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1 INLEIDING 
 

De periodieke waterpassingen (de zogenaamde controlewaterpassingen) zijn, naast de A-inspecties, 
een belangrijk element in het geheel van maatregelen voorzien bij het beheer van de kunstwerken. 

 

Het doel van de controlewaterpassingen is de bewegingen en de vervormingen van de structuur en de 
evolutie ervan na te gaan ten opzichte van een begintoestand zoals vastgelegd bij de 
basiswaterpassing. De controlewaterpassingen gebeuren in principe om de 3 jaar, telkens in de 
periode van een jaar die de A-inspectie voorafgaat. Bij problemen kan de frequentie verhoogd worden. 

 

Bij een klassieke brug komt de controlewaterpassing normaal neer op het nagaan van de zettingen 
van de steunpunten en van de doorbuigingen van de bovenbouw in functie van de tijd. 

 

Het nagaan van de zettingen van de steunpunten is vooral van belang bij statisch onbepaalde 
bruggen (doorlopende liggers). Als bij een brug op 4 steunpunten alle steunpunten evenveel zakken, 
heeft dit voor de bovenbouw structureel geen enkel belang. Als een steunpunt echter meer gaat 
zakken dan de aanpalende steunpunten, leidt dit tot bijkomende spanningen in de structuur. Men 
spreekt van differentiële zettingen. Bij het ontwerp wordt met een mogelijke differentiële zetting 
rekening gehouden. Indien de werkelijke differentiële zetting evenwel groter zou worden dan deze 
voorzien in de berekeningsnota, kan het nodig zijn structurele maatregelen te nemen (bv. opvijzelen 
…). 

 

Het nagaan van de vervormingen van de bovenbouw is van belang om eventuele gebreken aan de 
structuur te detecteren die visueel bij de inspecties niet te detecteren zijn (bv. een verlies aan 
voorspanning bij inwendige kabels). 

 

Om de waterpassingen nauwkeurig te kunnen uitvoeren zijn de kunstwerken uitgerust met twee 
soorten verkenmerken (nl. referentieverkenmerken en verkenmerken) waarop of waartegen de 
afleesbakens worden geplaatst. 

 

Het periodiek waterpassen van de verkenmerken, uitgaande vanuit de referentieverkenmerken buiten 
het kunstwerk, maakt het mogelijk de bewegingen en vervormingen van de structuur van de 
constructie te bepalen en de evolutie ervan na te gaan ten opzichte van de begintoestand vastgelegd 
bij de basiswaterpassing. 
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2 DE REFERENTIEVERKENMERKEN 

2.1 Beschrijving 

In principe worden er in de omgeving van het kunstwerk 3 referentieverkenmerken geplaatst, op 
voldoende afstand ervan zodat ze niet beïnvloed worden door de funderingszolen of ophogingen. 

 

Het zijn de vaste punten van waaruit vertrokken wordt bij de waterpassingen. Het is dus noodzakelijk 
dat deze punten ook vast blijven. Indien een referentieverkenmerk zich toch zou verplaatst hebben, 
moet dit in principe kunnen achterhaald worden uitgaande van de ander twee. Indien er maar twee 
referentieverkenmerken zijn en één van de twee zakt, dan is het niet mogelijk te weten op welke van 
de twee er nog kan gesteund worden voor de metingen. Het blijkt dat er regelmatig 
referentieverkenmerken beschadigd worden (bv.  bij maaiwerken). Daarom is het van belang dat ze 
regelmatig worden vrijgemaakt zodat ze tenminste goed zichtbaar zijn. Soms wordt er een buis 
voorzien zodat ze meer zichtbaar zijn. 

 

Er bestaan referentieverkenmerken voor verticale metingen en horizontale metingen. 

2.2 Opbouw referentieverkenmerk  

Het referentieverkenmerk voor een verticale meting bestaat uit volgende onderdelen.  

Het stalen profiel is een IPE 200 met lengte 2 m. Het stalen profiel steekt 25 cm in het betonblok. 

Het betonblok, welke op het profiel gegoten wordt, heeft een hoogte van 50 cm en 40 x 40 cm² 
doorsnede en heeft een cirkelvormige uitsparing in het midden van het bovenvlak waarin een 
verkenmerk type II geplaatst wordt. Deze uitsparing heeft een diameter van 12 cm en is 3 cm diep.   

  

          

 

Voor een referentieverkenmerk voor een horizontale meting kan een verkenmerk type V of type VIII 
gebruikt worden bevestigd op plaats buiten het kunstwerk. 



 Topografische verkenmerken van bruggen 

Cursus bruginspecteur  hoofdstuk 2.8 4  

3 DE GEWONE VERKENMERKEN 
 

Dit zijn de verkenmerken die op het kunstwerk zelf geplaatst worden, zowel op de onderbouw als op 
de bovenbouw. Ze moeten er solidair mee verbonden worden en blijven. 

 

Voor kunstwerken in beton of metselwerk of gedeelten hiervan, zijn er volgende types verkenmerken 
in roestvrij staal: type I, type II, type III, type IV en type V. 

Voor kunstwerken in staal zijn er volgende types verkenmerken: type VI, type VII en type VIII. 

Verkenmerk type IX is een verkenmerk dat tijdelijk zowel op beton als stalen ondergrond geplaatst kan 
worden. 

 

Enkel met verkenmerken type V, type VIII en type IX kunnen naast verticale verplaatsingen, ook 
horizontale verplaatsingen opgemeten worden. 

3.1 Type I 

Het verkenmerk type I heeft de vorm van een haak en wordt horizontaal in de pijlers, landhoofden, 
wanden en muren aangebracht. De kop kan opwaarts of neerwaarts gericht zijn. 

 

 

 

Onderstaande figuur en foto toont de plaatsing op een (trapeziumvormige) pijler 
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3.2  Type II of type II S 

Het verkenmerk type II is een schroef met bolvormige kop met een schacht van  

70 mm lengte en 12 mm diameter. 

Als de lengte van 70 mm niet voldoende is, kan men gebruik maken van het type II S dat een lengte 
heeft van 200 mm. 

 

             

Het wordt vooral op het brugdek geplaatst, in de voetpaden ofwel, zichtbaar, onder de vangrails, op 
voorwaarde dat de sokkels één geheel vormen met de bovenbouw van de brug. Het type II-
verkenmerk kan ook, met de kop neerwaarts gericht, onderaan de brugdekplaat aangebracht worden 
waarbij de kop dan 15 mm uit het beton steekt. 
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3.3 Type III, type III S of type III L 

Het verkenmerk type III is een ronde staaf, met een totale lengte van 200 mm. Het verkenmerk type III 
vervangt het type I als een uitspringende deksteen een verticale plaatsing van de baak op het 
verkenmerk van het type I verhindert. 

Verkenmerken type III S (Figuur 32-10-14) of type III L hebben een totale lengte van 250 mm of 300 
mm en worden voorzien indien de lengte van type III niet volstaat. 
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3.4 Type IV 

Het verkenmerk type IV heeft de vorm van een haak en wordt schuin aangebracht.  

De kop wordt ofwel opwaarts gericht ofwel neerwaarts gericht. 
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3.5 Type V 

Het verkenmerk type V is een ronde staaf met een schacht van 70 mm lengte en 12 mm diameter en 
voorzien van een gegraveerde zwarte kruismarkering. 

       

 

3.6 Type VI 

Het verkenmerk type VI is een lage bolmoer volgens DIN 917 welke aan de staalstructuur gelast 
wordt. 
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3.7 Type VII 

Dit verkenmerk kan uitgevoerd worden als een bout/moerverbinding met twee sluitringen in 
gegalvaniseerd staal, als bout met sluitring in gegalvaniseerd staal, als getapte bout met sluitring in 
gegalvaniseerd staal of als getapte stelschroef met binnenzeskant en moer in gegalvaniseerd of 
roestvast. 

                        

                      

 

De eerste twee verkenmerken type VII zijn niet toegelaten bij kokervormige structuren die luchtdicht 
afgesloten worden en/of die aan de binnenkant niet geschilderd worden. 
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3.8 Type VIII 

Het verkenmerk type VIII bestaat uit een gegroefde plaat met kruis en blijft gedurende de volledige 
levensduur op het kunstwerk. 

 

          

3.9 Type IX 

Het verkenmerk type IX is een reflecterende tape met richtpunt. 

 

Dit verkenmerk wordt gebruikt voor tijdelijke opmetingen, vermits het verkenmerk niet op duurzame 
wijze kan bevestigd worden. 
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3.10 Schikking op de brug 

Schikking van de verkenmerken op de bovenbouw, in langsrichting, voor enkele veel voorkomende 
brugtypes. 

 

- Onafhankelijke overspanningen 

 

  

- Cantileverbrug 

 

  

- Doorlopend brugdek 

 

   

In dwarsrichting worden de verkenmerken ten minste twee rijen verkenmerken aangebracht 
(evenwijdig met de lengteas van het kunstwerk). 
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Onderstaande figuur toont de schikking bij een kokerbrug : 

 

 

 

De volgende figuur toont de vroeger veel gebruikte schikkingen wanneer verkenmerken van het type II 
in de voetpaden werden geplaatst. Typische problemen zijn dat de metalen dekseltjes verdwijnen of 
de kunststofdeksels beschadigd worden. Vuil en water kan zich in de gaten ophopen en onkruid gaat 
er in groeien. Met hetgeen aangehaald werd in het voorgaande hoofdstuk is het duidelijk dat op deze 
punten het risico voor infiltraties onder de afdichtingslaag bijzonder hoog is. 

 

Om deze problemen te vermijden werd recenter dikwijls overgegaan tot het plaatsen van 
verkenmerken van het type I of III in de zijkant van de bovenbouw. 
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Ook wordt dikwijls vastgesteld dat verkenmerken van het type I op de onderbouw, die dicht bij de 
bodem zijn opgesteld, omgeplooid werden (bvb. ingevolge aanrijdingen of vandalisme). Daarom is het 
beter deze hoger te plaatsen maar met neerwaarts gerichte kop. Het afleesbaken wordt dan tegen de 
onderkant gehouden. 

 

  



 Topografische verkenmerken van bruggen 

Cursus bruginspecteur  hoofdstuk 2.8 14  

4 PRAKTIJKVOORBEELD : SCHEEPSDALEBRUG TE BRUGGE 
 

 

 

De horizontale en verticale verplaatsingen van de onderbouw en bovenbouw van de brug worden 
opgemeten vanuit de referentieverkenmerken (blauwe punten) via de verkenmerken (rode punten). 
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5 VERKENMERKEN OP HET INSPECTIEFORMULIER 
 

Omdat het succes van waterpassingen staat of valt met de toestand van de verkenmerken is het 
nazicht ervan (zowel van de referentieverkenmerken als van de gewone verkenmerken) noodzakelijk 
bij de A-inspecties. Alle eventuele schade moet vermeld worden op het inspectieformulier onder de 
desbetreffende rubriek. 

 

Deze informatie moet ook meegedeeld worden aan de verantwoordelijk voor het uitvoeren van de 
waterpassingen zodat tijdig de nodige maatregelen kunnen genomen worden (herbevestingen, 
herstellen, opnieuw inmeten, zo nodig vernieuwen …). De nodige informatie moet ook vermeld 
worden op de tabel met de meetresultaten om er rekening te kunnen mee houden bij de interpretatie. 

  


