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1 VASTE BRUG / GRONDKERENDE CONSTRUCTIE 

1.1 Element 10: landhoofd  

 

Voorbeeld 1: Laaggefundeerd landhoofd op staal 

 

- 13*: zool 

- 14: opstaande wand / bekleding 

- 15: scheenmuur 

- 18*: vlotplaat 

- 63: sokkel 

[*] delen niet zichtbaar in normale omstandigheden 

 

Voorbeeld 2: Laaggefundeerd landhoofd op staal 

 

 

 

- 13*: zool 

- 14: opstaande wand / bekleding 

- 16: retourmuur 

[*] delen niet zichtbaar in normale omstandigheden  
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Voorbeeld 3: Laaggefundeerd landhoofd op staal 

 

 

- 14: opstaande wand / bekleding 

- 16: vleugelmuur 

 

Voorbeeld 4: Hooggefundeerd landhoofd op palen 

 

 

- 11*: fundering 

- 13*: zool 

- 15: scheenmuur 

- 17: taludbekleding/trappen/banket/omgeving 

- 18*: vlotplaat 

- 63: sokkel 

[*] delen niet zichtbaar in normale omstandigheden 
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1.2 Element 20: pijler 

 

Voorbeeld 1: Massieve pijler 

 

 

- 21*: fundering  

- 22: damwand (met bovenaan kesp) 

- 23*: zool 

- 24: wand / bekleding 

- 26: taludbekleding / omgeving 

[*] delen niet zichtbaar in normale omstandigheden  

 

Voorbeeld 2: Pendelwand  

 

 

- 24: wand / bekleding 

- 64: scharnier 
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Voorbeeld 3: Pijler met kolommen (zonder koppelbalk) 

 

 

- 23*: zool 

- 24: kolom / bekleding 

[*] delen niet zichtbaar in normale omstandigheden 

 

 

Voorbeeld 4: Pijler met kolommen (met koppelbalk) 

 

 

- 23*: zool 

- 24: kolom / bekleding 

- 25: koppelbalk 

[*] delen niet zichtbaar in normale omstandigheden 
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1.3 Element 30: grondkerende constructie  

 

Voorbeeld 1: Grondkerende constructie 

 

 

- 33*: zool 

- 34: lichaam / bekleding 

- 35: taludbekleding / omgeving 

[*] delen niet zichtbaar in normale omstandigheden 

 

Voorbeeld 2: Grondkerende constructie met damwand  

 

 

- 32: damwand (met bovenaan kesp) 

- 35: taludbekleding / omgeving 
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Voorbeeld 3: Grondkerende constructie met diepwand of wand in beschoeide sleuf  

 

 

- 34: lichaam / bekleding 

 

Voorbeeld 4: Grondkerende constructie met damwand (gewapende grond) 

 

 

- 33*: zool 

- 34: lichaam /bekleding (met bovenaan kesp) 

- 81: leuning 

[*] delen niet zichtbaar in normale omstandigheden 
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1.4 Element 40: bovenbouw 

1.4.1 Cantileverbrug 

 

 

 

Bovenste (steunt op) en onderste (draagt) cantileverbek 

- 41: hoofdligger 

- 42: cantileverbek 

- 43: dwarsdrager 

 

1.4.2 Balkenbrug 

 

- 41: hoofdligger 

- 43: dwarsdrager 

- 45: brugdekplaat 

- 50: uitkragend voetpad (onderdeel van de brugdekplaat) 

- 81: leuning 

- 82: deksteen 
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1.4.3 Brug met kokervormige doorsnede 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 41: hoofdligger 

- 43: dwarsdrager 

- 45: brugdekplaat 

- 46: onderplaat kokervormige ligger / mangat 

- 50: uitkragend voetpad 

- 81: leuning 

- 82: deksteen 
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1.4.4 Plaatbrug 

 

 

 

 

 

- 45: brugdekplaat (met eventuele uitsparingen) 

- 50: uitkragend voetpad  

- 81: leuning 

- 82: deksteen 

 

 

 

 

 

 

- 43: dwarsdrager 

- 45: brugdekplaat 

- 81: leuning 

- 82: deksteen  
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1.4.5 Uiteinde van geprefabriceerde voorgespannen ligger 

 

- 41: hoofdligger 

- 43: dwarsdrager 

- 45: brugdekplaat 

- 47: eindblok 
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1.4.6 Vaste stalen brug 

 

- 41: hoofdligger 

- 43: dwarsdrager 

- 44: langsligger 

- 45: brugdekplaat 

- 50: uitkragend voetpad 

- 52: boog 

- 54: stijl en hanger 
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2 TUNNEL / KOKER / DUIKER / PORTAALBRUG 
 

2.1 Koker / tunnel / duiker met één cel 

 

- 13: bodemplaat 

- 14: wand / bekleding (zijwand) 

- 18*: vlotplaat  

- 45: dakplaat / bekleding 

[*] delen niet zichtbaar in normale omstandigheden 

 

2.2 Koker / tunnel / duiker met twee cellen 

 

- 13: bodemplaat 

- 14: wand / bekleding (zijwand) 

- 18: vlotplaat 

- 24: wand / bekleding (tussenwand) 

- 45: dakplaat / bekleding 
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2.3 Koker / tunnel / duiker met meerdere cellen 

 

 

- 13: bodemplaat 

- 14: wand / bekleding (zijwand) 

- 18*: vlotplaat 

- 24: wand / bekleding (tussenwand) 

- 45: dakplaat / bekleding 

- 46: tussenplaat / bekleding 

[*] delen niet zichtbaar in normale omstandigheden 

 

2.4 Tunnel 

 

- 11*: fundering 

- 13: bodemplaat 

- 14: wand / bekleding (zijwand) 

- 24: wand / bekleding (tussenwand) 

- 45: dakplaat / bekleding 

[*] delen niet zichtbaar in normale omstandigheden 
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2.5 Portaalbrug 

 

- 13*: zool (zijwand) 

- 14: wand / bekleding (zijwand) 

- 18*: vlotplaat 

- 23*: zool (tussenwand) 

- 24: wand / bekleding (tussenwand) 

- 45: dakplaat / bekleding 

[*] delen niet zichtbaar in normale omstandigheden 

 

 

- 11*: fundering 

- 13: bodemplaat 

- 14: wand / bekleding 

- 18*: vlotplaat 

- 43: dwarsbalk 

- 44: langsligger 

[*] delen niet zichtbaar in normale omstandigheden 
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3 BEWEEGBARE BRUG 
 

Voorbeeld 1: Basculebrug 

 

- 41: onderrand (vakwerk) 

- 43: hoofddwarsdrager en secundaire dwarsdrager 

- 44: langsligger 

- 45: brugdekplaat 

- 50: uitkragend voetpad 

- 52: bovenrand (vakwerk) 

- 53: windverband (boven en onder) 

- 54: stijl en diagonaal 

- 58: achterarm 

- 59: ballastkist 
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Voorbeeld 2: Basculebrug 

 

- 41: hoofdligger 

- 43: dwarsdrager 

- 44: langsligger 

- 45: brugdekplaat 

- 50: uitkragend voetpad 

- 51: hameistijl 

- 58: achterarm en trekstang 

- 59: ballastkist 
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