 17 18
E3

Risiconiveau

1 - 3         Zeer la ag

4 - 5        Laa g

6 - 8        Ondergemiddeld

9 - 11       Bovengemi ddel d

12 - 14     Hoog

15 - 18     Zeer hoog

W1 W2 W3 E: Effect

1 - Lichte verwonding, herstelbaar, geen verzuim

2 - Ernstige verwonding, onherstelbaar, verzuim

3 - Dood

B: Blootstelling

1 - Zelden (1x/week) of <(15min/maand)

2 - Vaak >(1x/workshift) of > (15 min/workshift)

W: Waarschijnlijkheid

1 - Laag

2 - Gemiddeld

3 - Hoog

G: Gevaarafwending

1 - Mogelijk

2 - Niet of nauwelijks mogelijk

E1

E2



Risicoinventarisatie

Risicoinschatting
Bediener Monteur Passant Sch.vrt Toelichting risicoschatting

2 Kneuzingen en botbreuken
2 Elke keer bij smeren draaipunten
2 Gemiddeld
2 Niet afwendbaar

10

Risicoinschatting na maatregel
B M P SV

E 1

B 1

W 1

G 1

Score 1

Risico reductie

Risico ID I3-8. Ergonomische gevaren

Levensfase (cf. EN 12100) Onderhoud

Proces - onderdeel Algemeen
Risicodrager (Bediener/ Onderhouds-monteur / Passant/ Monteur

(Risicogebied) Locatie Brug

Soort of groep 8. Ergonomische gevaren

Oorzaak gevaar (uit tabel B.1) Toegangkelijkheid draaipunten.

Gevolg gevaar (uit tabel B.1) Kneuzingen en botbreuken

Gevaarlijke situatie Draaipunten liggen buiten bereik van de monteur.

Effect
Blootstelling
Waarschijnlijkheid
Gevaarafwending

Risico score

Gevaarlijk gebeurtenis (tabel B.4) Valgevaar van ladder bij smeren bovenstelagers hangstangen en valgevaar bij smeren onderste draaipunten buiten het 

val.

Inherent Toepassen van onderhoudsvrijelagers.

Beschermend Smeerpunten bereikaar maken vanaf brugval door toepassing van smeerleidingen.

Informatief / organisatorisch

Status (Open / Gereed) Open
Opmerking / toelichting

Risico-eigenaar Opdrachtgever
Risico-actiehouder Ontwerpende partij
Verificatie (ontwerptekening / berekening / rapportage)

G1 G2 G1 G2 G1 G2

B1 1 2 3 4 5 6

B2 2 3 4 5 6 7

B1 5 6 7 8 9 10

B2 7 8 9 10 11 12

B1 10 11 12 13 14 15

B2 13 14 15 16 17 18
E3

Risiconiveau

1 - 3         Zeer la ag

4 - 5        Laa g

6 - 8        Ondergemiddeld

9 - 11       Bovengemi ddel d

12 - 14     Hoog

15 - 18     Zeer hoog

W1 W2 W3 E: Effect

1 - Lichte verwonding, herstelbaar, geen verzuim

2 - Ernstige verwonding, onherstelbaar, verzuim

3 - Dood

B: Blootstelling

1 - Zelden (1x/week) of <(15min/maand)

2 - Vaak >(1x/workshift) of > (15 min/workshift)

W: Waarschijnlijkheid

1 - Laag

2 - Gemiddeld

3 - Hoog

G: Gevaarafwending

1 - Mogelijk

2 - Niet of nauwelijks mogelijk

E1

E2



Risicoinventarisatie

Risicoinschatting
Bediener Monteur Passant Sch.vrt Toelichting risicoschatting

1 Spierpijn diverse lichaamsdelen
2 Iedere brug bediening
1 Brug aandrijving draait zwaar
2 Continu tijdens bedienen

3

Risicoinschatting na maatregel
B M P SV

E 1

B 2

W 1

G 2

Score 3

Risico reductie

Status (Open / Gereed) Open
Opmerking / toelichting

Risico-eigenaar Opdrachtgever
Risico-actiehouder Ontwerpende partij
Verificatie (ontwerptekening / berekening / rapportage)

Inherent

Beschermend Op juiste hoogte aanbrengen handslinger.

In relatie tot de weinige brugopeningen wordt deze maatregel niet uitgevoerd.

Informatief / organisatorisch

Gevaarlijk gebeurtenis (tabel B.4) Overbelasting van spieren door verkeerde werkhouding.

Effect
Blootstelling
Waarschijnlijkheid
Gevaarafwending

Risico score

Oorzaak gevaar (uit tabel B.1) Lichaamshouding

Gevolg gevaar (uit tabel B.1) Overbelasting spieren

Gevaarlijke situatie Hoogte van handaandrijving in combinatie met slinger te hoog of te laag.

Risicodrager (Bediener/ Onderhouds-monteur / Passant/ Bedienaar

(Risicogebied) Locatie Bedienplek

Soort of groep 8. Ergonomische gevaren

Risico ID I4-8. Ergonomische gevaren

Levensfase (cf. EN 12100) In bedrijf zijn

Proces - onderdeel Bediening Brug (openen en sluiten)

G1 G2 G1 G2 G1 G2

B1 1 2 3 4 5 6

B2 2 3 4 5 6 7

B1 5 6 7 8 9 10

B2 7 8 9 10 11 12

B1 10 11 12 13 14 15

B2 13 14 15 16 17 18
E3

Risiconiveau

1 - 3         Zeer la ag

4 - 5        Laa g

6 - 8        Ondergemiddeld

9 - 11       Bovengemi ddel d

12 - 14     Hoog

15 - 18     Zeer hoog

W1 W2 W3 E: Effect

1 - Lichte verwonding, herstelbaar, geen verzuim

2 - Ernstige verwonding, onherstelbaar, verzuim

3 - Dood

B: Blootstelling

1 - Zelden (1x/week) of <(15min/maand)

2 - Vaak >(1x/workshift) of > (15 min/workshift)

W: Waarschijnlijkheid

1 - Laag

2 - Gemiddeld

3 - Hoog

G: Gevaarafwending

1 - Mogelijk

2 - Niet of nauwelijks mogelijk

E1

E2



Bijlage III Overzichtstekening 



Vrouwenbrug - Zijaanzicht
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Zie tekening

Gemeente Oudewater

Vrouwenbrug te Oudewater, B-003-G

Renovatie Vrouwenbrug

Definitief ontwerp

Vervanging stalen val

N

Legenda

- De brug is ingetekend op basis van hoofdmaatvoering. Definitieve 

  maatvoering volgt uit detaillering door aannemer.

- Alle maatvoering verband houdend met de bestaande constructie 

  op de bouwlocatie controleren.

- Tijdens en na de bouw controleren op vrijloop.

- Alle randafstanden, eindafstanden en steekmaten conform EC3, tenzij 

  anders vermeld.

- Alle maatvoering in mm en graden.

- Alle hoeveelheden zijn ter indicatie.

- Alle bouten kwaliteit 8.8 tenzij anders vermeld.

- Alle moeren in de kwaliteit behorende bij de bout tenzij anders vermeld.

- Hoofddraagconstructie kwaliteit tenminste S355J2+N.

- Leuning kwaliteit tenminste S235J2+N.

- Alle bevestigingsmiddelen thermisch verzinken tenzij anders vermeld.

- Lassen: nog nader op te geven  

- Alle scherpe hoeken en randen afronden R=2.

- Deksels van assen en lagerhuizen afdichten met o-ringen.

- Draaipunten voorzien van bereikbare smeerpunten met smeernippels t.b.v. 

  smering lagers (toepassen smeerleiding).

- Aansluitvlakken van as- en lagerdeksels nabewerken/vlakken.

- Alle passingen volgens de specificaties van de leverancier, of verificatie 

  door leverancier.

- Conservering: nog nader op te geven
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flensverbinding overnemen.
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22 (16x) t.b.v. ankers M20

18 (16x) t.b.v. bouten M16

Asmaterial: C45

Afdichting aanbrengen

Eén los en één vast lager toepassen. 

Vast lager is getekend.

Aanpassing voegen:

De rijplaatstrip van de voegen dient vervangen te worden, 

huidige rijplaatstrip losbouten, onderliggend profiel indien 

nodig vlak bijstellen, nieuwe strip aanbrengen met 

boutverbinding. Bouten op rijniveau vlak afwerken.

(zie rode lijnen)

Aanpassingen landhoofden

- Vervangen betonnen palen

- Ruimte onder voetpaden aanvullen met zandcement

  in bigbags. Zie principeschets in de rapportage.

- Betonherstel / aanhelen schade aan voetpaden en 

  plaatsen drempel op de koppen.  

3300

Vervanging opleggingen (1st.+3 st.):

Principe van huidige opleggingen één 

op één kopie (behoudens bredere 

onderplaat) vervangen. Onderplaat 

dient breder uitgevoerde te worden 

i.v.m. nieuwe in te boren/lijmen ankers.   

8
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,
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°
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Openingshoek:

Nieuwe openingshoek a.g.v. hogere leuning.

Hold Leuninghoogte:

Met het verhogen van de leuninghoogte conform NEN-EN-ISO 14122-3

dient de openingshoek gering beperkt te worden. Deze keuze in overleg 

met OG vast te stellen. 

De bestaande openingshoek is circa 84°. De nieuwe openingshoek wordt 81,5°.

Verzwaring ballastkist:

Indicatief getekend 2 ton extra ballast 

0,9m x 3,0m x 0,1m staalplaat tbv balancering. 

Praktische nadere uitwerking en verdeling n.t.b.

Exacte vorm leuningwerk in 

het werk in te meten.

Exacte vorm leuningwerk in 

het werk in te meten.

3
5

3

5
2

0

4
3

6

4
3

6

4
7

3

12

200

200 200 200

1925

3302

1
0

2
9

1
5
5

1235265



Bijlage IV Constructieve berekening brugval 



Vrouwenbrug

Stalen val

 DO-berekening 

16 november 2020 - Versie 1.0 



D90-MRE-KA-2000178 / Proj.nr. MN001272 / Vrijgegeven / Versie 1.0 / 16 november 2020 1/18 

Autorisatieblad 

Naam Akkoord Datum 
Opgesteld door Rekers, M  16-11-2020 

Gecontroleerd door Geijsen, RL  16-11-2020 

Vrijgegeven door Dijk, JTA van  16-11-2020 

Op dit autorisatieblad ontbreken de handtekeningen wegens de digitale verwerking van 
ons vrijgaveproces. Dit rapport is aantoonbaar vrijgegeven. 

Versie historie 

Versie Naam Datum Korte toelichting 

Vrouwenbrug 

Stalen val 



D90-MRE-KA-2000178 / Proj.nr. MN001272 / Vrijgegeven / Versie 1.0 / 16 november 2020 2/18 

Inhoudsopgave 

1 Stalen val 3
1.1 Algemene uitgangspunten 3
1.2 Omschrijving constructie 3
1.3 Gewichtsbereking 4
1.4 Belastingen 5

1.4.1. Eigen gewicht 5
1.4.2. Permanente belasting 5
1.4.3. Verkeersbelasting 6
1.4.4. Belastingcombinaties 7

1.5 Modelvorming 7
1.5.1. Modelvorming belasting 7

1.6 Toetsing – ULS 7
1.6.1. Dekplaat 8
1.6.2. Troggen 8
1.6.3. Overig plaatwerk 9
1.6.4. Flenzen 9

1.7 Vervorming 9
1.8 Vermoeiing dekplaat 9
1.9 Vermoeiing DWD 9
1.10 Lastwisseling hoofddraaipunten/opleggingen 10
1.11 Openen en sluiten 10

1.11.1. Spanningen 11
1.11.2. Vervormingen 11

1.12 Controle toets onderbouw 12

2 Leuningen 13
1. Uitgangspunten leuning 13
2. Berekeningen 14

2.1.1. Doorsnede regel 14
2.1.2. Doorsnede stijl 14
2.1.3. Lasverbindingen 14
2.1.4. Boutverbinding 15
2.1.5. Leuningwerk landhoofden 16

Colofon 18

Bijlage I: Gewichtsberekening bestaand val 1



D90-MRE-KA-2000178 / Proj.nr. MN001272 / Vrijgegeven / Versie 1.0 / 16 november 2020 3/18 

1 Stalen val 

 Gevolgklasse    CC2 
 Ontwerplevensduur 100 jaar 
 Aantal passages  5000 per jaar (o.b.v. opgegeven aantallen O.G.) 
 Aantal openingen   50 per jaar 

Onderstaand is de basis van de constructie afgebeeld met plaatdikten. Het weggedeelte 
heeft een dikte van 12mm en de voetpaden een dikte van 10mm. Betreffende 
trogprofielen: 

 Onder rijdek → 9x troggen t=6mm, h.o.h. 550mm, breedte boven 275mm, 
breedte onder 150mm en hoogte 250mm. 

 Onder voetpad → 9x troggen t=6mm, breedte boven 275mm, breedte onder 
150mm en hoogte 150mm. 

De constructie wordt opgelegd op 5 steunpunten: 
 2 hoofdraaipunten (Sn10 & Sn11); 
 3 (druk)opleggingen.

1.1 Algemene 
uitgangspunten 

1.2 Omschrijving 
constructie 
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Ten behoeve van de lastinleiding wordt het lijf ter plaatse van de middenoplegging van 
de achterhar verdikt van 15mm naar 20mm over een breedte van 550mm. 

Er zijn geen tekeningen beschikbaar van het bestaande val. Om deze reden is het gewicht 
van het bestaande val berekend op basis van een schouw. Voor berekening, zie bijlage I. 

Het eigen gewicht van het bestaande dek is berekend op ca. 5200kg (11,5kN/m brug). 
Het eigen gewicht van de bestaande ballastkist is berekend op ca. 4700kg. Op basis van 
de geometrie is daarmee onderstaande evenwichtsberekening gemaakt.  

In de bestaande situatie blijkt een oplegdruk aan de voorzijde van 4,2kN te zijn. Voor het 
vergelijk met de nieuwe situatie wordt er ook in de nieuwe situatie een oplegdruk van 
4,2kN aan de voorzijde aangehouden. Het nieuwe val weegt ca. 6800kg (14,9kN/m 
brug). Uit de berekening blijkt dat de ballast met ca. 2000kg verzwaard moet worden. 

1.3 Gewichtsbereking 
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Er wordt rekening gehouden met de volgende belastingen: 
 Eigen gewicht (BG1); 
 Permanente belasting (BG2); 
 Gelijkmatig verdeelde verkeerslast (BG3); 
 Tandemstelsel BM1 (BG4); 

o 6 posities; 
 Tandemstelsel BM2 (BG5); 

o 2 posities; 
 Dienstvoertuig (BG6). 

Het eigen gewicht wordt automatisch berekend door de software. 

Er wordt rekening gehouden met de volgende permanente belastingen: 
 Slijtlaag; 
 Leuning; 
 Hangstangen. 

Slijtlaag 

Het eigen gewicht van de slijtlaag is 23kN/m3. De dikte van de slijtlaag op het 
weggedeelte is 8mm, op de voetpaden 4mm. Het gewicht is: 

 23kN/m3 · 0,008m = 0,184kN/m2 → op het voetpad 0,092kN/m2. 

Leuning 

Voor de leuning wordt een gewicht van 0,5kN/m aangehouden. 

Hangstangen 

Uit de gewichtsberekening blijkt dat er 50,4kN opwaarts aanwezig is. Dit is 25,2kN per 
hangstang/zijde. 

1.4 Belastingen 

1.4.1. Eigen gewicht 

1.4.2. Permanente 
belasting 
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Verkeersbelasting worden bepaald aan de hand van NEN-EN 1991-2. 

Het betreft een brug met een kleine overspanning (ca. 5m) en weinig passages 
(uitgangspunt 5000 per jaar). Op basis van deze uitgangspunten kunnen de 
correctiefactoren worden bepaald aan de hand van tabel NB.1 uit NEN-EN 1991-2.  

Voor de factoren worden de volgende waarden aangehouden (interpolatie tussen 2000 en 
20000 passages): 

 αQ1 = αq1 = 0,92; 
 αqr = 0,72. 

Gelijkmatigverdeelde belasting 

De gelijkmatig verdeelde belasting op het rijgedeelte is 9kN/m2. De gecorrigeerde 
waarde is (0,92·9kN/m2=) 8,28kN/m2.  

De voetpaden worden als reststrook gezien met 2,5kN/m2. De gecorrigeerde waarde is 
(0,72·2,5kN/m2=) 1,8kN/m2. 

Model BM1 

Het tandemstelsel bestaat uit twee assen met in totaal 600kN. Een wiellast is 150kN. De 
gecorrigeerde waarde is (0,92·150kN=) 138kN per wiel. 

Model BM2 

Het tandemstelsel bestaat uit één as met in totaal 400kN. Een wiellast is 200kN. De 
gecorrigeerde waarde is (0,92·200kN=) 184kN per wiel. 

Dienstvoertuig 

Een dienstvoertuig wordt geschematiseerd door twee assen met in totaal 50kN. Een 
wiellast is 12,5kN. 

1.4.3. Verkeersbelasting 
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De volgende belastingcombinaties worden getoetst: 

1. 1,3 · (BG1 + BG2) 
2. 1,2 · (BG1 + BG2) + 1,35 · (BG3 + BG4) 
3. 1,2 · (BG1 + BG2) + 1,35 · BG5 
4. 1,2 · (BG1 + BG2) + 1,35 · (BG3 + BG6) 

NB. In het geval van positieve werking van kracht in de hangstang wordt deze kracht 
vermenigvuldigd met 0,9. 

Het model wordt voor het grootste gedeelte opgebouwd uit 2D-plaatelementen. Alleen 
de onderflenzen van een aantal profielen worden als 1D-staaf ingevoerd. 

De aslasten uit model BM1 worden op zes locaties in het model geplaats, zoals 
onderstaand weergegeven. 

Pos1 – midden Pos2 – midden-links Pos3 – links-achterhar

Pos4 – links-voorhar Pos5 – midden-voorhar Pos6 – midden-achterhar

De aslasten uit model BM2 worden op twee locaties in het model geplaats en de aslasten 
van het dienstvoertuig op één locatie, zoals onderstaand weergegeven. 

BM2 – pos1 BM2 – pos2 Dienstvoertuig

Toetsing wordt in principe gedaan o.b.v. de optredende spanningen in de platen of 
profielen die uit het SCIA-model komen. 

1.4.4. Belastingcombinati
es 

1.5 Modelvorming 

1.5.1. Modelvorming 
belasting 

1.6 Toetsing – ULS 
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De optredende spanning in de dekplaat van 12mm is maximaal 273Mpa ≤ 355Mpa → 
akkoord. 

De optredende spanning in de dekplaat van 10mm is maximaal 281Mpa ≤ 355Mpa → 
akkoord. 

De optredende spanning in de troggen is maximaal 424Mpa ≤ 355Mpa → niet akkoord. 

Nader ingezoomd op de troggen blijkt de algemene spanning ca. 300Mpa te zijn ≤ 
355Mpa → akkoord. 

De spanning van 424Mpa betreft een lokale piekspanning aan de onderzijde van de 
middelste trog precies boven de oplegging. Slecht in twee elementjes wordt de spanning 
van 355Mpa overschreden. In SLS zou deze spanning ongeveer gelijk zijn aan 330Mpa, 
om deze reden wordt de overschrijding geaccepteerd. De verhoogde spanning zal lokaal 
plastisch kunnen worden herverdeeld. 

1.6.1. Dekplaat 

1.6.2. Troggen 
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De optredende spanning in de overige platen is maximaal 344Mpa ≤ 355Mpa → 
akkoord. 

De optredende spanning in de flenzen is maximaal 224Mpa ≤ 355Mpa → akkoord. 

De maximale vervorming is ca. 13mm in de ULS-situatie. Dit is een relatieve 
vervorming van 1/350·L. Deze vervorming is al acceptabel, in SLS-situatie is de 
vervorming kleiner. 

De dekplaat van 12mm is getoetst op vermoeiing middels een mathcad-sheet. 
Uitgangspunten bij deze toetsing: 

 5000 passages per jaar; 
 100 jaar levensduur; 
 8mm slijtlaag t.b.v. spreiding; 
 Stootfactor = 1,15; 
 γmf = 1,15; 
 Lokaal verkeer. 

Uit de berekening blijkt dat de dekplaat voldoet met een totale schade van 0,92. 

De grootste spanningswisseling in de keel van dwd met de onderflens bedraagt 84,7MPa 
t.g.v. de passage van de achterste 3 assen van een wagen 3. 

1.6.3. Overig plaatwerk 

1.6.4. Flenzen 

1.7 Vervorming 

1.8 Vermoeiing 
dekplaat 

1.9  Vermoeiing DWD 
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Bij het gegeven detail kan bij 5000 passages /jaar gedurende 100jaar een 
spanningswisseling worden toegelaten van 94Mpa voordat de schade boven de 1.0 komt. 
Bij bovenstaande berekende spanningswisseling blijft het schadegetal met D= 0.73 onder 
de 1.0 en voldoet.   

Toetsing op overschrijding van schade D =1.0 geeft: 

84,7 / 94 = 0.90 ≤ 1.00 Voldoet 

Met bovenstaande bovengrens (wagenaantallen) van een gemiddeld detail voldoet deze 
dekconstructie ruim op vermoeiing. Andere details van dit dek zijn omwille van de 
ligging en de zeer beperkte schade gevende wagenpasssages (<<5000per jaar) veder niet 
meer beschouwd. 

De grootste reactiewisseling in de hoofdraaipunten ten gevolge van de passage van de 
trailer van een wagen 3, zwaarste deel van wagen 3 dat op deze korte brug past, bedraagt 
19,44kN. Voor de toets van de hoofddraaipunten dient deze lastwisseling (1trailer van 
wagen 3) 500.000 maal te worden meegenomen.  

Bij openen en sluiten verandert het oplegsysteem in onderstaand schema. 

1.10 Lastwisseling 
hoofddraaipunten/o
pleggingen 

1.11 Openen en sluiten 
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Het aantal keer openen en sluiten is maximaal 50 keer per jaar, dat is maximaal 5000 
keer in 100 jaar. Vermoeiing speelt hierdoor geen rol bij het openen en sluiten. 

Middels een aangepast SCIA-model worden de spanningen en vervormingen 
beoordeeld. 

De optredende spanningen bij openen en sluiten zijn laag. De maximaal optredende 
spanning is 55Mpa ≤ 355Mpa → akkoord. 

De optredende vervorming bij het openen van de brug is ca. 10mm. Dat is relatief ca. 
1/600·L. Dit wordt gezien als een acceptabele vervorming. 

1.11.1. Spanningen 

1.11.2. Vervormingen 
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De onderbouw is niet herberekend. Voor de renovatie van het val is de toets beperkt tot 
een controle van het extra gewicht op de fundering. 
In de IV berekening is de maximaal belaste paal getoetst [tabel 8.2.2 documentcode : 
INFR160502-BER-002] met een UC=0,73 bij een belasting van 647kN en opneembaar 
887kN. 
Het totale gewicht van de hameitoten bedraagt 114kN. Dit gewicht kan in zijn geheel 
nog worden opgenomen in de restcapaciteit van de maatgevende paal. De 
paaldraagkracht blijkt dus niet maatgevend en is verder niet onderzocht.   

1.12 Controle toets 
onderbouw 
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2 Leuningen 

1. Uitgangspunten leuning 

Omwille van de volledigheid worden de uitgangspunten specifiek voor de leuning 
hieronder kort herhaald. 

Belasting: 
lijnlast 3.0 kN/m, verticaal of horizontaal op bovenzijde leuning 

Belastingfactor: 
 = 1.35 (CC2, Verkeer) 

Constructie: 
staalsoort    S235 
leuningstijl    hoekprofiel 100x100x12 h.o.h. 1300 mm 
bovenregel    hoekprofiel 100x100x12 
tussenregel    hoekprofiel 60x40x4 
schoprand    strip 100x10 
voetplaat    plaat 300x200x20 mm 
boutverbinding   2x M16-8.8 
steek bouten   140 mm 

Figuur 2.1 - Overzicht constructie leuning 
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2. Berekeningen 

Onderstaand worden de diverse onderdelen (bovenregel, stijl, voetplaat en verbindingen) 
getoetst. 

De regel, L100x100x8, bevindt zich op 1100 mm boven het rijdek. 

qd   =  x qk = 1.35 x 3.0 kN/m          = 4.05 kN/m 

MEd  = 1\8 x qd x lh.o.h
2
. = 1\8 x 4.05 kN/m x (1.3 m)2    = 0.86 kNm 

Wy,el  = (tabellen boek)            = 19940 mm3  

MRd  = Wy,el x fy  = 19940 mm3 x 235 N/mm2      = 4.7 kNm 

UC  = MEd / MRd = 0.86 / 4.7     = 0.18 ≤ 1.00  => O.K. 

De maatgevende doorsnede van de stijl bevindt 1300 mm onder bovenkant bovenregel. 
De doorsnede is hier L-vormig, groot 100x100x12 mm. 

qd  =  x qk = 1.35 x 3.0 kN/m          = 4.05 kN/m 

FEd   = qd x lh.o.h. = 4.05 kN/m x 1.3 m         = 5.2 kN 

MEd  = FEd x h = 5.2 kN x (1.3 m)         = 6,84 kNm 

Wy,el  = (tabellen boek)            = 29200 mm3  

MRd  = Wy,pl x fy = 29200 mm3 x 235 N/mm2      = 6.86 kNm 

UC  = MEd / MRd = 6.84 / 6.86 kNm   = 0.99 ≤ 1.00  => O.K. 

De maatgevende doorsnede in de stijl zal bij overbelasten bezwijken, volgens artikel 
4.8(3) van NEN-EN 1991-2/NB moet de ondersteunende constructie minimaal 1.75 maal 
de karakteristieke weerstand kunnen dragen. Dit levert als belasting op de onderliggende 
brugconstructie: 
MEd = 1.75 x Wy,e x fy = 1.75 x 29200 mm3 x 235 N/mm2 = 12 kNm 

Dit moment is maatgevend ten opzichte van het door de belasting optredende moment. 
Hieronder is de las met de voetplaat getoetst op de bezwijkbelasting. 

De las voetplaat-stijl betreft het volgende basisgeval, met keeldoorsnede a=4: 

2.1.1. Doorsnede 
regel 

2.1.2. Doorsnede 
stijl 

2.1.3. Lasverbindi
ngen 
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Figuur 2.2 – Basisgeval lasverbinding 

�� = �� =
��;�

� ∙ ��� ∙ �
=

12 ���

4 �� ∙ (200��) ∙ 100
= 150 �/���

Controle via gecombineerde spanningenmethode: 

(3��
�)�.� ≤ �� (�����)⁄

(3��
�)�.� = (3 ∙ 150�)�.� = 260 � ���⁄

�� (�����)⁄       = 360 (0.80 ∙ 1.25)⁄             = 360.0 � ���⁄

�� = 260 360.0⁄ = �. �� ≤  1.00    =>   O.K. 

De verbinding tussen leuning het val wordt gevormd door 2 bouten M16-8.8, met een 
interne arm van 140 mm. Hiermee is de op te nemen kracht per bout te bepalen: 

��,�� =
���

�
=

12 kNm

1 × 0.14 �
= 85.7 ��

Dit is de bovengrens van de boutkracht omdat de werkelijke ligging van het drukpunt 
een iets grotere arm zal geven. Controle trekkracht in bout: 

��.�� =
�� ∗ ��� ∗ ��

���
=

0.9 × 800
�

��� × 157.0���

1.25
= 90,4��

�� =
��.�

��.�
= �, ��    =>   O.K. 

Voor verbinding van de stijl aan het brugval wordt een (praktisch) zwaarder hoekprofiel 
toegepast: 200x100x15.  

2.1.4. Boutverbin
ding 
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Figuur 2.3 – Verbinding stijl aan brugval 

Het leuningwerk op de landhoofden zal met de zelfde profielen worden uitgevoerd voor 
de stijlen en regels. De stijlhoogte is kleiner, dus voldoet. De voetplaten worden 
250x125x20. Uitgangspunt aangaande de bevestiging op het landhoofd: ankerpatronen 
gelijk aan bestaand, in het werk te controleren. 

De verbinding tussen leuning het val wordt gevormd door 2 bouten M20-8.8, met een 
arm van 62.5 mm tot de rand van de voetplaat: 

2.1.5. Leuningwerk 
landhoofden 

Figuur 2.4 - Voetplaat leuning op landhoofd 
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Hiermee is de op te nemen kracht per bout te bepalen: 

��,�� =
���

�
=

12 kNm

2 × 0.0625 �
= 96 ��

Controle trekkracht in bout: 

��.�� =
�� ∗ ��� ∗ ��

���
=

0.9 × 800
�

��� × 245.0���

1.25
= 141,1��

�� =
��

���.�
= �, ��    =>   O.K. 
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Colofon 

 Opdrachtgever Gemeente Oudewater 

Uitgave Movares Nederland B.V. 

 Kennislijn Gebouwen en Infra 
groep Kunstwerken:Kunstwerken 

Daalseplein 100 
Postbus 2855 
3500 GW  Utrecht 

Telefoon 

 Ondertekenaar 

constructeur 

 Projectnummer MN001272 

Kenmerk D90-MRE-KA-2000178

 2020, Movares Nederland B.V. 

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar 

gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen, of enige andere manier, zonder voorafgaande 

schriftelijke toestemming van Movares Nederland B.V. 
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Bijlage I: Gewichtsberekening bestaand val 

Onderdeel: Val

Gewicht Lengte Aantal Toeslag Subtotaal
KG/.. m - % KG

Houten dek (1000kg/m3) 85x250mm 21,25 m 5 17 0,0% 1806,3

Houten dek (1000kg/m3) 40x155mm 6,2 m 0,77 50,7 0,0% 241,9

Houten dek (1000kg/m3) 140x65mm 9,1 m 4,56 2 0,0% 83,0

slijtlaag (2300kg/m3) t=6mm 13,8 m
2

6,54 4,56 0,0% 411,5

Langsliggers IPE240 30,7 m 4,56 9 5,0% 1322,9

Voorhar IPE240 30,7 m 6,54 1 5,0% 210,8

verdikking flens (120x40) 37,7 m 5 1 0,0% 188,5

Achterhar IPE240 30,7 m 6,54 1 5,0% 210,8

verdikking flens (120x40) 37,7 m 5 1 0,0% 188,5

Middenprofiel IPE240 30,7 m 5 1 5,0% 161,2

console 35 m 0,77 2 10,0% 59,3

Console ophaalpunt 35 m 0,77 1 10,0% 29,6

Windverband T-staal 10,8 m 2,5 2 0,0% 54,0

strip 6,3 m 3 2 0,0% 37,8

leuning - bovenregel L75/75/10 11 m 4,56 2 0,0% 100,3

leuning - onderregel L60/40/6 4,7 m 4,56 2 0,0% 42,9

leuning-staander L75/75/10 11 m 0,9 8 0,0% 79,2

5228,5

Onderdeel: Hameipoort

Gewicht Lengte Aantal Toeslag Subtotaal
KG/.. m - % KG

Staander HEB320 126,7 m 4,165 2 5,0% 1108,2

Balanspriem IPE330 49,1 m 5,175 2 -10,0% 457,4

hanger kruis 20,7 m 4,5 2 0,0% 186,3

1751,8

Onderdeel: Ballastkist

Gewicht Lengte Aantal Toeslag Subtotaal
KG/.. m - % KG

boven/onderplaat t=10 60,4 m 6,86 2 0,0% 828,7

voor/achterplaat t=10 25,9 m 6,86 2 0,0% 355,348

inhoud ballast (beton) 0,75x0,31 558 m 6,86 1 0,0% 3827,88

inhoud vulkist (lucht) 0,15x0,39 -140,4 m 1,8 2 0,0% -505,44

Regelballast - blok (staal) 270x300x80 15,6 stuk 1 12 0,0% 187,2

Regelballast - schijf (staal) Ø360x80 19,5 stuk 1 2 0,0% 39

4732,7

Type Doorsnede

Type Doorsnede

Type Doorsnede
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Projectnummer: MN001272
Project: Vrouwenbrug
Onderdeel: Eenvoudige toetsing draaipunten

Opsteller: H. van Heusden
Versie: 1.0 vrijgegeven
Versiedatum: 16-11-2020

Algemene definities

NAP 0 m:= belastingfactor 

overbelasten
o 1.5:=

lucht 1.25
kg

m
3

:=

BS NAP 8.8m+:=

lucht

olie

water

staal

















1.25

900.00

1010.00

7850.00















kg

m
3

:= belastingfactor 

vermoeiing
v 1.2:= o.v

v

o









:=

ton 1000 kg:=
Fe 7850

kg

m
3

:=
belastingfactor 

eigen gewicht
EG 1.2:=

kJ 1000 J:=

dag day:=
omw 2:=

Fe 12 10
6-


m

m K
:= Assenstelsel

x = brug dwars = vaarrichting;

y = rijrichting;

z = verticaal

Hierdoor positieve hoek, draaiend van van y-as naar z-as.

Indices

o = brug open

d= brug dicht

jr yr:=

mrad
rad

1000
:=

Eolie 1.6GPa:= uur hr:=

EFe 210 GPa:= 0.3:= ORIGIN 1:=

GFe

EFe

2 1 +( )
80.8 GPa=:= Legenda

Geel: Invoerwaarde 

Algemene opmerkingen mbt toepassing Mathcad

- Via een voorkeursinstelling zijn de eenheden in SI ingesteld, dwz, meter, kilogram,

seconde, Kelvin, ampere, candela, mol.

- Bij grafieken worden eenheden vaak weggelaten, en gelden dan in SI, de

standaardeenheid voor een hoek is de radiaal.

Blauw: Refererend naar tabel, grafiek of extern document

Groen: Unity check die kleiner is dan 1.00

Rood: Unity check die groter is dan 1.00

Materiaaleigenschappen [ VOBB:2017 - tabel E.2]

Materiaaleigenschappen [VOBB:2017 - art. 3.3]

Spanningswisselingen

Boutgegevens

Goniometrische formules
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Belastingen/reactiekrachten
Belastingen in gesloten stand van brug  zonder veranderlijke belasting (verkeer, wind enz.)

Uitgangspunt berekening:

Aantal wisselingen in het

verleden en de komende 50jr nwis.leven 1 10
6

:=

Toelichting: exact aantal openingen per jaar is onbekend. Maar er 

wordt verondersteld dat dit ruim onder de 1000/jr zal zijn. 1*10^6 wisselingen

is ruim voldoende om de wisselingen in het verleden en de toekomst (~30jr) 

te verdisconteren.

Gevolgklasse: CC 2:=

Geometrie draaipunten

De draaipunten van de brugconstructie zijn op locatie doormiddel van eenvoudig meetgereedschap en zonder demontage van onderdelen ingemeten.

Afmetingen/geometrie van draaipunten die niet bereikbaar waren zijn op basis van een visuele inspectie en een algemene overzichtstekening ingeschat.
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Draaipunt balans (bestaand)

Aantal draaipunten balans ndraaipunt 2:=

Reactiekracht draaipunt priem t.g.v. eigengewicht:

(ballast + priem)
Fpriem.EG.d 120.6kN EG 145 kN=:=

Optredende kracht per draaipunt: Fpriem.res.d

Fpriem.EG.d

ndraaipunt
72 kN=:=
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Toetsing as

Materiaaleigenschappen [VOBB:2017 - art. 3.3]

asmateriaal onbekend; conservatieve aanname
Materiaalsoort: srt 3:=

soort srt( ) "S235| 40 < t =< 100"=

fu fu srt( ) 360.0 MPa=:=

fy fy srt( ) 215.0 MPa=:=

M0 M0 srt( ) 1.0=:=

Geometrie

Lengtestappen en doorsnedes lastap 0 360 20( )mm:=

dastap 0 75 100( )mm:=

Definitie oplegpunten

en krachten

aastap

bastap

castap













60

200

340











mm

60

200

340











mm=:=

lF.astap

0

aastap

bastap

castap

















0

60

200

340















mm=:=

xastap

A
1 i, 

1

i

n

lastap1 n, 
=



i 1 cols lastap( )..for

A

:=

xastap 0 360 380( ) mm=
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A

lengteastap lastap 380 mm=:= Dmax max dastap( ) 0.1m=:= lmax lengteastap:= dx 1mm:= stappen
lmax

dx
380.0=:= end stappen 1+ 381.0=:=

j 1 end..:= x
j

dx j 1-( ):=

rastapj

A
i

if xastap1 i, 
x
j

< xastap1 i 1+, 


dastap1 i 1+, 

2
, 0, 











i 1 cols xastap( ) 1-..for

B A

Breturn

:=

0 0.1 0.2 0.3 0.4

0.1-

0.05-

0.05

0.1

rastapj

rastap-( )
j

lmax

x
j

Oppervlakte doorsnede A rastap( )
2

:=

Gereduceerde oppervlakte doorsnede A
3

4
A:=

Oppervlaktetraagheidsmoment Ib 4
rastap

4
:=

Polair traagheidsmoment: Ip 2
rastap

4
:=

Weerstandsmoment tegen buiging Wb 4
rastap

3
:=

k 1 2..:=

Belastingen

Reactiekracht in punt A RA F( )
F-

2
:= Som van krachten = 0

Dwarskracht: Fastap

0

0

RA Fpriem.res.d( )
RA Fpriem.res.d( )

Fpriem.res.d

Fpriem.res.d

RA Fpriem.res.d( )
RA Fpriem.res.d( )









0

0

36-

36-

72

72

36-

36-









kN=:=

Vd.o Vd.v Mb.d.o Mb.d.v( ) 0 0 0 0( ):=
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Overbelasten Vermoeiing 

Dwarskracht: Vd.oj

A
i

if lF.astapi
x
j

< lF.astapi 1+
 submatrix Fastap 1, 1, 1, i, ( ), 0, 










B A

i 1 rows lF.astap( ) 1-..for:= Vd.vj

A
i

if lF.astapi
x
j

< lF.astapi 1+
 submatrix Fastap 2, 2, 1, i, ( ), 0, 










B A

i 1 rows lF.astap( ) 1-..for:=

Buigend moment: Mb.d.oj
1

max 1 j 1-, ( )

n

Vd.on 1+
Vd.on

+

2
x
n 1+

x
n

-( )









=

:= Mb.d.vj
1

max 1 j 1-, ( )

n

Vd.vn 1+
Vd.vn

+

2
x
n 1+

x
n

-( )









=

:=

Toetsing overbelasten

n.Ed b.d m.d v.d t.Ed( ) 0 0 0 0 0( ):=

Normaalspanning door normaalkracht: n.Ed 0:= Er is geen normaalkracht aanwezig

Normaalspanning door buigend moment: b.dj
if Wbj

0.00001m
3



< 0, 

Mb.d.oj

Wbj

, 











:=

Rekenwaarde van de normaalspanning door

normaalkrachten en buigende momenten:
t.Ed n.Ed b.d+:=

Gemiddelde schuifspanning door dwarskracht: m.dj
if A

j
0.00001m

2



< 0, 

Vd.oj

A
j

, 











:=

Maximale schuifspanning door dwarskracht: v.dj
if A

j
0.00001m

2



< 0, 

Vd.oj

A
j

, 











:=

Schuifspanning als gevolg van wringing: t.Edj
if A

j
0.00001m

2



< 0, 

0 rastapj


Ipj

, 











:=

Rekenwaarde van de schuifspanning door

dwarskrachten en wringende momenten:
Ed v.d t.Ed+:=
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0 0.1 0.2 0.3 0.4

40-

20-

20

40

Vd.o

kN

x

0 0.1 0.2 0.3 0.4
0

5

10

15

Ed

MPa

x

0 0.1 0.2 0.3

6-

4-

2-

2

Mb.d.o

kN m

x
0 0.1 0.2 0.3 0.4

0

50

100

150

t.Ed

MPa

x

Toetsingen

Unity check overbelasten normaalspanning: UCnormaal.astap.O

max t.Ed( )
min 0.7 fu fy, ( )

M0









0.6=:=

Unity check overbelasten schuifspanning: UCschuif.astap.O

max Ed( )
min 0.7 fu fy, ( )

M0 3









0.1=:=

Unity check overbelasten gecombineerde

spanning:
UCcomb.astap.O

max t.Ed( )
2

3 max Ed( )
2

+

min 0.7 fu fy, ( )
M0









0.6=:=

UCTD.as1.O max UCnormaal.astap.O UCschuif.astap.O, UCcomb.astap.O, ( ) 0.6=:=
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Toetsing vermoeiing

input
"\"

"snede 1"

"D [mm]"

75

"d [mm]"

75

"r [mm]"

0

"Bijlage"

"B"

"Kerfvorm"

"B.2"

"Schroefdraaddikte [mm]"

0

"Aantal spieën aanwezig in snede"

0

"Ruwheidswaarde"

"1.6"









:=

Snede 1: Midden van de as met grootste buigende moment

Dmax max submatrix input 2, rows input( ), 2, 2, ( )( ) mm 75.0 mm=:=

Spanningswisselingen:

Ntc

Nb

Nt

Nv

















nwis.leven

nwis.leven

nwis.leven

nwis.leven

















:=

De draaipunten van de balans worden voornamelijk belast door eigen gewicht en is derhalve constant. Er wordt echter aangenomen dat er tijdens het openen t.g.v. versnellingskracht een klein verschil optreed. 

Spanningsverhouding: 0.9:=

Art. 3.3 - Materiaaleigenschappen

Art. 9.2.1.1 - Kerffactoren

Art. 9.2.1.2 - Groottefactor

Art. 9.2.1.3 - Oppervlaktefactor

Rekenwaarde vermoeiingsduursterkte bij zuivere wisselspanning

Spanningswisselingen

Rekenwaarde vermoeiingsduursterkte anders dan bij zuivere wisselspanning

Nas 0 kN:= Vas Vd.v200






36-( ) kN=:= Mas Mb.d.v200






5.01-( ) kN m=:= Tas 0 0 kN m=:=
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Aas

d
i( ) input

i 1+ 3, ( ) mm

A
i 4

d
i( )

2


i 1 rows input( ) 1-..for

A

44( ) cm
2

=:= Wb.as

d
i( ) input

i 1+ 3, ( ) mm

W
i 32

d
i( )

3


i 1 rows input( ) 1-..for

W

41( ) cm
3

=:= Wt.as

d
i( ) input

i 1+ 3, ( ) mm

W
i 16

d
i( )

3


i 1 rows input( ) 1-..for

W

83( ) cm
3

=:=

Normaalspanning voor trek/druk: Normaalspanning voor buiging: Schuifspanning voor wringing: Gem. schuifspanning voor afschuiving: Maximale schuifspanning voor afschuiving:

tc.Ed

Nas

Aas











0.0( ) MPa=:= b.Ed

Mas

Wb.as











121.0( ) MPa=:= t.Ed

Tas

Wt.as











0.0( ) MPa=:= v.m.Ed

Vas

Aas











8.2( ) MPa=:= v.Ed
4

3 v.m.Ed 10.9( ) MPa=:=

trek buiging wringing dwarskracht

UCtrek
tc.Ed

ffat.tc. .Rd

Mf













0.0( )=:= UCbuig
b.Ed

ffat.b. .Rd

Mf













0.6( )=:= UCwring
t.Ed

ffat.t. .Rd

Mf













0.0( )=:= UCdwars
v.Ed

ffat.v. .Rd

Mf

























0.1( )=:=

Unity checks:

combinatie normaalkracht, dwarskracht, wringend moment combinatie buigend moment, normaalkracht, dwarskracht, wringend moment

UCcomb1
tc.Ed

ffat.tc. .Rd

Mf













2
t.Ed

ffat.t. .Rd

Mf

v.Ed

ffat.v. .Rd

Mf

+












2

+















0.1( )=:= UCcomb2
tc.Ed

ffat.tc. .Rd

Mf

b.Ed

ffat.b. .Rd

Mf

+












2
t.Ed

ffat.t. .Rd

Mf

v.Ed

ffat.v. .Rd

Mf

+












2

+















0.6( )=:=

gedrongen onderdeel

UCgedr
b.Ed

ffat.b. .Rd

Mf













2
v.m.Ed

ffat.v. .Rd

Mf













2

+















0.6( )=:=

UCTD.as1.V max UCcomb1 UCcomb2, UCgedr, ( ) 0.6=:=
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Draaipunt hangstang (bestaand)

Aantal hangstangen: nhstng 2:=

Kracht in hangstangen Fhstng.d 53.1kN EG 63.7 kN=:=

Optredende kracht per hangstang: Fres.hstng.d

Fhstng.d

nhstng
32 kN=:=
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Toetsing as

Getoetst wordt de as in het draaipunt van de hangstang aan het val omdat deze maatgevend is ten aanzien van de belastingen op de as t.o.v. het draaipunt tussen hangstang en balanspriem

Materiaaleigenschappen [VOBB:2017 - art. 3.3]

Materiaalsoort: srt 3:= asmateriaal onbekend; conservatieve aanname

soort srt( ) "S235| 40 < t =< 100"=

fu fu srt( ) 360.0 MPa=:=

fy fy srt( ) 215.0 MPa=:=

M0 M0 srt( ) 1.0=:=

Geometrie

Lengtestappen en doorsnedes lastap 0 90( )mm:=

dastap 0 45( )mm:=

Definitie oplegpunten

en krachten
aastap

bastap









26

52









mm
26

52









mm=:=

lF.astap

0

aastap

bastap

castap

















0

26

52

340















mm=:=

xastap

A
1 i, 

1

i

n

lastap1 n, 
=



i 1 cols lastap( )..for

A

:=

xastap 0 90( ) mm=
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A

lengteastap lastap 90 mm=:= Dmax max dastap( ) 0.0m=:= lmax lengteastap:= dx 1mm:= stappen
lmax

dx
90.0=:= end stappen 1+ 91.0=:=

j 1 end..:= x
j

dx j 1-( ):=

rastapj

A
i

if xastap1 i, 
x
j

< xastap1 i 1+, 


dastap1 i 1+, 

2
, 0, 











i 1 cols xastap( ) 1-..for

B A

Breturn

:=

0 0.02 0.04 0.06 0.08 0.1

0.1-

0.05-

0.05

0.1

rastapj

rastap-( )
j

lmax

x
j

Oppervlakte doorsnede A rastap( )
2

:=

Gereduceerde oppervlakte doorsnede A
3

4
A:=

Oppervlaktetraagheidsmoment Ib 4
rastap

4
:=

Polair traagheidsmoment: Ip 2
rastap

4
:=

Weerstandsmoment tegen buiging Wb 4
rastap

3
:=

k 1 2..:=

Belastingen

Reactiekracht in punt A RA F( ) F-:= Som van krachten = 0

Dwarskracht: Fastap

0

0

RA Fres.hstng.d( )
RA Fres.hstng.d( )

Fres.hstng.d( )
Fres.hstng.d( )









0

0

32-

32-

32

32









kN=:=

Vd.o Vd.v Mb.d.o Mb.d.v( ) 0 0 0 0( ):=
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Overbelasten Vermoeiing 

Dwarskracht: Vd.oj

A
i

if lF.astapi
x
j

< lF.astapi 1+
 submatrix Fastap 1, 1, 1, i, ( ), 0, 










B A

i 1 rows lF.astap( ) 1-..for:= Vd.vj

A
i

if lF.astapi
x
j

< lF.astapi 1+
 submatrix Fastap 2, 2, 1, i, ( ), 0, 










B A

i 1 rows lF.astap( ) 1-..for:=

Buigend moment: Mb.d.oj
1

max 1 j 1-, ( )

n

Vd.on 1+
Vd.on

+

2
x
n 1+

x
n

-( )









=

:= Mb.d.vj
1

max 1 j 1-, ( )

n

Vd.vn 1+
Vd.vn

+

2
x
n 1+

x
n

-( )









=

:=

Toetsing overbelasten

n.Ed b.d m.d v.d t.Ed( ) 0 0 0 0 0( ):=

Normaalspanning door normaalkracht: n.Ed 0:= Er is geen normaalkracht aanwezig

Normaalspanning door buigend moment: b.dj
if Wbj

0.000001m
3



< 0, 

Mb.d.oj

Wbj

, 











:=

Rekenwaarde van de normaalspanning door

normaalkrachten en buigende momenten:
t.Ed n.Ed b.d+:=

Gemiddelde schuifspanning door dwarskracht: m.dj
if A

j
0.000001m

2



< 0, 

Vd.oj

A
j

, 











:=

Maximale schuifspanning door dwarskracht: v.dj
if A

j
0.000001m

2



< 0, 

Vd.oj

A
j

, 











:=

Schuifspanning als gevolg van wringing: t.Edj
if A

j
0.000001m

2



< 0, 

0 rastapj


Ipj

, 











:=

Rekenwaarde van de schuifspanning door

dwarskrachten en wringende momenten:
Ed v.d t.Ed+:=
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0 0.02 0.04 0.06 0.08 0.1

40-

30-

20-

10-

Vd.o

kN

x

0 0.02 0.04 0.06 0.08 0.1
0

10

20

30

Ed

MPa

x

0 0.02 0.04 0.06 0.08

1-

0.8-

0.6-

0.4-

0.2-

Mb.d.o

kN m

x
0 0.02 0.04 0.06 0.08 0.1

0

20

40

60

80

100

t.Ed

MPa

x

Toetsingen

Unity check overbelasten normaalspanning: UCnormaal.astap.O

max t.Ed( )
min 0.7 fu fy, ( )

M0









0.4=:=

Unity check overbelasten schuifspanning: UCschuif.astap.O

max Ed( )
min 0.7 fu fy, ( )

M0 3









0.2=:=

Unity check overbelasten gecombineerde

spanning:
UCcomb.astap.O

max t.Ed( )
2

3 max Ed( )
2

+

min 0.7 fu fy, ( )
M0









0.5=:=

UCTD.as1.O max UCnormaal.astap.O UCschuif.astap.O, UCcomb.astap.O, ( ) 0.5=:=
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Toetsing vermoeiing

input
"\"

"snede 1"

"D [mm]"

45

"d [mm]"

45

"r [mm]"

0

"Bijlage"

"B"

"Kerfvorm"

"B.2"

"Schroefdraaddikte [mm]"

0

"Aantal spieën aanwezig in snede"

0

"Ruwheidswaarde"

"1.6"









:=

Snede 1: Midden van de as met grootste buigende moment

Dmax max submatrix input 2, rows input( ), 2, 2, ( )( ) mm 45.0 mm=:=

Spanningswisselingen:

Ntc

Nb

Nt

Nv

















nwis.leven

nwis.leven

nwis.leven

nwis.leven

















:=

Er wordt aangenomen dat door massatraagheid van de balansligger, de assen in de hangstangen per bewegingscyc lus voor 50%  ontlast worden.

Spanningsverhouding: 0.5:=

Art. 3.3 - Materiaaleigenschappen

Art. 9.2.1.1 - Kerffactoren

Art. 9.2.1.2 - Groottefactor

Art. 9.2.1.3 - Oppervlaktefactor

Rekenwaarde vermoeiingsduursterkte bij zuivere wisselspanning

Spanningswisselingen

Rekenwaarde vermoeiingsduursterkte anders dan bij zuivere wisselspanning

Nas 0 kN:= Vas Vd.v52






32-( ) kN=:= Mas Mb.d.v52






0.78-( ) kN m=:= Tas 0 0 kN m=:=
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Aas

d
i( ) input

i 1+ 3, ( ) mm

A
i 4

d
i( )

2


i 1 rows input( ) 1-..for

A

16( ) cm
2

=:= Wb.as

d
i( ) input

i 1+ 3, ( ) mm

W
i 32

d
i( )

3


i 1 rows input( ) 1-..for

W

9( ) cm
3

=:= Wt.as

d
i( ) input

i 1+ 3, ( ) mm

W
i 16

d
i( )

3


i 1 rows input( ) 1-..for

W

18( ) cm
3

=:=

Normaalspanning voor trek/druk: Normaalspanning voor buiging: Schuifspanning voor wringing: Gem. schuifspanning voor afschuiving: Maximale schuifspanning voor afschuiving:

tc.Ed

Nas

Aas











0.0( ) MPa=:= b.Ed

Mas

Wb.as











87.3( ) MPa=:= t.Ed

Tas

Wt.as











0.0( ) MPa=:= v.m.Ed

Vas

Aas











20.0( ) MPa=:= v.Ed
4

3 v.m.Ed 26.7( ) MPa=:=

trek buiging wringing dwarskracht

UCtrek
tc.Ed

ffat.tc. .Rd

Mf













0.0( )=:= UCbuig
b.Ed

ffat.b. .Rd

Mf













0.7( )=:= UCwring
t.Ed

ffat.t. .Rd

Mf













0.0( )=:= UCdwars
v.Ed

ffat.v. .Rd

Mf

























0.4( )=:=

Unity checks:

combinatie normaalkracht, dwarskracht, wringend moment combinatie buigend moment, normaalkracht, dwarskracht, wringend moment

UCcomb1
tc.Ed

ffat.tc. .Rd

Mf













2
t.Ed

ffat.t. .Rd

Mf

v.Ed

ffat.v. .Rd

Mf

+












2

+















0.4( )=:= UCcomb2
tc.Ed

ffat.tc. .Rd

Mf

b.Ed

ffat.b. .Rd

Mf

+












2
t.Ed

ffat.t. .Rd

Mf

v.Ed

ffat.v. .Rd

Mf

+












2

+















0.8( )=:=

gedrongen onderdeel

UCgedr
b.Ed

ffat.b. .Rd

Mf













2
v.m.Ed

ffat.v. .Rd

Mf













2

+















0.8( )=:=

UCTD.as1.V max UCcomb1 UCcomb2, UCgedr, ( ) 0.8=:=
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Toetsing stangoog
Getoetst wordt het stangoog van de hangstangen. De hangstang is symmetrisch zodat het stangoog aan de val- en balanszijde gelijk zijn.
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Kracht in trekduwstang: Fres.hstng.d 32 kN=

Materiaalsoort: srt 2:=

Art. 3.3 - Materiaaleigenschappen

soort "S235| 16 < t =< 40"=

straal stangoog: Roog 80mm:=

straal gat: roog 22.5mm:=

rz.oog

Roog roog-

2
roog+:=

afstand middellijn gat tot zwaartepunt

doorsnede: 
rz.oog 51.3 mm=

excentriciteit oog: eoog 0mm:=

dikte oog: toog 12mm:= Roog roog-

Roog roog+
0.6=

Aoog Roog roog-( ) toog 690 mm
2

=:= koog 0.17:=
oppervlakte (netto)doorsnede: eoog

Roog roog-
0.0=

elastisch weerstandsmoment doorsnede: Wel.oog
1

6
toog Roog roog-( )

2
 6613 mm

3
=:=

Vergrotingsfactor:

fac 1
Roog roog-

Roog roog+
0.4









if

1.2 otherwise

1.2=:=

spanning door normaalkracht en buigend

moment: t.oog fac 0.5
Fres.hstng.d

Aoog


koog Fres.hstng.d rz.oog

Wel.oog
+ 70 MPa=:=

Unity check overbelasten: UCTD.oog.O
t.oog

min 0.7 fu fy, ( )
M0









0.3=:=
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Groottefactor: kd 1.25:=

factor voor de invloed van de 

gesteldheid van het oppervlak ku 1.1:=

' 1.70:=

0 2.4:=

Grootheid afhankelijk van treksterkte: ktc 0 ':=

Rekenwaarde van vermoeiingsduursterkte bij een

zuivere wisselspanning voor trek en/of druk:
ffat.tc 145.0 MPa=

ffat.tc.Rd

ffat.tc

ktc kd ku



25.8 MPa=:= NEN 6786-1:2017 art. 9.2.1 (1)

Wöhler fu ffat.Rd, n, ( ) A 10

linterp log

1

10
2

2 10
6



10
8

10
10









































log

fu

fu

ffat.Rd

0.55 ffat.Rd

0.55 ffat.Rd





















MPa
1-























, log n( ), 



















 MPa:=

Aantal wisselingen per brugcyclus: nwis.cycl 2:=

Aantal wisselingen in levensduur: nwis.leven nwis.leven nwis.cycl 2.0 10
6

=:=

ffat.tc.W.Rd Wöhler fu ffat.tc.Rd, nwis.leven, ( ) 26 MPa=:=

Spanningsverhouding: 0.9:=

Rekenwaarde van vermoeiingsduursterkte anders

dan bij een zuivere wisselspanning voor trek

en/of druk:

ffat.tc. .Rd

2 ffat.tc.W.Rd

1 - 1 +( )
ffat.tc.W.Rd

fu
+

219 MPa=:= NEN 6786-1:2017 art. 9.2.2 (1)

UCTD.oog.V
t.oog

ffat.tc. .Rd









0.3=:=
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Hoofddraaipunt (bestaand)

Aantal hoofddraaipunten val: ndraaipunt 2:=

Reactiekracht hoofddraaipunt val t.g.v. EG: Fhoofd.EG.d 14kN EG 17 kN=:=

Reactiekracht hoofddraaipunt val t.g.v. 

mobiele belasting + gelijkmatig verdeelde last en EG:
Fhoofd.d

430

20









kN:= rekenwaarde vanuit berekening brugval

Optredende kracht per draaipunt: Fhoofd.res.d

Fhoofd.d

ndraaipunt

215

10









kN=:=
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Toetsing as

Materiaaleigenschappen [VOBB:2017 - art. 3.3]

Materiaalsoort: srt 3:=

soort srt( ) "S235| 40 < t =< 100"= asmateriaal onbekend; conservatieve aanname

fu fu srt( ) 360.0 MPa=:=

fy fy srt( ) 215.0 MPa=:=

M0 M0 srt( ) 1.0=:=

Geometrie

Lengtestappen en doorsnedes lastap 0 260 20( )mm:=

dastap 0 50 80( )mm:=

Definitie oplegpunten

en krachten

aastap

bastap

castap













45

140

235











mm

45

140

235











mm=:=

lF.astap

0

aastap

bastap

castap

















0

45

140

235















mm=:=

xastap

A
1 i, 

1

i

n

lastap1 n, 
=



i 1 cols lastap( )..for

A

:=

xastap 0 260 280( ) mm=
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lengteastap lastap 280 mm=:= Dmax max dastap( ) 0.1m=:= lmax lengteastap:= dx 1mm:= stappen
lmax

dx
280.0=:= end stappen 1+ 281.0=:=

j 1 end..:= x
j

dx j 1-( ):=

rastapj

A
i

if xastap1 i, 
x
j

< xastap1 i 1+, 


dastap1 i 1+, 

2
, 0, 











i 1 cols xastap( ) 1-..for

B A

Breturn

:=

0 0.1 0.2

0.1-

0.05-

0.05

0.1

rastapj

rastap-( )
j

lmax

x
j

Oppervlakte doorsnede A rastap( )
2

:=

Gereduceerde oppervlakte doorsnede A
3

4
A:=

Oppervlaktetraagheidsmoment Ib 4
rastap

4
:=

Polair traagheidsmoment: Ip 2
rastap

4
:=

Weerstandsmoment tegen buiging Wb 4
rastap

3
:=

k 1 2..:=

Belastingen

Reactiekracht in punt A RA F( )
F-

2
:= Som van krachten = 0

Dwarskracht: Fastap

0

0

RA Fhoofd.res.d
1







RA Fhoofd.res.d
2







Fhoofd.res.d
1

Fhoofd.res.d
2

RA Fhoofd.res.d
1







RA Fhoofd.res.d
2

















0

0

108-

5-

215

10

108-

5-









kN=:=

Vd.o Vd.v Mb.d.o Mb.d.v( ) 0 0 0 0( ):=
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Overbelasten Vermoeiing 

Dwarskracht: Vd.oj

A
i

if lF.astapi
x
j

< lF.astapi 1+
 submatrix Fastap 1, 1, 1, i, ( ), 0, 










B A

i 1 rows lF.astap( ) 1-..for:= Vd.vj

A
i

if lF.astapi
x
j

< lF.astapi 1+
 submatrix Fastap 2, 2, 1, i, ( ), 0, 










B A

i 1 rows lF.astap( ) 1-..for:=

Buigend moment: Mb.d.oj
1

max 1 j 1-, ( )

n

Vd.on 1+
Vd.on

+

2
x
n 1+

x
n

-( )









=

:= Mb.d.vj
1

max 1 j 1-, ( )

n

Vd.vn 1+
Vd.vn

+

2
x
n 1+

x
n

-( )









=

:=

Toetsing overbelasten

n.Ed b.d m.d v.d t.Ed( ) 0 0 0 0 0( ):=

Normaalspanning door normaalkracht: n.Ed 0:= Er is geen normaalkracht aanwezig

Normaalspanning door buigend moment: b.dj
if Wbj

0.00001m
3



< 0, 

Mb.d.oj

Wbj

, 











:=

Rekenwaarde van de normaalspanning door

normaalkrachten en buigende momenten:
t.Ed n.Ed b.d+:=

Gemiddelde schuifspanning door dwarskracht: m.dj
if A

j
0.00001m

2



< 0, 

Vd.oj

A
j

, 











:=

Maximale schuifspanning door dwarskracht: v.dj
if A

j
0.00001m

2



< 0, 

Vd.oj

A
j

, 











:=

Schuifspanning als gevolg van wringing: t.Edj
if A

j
0.00001m

2



< 0, 

0 rastapj


Ipj

, 











:=

Rekenwaarde van de schuifspanning door

dwarskrachten en wringende momenten:
Ed v.d t.Ed+:=
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0 0.1 0.2 0.3

200-

100-

100

200

Vd.o

kN

x

0 0.1 0.2 0.3
0

20

40

60

80

Ed

MPa

x

0 0.1 0.2

15-

10-

5-
Mb.d.o

kN m

x 0 0.1 0.2
0

200

400

600

800

1 10
3



t.Ed

MPa

x

Toetsingen

Unity check overbelasten normaalspanning: UCnormaal.astap.O

max t.Ed( )
min 0.7 fu fy, ( )

M0









3.9=:=

Unity check overbelasten schuifspanning: UCschuif.astap.O

max Ed( )
min 0.7 fu fy, ( )

M0 3









0.6=:=

Unity check overbelasten gecombineerde

spanning:
UCcomb.astap.O

max t.Ed( )
2

3 max Ed( )
2

+

min 0.7 fu fy, ( )
M0









3.9=:=

UCTD.as1.O max UCnormaal.astap.O UCschuif.astap.O, UCcomb.astap.O, ( ) 3.9=:=
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Toetsing vermoeiing

input
"\"

"snede 1"

"D [mm]"

50

"d [mm]"

50

"r [mm]"

0

"Bijlage"

"B"

"Kerfvorm"

"B.2"

"Schroefdraaddikte [mm]"

0

"Aantal spieën aanwezig in snede"

0

"Ruwheidswaarde"

"1.6"









:=

Snede 1: Midden van de as met grootste buigende moment

Dmax max submatrix input 2, rows input( ), 2, 2, ( )( ) mm 50.0 mm=:=

Spanningswisselingen:

Ntc

Nb

Nt

Nv

















nwis.leven

nwis.leven

nwis.leven

nwis.leven

















:= Er wordt gerekend met 1*10^6 terwijl er gerekend mag worden met 5*10^5

voor de spanningverhouding wordt de verhouding aangenomen tussen de reactiekracht op het hoofddraaipunt t.g.v. EG+mobiel+vlaklast en reactiekracht t.g.v. EG:

1-:=
spanningsverhouding:

Art. 3.3 - Materiaaleigenschappen

Art. 9.2.1.1 - Kerffactoren

Art. 9.2.1.2 - Groottefactor

Art. 9.2.1.3 - Oppervlaktefactor

Rekenwaarde vermoeiingsduursterkte bij zuivere wisselspanning

Spanningswisselingen

Rekenwaarde vermoeiingsduursterkte anders dan bij zuivere wisselspanning

Nas 0 kN:= Vas Vd.v140






5-( ) kN=:= Mas Mb.d.v140






0.47-( ) kN m=:= Tas 0 0 kN m=:=
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Aas

d
i( ) input

i 1+ 3, ( ) mm

A
i 4

d
i( )

2


i 1 rows input( ) 1-..for

A

20( ) cm
2

=:= Wb.as

d
i( ) input

i 1+ 3, ( ) mm

W
i 32

d
i( )

3


i 1 rows input( ) 1-..for

W

12( ) cm
3

=:= Wt.as

d
i( ) input

i 1+ 3, ( ) mm

W
i 16

d
i( )

3


i 1 rows input( ) 1-..for

W

25( ) cm
3

=:=

Normaalspanning voor trek/druk: Normaalspanning voor buiging: Schuifspanning voor wringing: Gem. schuifspanning voor afschuiving: Maximale schuifspanning voor afschuiving:

tc.Ed

Nas

Aas











0.0( ) MPa=:= b.Ed

Mas

Wb.as











38.1( ) MPa=:= t.Ed

Tas

Wt.as











0.0( ) MPa=:= v.m.Ed

Vas

Aas











2.5( ) MPa=:= v.Ed
4

3 v.m.Ed 3.4( ) MPa=:=

trek buiging wringing dwarskracht

UCtrek
tc.Ed

ffat.tc. .Rd

Mf













0.0( )=:= UCbuig
b.Ed

ffat.b. .Rd

Mf













1.0( )=:= UCwring
t.Ed

ffat.t. .Rd

Mf













0.0( )=:= UCdwars
v.Ed

ffat.v. .Rd

Mf

























0.1( )=:=

Unity checks:

combinatie normaalkracht, dwarskracht, wringend moment combinatie buigend moment, normaalkracht, dwarskracht, wringend moment

UCcomb1
tc.Ed

ffat.tc. .Rd

Mf













2
t.Ed

ffat.t. .Rd

Mf

v.Ed

ffat.v. .Rd

Mf

+












2

+















0.1( )=:= UCcomb2
tc.Ed

ffat.tc. .Rd

Mf

b.Ed

ffat.b. .Rd

Mf

+












2
t.Ed

ffat.t. .Rd

Mf

v.Ed

ffat.v. .Rd

Mf

+












2

+















1.0( )=:=

gedrongen onderdeel

UCgedr
b.Ed

ffat.b. .Rd

Mf













2
v.m.Ed

ffat.v. .Rd

Mf













2

+















1.0( )=:=

UCTD.as1.V max UCcomb1 UCcomb2, UCgedr, ( ) 1.0=:=
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Hoofddraaipunt (nieuw)

Aantal hoofddraaipunten val: ndraaipunt 2:=

Reactiekracht hoofddraaipunt priem t.g.v. EG: Fhoofd.EG.d 14kN EG 17 kN=:=

Reactiekracht hoofddraaipunt priem t.g.v. 

mobiele belasting + gelijkmatig verdeelde last en EG: Fhoofd.d

430

20









kN:= rekenwaarde vanuit berekening brugval

Optredende kracht per draaipunt: Fhoofd.res.d

Fhoofd.d

ndraaipunt

215

10









kN=:=
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Materiaaleigenschappen [VOBB:2017 - art. 3.3]
Toetsing as

Materiaalsoort: srt 39:=

soort srt( ) "C45E + QT| 70 < t.R =< 160"=

fu fu srt( ) 590.0 MPa=:=

fy fy srt( ) 340.0 MPa=:=

M0 M0 srt( ) 1.0=:=

Geometrie

Lengtestappen en doorsnedes lastap 0 83 80 83 20( )mm:=

dastap 0 90 100 110 150( )mm:=

Definitie oplegpunten

en krachten

aastap

bastap

castap













50

2

50

2
33+

80

2
+

50

2
33+ 80+ 33+

50

2
+



















mm

25

98

196











mm=:=

lF.astap

0

aastap

bastap

castap

















0

25

98

196















mm=:=

xastap

A
1 i, 

1

i

n

lastap1 n, 
=



i 1 cols lastap( )..for

A

:=

xastap 0 83 163 246 266( ) mm=
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lengteastap lastap 266 mm=:= Dmax max dastap( ) 0.2m=:= lmax lengteastap:= dx 1mm:= stappen
lmax

dx
266.0=:= end stappen 1+ 267.0=:=

j 1 end..:= x
j

dx j 1-( ):=

rastapj

A
i

if xastap1 i, 
x
j

< xastap1 i 1+, 


dastap1 i 1+, 

2
, 0, 











i 1 cols xastap( ) 1-..for

B A

Breturn

:=

0 0.1 0.2

0.1-

0.05-

0.05

0.1

rastapj

rastap-( )
j

lmax

x
j

Oppervlakte doorsnede A rastap( )
2

:=

Gereduceerde oppervlakte doorsnede A
3

4
A:=

Oppervlaktetraagheidsmoment Ib 4
rastap

4
:=

Polair traagheidsmoment: Ip 2
rastap

4
:=

Weerstandsmoment tegen buiging Wb 4
rastap

3
:=

k 1 2..:=

Belastingen

Reactiekracht in punt A RA F( )
F-

2
:= Som van krachten = 0

Dwarskracht: Fastap

0

0

RA Fhoofd.res.d
1







RA Fhoofd.res.d
2







Fhoofd.res.d
1

Fhoofd.res.d
2

RA Fhoofd.res.d
1







RA Fhoofd.res.d
2

















0

0

108-

5-

215

10

108-

5-









kN=:=

Vd.o Vd.v Mb.d.o Mb.d.v( ) 0 0 0 0( ):=
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Overbelasten Vermoeiing 

Dwarskracht: Vd.oj

A
i

if lF.astapi
x
j

< lF.astapi 1+
 submatrix Fastap 1, 1, 1, i, ( ), 0, 










B A

i 1 rows lF.astap( ) 1-..for:= Vd.vj

A
i

if lF.astapi
x
j

< lF.astapi 1+
 submatrix Fastap 2, 2, 1, i, ( ), 0, 










B A

i 1 rows lF.astap( ) 1-..for:=

Buigend moment: Mb.d.oj
1

max 1 j 1-, ( )

n

Vd.on 1+
Vd.on

+

2
x
n 1+

x
n

-( )









=

:= Mb.d.vj
1

max 1 j 1-, ( )

n

Vd.vn 1+
Vd.vn

+

2
x
n 1+

x
n

-( )









=

:=

Toetsing overbelasten

n.Ed b.d m.d v.d t.Ed( ) 0 0 0 0 0( ):=

Normaalspanning door normaalkracht: n.Ed 0:= Er is geen normaalkracht aanwezig

Normaalspanning door buigend moment: b.dj
if Wbj

0.0001m
3



< 0, 

Mb.d.oj

Wbj

, 











:=

Rekenwaarde van de normaalspanning door

normaalkrachten en buigende momenten:
t.Ed n.Ed b.d+:=

Gemiddelde schuifspanning door dwarskracht: m.dj
if A

j
0.001m

2



< 0, 

Vd.oj

A
j

, 











:=

Maximale schuifspanning door dwarskracht: v.dj
if A

j
0.001m

2



< 0, 

Vd.oj

A
j

, 











:=

Schuifspanning als gevolg van wringing: t.Edj
if A

j
0.001m

2



< 0, 

0 rastapj


Ipj

, 











:=

Rekenwaarde van de schuifspanning door

dwarskrachten en wringende momenten:
Ed v.d t.Ed+:=
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0 0.1 0.2 0.3

200-

100-

100

200

Vd.o

kN

x

0 0.1 0.2 0.3
0

10

20

30

Ed

MPa

x

0 0.1 0.2

10-

5-

5

Mb.d.o

kN m

x
0 0.1 0.2 0.3

0

10

20

30

t.Ed

MPa

x

Toetsingen

Unity check overbelasten normaalspanning: UCnormaal.astap.O

max t.Ed( )
min 0.7 fu fy, ( )

M0









0.1=:=

Unity check overbelasten schuifspanning: UCschuif.astap.O

max Ed( )
min 0.7 fu fy, ( )

M0 3









0.1=:=

Unity check overbelasten gecombineerde

spanning:
UCcomb.astap.O

max t.Ed( )
2

3 max Ed( )
2

+

min 0.7 fu fy, ( )
M0









0.1=:=

UCTD.as1.O max UCnormaal.astap.O UCschuif.astap.O, UCcomb.astap.O, ( ) 0.1=:=
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Toetsing vermoeiing

input

"\"

"snede 1"

"snede 2"

"D [mm]"

100

100

"d [mm]"

90

100

"r [mm]"

2

0

"Bijlage"

"A"

"B"

"Kerfvorm"

"A.1.b"

"B.2"

"Schroefdraaddikte [mm]"

0

0

"Aantal spieën aanwezig in snede"

0

0

"Ruwheidswaarde"

"1.6"

"1.6"











:=

Snede 1: Diameterovergang met kleinste diameter

Snede 2: Midden van de as met grootste buigende moment

Dmax max submatrix input 2, rows input( ), 2, 2, ( )( ) mm 100.0 mm=:=

Spanningswisselingen:

Ntc

Nb

Nt

Nv

















nwis.leven

nwis.leven

nwis.leven

nwis.leven

















:=

Spanningsverhouding: 1-:=

Art. 3.3 - Materiaaleigenschappen

Art. 9.2.1.1 - Kerffactoren

Art. 9.2.1.2 - Groottefactor

Art. 9.2.1.3 - Oppervlaktefactor

Rekenwaarde vermoeiingsduursterkte bij zuivere wisselspanning

Spanningswisselingen

Rekenwaarde vermoeiingsduursterkte anders dan bij zuivere wisselspanning

Nas 0 kN:= Vas

Vd.v
82

Vd.v
110











5-

5









kN=:= Mas

Mb.d.v
82

Mb.d.v
110











0.28-

0.31-









kN m=:= Tas 0 0 kN m=:=
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Aas

d
i( ) input

i 1+ 3, ( ) mm

A
i 4

d
i( )

2


i 1 rows input( ) 1-..for

A

64

79









cm
2

=:= Wb.as

d
i( ) input

i 1+ 3, ( ) mm

W
i 32

d
i( )

3


i 1 rows input( ) 1-..for

W

72

98









cm
3

=:= Wt.as

d
i( ) input

i 1+ 3, ( ) mm

W
i 16

d
i( )

3


i 1 rows input( ) 1-..for

W

143

196









cm
3

=:=

Normaalspanning voor trek/druk: Normaalspanning voor buiging: Schuifspanning voor wringing: Gem. schuifspanning voor afschuiving: Maximale schuifspanning voor afschuiving:

tc.Ed

Nas

Aas











0.0

0.0









MPa=:= b.Ed

Mas

Wb.as











3.9

3.2









MPa=:= t.Ed

Tas

Wt.as











0.0

0.0









MPa=:= v.m.Ed

Vas

Aas











0.8

0.6









MPa=:= v.Ed
4

3 v.m.Ed
1.0

0.8









MPa=:=

trek buiging wringing dwarskracht

UCtrek
tc.Ed

ffat.tc. .Rd

Mf













0.0

0.0









=:= UCbuig
b.Ed

ffat.b. .Rd

Mf













0.1

0.1









=:= UCwring
t.Ed

ffat.t. .Rd

Mf













0.0

0.0









=:= UCdwars
v.Ed

ffat.v. .Rd

Mf

























0.0

0.0









=:=

Unity checks:

combinatie normaalkracht, dwarskracht, wringend moment combinatie buigend moment, normaalkracht, dwarskracht, wringend moment

UCcomb1
tc.Ed

ffat.tc. .Rd

Mf













2
t.Ed

ffat.t. .Rd

Mf

v.Ed

ffat.v. .Rd

Mf

+












2

+















0.0

0.0









=:= UCcomb2
tc.Ed

ffat.tc. .Rd

Mf

b.Ed

ffat.b. .Rd

Mf

+












2
t.Ed

ffat.t. .Rd

Mf

v.Ed

ffat.v. .Rd

Mf

+












2

+















0.1

0.1









=:=

gedrongen onderdeel

UCgedr
b.Ed

ffat.b. .Rd

Mf













2
v.m.Ed

ffat.v. .Rd

Mf













2

+















0.1

0.1









=:=

UCTD.as1.V max UCcomb1 UCcomb2, UCgedr, ( ) 0.1=:=
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1 ObjectDossier

1.1 Objectgegevens

Naam object Ophaalbrug 'Vrouwenbrug' over de Lange Linschoten te Oudewater
Beheerregio Gemeente Woerden
RDX [m] / RDY [m] 121083 / 450545
Adres Noord-Linschoterzandweg 16, Snelrewaard
Ligging:



Ophaalbrug 'Vrouwenbrug' over de Lange Linschoten te Oudewater

Status: Vrijgegeven
Versie: 1.0
Datum: 13-10-2020

Pagina 4 van 44

1.2 Schematische weergave
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1.3 Objectgegevens

Hieronder zijn de gegevens opgenomen, die van belang zijn voor de inventarisatie van de generieke risico's.
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1.4 Decompositie

Van het object is de volgende decompositie opgesteld:

Element
Bouwdeel Locatie

Aandrijving en bewegingswerk (mechanisch)
Aandrijving en bewegingswerk (mechanisch),
Algemeen

Landhoofd - oost

Afsluitbomen
Afsluitbomen Landhoofd - west

Balanspriemen
Balanspriem Landhoofd - oost

Ballastkist
Ballastkist Landhoofd - oost

Geleidebalken
Balken Landhoofden oost en west

Grendelmechaniek
Grendel Hoofdoverspanning (val)

Hameistijlen
Hameistijl (-poort) Landhoofd - oost

Hangstangen
Hangstang Landhoofd - oost

Hoofddraagconstructie
Rijdek

Landhoofd - oost
Landhoofd

Landhoofd - west
Landhoofd Landhoofd - west

Leuningconstructie
Leuning Landhoofden oost en west

Meerpalen
Meerpaal Water

Opleggingen
Oplegstoel Landhoofden oost en west
Oplegzadel

Regelballast
Regelballast Landhoofd - oost

Rij-ijzers
Rij-ijzers Landhoofden oost en west

Rijdek
Rijdek Hoofdoverspanning (val)
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2 Gegevens inspectie

2.1 Inspectiegegevens

Inspecteur(s) John van Dijk, Mark Rekers en Simon Bak
Datum inspectie 5-10-2020
Weersgesteldheid Bewolkt droog
Ingezette hulpmiddelen Rolmaat, meetlint, handgereedschap

2.2 Toelichting op rapportage

De inspectie is uitgevoerd als een conditiemeting conform NEN-2767. De gevonden gebreken zijn aangevuld met een
risicobeoordeling, waarin de gevolgen voor Functionaliteit (R/A), Duurzaamheid (M) en/of Veiligheid (S) zijn beschreven. Waar nodig
zijn per gebrek maatregelen en de bijbehorende kosten opgenomen. Korte toelichting op NEN 2767 scores:

Conditie Omschrijving

1 Uitstekend Het onderdeel vertoont geen tekortkomingen, gebreken of verouderingsverschijnselen.

2 Goed Incidenteel kunnen kleine gebreken of tekortkomingen voorkomen of het verouderingsproces is op gang
gekomen

3 Redelijk Gebreken of tekortkomingen komen voor of zijn al voorgekomen of het verouderingsproces is duidelijk op gang
gekomen.

4 Matig Het verouderingsproces heeft het element duidelijk in zijn greep. Storingen komen plaatselijk voor en/of zijn al
voorgekomen.

5 Slecht Gebreken of tekortkomingen komen voor of zijn al voorgekomen of het verouderingsproces is onomkeerbaar op
gang gekomen.

6 Zeer slecht Er is sprake van een maximaal gebrekenbeeld. Voortdurend treden er storingen op in de functievervulling.
Technisch rijp voor de sloop.

Belang: mate van invloed van het gebrek op het functioneren van het bouwdeel (vooraf in NEN gedefinieerd).
- Gering
- Serieus
- Ernstig

Omvang: hoeveelheid waarin het desbetreffende gebrek zich manifesteert ten opzichte van de totale beschouwde hoeveelheid,
uitgedrukt in een percentage, van het bouwdeel volgens NEN 3699 of het volume van een bouwdeel dat moet worden
vervangen om het gebrek op te lossen.
- < 2 %, het gebrek komt incidenteel voor
- 2% tot 10 %, het gebrek komt plaatselijk voor
- 10 % tot 30 %, het gebrek komt regelmatig voor
- 30 % tot 70 %, het gebrek komt aanzienlijk voor
- ≥ 70 %, het gebrek komt algemeen voor

Intensiteit: indicator die aangeeft in welk stadium het gebrek zich bevindt.
- Laag, beginstadium, het gebrek is nauwelijks waarneembaar.
- Midden, gevorderd stadium, het gebrek is duidelijk waarneembaar.
- Hoog, eindstadium, het gebrek is zeer duidelijk waarneembaar en kan niet of nauwelijks toenemen

Behalve een conditiescore krijgt elk bouwdeel ook een verzorgingsscore. Deze geeft de verzorgingskwaliteit van objecten en
bouwdelen aan. Het gaat er daarbij om in welke mate deze objecten verzorgd en schoon (visueel acceptabel) zijn. De gebreken die
van invloed zijn op de verzorgingsscore worden tekortkomingen genoemd. Dit zijn met name gebreken die betrekking hebben op
technische veroudering en vervuiling.
Voorbeelden hiervan zijn graffiti, plantengroei in een goot, vervuiling en algengroei. De berekening van de verzorgingsscore is gelijk
aan de berekening van de conditiescore.



Ophaalbrug 'Vrouwenbrug' over de Lange Linschoten te Oudewater

Status: Vrijgegeven
Versie: 1.0
Datum: 13-10-2020

Pagina 8 van 44

1. Uitstekend (7)

2. Goed (1)

3. Redelijk (2)

4. Matig (6)

5. Slecht (2)

6. Zeer slecht (0)

1. Uitstekend (15)

2. Goed (1)

3. Redelijk (1)

4. Matig (1)

5. Slecht (0)

6. Zeer slecht (0)

3 Globaal overzicht inspectieresultaten
De staat van het object is beoordeeld als:

Opmerking inspecteur:
De brug verkeert in matige staat. De staat van de stalen bovenbouw is goed. De hoofdoverspanning bestaande uit het stalen val en
de houten dekplanken verkeert in slechte staat. Het volledige val zal op korte termijn vervangen moeten worden. Gelijktijdig dienen de
opleggingen en rij-ijzers vervangen te worden.
De betonconstructie van het civiele gedeelte van de brug verkeert in goede staat, met uitzondering van de betonnen afdekplaten
naast de vleugelwanden. Het lijkt erop dat deze platen regelmatig bereden worden door passerend (zwaar) verkeer waardoor de
constructie is aangetast.

Aangaande de bediening van de brug dienen de afsluitbomen weer bruikbaar gemaakt te worden en dient er gekeken te worden naar
de balansverhouding om het handmatig openen en sluiten te vergemakkelijken.

Conditiescores van bouwdelen Verzorgingsscores van bouwdelen

Bouwdelen met een slechte of zeer slechte conditiescore
Hoofdstuk Bouwdeel Specificatie Conditie
Afsluitbomen Afsluitbomen Staal

Hoofddraagconstructie Rijdek Staal

Bouwdelen met een slechte of zeer slechte verzorgingsscore
Er zijn geen bouwdelen met een slechte of zeer slechte verzorgingsscore.

Bouwdelen met conditie nader onderzoek of niet inspecteerbaar

Er zijn geen bouwdelen met conditie nader onderzoek of niet inspecteerbaar.



Ophaalbrug 'Vrouwenbrug' over de Lange Linschoten te Oudewater

Status: Vrijgegeven
Versie: 1.0
Datum: 13-10-2020

Pagina 9 van 44

4 Overzicht conditiescores Bouwdelen
Hoofdstuk

Bouwdeel Specificatie Conditie Verzorging

Aandrijving en bewegingswerk (mechanisch)
Aandrijving en bewegingswerk (mechanisch),
Algemeen

Mechaniek

Afsluitbomen
Afsluitbomen Staal

Balanspriemen
Balanspriem Staal

Ballastkist
Ballastkist Staal

Geleidebalken
Balken Hout

Grendelmechaniek
Grendel Staal

Hameistijlen
Hameistijl (-poort) Staal

Hangstangen
Hangstang Staal

Hoofddraagconstructie
Rijdek Staal

Landhoofd - oost
Landhoofd Beton

Landhoofd - west
Landhoofd Beton

Leuningconstructie
Leuning Staal

Meerpalen
Meerpaal Hout

Opleggingen
Oplegstoel Staal

Oplegzadel Staal

Regelballast
Regelballast Staal

Rij-ijzers
Rij-ijzers Staal

Rijdek
Rijdek Hout
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5 Inspectie detailgegevens
Element Aandrijving en bewegingswerk (mechanisch)

Bouwdeel Aandrijving en bewegingswerk (mechanisch), Algemeen Conditie Verzorging
Specificatie Mechaniek

Opmerking De handaandrijving functioneert matig.
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Gebrek Instelling, foutief

Conditiemeting conform NEN 2767

Type gebrek Tekortkoming Belang Serieus

Omvang 100% Intensiteit Gevorderd stadium

Hoeveelheid 1

Locatie Landhoofd - oost

Opm. gebrek Het bewegingswerk van de brug is niet goed gebalanceerd. Hierdoor gaat de brug te snel en moeilijk
controleerbaar open. Bij het sluiten is er erg veel kracht benodigd om de brug dicht te krijgen.

RAMS-analyse
Risico bij geen
herstel Ongecontroleerde bewegingen van de brug.

Risicoanalyse

Risiconiveau Risicoaspect Veiligheid (S)

Advies

Maatregel Balans herstellen

Urgentie 0 - 3 jaar
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Gebrek Vervuiling

Conditiemeting conform NEN 2767

Type gebrek Tekortkoming Belang Gering

Omvang 10% Intensiteit Beginstadium

Hoeveelheid 0.2 m2

Locatie Landhoofd - oost

Opm. gebrek De binnenzijde van de behuizing is vervuild met oud smeervet en bladeren.

RAMS-analyse
Risico bij geen
herstel Degradatie van het staal

Risicoanalyse

Risiconiveau Risicoaspect Duurzaamheid (M)

Advies

Urgentie
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Element Afsluitbomen

Bouwdeel Afsluitbomen Conditie Verzorging
Specificatie Staal
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Gebrek Onderdeel, ontbreekt

Conditiemeting conform NEN 2767

Type gebrek Conditioneel gebrek Belang Serieus

Omvang 100% Intensiteit Eindstadium

Hoeveelheid 2

Locatie Landhoofd - west

Opm. gebrek Beide afsluitbomen zijn voorzien van een slot. De sleutel(s) hiervan zijn echter niet in het bezit van de
bedienaar.

RAMS-analyse
Risico bij geen
herstel De brug wordt geopend zonder de afsluitbomen te gebruiken. Hierdoor komt de verkeersveiligheid in gevaar.

Risicoanalyse

Risiconiveau Risicoaspect Veiligheid (S)

Advies

Maatregel Sloten vervangen

Urgentie 0 - 3 jaar
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Element Balanspriemen

Bouwdeel Balanspriem Conditie Verzorging
Specificatie Staal

Opmerking Verkeert in goede staat
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Element Ballastkist

Bouwdeel Ballastkist Conditie Verzorging
Specificatie Staal

Opmerking Verkeert in goede staat
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Element Geleidebalken

Bouwdeel Balken Conditie Verzorging
Specificatie Hout

Opmerking De geleidebalken verkeren in redelijke staat.
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Element Grendelmechaniek

Bouwdeel Grendel Conditie Verzorging
Specificatie Staal

Opmerking Functioneert naar behoren, maar dient verbeterd te worden.
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Gebrek Onderdeel, ontbreekt

Conditiemeting conform NEN 2767

Type gebrek Conditioneel gebrek Belang Serieus

Omvang 100% Intensiteit Gevorderd stadium

Hoeveelheid 1

Locatie Hoofdoverspanning (val)

Opm. gebrek De borgpen van het grendelmechaniek is eenvoudig door passanten te verwijderen. Na het verwijderen van de
borging loopt de grendel terug waardoor de brug gaat klapperen. Deze situatie is ook zo aangetroffen.

RAMS-analyse
Risico bij geen
herstel Onveilige situaties.

Risicoanalyse

Risiconiveau Risicoaspect Veiligheid (S)

Advies

Maatregel Borgpen voorzien van een hangslot

Urgentie 0 - 3 jaar
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Element Hameistijlen

Bouwdeel Hameistijl (-poort) Conditie Verzorging
Specificatie Staal

Opmerking Verkeert in goede staat
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Gebrek Afbrokkeling

Conditiemeting conform NEN 2767

Type gebrek Conditioneel gebrek Belang Ernstig

Omvang 5% Intensiteit Gevorderd stadium

Hoeveelheid 1

Locatie Landhoofd - oost

Opm. gebrek Een hoek van de betonnen opstort van de noordelijke hameistijl is afgebrokkeld.

RAMS-analyse
Risico bij geen
herstel Verdere degradatie van de betonconstructie.

Risicoanalyse

Risiconiveau Risicoaspect Duurzaamheid (M)

Advies

Maatregel Beton herstellen

Urgentie 0 - 3 jaar
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Element Hangstangen

Bouwdeel Hangstang Conditie Verzorging
Specificatie Staal

Opmerking Verkeert in goede staat, dient gereinigd te worden.
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Gebrek Aangroei

Conditiemeting conform NEN 2767

Type gebrek Tekortkoming Belang Gering

Omvang 100% Intensiteit Beginstadium

Hoeveelheid 2 stuks

Locatie Landhoofd - oost

Opm. gebrek De hangstangen vertonen aangroei van mos.

RAMS-analyse
Risico bij geen
herstel Degradatie van de conservering.

Risicoanalyse

Risiconiveau Risicoaspect Duurzaamheid (M)

Advies

Maatregel Reinigen

Urgentie 0 - 3 jaar
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Element Hoofddraagconstructie

Bouwdeel Rijdek Conditie Verzorging
Specificatie Staal
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Gebrek Corrosie, uniform

Conditiemeting conform NEN 2767

Type gebrek Conditioneel gebrek Belang Serieus

Omvang 100% Intensiteit Eindstadium

Hoeveelheid 1

Locatie Hoofdoverspanning (val)

Opm. gebrek De hoofddraagconstructie is zwaar aangetast door corrosie.

RAMS-analyse
Risico bij geen
herstel Degradatie van het materiaal en de constructie.

Risicoanalyse

Risiconiveau Risicoaspect Duurzaamheid (M)

Advies

Maatregel Vervangen hoofddraagconstructie

Urgentie 0 - 3 jaar
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Element Landhoofd - oost

Bouwdeel Landhoofd Conditie Verzorging
Specificatie Beton
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Gebrek Deformatie, niet kritiek

Conditiemeting conform NEN 2767

Type gebrek Conditioneel gebrek Belang Serieus

Omvang 100% Intensiteit Gevorderd stadium

Hoeveelheid 2 stuks

Locatie Landhoofd - oost

Opm. gebrek
De Betonplaten ter plaatse van de vleugelwanden aan weerszijden van de rijweg zijn verzakt en gescheurd.
Aan de noordzijde is de betonplaat afgedekt met een rijplaat. Onder beide platen bevindt zich een grote holle
ruimte. Onduidelijk is hoe de platen zijn gekoppeld aan de landhoofden.

RAMS-analyse
Risico bij geen
herstel Verdere verzakking en beschadiging van de betonplaten.

Risicoanalyse

Risiconiveau Risicoaspect Duurzaamheid (M)

Advies

Maatregel Constructie herstellen

Urgentie 0 - 3 jaar
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Element Landhoofd - west

Bouwdeel Landhoofd Conditie Verzorging
Specificatie Beton
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Gebrek Deformatie, niet kritiek

Conditiemeting conform NEN 2767

Type gebrek Conditioneel gebrek Belang Serieus

Omvang 100% Intensiteit Beginstadium

Hoeveelheid 2 stuks

Locatie Landhoofden - west

Opm. gebrek
De Betonplaten ter plaatse van de vleugelwanden aan weerszijden van de rijweg zijn verzakt en gescheurd.
Onder beide platen bevindt zich een grote holle ruimte. Onduidelijk is hoe de platen zijn gekoppeld aan de
landhoofden.

RAMS-analyse
Risico bij geen
herstel Verdere verzakking en beschadiging van de betonplaten.

Risicoanalyse

Risiconiveau Risicoaspect Duurzaamheid (M)

Advies

Maatregel Constructie herstellen

Urgentie 0 - 3 jaar
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Gebrek Vervuiling

Conditiemeting conform NEN 2767

Type gebrek Tekortkoming Belang Gering

Omvang 70% Intensiteit Gevorderd stadium

Hoeveelheid 1

Locatie Landhoofd - west

Opm. gebrek Nabij de opleggingen is sprake van veel vervuiling in de vorm van straatvuil en roestschollen.

RAMS-analyse

Risiconiveau Risicoaspect Duurzaamheid (M)

Advies

Maatregel Reinigen

Urgentie 0 - 3 jaar
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Element Leuningconstructie

Bouwdeel Leuning Conditie Verzorging
Specificatie Staal

Opmerking Het leuningwerk verkeert in goede staat.
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Element Meerpalen

Bouwdeel Meerpaal Conditie Verzorging
Specificatie Hout

Opmerking De meerpalen verkeren in redelijke staat.
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Element Opleggingen

Bouwdeel Oplegstoel Conditie Verzorging
Specificatie Staal

Gebrek Corrosie, uniform

Conditiemeting conform NEN 2767

Type gebrek Conditioneel gebrek Belang Serieus

Omvang 80% Intensiteit Gevorderd stadium

Hoeveelheid 3

Locatie Landhoofden oost en west

Opm. gebrek De opleggingen zijn gecorrodeerd en ingesleten.

RAMS-analyse
Risico bij geen
herstel Degradatie van het materiaal.

Risicoanalyse

Risiconiveau Risicoaspect Duurzaamheid (M)

Advies

Maatregel Vervangen

Urgentie 0 - 3 jaar

Bouwdeel Oplegzadel Conditie Verzorging
Specificatie Staal
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Gebrek Deformatie, niet kritiek

Conditiemeting conform NEN 2767

Type gebrek Conditioneel gebrek Belang Serieus

Omvang 100% Intensiteit Gevorderd stadium

Hoeveelheid 3 stuks

Locatie Landhoofden oost en west

Opm. gebrek De oplegzadels zijn ter plaatse van de contactpunten ingesleten. De brug wordt ongelijkmatig ondersteund en
klappert.

RAMS-analyse
Risico bij geen
herstel Verergering van de symptomen.

Risicoanalyse

Risiconiveau Risicoaspect Functionaliteit (R/A)

Advies

Maatregel Vervangen

Urgentie 0 - 3 jaar
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Element Regelballast

Bouwdeel Regelballast Conditie Verzorging
Specificatie Staal
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Gebrek Corrosie, uniform

Conditiemeting conform NEN 2767

Type gebrek Conditioneel gebrek Belang Serieus

Omvang 100% Intensiteit Beginstadium

Hoeveelheid 2 m2

Locatie Landhoofd - oost

Opm. gebrek De binnenzijde van het regelballastcompartiment is aangetast door oppervlakkige corrosie.

RAMS-analyse
Risico bij geen
herstel Verdere degradatie van het staal.

Risicoanalyse

Risiconiveau Risicoaspect Duurzaamheid (M)

Advies

Maatregel Conservering herstellen

Urgentie 0 - 3 jaar
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Gebrek Lekkage

Conditiemeting conform NEN 2767

Type gebrek Conditioneel gebrek Belang Serieus

Omvang 100% Intensiteit Gevorderd stadium

Hoeveelheid 1

Locatie Landhoofd - oost

Opm. gebrek De afdichting van het regelballastcompartiment functioneert onvoldoende. Hierdoor komt er veel hemelwater
aan de binnenzijde terecht met corrosie tot gevolg.

RAMS-analyse

Risiconiveau Risicoaspect Duurzaamheid (M)

Advies

Maatregel Afdichting herstellen

Urgentie 0 - 3 jaar
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Element Rij-ijzers

Bouwdeel Rij-ijzers Conditie Verzorging
Specificatie Staal
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Gebrek Scheur, constructief

Conditiemeting conform NEN 2767

Type gebrek Conditioneel gebrek Belang Ernstig

Omvang 20% Intensiteit Eindstadium

Hoeveelheid 2

Locatie Landhoofden oost en west

Opm. gebrek De Rij-ijzers aan beide zijden van de brug zijn versleten en vertonen scheurvorming.

RAMS-analyse
Risico bij geen
herstel

Verdere verslechtering van de rij-ijzers. De constructie van de brug en die van passerende voertuigen komt
hiermee in gevaar.

Risicoanalyse

Risiconiveau Risicoaspect Duurzaamheid (M)

Advies

Maatregel Rij-ijzers vervangen

Urgentie 0 - 3 jaar
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Element Rijdek

Bouwdeel Rijdek Conditie Verzorging
Specificatie Hout

Opmerking Het dek verkeert in matige staat.
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Gebrek Breuk

Conditiemeting conform NEN 2767

Type gebrek Conditioneel gebrek Belang Ernstig

Omvang 10% Intensiteit Gevorderd stadium

Hoeveelheid 5

Locatie Hoofdoverspanning (val)

Opm. gebrek De dekplanken zijn op meerdere plekken doorgerot en deels afgebroken.

RAMS-analyse
Risico bij geen
herstel Degradatie van de houten planken waardoor de veiligheid in het geding komt.

Risicoanalyse

Risiconiveau Risicoaspect Veiligheid (S)

Advies

Maatregel Dek vervangen

Urgentie 0 - 3 jaar
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7 Nader onderzoek
Geen nader onderzoek benodigd.
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8 Meerjarenonderhoudsplanning en budgetraming
Zie voor onderbouwing van de kosten hoofdstuk 5.

Kostenindicatie (Prijspeil 2019) Kosten in periode
Element, Bouwdeel, Specificatie, Maatregel N.v.t. 0-3 jr 3-6 jr 6-10 jr Vast
Totaal €0 €0 €0 €0

Bovengenoemde bedragen zijn de geschatte onderhoudskosten per maatregel, exclusief het reguliere onderhoud, voor de komende
jaren. Bij het gelijktijdig uitvoeren van verschillende maatregelen kan een verlaging van de kosten bereikt worden.

De kostenindicaties voor de onderhoudsmaatregelen zijn inclusief:
- winst;
- risico;
- algemene kosten;
- onvoorzien.

En exclusief:
- B.T.W.
- eventuele verkeersmaatregelen;
- eventuele milieumaatregelen;
- voorbereiding;
- toezicht/ directievoering;
- Personeelskosten opdrachtgever;

De bandbreedte van de genoemde kosten bedraagt 20 % (+/-)
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Vragen ex artikel 34 RvO 

De Vrouwenbrug verkeert als gevolg van jarenlang achterstallig onderhoud, overbelasting door zwaar 

(landbouw) verkeer en een recente aanrijding in deplorabele toestand. Volgens technisch onderzoek 

kost herstel € 485.000. In de Programmabegroting 2020-2023 is voor de renovatie van de brug € 

210.000 gereserveerd.  Voor de meerkosten ad € 195.000 is een raadsbesluit nodig. Het college wil 

daar gelet op de urgentie van renovatie en zijn zorgplicht niet op wachten en heeft besloten de 

aanbestedingsprocedure door te zetten. Deze handelwijze is voor De Wakkere Geelbuik aanleiding 

voor de volgende vragen en het volgende dringende verzoek: 

1. Waaruit bestaat de zorgplicht en de urgentie/haast van de renovatie van de brug?  

De brug wordt slechts zeer beperkt gebruikt door de recreatievaart en vormt in gesloten toestand 

geen gevaar voor de passanten, evenmin voor het in de buurt toegestane verkeer. Daarbij komt dat 

de brug ook bij versnelde uitvoering van de werkzaamheden dit vaarseizoen niet meer gebruikt zal 

kunnen worden. Het ligt dat ook voor de hand om de werkzaamheden buiten het vaarseizoen uit te 

voeren en de brug tot nader order buiten gebruik te (blijven) stellen. 

 

2. Hoe en door welke partij(en) is het technisch onderzoek uitgevoerd en welke zijn de bevindingen? 

Ik zie het onderzoeksrapport graag tegemoet. 

 

3. Is u bekend dat Machinefabriek De Hollandsche IJssel, de ontwerper en bouwer van de brug,  ook 

een technische inspectie uitgevoerd heeft?  

 

4. Zijn de bevindingen van deze inspectie en het bijbehorende advies bij u bekend? 

Machinefabriek De Hollandsche IJssel is desgevraagd bereid en in staat de volledige renovatie binnen 

het in de programmabegroting 2020-2023 gereserveerde krediet (€ 210.000) uit te voeren.  

 

Verzoek 

Ik verzoek u dringend om de aanbestedingsprocedure op te schorten en de gebruikelijke 

besluitvormingsprocedure te doorlopen. 

  

Ik zie de antwoorden graag binnen de gebruikelijke termijn en uw reactie op het verzoek per 

omgaande tegemoet. 

 

Wim Knol 

De Wakkere Geelbuik, 30 juli 2021 


