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1 DILATATIES VAN BRUGGEN 
 

In de lagere school leert men de kinderen dat alle vaste stoffen uitzetten of inkrimpen ingevolge een 
stijging of daling van de temperatuur. De onderwijzer gebruikt hierbij als klassiek voorbeeld dat een 
brug verlengt of verkort naargelang de omgevingstemperatuur en dat er daarom uitzetvoegen moeten 
voorzien worden. 

 

Dit eenvoudige principe wordt in de praktijk echter wel eens veronachtzaamd. Men is zich niet altijd 
goed bewust van de problemen die kunnen ontstaan indien een brug niet vrij kan dilateren. 

 

Beton en staal zetten uit of krimpen pro rata van 1 mm per 10 m en per 10 °C temperatuurverschil. 
Hoe massiever een bouwwerk hoe kleiner de temperatuursverschillen en dus hoe kleiner de dilataties. 
Dunwandige constructies aan regen en zonneschijn blootgesteld kunnen in sterke mate bewegen. Bij 
stalen bruggen met een zwarte bedekking is dit nog meer uitgesproken. 

 

In het geval van massieve constructies en met niet te grote overspanningen (bv. kokerbruggen) stellen 
zich normaal geen problemen met thermische invloeden en worden ook geen bijzondere schikkingen 
genomen. Hierna wordt alleen het klassiek geval beschouwd van een brug met een bovenbouw die in 
principe moet kunnen dilateren. 

 

Voor betonnen bruggen houdt men meestal rekening met een temperatuurvariatie van 20 °C ten 
opzichte van een gemiddelde temperatuur van 10 °C, dus max. 30 °C en min. -10 °C. Een brug van 
100 m lang kan dus 2 cm verlengen of 2 cm verkorten ten opzichte van de gemiddelde stand. De 
totale beweging bedraagt aldus 4 cm. Wegens de enorm hoge krachten die kunnen optreden indien 
de thermische uitzetting belemmerd wordt is een extra speling aangewezen. Voor stalen bruggen 
houdt men rekening met temperatuursschommelingen van 30 °C. 

 

Meestal is het niet nodig om rekening te houden met lengteveranderingen in dwarszin. Voor zeer 
brede bruggen kan dit echter wel nodig zijn. 

 

Bij bruggen in spanbeton moet men naast de thermische werkingen ook rekening houden met : 

 

- een elastische verkorting door het voorspannen ; 

- een uitgestelde verkorting door krimp- en kruipverschijnselen. 

 

De ervaring toont aan dat bij oudere bruggen de uiteindelijke verkorting ingevolge kruip groter is dan 
verwacht bij het ontwerp. Deze verkorting is onder andere afhankelijk van de betonkwaliteit op het 
ogenblik van het voorspannen. 

 

Een goed inzicht in de mogelijke vervormingen is van belang om een idee te verkrijgen van de 
werking van opleggingen en uitzetvoegen. Deze worden hierna afzonderlijk behandeld. Ook de 
specifieke problemen bij scheve bruggen komen daarbij aan bod. 
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2 FUNCTIE VAN OPLEGGINGEN 
 

Een belasting doet de uiteinden van een balk of een plaat draaien in het verticale vlak. Indien het 
uiteinde zonder meer zou rusten op de ondersteuningsconstructie dan zou er ingevolge de rotatie 
alleen nog contact zijn over een smalle strook.  

 

 

 

De plaatselijke druk zou dermate toenemen dat het materiaal van de ondersteuning en mogelijk van 
de ligger of plaat zou worden verpletterd. Om dat te voorkomen voorziet men opleggingen zodanig dat 
de druk op de boven- en op de onderbouw behoorlijk wordt verdeeld en dat een hoekverdraaiing 
mogelijk is. 

 

  

 

De opleggingen moeten bovendien zo worden opgevat dat ze enerzijds de thermische bewegingen 
nauwelijks hinderen en anderzijds beletten dat de bovenbouw in zijn geheel verschoven wordt door 
horizontale belastingen zoals remkrachten of middelpuntvliedende krachten. 

 

In sommige gevallen is ook een opwaartse reactie vanwege de bovenbouw mogelijk. 
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3 VASTE EN BEWEEGBARE OPLEGGINGEN 
 

Vaste opleggingen beletten elke horizontale beweging maar laten een draaiing toe in hetzij één 
richting (scharnieroplegging) hetzij in alle richtingen (taatsoplegging, potoplegging, 
bolsegmentoplegging). 

 

Deze vaste opleggingen moeten naast de verticale belasting eveneens instaan voor het opvangen van 
de horizontale krachten. 

 

Beweegbare opleggingen laten een horizontale verplaatsing toe in één of in meerdere richtingen en 
een draaiing om tenminste één horizontale as. De beweging kan gebeuren door rollen of door glijden 
of door draaiing van een pendel. 

 

Om een belaste, beweegbare oplegging te verplaatsen moet steeds een zekere weerstand worden 
overwonnen. Op een beweegbaar steunpunt is er dus eveneens een horizontale, meestal beperkte, 
belasting mogelijk. Ingevolge de wet van actie en reactie krijgt men deze belasting eveneens op het 
vaste steunpunt. 
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4 SCHIKKING VAN VASTE EN BEWEEGBARE OPLEGGINGEN 
 

Vroeger werd steeds gekozen voor een vast steunpunt. Alle andere steunpunten waren bijgevolg 
beweegbaar. Bij de keuze van het vaste steunpunt bij meerdere overspanningen wordt rekening 
gehouden met de mogelijkheid voor het opnemen van de horizontale belasting en de optredende 
bewegingen aan de voegen.  

 

 

Een landhoofd is dikwijls goed geschikt om de horizontale belasting door een vast steunpunt op te 
nemen. De beweging aan het ander landhoofd is dan evenwel groot. Bij een vast steunpunt op een 
pijler zal de beweging verdeeld worden over beide landhoofden. Het opvangen van de horizontale 
belasting door een pijler is evenwel moeilijker. 

 

Bij recentere bruggen werd daarom dikwijls gekozen voor een zogenaamd fictief vast punt. Men laat 
alle opleggingen (of tenminste een belangrijk deel), in functie van hun stijfheid, een deel van de 
horizontale krachten opnemen. Bij een symmetrische opstelling zal het midden van de brug zich niet 
verplaatsen. Dit noemt men dan een fictief vast punt, het valt niet noodzakelijk samen met een 
steunpunt. 

 

Bij een rechte brug met een vast steunpunt worden op dat steunpunt opleggingen geplaatst met een 
scharniermogelijkheid rond een as loodrecht op de langsas van de brug. Op andere steunpunten 
komen beweegbare opleggingen die kunnen bewegen volgens de langsas van de brug en draaien 
rond een as loodrecht op de langsas. 
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Bij een scheve brug met een vast steunpunt kan dezelfde schikking genomen worden als bij een 
rechte brug als alle opleggingen loodrecht op de langsas van de brug geplaatst worden. 

 

 

Als bij een scheve brug de opleggingen alleen beweegbaar zijn loodrecht op de pijlers en de 
landhoofden is de zaak gecompliceerder. Theoretisch is het mogelijk aldus de thermische 
vervormingen op te nemen. Er mag echter slechts één vaste oplegging zijn (die de volledige 
horizontale belasting moet kunnen opnemen), alle andere opleggingen (ook op hetzelfde steunpunt) 
moeten beweegbaar zijn loodrecht op de as van pijlers en landhoofden. 

 

 

Aldus ontstaat een (zeer kleine) rotatie van de brug in zijn vlak onder invloed van thermische 
werkingen. Op eenzelfde steunpunt is de beweging verschillend naargelang de plaats en het verschil 
is des te groter naarmate de brug schever is. Lange rolopleggingen of pendelwanden zijn hiervoor niet 
geschikt. Bij deze theoretische beschouwingen is dan nog geen rekening gehouden met de effecten 
van kruip. Met deze oplossing is het dus aangewezen dat er ook enige beweging mogelijk is volgens 
de as van de pijlers en landhoofden. Scheef geplaatste rollen zijn dus beter te vermijden. 
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5 BETONNEN OPLEGGINGEN 
Betonscharnieren zijn eenvoudig en goedkoop uit te voeren en laten relatief grote hoekverdraaiing 
toe. De laatste jaren zijn ze echter in onbruik geraakt om redenen van duurzaamheid en om dat er 
elastomeeropleggingen op de markt zijn die eenvoudig te plaatsen zijn en vervangbaar. 

 

Hieronder volgt een korte bespreking van de Freyssinet- en Mesnager-scharnieren omdat deze nog 
voorkomen in vele “oudere” betonconstructies. 

5.1 Freyssinetscharnier 

Een Freyssinetscharnier ontstaat door een plaatselijke vernauwing, over een hoogte van niet meer 
dan 2 cm, van de doorsnede die de drukkracht overbrengt. 

 

 

Een dergelijke scharnier laat een kleine hoekverdraaiing toe zonder dat er schade ontstaat aan het 
beton in de keeldoorsnede. Onder en boven de scharnier moet er voldoende wapening zijn 
aangebracht om splijten te voorkomen. 

  

Ongewapend kan de keeldoorsnede een beperkte horizontale kracht overbrengen. Bij grotere 
horizontale krachten worden soms alleen verticale wapeningstaven, maar meestal kruiselings 
aangebrachte wapeningsstaven, voorzien. 

 

Betonnen pendels eindigend in dergelijke scharnieren kunnen dienen als beweegbare opleggingen. 
Dit kan zelfs een volledige pijler zijn bij een kleinere brug waar de verplaatsingen beperkt zijn. 
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5.2 Mesnagerscharnier 

Een Mesnagerscharnier bestaat uit kruiselings geplaatste wapeningsstaven, die over een lengte van 
ongeveer tienmaal hun diameter niet ingestort zijn. Over deze lengte wordt normaal een 
mortelomhulling aangebracht als bescherming tegen corrosie. Bij een dergelijke scharnier wordt de 
volledige belasting door de staven opgenomen. Ze komt vooral in aanmerking als er belangrijke 
opwaartse reacties mogelijk zijn, al dan niet in combinatie met belangrijke horizontale belastingen. 

  

 

Om met betonnen pendels met Freyssinetscharnieren belangrijke opwaartse reacties te kunnen 
opnemen worden deze soms voorgespannen waarbij de kabels of draden dan gewoon door de 
keeldoorsnede passeren. Het hoeft geen betoog dat dit zeer kwetsbare plaatsen zijn. 

 

Een kolom of wand, onderaan ingeklemd in de pijlerzool, met bovenaan een vaste oplegging kan toch 
als een beweegbare oplegging beschouwd worden als de kolom of wand voldoende vervormbaar is. 
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6 STALEN OPLEGGINGEN 
 

Stalen opleggingen werden vroeger zeer veel toegepast. Meestal werd gietstaal gebruikt. Er is een 
zeer groot gamma gebruikte systemen. 

 

Voor vaste opleggingen : 

- stalen scharnier 

 

- twee stalen platen, waarvan één afgerond 
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- rol tussen platen met afzonderlijke vergrendelingen tegen horizontale verplaatsingen; 

 

- taatsoplegging 

 

Voor beweegbare opleggingen : 

 

- rol tussen platen: 
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- twee (of soms meerdere) stalen rollen met scharnier er boven 

 

 

Bij rollen is er slechts beweging mogelijk in één richting. Om te vermijden dat de rollen eventueel 
zouden verschuiven, werden soms bijzondere schikkingen voorzien zoals nokken, tanden …. 
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Het voordeel van stalen rollen is dat er grote krachten kunnen overgebracht worden. De rolweerstand 
is in principe zeer klein. Bij de bouw is een voorinstelling mogelijk om rekening te houden met de 
verkorting door krimp en kruip. De positionering bij de bouw is van groot belang. De platen moeten 
perfect horizontaal liggen en de as van de rol precies loodrecht op de langsbeweging. 

 

Als nadelen kunnen vermeld worden : 

 

- kans op corrosie; 

- bij aanwezigheid van vuil kan de rolweerstand zeer sterk oplopen of kan de rol scheef komen te 
liggen. 

 

Als de rolweerstand veel hoger oploopt dan waarmee bij het ontwerp rekening werd gehouden, kan dit 
tot belangrijke schade leiden aan de opleggingen en hun verankeringen. 
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7 KUNSTSTOFOPLEGGINGEN 

7.1 Algemeen 

7.1.1 Gebruikte materialen 

Courant worden twee soorten kunststof gebruikt : 

- polychloropreen, een kunstrubber beter bekend onder de handelsnaam neopreen; 

- polytetrafluorethyleen (PTFE), beter bekend onder de handelsnaam teflon. 

 

De vervormbaarheid van neopreen is afhankelijk van de hardheid en de temperatuur, maar is altijd 
groot. Het zou niet geschikt zijn om grote verticale belastingen te dragen indien zijn horizontale 
uitzetting niet op de een of andere wijze wordt tegengegaan. Het volume van kunstrubber verandert 
nagenoeg niet bij vervorming, in tegenstelling met wat velen denken. Langzame oxidatie door de 
zuurstof van de lucht en vooral door ozon maakt kunstrubber eveneens harder aan het 
buitenoppervlak. Het proces wordt versneld door blootstelling aan zonlicht en warmte. 

Teflon, een witte kunststof, heeft de opvallende eigenschap dat er weinig wrijving is tussen teflon en 
andere materialen. De wrijvingscoëfficiënt vermindert bij toenemende contactdruk en is geringer na 
enkele glijbewegingen onder belasting dan gedurende de eerste beweging. Daarenboven veranderen 
de eigenschappen van teflon niet bij veroudering, wordt het door bijna geen enkele stof aangetast en 
vertoont het weinig sleet. 

 

7.1.2 Types opleggingen 

Moderne types die gebruikt worden bij hedendaagse bruggen zijn: 

- Elastomeeropleggingen 

- Potopleggingen 

- Bolvormige opleggingen 

 

Al deze types worden hieronder uitgebreid beschreven.  

7.1.2.1 Glijopleggingen 

De meeste opleggingen kunnen uitgebreid worden als glijopleggingen. 

De glijding gebeurt door een plaat gepolijst roestvrij of hard verchroomd staal op een blad PTFE. 
Aangezien hierdoor alleen een horizontale verplaatsing mogelijk is, moet een glijoplegging aangevuld 
worden met een element dat een rotatie toelaat. De combinatie inox-PTFE garandeert een zeer lage 
wrijving, vergelijkbaar met een stalen rol. Dit type laat een voorinstelling toe om rekening te houden 
met de krimp en kruip van de bovenbouw. Een beweging is mogelijk in alle richtingen. Met 
stootnokken kan evenwel een beweging in één richting geblokkeerd worden. Soms zijn in de laag 
PTFE holten voorzien die bij de montage gevuld worden met een speciaal vet. 

 

7.2 Elastomeeropleggingen 

 

De zijwaartse uitzetting van een belast blok rubber kan verhinderd worden door er stalen platen in te 
voorzien. Dit insnoeren van een laag rubber tussen twee platen noemt men fretteren. De figuur toont 
een voorbeeld. Om de afschuifkrachten tussen staal en rubber te kunnen opnemen, moet er een 
goede hechting zijn tussen staal en rubber. De verbinding gebeurt door vulkanisatie. De stalen platen 
moeten natuurlijk de horizontale krachten kunnen opnemen, waaraan zij door de schuifkrachten 
worden onderworpen. 

7.2.1 Historisch 

Oorspronkelijk werden dergelijke opleggingen samengesteld uit afzonderlijke elementen die 
bestonden uit één laag neopreen tussen twee staalplaten.  
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Het stalen onder- en bovenvlak werd behandeld met een neopreenverf. Deze elementen werden 
gewoon op elkaar gestapeld. Het risico van het over elkaar glijden van de lagen is hierbij groot, zeker 
als de verticale belasting klein is en/of de vervorming groot. Wou men dit risico verkleinen dan werden 
de elementen op elkaar gelijmd. Bij deze types treedt vrij vlug corrosie op aan de omtrek van de 
staalplaten, zeker als ze in contact komen met water. 

 

Later werden de opeenvolgende lagen staal en rubber aan elkaar gevulkaniseerd. Men maakte aldus 
grote platen waaruit dan de opleggingen werden gesneden naargelang de gewenste oppervlakte.  

 

Alhoewel men bij deze types de snijkanten behandelde met een neopreenverf treedt er na verloop van 
tijd toch corrosie op van de staalplaten aan de omtrek. 

7.2.2 Moderne elastomeeropleggingen (type B / type C) 

Actueel worden volledig omhulde types gebruikt. Zowel op boven- als op ondervlak en aan de omtrek 
bevindt zich een laag rubber van enkele millimeter dik. Eerst werd de laag aan de omtrek gewoon 
gelijmd op het rubberblok. Nu wordt deze laag aan de omtrek mee gevulkaniseerd (zie figuur eerder). 

Door hun eenvoud en duurzaamheid worden rubberopleggingen zeer veel gebruikt. Over het 
algemeen hebben ze een rechthoekig grondoppervlak. Alhoewel ze meestal ontworpen worden voor 
een beweging in één richting, kunnen ze steeds zonder problemen een beperkte beweging in de 
richting loodrecht erop opnemen (bvb. bij scheve bruggen). Soms worden ook ronde opleggingen 
gebruikt indien een beweging in alle richtingen mogelijk is (zeer scheve bruggen, kromme bruggen, 
zeer brede bruggen). 
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De dimensionering van een dergelijke oplegging gebeurt in functie van de maximale en minimale 
belasting, de mogelijke rotatie en de mogelijke horizontale beweging. Hoe dikker de oplegging hoe 
groter de mogelijke horizontale beweging. 

 

De meest toegepaste diktes voor de neopreenlagen zijn 8, 10 en 12 mm, voor de staalplaten  

2 en 3 mm. 

 

Belangrijk bij deze opleggingen is dat er ook steeds een minimale belasting moet zijn omdat er anders 
gevaar ontstaat voor het slippen van de oplegging ten opzichte van bovenbouw of onderbouw. Om dit 
probleem enigszins te ondervangen worden soms getraande platen gebruikt, onderaan en bovenaan 
gevulkaniseerd aan de oplegging. Ook worden soms, in plaats van getraande platen, platen met 
aangelaste doken voorzien die dan in bovenbouw en onderbouw werden ingebetonneerd. Dit kan 
problemen geven bij vervanging. 
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Dergelijke opleggingen laten geen voorinstelling toe. Als ze gebruikt worden voor een beweegbare 
oplegging voor een brug in spanbeton moet eveneens rekening gehouden worden met de uiteindelijke 
verkorting door krimp en kruip. Als ze gebruikt worden bij geprefabriceerde balken die bijvoorbeeld 
geplaatst worden tijdens de zomer bij 20 °C, dan moet rekening gehouden worden met een mogelijke 
temperatuurdaling van 30 °C. 

 

Een dunne neopreenoplegging kan zonder meer als vaste oplegging gebruikt worden als de 
horizontale belasting niet groot is. Indien dit wel het geval is, worden soms één of meer deuvels 
voorzien doorheen de oplegging.  

 

Een andere manier is het voorzien van stootnokken op een bijkomende staalplaat onder en boven de 
neopreenoplegging. 

 

Bij een horizontale verplaatsing van het bovenvlak van een neopreenoplegging ontstaan 
schuifspanningen in de opleggingen die resulteren in een horizontale schuifkracht die overgedragen 
wordt op de onderbouw. Deze kracht is veel groter dan bij rolopleggingen of bij de hierna besproken 
glijopleggingen. Anderzijds is het dank zij de zekere stijfheid mogelijk met dergelijke opleggingen de 
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horizontale krachten over te brengen via meerdere steunpunten in plaats van via één steunpunt in het 
geval met een vast steunpunt (principe van een fictief vast punt). 

 

Soms zijn kleine scheurtjes merkbaar aan de omtrek ingevolge het bros worden van het rubber. 
Meestal is dit niet erg voor het normaal functioneren. Naast de hiervoor vermelde problemen zoals 
slippen van de opleggingen, het glijden van enkelvoudige lagen op elkaar, de corrosie van de stalen 
onderdelen, kan er ook schade optreden door overbelasting of overdreven vervorming. Hierbij komen 
de rubberlagen los van de staalplaten en ze gaan uitpuilen. 
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7.2.3 Elastomeeropleggingen met PTFE (type D / type E) 

De mogelijke opbouw is als volgt :  

 

 

 

- een oplegging in gefretteerd polychloroprren, volledig omhuld, voorzien van een laag PTFE aan de 
bovenzijde en eventueel een staalplaat met doken aan de onderzijde; 

- een gepolijste plaat in roestvrij staal van 1 of 2 mm dik, gelast of gelijmd aan een stalen bovenplaat 
(al dan niet roestvrij), en eventueel verankerd met doken in de bovenbouw. 

 

Aan de omtrek kan het geheel beschermd worden door middel van een celrubberen stofafdichting 
en/of een rubberslab. 

 

Bij de oudere versies was het rubberblok nog niet volledig omhuld. Het inox-blad werd aan de 
staalplaat bevestigd door vulkanisering met een tussenliggende laag rubber van ca. 5 mm dik. Door 
de grotere indrukking van deze laag in de contactzone dan aan de omtrek staat het inox-blad iets 
gebogen. Dikwijls komt het los aan de randen. 

 

Ook van een aanvullende bescherming aan de omtrek was nog geen sprake. Het blijkt dat er op de 
gepolijste inox-plaat, na verloop van tijd, een oxidelaagje gevormd wordt rondom de contactzone 
waardoor de plaat er ruwer wordt. Bij een extreem grote verplaatsing zal de wrijving bijgevolg groter 
zijn dan bij het ontwerp verwacht. Bij een inspectie werd ooit vastgesteld dat, van alle glijopleggingen 
op een pijler, de zichtbare delen van de inox-platen mee geverfd werden met betonverf. In dergelijke 
gevallen is de goede werking zeer twijfelachtig. 

 

Bij meerdere inspecties werd ook vastgesteld dat de PTFE-laag na verloop van tijd uit de oplegging 
schuift, al dan niet verfrommeld.De oorzaak is meestal een combinatie van een te hoge 
wrijvingsweerstand en een onvoldoende hechting aan het rubberblok. 
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7.3 Potopleggingen 

 

Een ronde schijf polychloropreen met een dikte van enkele centimeters zit zonder speling opgesloten 
in een stalen doos, waarvan het deksel verticaal beweegbaar is ten opzichte van de bodem. Doordat 
zijwaartse uitzetting wordt verhinderd, kan de rubberschijf een hoge belasting dragen. Daar het totale 
volume nauwelijks vermindert bij belasting, zakt het midden van het deksel vrijwel niet. Het kan echter 
wel enigszins draaien om een willekeurige horizontale as door het middelpunt want het materiaal 
gedraagt zich bijna als een taaie vloeistof. De horizontale krachten worden via de omtrekring 
overgebracht naar de bodemplaat. 

 

Een dergelijke oplegging is de moderne versie van een taatsoplegging. 

 

  

 

 

 

 

Er bestaan ook varianten met glijoplegging. Figuren hieronder tonen een moderne versie van een 
éénzijdig (figuur boven) of een alzijdig (figuur onder) beweegbare oplegging. 
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7.4 Bolvormige opleggingen 

 

Deze opleggingen zijn gekarakteriseerd door het roteren ten opzichte van elkaar van twee delen met 
een gebogen oppervlak, respectievelijk bedekt met een blad PTFE (het convexe deel) en met een 
gepolijste inoxplaat (het concave deel). Het concave deel kan ook bestaan uit hard verchroomd staal. 
Er zijn al systemen op de markt waarbij het PTFE vervangen is door een gemodificeerd polyethyleen 
met additieven. 

 

De figuur toont een voorbeeld van een vaste oplegging. De horizontale krachten worden overgebracht 
via de omtrekring. Om te beletten dat dit via het bolsegment zou gebeuren is ook bovenaan een 
horizontale glijlaag voorzien zodat enige speling mogelijk is. 

 

 

 

 

 

Op de linker figuur zie je het oppervlak van een glijplaat in 
PTFE. De kleine puntjes zijn smeerkuiltjes. De smering 
gebeurt met siliconenvet. 

 

Alle bolvormige opleggingen hebben een stofafdichting. 

 

Overbelasting, uplift en ongelijkmatig dragen kunnen de 
levensduur aanzienlijk inkorten. 

 

Bij inspectie is het nuttig na te gaan of de afdichting nog 
aanwezig is of dat ze beschadigingen vertoont (niet meer 
intact/ verbrossing). 

 

De PTFE-glijplaat kan uitgewalst zijn of er kan een 
glijspleet aanwezig zijn. 

 

In zijn geheel moet de oplegging nog voldoende loopweg hebben zodat de ontwerpbeweging kan 
optreden. 
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8 TREKKERS 
 

Zoals hiervoor reeds vermeld zijn er bij sommige bruggen opwaartse reacties op steunpunten 
mogelijk. Er zijn twee mogelijkheden : 

- reactie altijd opwaarts (bvb. bij inklemming van de bovenbouw aan de landhoofden, bij 
voorgespannen hangbruggen aan de landhoofden …); 

- reactie neerwaarts of opwaarts naargelang de belasting (bvb. aan de landhoofden bij bruggen met 
relatief korte zijoverspanningen, bij voorgespannen hangbruggen aan de pijlers …). 

 

Wanneer de reactie altijd opwaarts is, spreekt men niet meer van opleggingen maar van 
verankeringen of trekkers. Deze zijn altijd van enorm groot belang voor de stabiliteit van de brug. Bij 
de inspecties moet er dus bijzondere aandacht aan besteed worden. Voor dergelijke verankeringen 
bestaan er diverse oplossingen : 

- voorgespannen betonnen pendels; 

- Mesnagerscharnier; 

- staven of stangen in staal 

 

Bij steunpunten waar de reactie zowel op- als neerwaarts kan zijn kunnen volgende oplossingen 
voorzien zijn : 

- voorgespannen betonnen pendels; 

- Freyssinetscharnieren met wapening. 

 

In het geval dat de reactie normaal neerwaarts is en slechts uitzonderlijk opwaarts, worden meestal 
gewone opleggingen voorzien, aangevuld met trekkers. Dit zijn dan over het algemeen staven in 
gewoon zacht staal of in voorspanstaal (type Dywidag-staven). Er is een grote variatie in de manier 
van verankeren in bovenbouw en onderbouw en in de manier van beschermen tegen corrosie. Ter 
plaatse van een beweegbare oplegging moet de trekker over een voldoende hoogte vrij kunnen 
bewegen. 

 

 

Trekkers zijn te beschouwen als deel uitmakend van de opleggingen. Bij bruggen in gemengd beheer 
moeten de trekkers geïnspecteerd worden door de afdeling die de bovenbouw beheert. 


