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1 INTERNE KRACHTEN 
 

In een element onder een uitwendige belasting, bv. een brugligger of een pijler, werken interne 
krachten, ook ‘snedekrachten’ genoemd. 

 

De interne krachten zijn de krachten die we, gesteld dat we de ligger doorsnijden, moeten aanbrengen 
op de snede om het stuk in evenwicht te houden. 

 

De interne (snede)krachten kunnen zijn: 

- normaalkracht (druk of trek), 

- dwarskracht, 

- (buig)moment, 

- torsiemoment (wringmoment). 

 

In vele gevallen werken verschillende snedekrachten tegelijk op een doorsnede. 

 

1.1 Normaalkracht 

 

De normaalkracht kan een trekkracht of een drukkracht zijn. 

 

Een uitwendig aangebrachte trek- of drukkracht vertaalt zich in een inwendig heersende trek- of 
drukkracht. 

 

 

De normaalkracht in een doorsnede is de kracht die we loodrecht op de snede moeten uitoefenen om 
evenwicht te bewaren. 

 

1.2 Dwarskracht 

 

Een dwarskracht in een doorsnede wordt veroorzaakt door een kracht die dwars op de lengterichting 
van een element aangrijpt. 
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De dwarskracht in een doorsnede is de kracht die we evenwijdig aan de snede moeten uitoefenen om 
evenwicht te bewaren. 

 

1.3 (Buig)moment  

 

Een moment kan voorgesteld worden door een koppel van twee even grote, in richting tegengestelde 
krachten met een zekere tussenafstand. 

 

 

 

 

 

Wanneer dit koppel van krachten werkzaam is in een doorsnede, waarbij bijvoorbeeld in de 
bovenzijde een trekkracht loodrecht op de doorsnede heerst en in de onderzijde een drukkracht 
loodrecht op de doorsnede, spreekt men van een (buig)moment in de doorsnede. 

 

 

 

 

Aangezien de aanwezige drukspanning een verkorting van het materiaal veroorzaakt en de 
aanwezige trekspanning een verlenging, zal een op moment belaste ligger doorbuigen. 

 

In liggers onderhevig aan krachten die dwars op de lengterichting aangrijpen ontstaan buigmomenten. 
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Een buigmoment kan ook veroorzaakt worden door extern aan beide zijden van de staaf een moment 
aan te brengen. 

 

 

Een (buig)moment in een doorsnede is dus het koppel van loodrecht op doorsnede aangrijpende 
krachten die we moeten uitoefenen om evenwicht te bewaren. 

 

1.4 Torsiemoment (wringmoment) 

 

Een moment kan voorgesteld worden door een koppel van twee even grote, in richting tegengestelde 
krachten met een zekere tussenafstand. 

 

 

 

 

 

 

Wanneer dit koppel van krachten werkzaam is in een doorsnede, waarbij de richting van de krachten 
evenwijdig is met de doorsnede, spreekt men van een torsiemoment in de doorsnede. 

 

 

Een torsiemoment wordt in een staaf geïnduceerd door er aan te wringen. 

 

 

 

Een torsiemoment ontstaat ook door een kracht die loodrecht op de lengterichting aangrijpt, maar 
excentrisch staat ten opzichte van de aslijn. 
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Het torsiemoment in een doorsnede is het koppel van twee krachten die we evenwijdig met de snede 
moeten uitoefenen om evenwicht te bewaren. 

 

1.5 Gelijktijdig werkende interne krachten 

 

In veel gevallen werken verschillende snedekrachten tegelijk op een doorsnede. 

 

Een buigmoment komt haast altijd samen met een dwarskracht voor. 

 

Een vaak voorkomend geval is ook ‘samengestelde buiging’. Samengestelde buiging is een 
buigmoment dat tegelijk optreedt met een normaalkracht (druk of trek). 
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2 SPANNINGEN DOOR NORMAALKRACHTEN EN BUIGING 

2.1 Feiten en enkele cijfers i.v.m. druksterkte en treksterkte van materialen 

 

Beton kan goed druk opnemen, maar kan in principe slechts geringe trek opnemen. 

 

Gewoon beton (C25/30) wordt in gebruik belast tot een drukspanning σ ongeveer gelijk aan 10 
N/mm². 

 

Omdat beton geen trek opneemt, voorziet men wapening. Het principe van gewapend beton: het 
beton neemt de druk op en de wapening neemt de trek op. 

 

Betonstaal BE400 in gewapend beton wordt in gebruik belast tot een trekspanning ongeveer gelijk aan 
240 N/mm². 

 

Scheurtjes in (gewapend) beton duiden erop dat de trekspanning in het beton is overschreden. 

 

Staal is geschikt om zowel druk als trek op te nemen. 

Opgelet: als staal op druk werkt moet het risico op instabiliteiten (knik, kip, plooi) onderzocht worden. 

 

Constructiestaal S235 wordt in gebruik belast tot ongeveer 160 N/mm² indien zich geen instabiliteiten 
kunnen voordoen. 

Constructiestaal S355 wordt in gebruik belast tot ongeveer 240 N/mm² indien zich geen instabiliteiten 
kunnen voordoen. 

 

2.2 Druk 

2.2.1 Homogene doorsnede (bv. staalprofiel) 

Spanning σ = 
S

N
   

Met: 

- N = normaalkracht 

- S = sectie of doorsnede 

 

 

2.2.2 Gewapend beton 

In gewapend beton neemt het wapeningstaal een relatief groter deel op dan het beton (aangezien het 
zich ‘stijver’ gedraagt). In bovenvermelde formule is:  

- S = betonsectie + 6 x staalsectie (korte duurbelasting) 

- S = betonsectie + 18 x staalsectie (lange duurbelasting) 
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2.3 Trek 

2.3.1 Homogene doorsnede (bv. staalprofiel) 

 

Zelfde basisformule als druk. 

Spanning σ = 
S

N
   

Met: 

- N = normaalkracht 

- S = sectie of doorsnede 

 

 

2.3.2 Gewapend beton 

Beton kan geen (of zeer weinig) trek opnemen. In bovenvermelde formule is: 

- S = staalsectie (aangezien het beton getrokken wordt en geen trek kan opnemen, gaat het 
scheuren). 

 

2.4 Buiging 

 

 

2.4.1 Homogene doorsnede (Bv staalprofiel) 

σ =

v

I

M
 

met: 

- M = moment 

- I = traagheidsmoment 

- v = afstand tot de neutrale lijn 
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Er heerst zowel een druk- als een trekspanning in de doorsnede. 

De overgang tussen druk en trek, waar de spanning nul is, noemt men de ‘neutrale lijn’. 

 

2.4.2 Gewapend beton 

 

Het beton onder trek zal scheuren. De trek moet opgenomen worden door wapening.  

In de gedrukte zone biedt het beton weerstand. Wapening is daar (meestal) niet nodig om de kracht 
op te nemen (constructief wordt wel een wapening voorzien). 

 

 

 

2.5 Samengestelde buiging 

 

Bij samengestelde buiging moeten de spanningen afkomstig van de normaalkrachten en afkomstig 
van de momenten bij elkaar opgeteld worden. 

 

Een belaste ligger in spanbeton kan aanzien worden als een geval van samengestelde buiging. 

De normaalkracht wordt hier geleverd door de aangebrachte voorspanning, en is een drukkracht voor 
het beton. 
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3 INSTABILITEITEN BIJ STAALCONSTRUCTIES 

3.1 Knik 

Knik kan optreden bij een ‘slank’ element dat onder druk staat. 

 

3.2 Kip 

Kip kan optreden bij hoge ‘slanke’ liggers. 

De flens die onder druk staat wil als het ware uitknikken. 

 

 

3.3 Plooi 

Plooi kan optreden indien relatief grote plaatvelden gedrukt of op dwarskracht belast worden. 

Om plooien te voorkomen kan men verstijvers voorzien. 
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4 VERVORMING 

4.1 Staal is ‘stijver’ dan beton 

Een betonnen kolom op druk vervormt ongeveer zes maal meer dan een gelijke kolom in staal onder 
dezelfde belasting. 

De elasticiteitsmodulus E van een materiaal is een maat voor de stijfheid van een materiaal, en 
bepaalt de mate van vervorming (binnen het elastisch gebied). 

 

Estaal  =  210.000 N/mm²   

Ebeton  =  35.000 N/mm² (ogenblikkelijk) 

 

Estaal     =      6*Ebeton(ogenblikkelijk) 

 

4.2 Beton wordt na verloop van tijd minder stijf: kruip 

De elasticiteitsmodulus van beton neemt af indien de belasting langdurig blijft staan. 

 

De elasticiteitsmodulus kan tot 3 keer kleiner worden dan bij de kortdurende belasting. 

De vervorming van een betonnen kolom wordt dus ook 3 keer zo groot. 

Men noemt dit fenomeen ‘kruip’. 

 

Ebeton(langdurig) =    Ebeton(ogenblikkelijk)/3 

Estaal       =    18 *  Ebeton(langdurig) 

 

De ‘kruip’ treedt op in de eerste jaren na de belasting, na 3 à 4 jaar is verdere evolutie beperkt. 

 

4.3 Spanbeton   

Bij spanbeton komt het beton onder druk te staan bij het aanspannen van de kabels. 

 

Indien door een uitwendige belasting op het spanbeton getrokken wordt, zal de druk op het beton 
eerst verminderen. 

Pas als de druk helemaal weg is en het beton op trek komt, begint het te scheuren.   

Het beton ‘werkt dus in eerste instantie mee’.   

Daardoor is een voorgespannen ligger veel stijver dan een ligger in gewapend beton, waar het beton 
in de trekzone niet meewerkt. 
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5 STATISCH BEPAALD OF STATISCH ONBEPAALD 

5.1 Definitie 

5.1.1 Statisch bepaald = ‘isostatisch’ 

 

Statisch bepaald = ‘isostatisch’: de reacties en de inwendige krachten zijn te berekenen met de 
statica. 

 

Door het schrijven van eenvoudige evenwichtsvergelijkingen kan men dadelijk de reacties afleiden bij 
een statisch bepaalde ligger. 

 

De doorsnede-eigenschappen en materiaaleigenschappen hebben geen invloed op de interne 
krachten. 

 

VOORBEELD: een balk op twee steunpunten 

 

- verticaal evenwicht: P = RA + RB 

- draai-evenwicht rond steun B: RA.(a+b) = P.b 

 

of:  

- RA = P.b/(a+b) 

- RB = P- RA 

 

5.1.2 Statisch onbepaald = ‘hyperstatisch’ 

 

Statisch onbepaald = ‘hyperstatisch': de reacties (de momenten en dwarskrachten) kunnen niet meer 
berekend worden met de statica alleen. 

 

Bij een statisch onbepaalde ligger is het schrijven van eenvoudige evenwichtsvergelijkingen om de 
reacties af te leiden niet meer mogelijk. 
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- verticaal evenwicht: P = RA + RB + RC 

- draai-evenwicht rond C: P.d = RA.(l1+ l2) + RB.l2 

 

We hebben drie onbekenden en slechts twee vergelijkingen. Dit is niet oplosbaar.  

Om dit probleem te kunnen oplossen, hebben wij een derde vergelijking nodig.  

 

Deze kunnen we vinden als we de vervorming van de ligger in rekening brengen. 

De doorsnede-eigenschappen en materiaaleigenschappen spelen hier een rol. 

 

De inwendige krachten onder dezelfde externe belasting zijn in een hoge (=stijve) ligger verschillend 
van deze in een kleinere (=slappere) ligger. 

 

Een doorlopende ligger op meer dan twee steunpunten is altijd statisch onbepaald. 

 

5.2 Voor- en nadelen 

5.2.1 Statisch bepaald 

 

 

- + : eenvoud berekening / uitvoering 

- + : prefab eenvoudig 

- + : herbruik stellingen en bekisting (indien meerdere statisch bepaalde overspanningen) 

 

5.2.2 Statisch onbepaald 

 

 

- + : minder materiaalverbruik 

- + : slanker 

- + : grotere overspanningen 

- + : minder vervormingen (doorbuiging en trillingen) 

- + : minder brugdekvoegen en oplegtoestellen 

- + : indien herverdeling van de inwendige krachten mogelijk is, heeft deze structuur bij ongeval 
(aanrijding,…) meer reserve vooraleer bezwijken optreedt 

- - : gevoelig voor zettingen 

- - : als één deel beschadigd wordt moet men in bepaalde gevallen (bv. bij spanbeton) de volledige 
ligger (over de verschillende overspanningen heen) vervangen. 
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6 KRITIEKE DOORSNEDEN 
 

De doorsneden die bepalend zijn voor de constructie zijn deze waar de momenten en de 
dwarskrachten maximaal zijn. 

Het is ook op die plaatsen dat zich problemen voordoen, bv. te grote doorbuiging of grote 
scheurvorming. 

 

6.1 Moment 

   

 

 

Scheuren ten gevolge van momentwerking: 

- vertonen zich als rechte scheuren (= min of meer loodrecht op het oppervlak waar ze aangrijpen)  

- doen zich voor in de zones waar het moment het grootst is: 

- Statisch bepaalde liggers: in het midden van de overspanning 

- Statisch onbepaalde liggers:  

- op de steunpunten  

- in het midden van de overspanning 

- doen zich voor aan de zijde waar de momentwerking aanleiding geeft tot een trekspannig. 

- Statisch bepaalde liggers: in het midden van de overspanning: aan de onderkant 

- Statisch onbepaalde liggers:  

- op de steunpunten: aan de bovenkant 

- in het midden van de overspanning: aan de onderkant 
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6.2 Dwarskracht 

  

 

 

Scheuren ten gevolge van dwarskrachtwerking: 

- bevinden zich in de buurt van het steunpunt 

- vertonen zich als gehelde scheuren  
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7 SCHIKKING VAN DE WAPENING 

7.1 Hoofdwapening, verdeelwapening en dwarskrachtwapening 

 

Bij structuren in gewapend beton is het van belang te weten op welke plaats in de doorsnede de 
structurele wapening, en meer in het bijzonder de hoofdwapening, zich bevindt.  

 

Met structurele wapening bedoelt men de wapening zonder dewelke de structuur haar rol niet zou 
kunnen vervullen.  

Constructieve wapening (om het plaatsen van de wapening correct te kunnen uitvoeren)  en 
technologische wapening (= minimumwapening en wapening voor o.a. krimp) zijn dus geen structurele 
wapening. 

 

De structurele wapening kan volgende rollen vervullen:  

- opnemen van centrische trek of druk,  

- opnemen van trek veroorzaakt door buigmoment of torsiemoment,  

- opnemen van trek veroorzaakt door dwarskracht. 

 

Structurele wapening kan men in 3 categorieën indelen. 

- de hoofdwapening, 

- de verdeelwapening, 

- de dwarskrachtwapening. 

 

- De structurele wapening die in de langse, overspannende of dragende richting van het element zit 
noemt men de hoofdwapening. 

- De structurele wapening die loodrecht op de hoofdwapening is aangebracht en dient om de 
krachten in verschillende staven van de hoofdwapening in te leiden of over verschillende 
staven van de hoofdwapening te verdelen, noemt men de verdeelwapening. 

- De structurele wapening die de trek veroorzaakt door dwarskracht opneemt noemt men de 
dwarskrachtwapening. 

 

7.2 Typische schikkingen van de hoofdwapening 

7.2.1 Kolommen 

Kolommen die (nagenoeg) centraal op trek of druk belast worden, vertonen een hoofdwapening die 
gelijkmatig langsheen de omtrek verdeeld zit. 

 

Fig. 3T001  
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7.2.2 Balken en platen 

Balken en platen die op buiging belast worden, hebben hoofdwapening die geplaatst wordt in het 
getrokken deel van de doorsneden. Deze wapening wordt in de langsrichting van de structuur 
geplaatst. Onderstaande figuren illustreren dit principe voor een enkelvoudig opgelegde ligger en voor 
een doorgaande ligger op drie steunpunten. 

 

Fig. 3T002 

 

Fig. 3T003
 

 

7.2.3 L-vormige keermuren 

In een L-vormige keermuur bevindt de hoofdwapening zich aan de achterzijde van de verticale wand, 
en bovenaan in de achterliggende zool. 

Fig. 3T004

 

7.2.4 Funderingszolen 

Bij een funderingszool die op staal gefundeerd is, zit de hoofdwapening onderaan. 

Fig. 3T005 
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7.2.5 Kokerbruggen 

Bij een kokerbrug tenslotte is een mogelijke schikking die van onderstaande figuur; hierbij ligt de 
hoofdwapening steeds onderaan in het dak en bovenaan in de vloer. 

 

 

7.3 Typische schikkingen van de dwarskrachtwapening 

 

Dwarskrachtwapening wordt uitgevoerd als beugels of door hellende  staven. 

In bepaalde gevallen zijn de hellende staven een deel van de hoofdwapeningen die nabij de 
steunpunten opgetrokken worden 

 

7.3.1 Beugels 

 

Nabij steunpunten is de spoed (tussenafstand) van de beugels klein, om te vergroten naar het midden 
van de overspanning toe 

Fig. 3T007  

De beugels kunnen verticaal, maar ook hellend geplaatst worden. 

 

7.3.2 Hellende staven 

 

 

De aanwezige beugels zijn constructieve wapening of kunnen ook een deel van de dwarskracht 
opnemen.    
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8 SPANBETON 

8.1 Algemeen principe 

 

Uit de figuren van voorgaand hoofdstuk blijkt dat een betonnen balk of plaat onder invloed van 
belastingen gaat scheuren op buiging in de velden en boven de steunpunten, en op dwarskracht nabij 
de steunpunten. Onder belastingen horen het eigengewicht, de permanente lasten en de nuttige 
lasten. Bij gewapend beton gaat men deze scheurvorming tegen met gewoon betonstaal, ook passief 
staal genoemd. 

 

Bij groter wordende overspanning neemt echter de dikte van de structuur toe en wordt de passieve 
wapening zeer belangrijk. Dit is vooral te wijten aan de toename van het eigengewicht. Op een 
bepaald ogenblik is het niet meer economisch noch esthetisch om gewapend beton te gebruiken en 
zal men overschakelen op spanbeton. 

 

Bij spanbeton maakt men gebruik van voorspanstaal, actief staal genoemd, dat geplaatst wordt ter 
hoogte van de mogelijke trekzones (= zones die in de gebruiksfase onder trek zullen komen).  

Dit actief staal wordt dusdanig gespannen dat in de trekzones drukspanningen worden geïnduceerd 
die de trekspanningen (in de gebruiksfase) compenseren en overtreffen.  

Bij spanbeton is bijgevolg elke doorsnede onder alle lasten steeds onder druk, zodat scheurvorming 
op voorhand uitgesloten is.  

 

Spanbeton laat toe grote overspanningen te bereiken, of bij gelijke overspanning een lichtere structuur 
te bekomen in vergelijking met gewapend beton. 

 

Naast al deze voordelen heeft spanbeton enkele nadelen: 

- de voorspanwapening en vooral haar verankering vormt een delicaat en kwetsbaar onderdeel; 

- in breuktoestand (uiterste grenstoestand) gedragen voorgespannen structuren zich brosser in 
vergelijking met die in gewapend beton. 

 

In onderstaande figuur wordt de langse schikking van de voorspanwapening gegeven voor een brug 
met drie overspanningen. Boven de tussensteunpunten ligt de actieve wapening bovenaan, in de 
overspanningen onderaan, en nabij de eindsteunpunten op halve hoogte. 
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8.2 Aanbrengen van de voorspankracht 

 

Het aanbrengen van een voorspankracht gebeurt in de meeste gevallen door pre-tensioning (voor-
spannen) in de fabriek of door post-tensioning (na-spannen) op de bouwplaats. 

8.2.1 Pre-tensioning  

Pre-tensioning (voor-spannen) wordt toegepast bij geprefabriceerde voorgespannen elementen zoals 
brugliggers, TT-liggers, holle vloerplaten, enz. Hierbij wordt gebruik gemaakt van afzonderlijke 
strengen of draden die op zogenaamde banken voorgerokken worden (het actief staal). Hierna wordt 
het passief staal en de bekisting aangebracht, en wordt het beton gestort. Na verharding van het 
beton wordt het voorspanstaal gelost zodat de voorspankracht door aanhechting aan het beton wordt 
overgedragen). 

Spannen van de draad

Betonneren rond de gespannen draden

Snijden van de kabels

Afgewerkte balk

Fig. 3T009
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Een gebrek aan aanhechting uit zich door het overmatig indringen van draad of streng aan de koppen 
van het betonelement. De foto’s geven een algemeen zicht op de banken van een fabriek en de 
tekening op een liggerdoorsnede. De voorspanwapening ligt steeds volledig beschermd in het beton. 
Ze volgt een rechtlijnig of gebroken (= met afbuigpunten) tracé. 
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8.2.2 Post-tensioning  

Bij post-tensioning (na-spannen) wordt de betonstructuur met het passief staal gestort en laat men het 
beton verharden op het steigerwerk. Hierna wordt het voorspanstaal aangebracht en wordt er 
voorgespannen. In de meeste gevallen bestaat het voorspanstaal uit kabels samengesteld uit draden 
of strengen. Deze kabels bevinden zich ofwel inwendig in de betondoorsnede ofwel uitwendig aan de 
liggers. 

 

Gehard beton voorzien van kokers

Aanspannen van de kabels

Verankering van de kabels

Afgewerkte balk

Fig. 3T011
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Inwendige kabels worden getoond op onderstaande figuur. De kabels bevinden zich in kokers of 
hulzen (gaines) van blik. Na de voorspanoperatie wordt de kabel verankerd aan zijn uiteinde en wordt 
de ruimte tussen de afzonderlijke draden of strengen en de hulzen geïnjecteerd met een specie op 
basis van portlandcement en hulpstoffen. Deze injectie heeft tot doel de aanhechting tussen de kabel 
en het omliggende beton te bewerkstelligen, en moet door zijn basisch karakter corrosie van het 
voorspanstaal voorkomen. 

 

 

Bij uitwendige kabels bevinden deze zich buiten het lijf van de liggers. De verankering geschiedt in de 
einddwarsdragers. Het verloop is rechtlijnig met knikpunten ter plaatse van de dwarsdragers. Na de 
spanoperatie wordt de kabel beschermd ofwel door hem in te bedden in een cementmortelbalk (bij de 
oude Blaton-Magnel-kabels), ofwel door injectie van de kunststofbuis waarin hij zich bevindt. Deze 
buizen bestonden vroeger uit PVC, tegenwoordig uit polyethyleen. 

 

 

 

Uitwendige kabels hebben als voordeel dat zij over heel hun lengte (behalve ter plaatse van de dwars-
dragers) inspecteerbaar zijn. In bepaalde gevallen is het mogelijk ze na een zekere termijn nog bij te 
spannen.  Ze zijn ook gemakkelijker vervangbaar. 

 

Inwendige kabels hebben als voordeel dat hun verloop vloeiend de spanningsverdeling kan volgen, en 
dat de brug zich in uiterste grenstoestand minder bros gedraagt. Zij zijn echter niet met het blote oog 
inspecteerbaar. 
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1 EENHEDEN: ‘N’ VERSUS ‘KG’ 
 

N : ‘Newton’ 

 

Een voorwerp met een massa van 1 kg heeft een gewicht van 10 N (afgerond). 

 

 

- 1 N := 0.1 kg 

- 1 kg:= 10 N 

- 1 kN:= 100 kg 

- 1 ton:= 10 kN 

 

2 EIGEN GEWICHT EN PERMANENTE LASTEN 

2.1 Dragende structuur van de brug 

 

- gewapend en voorgespannen beton: 25 kN/m³ 

- staal: 78,5 kN/m³ 

 

2.2 Permanente belastingen    

 

- afdichting,  

- beschermlaag afdichting,  

- eventuele tussenlaag of profileerlaag,  

- onderlaag KWS, 

- toplaag KWS, 

- leuningen, 

- vangrails, 

- … 

 

2.3 Reserve voor permanente belastingen  

   

- Profileringsreserve (toekomstige aanpassingen) 

- Aanpassingsreserve (onvolkomendheden bij de uitvoering) 
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3 VERKEERSBELASTING - WEGVERKEER 

3.1 Vertikaal 

3.1.1 Voor 1987   

 

De bruggen werden vroeger ontworpen voor de volgende mobiele lasten: 

- gewone verkeer 

- verdeelde last van 4 kN/m² (400kg/m2) over de ganse oppervlakte van de brug; 

- tesamen met één konvooi per rijstrook van 320 kN  (32 ton). 

- dynamische coëfficient in rekening te brengen 

 

- zware konvooien 

- Bepaalde bruggen (gelegen op bepaalde assen) worden daarenboven ontworpen voor 
zware konvooien. Verschillende klassen zijn voorzien zoals: 

 

3.1.2 NBN B03-101: vanaf 1987 tot invoering Eurocode  

 

Volgens de norm NBN B03-101:1993 worden de gewone lasten de volgende: 

  

- Belastingsschema 1: 

- verdeelde last van 3,5 kN/m² 

- één konvooi van 300 kN (2 assen van 150 kN op 1,5 m) per rijstrook 

- dynamische coëfficiënt 
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- Belastingsschema 2: 

- één konvooi van 900 kN alleen op de brug  

 

 

- dynamische coëfficiënt 

 

- Belastingsschema 3: 

- Zwaar konvooi (indien nodig) 

 

3.1.3 NBN EN 1991-2:2004+ ANB:2011 (= Eurocode) 

 

- Belastingsmodel 1 (voor globale berekening): 

- In een rijstrook (die zo negatief mogelijk ingeplant is) 

- Konvooi met 2 assen van elk 300 kN (dynamische coëfficiënt inbegrepen) 

- 9 kN/m2  

- In tweede rijstrook 

- Konvooi met 2 assen van elk 200 kN (dynamische coëfficiënt inbegrepen) 

- 2.5 kN/m2  

- In derde rijstrook 

- Konvooi met 2 assen van elk 100 kN (dynamische coëfficiënt inbegrepen) 

- 2.5 kN/m2 

- rest 

- 2.5 kN/m2 
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- Belastingsmodel 2 (voor lokale berekening): 

- 1 as van 400 kN met twee wielen van elk 200 kN (dynamische coëfficiënt inbegrepen) 

 

 

- Belastingsschema 3 (volgens SB 260): 

- Zwaar konvooi: 

- Bruggen niet in auto(snel)wegen 

- altijd 900/150 

- zwaarder indien brug gelegen in  reisroute voor zware konvooien 

- Bruggen in auto(snel)wegen  

- altijd 1800/150 

- zwaarder indien brug gelegen in  reisroute voor zwaardere konvooien 

 

- Bijzondere voertuigen voor havengebieden 

 

3.2 Horizontaal 

 

- Remkracht en versnellingskracht 

- ‘remverband’ 

 

- Middelpuntsvliedende kracht (voor bruggen met een kromming in planzicht) 
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4 VERMOEIINGSBELASTING VOOR STALEN BRUGGEN 

4.1 Wegverkeer 

 

Verkeer geeft aanleiding tot wisselende belasting. 

- Passage van vrachtwagen over brug 

- Passage van assen over een wegdekplaat/langsligger/dwarsdrager 

 

Hoe kleiner het belaste onderdeel, hoe kleiner het aandeel van eigen gewicht en hoe groter het 
aandeel van wisselende belasting, dus hoe kritischer op vermoeiing. 

 

Vermoeiingsproblemen bij wegbruggen: voornamelijk in wegdekplaat /langsliggers/voegen. 

 

4.2 Openen en sluiten van beweegbare bruggen 

 

De elementen die de tegengewichtkist dragen of ondersteunen en de elementen in de buurt van de 
rotatieas kunnen aan zeer grote wisselende belastingen onderhevig zijn. 

4.3 Spoorverkeer 

 

 

5 BELASTING DOOR VOET- EN FIETSVERKEER 
- 5 kN/m2 

- Puntast 10 kN 

 

Bijkomend op voetgangersbrug: 

- Onderhoudsvoertuig: 2 assen van 30 kN 

- Accidentele aanwezigheid van voertuig (indien geen afschermingsconstructie): 1 as 40 kN en 1 as 
80 kN 

 

6 ACCIDENTELE BELASTINGEN 

6.1 Aanrijdingskrachten 

- Onder de brug: op de landhoofden/pijlers 

- Op de brug: op structurele elementen die boven brug uitsteken 

- Op de brug: op de voetpadranden 

- Op de brug: op de vangrails/NewJerseys 

 

6.2 Aanvaringskrachten 

- op de landhoofden/pijlers 

- bij beweegbare bruggen:  

- op de wrijfhouten 

- op de beveiligingsconstructies (dukdalven) 

- op het brugdek 
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7 SNEEUWBELASTING 
 

Niet maatgevend, tenzij bij beweegbare bruggen tijdens de bewegingscyclus. 

 

8 WINDBELASTING 
 

Kan van belang zijn bij :   

- grote bruggen met ‘bovenstructuur’: vakwerk /boog/vierendeel : in bepaalde gevallen wordt een 
windverband voorzien 

- beweegbare bruggen: de wind op het brugdek in open stand zorgt voor vrij grote krachten op het 
bewegingsmechanisme en de vergrendeling in open stand 

 

 

9 TEMPERATUURSBELASTING 
 

Vooral van belang voor de dimensionering van de oplegtoestellen en de voegen: deze moeten 
voldoende capaciteit hebben om de beweging tengevolge van de uitzetting of inkrimping onder 
temperatuursvariaties te volgen. 

 

Uitzettingscoëfficiënt van beton en staal: 12*10
-6

/ °C 

 

VOORBEELD:   

- Stel men heeft een brug met overspanning van 60 m, aan één zijde vast oplegtoestel aan de 
andere zijde beweegbaar oplegtoestel 

- de voeg en de opleggingen zijn  ingebouwd bij 10°C  

- bij een stijging van 30° heeft men een verlenging van de brug van : 

                    30°C x 60 m *0.000012 = 0,022 m 

 

10 KRIMP EN KRUIP VAN BETON 
 

- Betonkrimp =  volumevermindering (= verkorting van de liggers) van het beton na het storten  

- Kruip = met de tijd toenemende en blijvende vervorming van beton bij gelijkblijvende belasting 

 

Vooral van belang voor de dimensionering van de oplegtoestellen en de voegen en in hyperstatische 
constructies. 
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11 GROND- EN WATERDRUKKEN 
 

Gronddrukken zijn een functie van: 

- aard van de grond 

- diepte 

- verdichting 

- verplaatsing van het steunvlak (actieve of neutrale gronddruk) 

- bovenbelasting (door verkeer) 

- snelheid / herhaling van de belasting 

- enz….. 

 

Waterdruk (indien geen stroming) 

 

 

 

12 BELASTINGSPROEF 
 

Een belastingsproef op een brug wordt uitgevoerd in het kader van de controles die de voorlopige 

oplevering van de werken of die de ingebruikname van het kunstwerk voorafgaan.  

 

Een belastingsproef op een brug heeft tot doel: 

- te onderzoeken wat het gedrag is van de brug of bepaalde onderdelen ervan, wanneer de brug 
onderworpen wordt aan belastingen die deze van de theoretische studie benaderen; 

- te onderzoeken wat de kwaliteit is van de materialen die gebruikt zijn bij de constructie van de 
brug; 

- te onderzoeken met welke zorg deze materialen verwerkt zijn. 
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Men meet de doorbuigingen onder de verschillende belastingen en vergelijkt deze met de theoretische 
doorbuiging die men berekend is. 

 

Men meet de blijvende doorbuiging na het terug verwijderen van de belastingen en controleert of deze 
niet te groot is, m.a. w. men checkt of de brug ‘terugveert’ na het verwijderen van de belastingen. 
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1 CONSTRUCTIESTAAL 
 

1.1 Voor- en nadelen 

1.1.1 Voordelen 

In staalconstructies is de vormgeving haast onbeperkt. 

Dit is voornamelijk te danken aan : 

- De bewerk-  en verwerkbaarheid van staal : men kan het snijden, gaten boren, lassen, …  

- De vervormbaarheid van staal : men kan het richten en plooien. 

 

  

 

Staal heeft een grote sterkte.  

Omdat men het materiaal efficiënt kan gebruiken (door de doorsnede aan te passen aan het type 
belasting, en zo alleen materiaal te hebben waar men het nodig heeft, zijn staalconstructies relatief 
lichte constructies (t.o.v. beton). 

 

Staal neemt druk én trek op. 

 

Staal is 'ductiel', het kan lokaal de belastingen herverdelen door vervorming en maakt daardoor het 
toepassen (zowel berekenen als uitvoeren) eenvoudiger.  

 

Staal van constructies die einde-levensduur zijn kan gerecupereerd worden en omgezet worden in 
nieuw staal. 

 

1.1.2 Nadelen 

Staal heeft onderhoud nodig.  

Het moet geschilderd worden en de schilderwerken moeten na een bepaalde periode (+/- 15 jaar) 
vernieuwd  worden, zo niet treedt corrosie op.   

In zones met vuil- en waterstagnatie gaat de degradatie van het schilderwerk nog sneller. 
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Staal is niet hittebestendig :  bij brand kan het bezwijken door de hoge temperaturen.   

Voor bruggenbouw is dit evenwel niet van belang. 

 

Staal is gevoelig aan vermoeiing bij hoge dynamische belastingen. 

 

Staal is relatief duur, bv. t.o.v. beton. 

 

1.2 Vormen aangewend bij bruggen 

 

Constructiestaal bestaat in twee vormen : plaatstaal en profielstaal. 

Deze worden beide door warmwalsen bekomen uit gegoten stalen blokken. 

Er bestaan ook koudgevormde profielen, deze worden in de bruggenbouw haast niet gebruikt. 

 

  

 

 

µ 
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Trekstaven zijn een bijzondere toepassing van profielstaal.    

 

 

 

Door profielstaal (in plaats van plaatstaal) te gebruiken kan men dure verbindingen uitsparen, maar 
niet alle profielen zijn gewalst te verkrijgen.  

 

In dat geval stelt men de profielen zelf samen door delen uitgesneden uit plaatstaal aan elkaar te 
lassen volgens de gewenste vorm. 

 

Ingewikkelde onderdelen worden niet uit plaat- of profielstaal gemaakt maar in smeedstaal of 
gietstaal. 

 

 

 

  



 Staaltechnologie 

Cursus bruginspecteur  hoofdstuk 1.3 6  

1.3 Benaming van constructiestaal 

 

De benaming van constructiestaal bestaat uit een aantal letters en cijfers. 

De staalsoort en de staalkwaliteit komen beide tot uitdrukking in de aanduiding van het staal, 

 

'Staalsoort' is een indeling van staal op basis van sterkte  (bepaald o.a. door de  chemische 
samenstelling /fabricagemethode). 

 

'Staalkwaliteit' is een indeling van staal op basis van de weerstand tegen bros breken en lasbaarheid. 

 

Bijvoorbeeld S355J2 : 

De staalsoort is S355, de staalkwaliteit is J2. 

-  S staat voor constructiestaal ('S'tructural steel); 

- 355 is de minimale vloeigrens in N/mm2; 

- J2 zegt iets over de weerstand tegen brosse breuk.  

 

Deze verschillende aanduidingen voor constructiestaal zijn te vinden in NBN-EN 10025. 

 

Deze bevat ook een lijst met overeenkomstige vroegere aanduidingen, die men op oude plannen al 
eens kan tegenkomen. 

 

 

 

 

 

 

1.4 Mechanische en technologische eigenschappen 

 

De belangrijke eigenschappen van constructiestaal zijn : 
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- vloeigrens; 

- breukgrens; 

- verlenging  voor breuk; 

- (breuk)taaiheid; 

- lasbaarheid; 

- vervormbaarheid. 

 

1.4.1 Vloeigrens/breukgrens/verlenging voor breuk 

De vloeigrens is één van de belangrijkste criteria bij het ontwerp voor het bepalen van de afmetingen 
en benodigde secties van een constructie. 

De vloeigrens is de spanning waarbij het staal grote vervormingen begint aan te nemen. 

- Staal met minimale vloeigrens  235N/mm² is courant verkrijgbaar en was is  vroeger  standaard in 
de bruggenbouw; 

- Staal met minimale vloeigrens  355N/mm² is de huidige standaard in de bruggenbouw; 

- Staal met minimale vloeigrens  460N/mm² is gangbaar voor bepaalde elementen, bvb trekstaven; 

 

Het spannings-rekdiagram van staal heeft de volgende vorm. 

 

 

 

Staal dat binnen zijn normale gebruikstoestand belast wordt  (dit is onder de vloeigrens) zal na het 
wegnemen van de belasting zijn oorspronkelijke vorm terug aannemen. Het staal gedraagt zich 
elastisch (= eerste steil oplopende stuk van de figuur). 

 

Staal dat te hoog ( = aangelegde belasting veroorzaakt een spanning hoger dan de vloeigrens) belast 
wordt  ‘vloeit’ : de constructie vervormt vrij veel (zone II). 

Na het wegnemen van de belasting blijft een vervorming over. 

 

Door de grote vervorming wordt de overbelasting ‘gesignaleerd’ en risico op bezwijken aangekondigd.  

Deze ‘ verlenging voor breuk’ is een belangrijke eigenschap van staal. 

 

Om effectief te bezwijken is een verhoging van de belasting nodig (men moet van punt D naar punt E 
gaan). Dit fenomeen noemt men ‘versteviging’ van het staal.  

 

1.4.2 (Breuk)taaiheid  

(Breuk)taaiheid is de eigenschap van een materiaal om weerstand  te bieden aan plotse, brosse 
breuk. 

 

Men spreekt over 'ductiele' breuk als materiaal veel vervormt en geleidelijk tot breuk komt (='vloeien'). 
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Men spreekt over 'brosse' breuk als materiaal plots breekt zonder vervorming. 

 

Brosse breuk is zeer gevaarlijk, aangezien de breuk zich niet ‘aankondigt’ door een voorafgaande 
vervorming. 

 

Historische grote schadegevallen van brosse breuk zijn de Liberty-schepen uit WO II en de 
Vierendeelbrug in Hasselt die het plots begaf in 1938, minder dan een jaar na zijn oprichting. 

 

   

 

Brosse breuk komt vlugger voor bij (een combinatie van ) : 

- koude temperaturen 

- drie-dimensionele spanningstoestanden (typisch in gelaste constructies) 

- hoge spanningstoestanden en spanningsconcentraties 

- schokbelastingen 

- dikke platen 

 

Het fenomeen bros/ductiel breken wordt dus naast de staalkwaliteit mede bepaald door de 
temperatuur. 

 

Bij lage temperaturen krijgt men brosse breuk, bij hoge temperaturen ductiele breuk.  

De ‘overgangstemperatuur’ is de temperatuur waaronder men brosse breuk en waarboven men 
ductiele breuk bekomt 

 

De kerfslagproef (Charpy-V-test) is een gestandaardiseerde testmethode om de gevoeligheid voor 
brosse breuk van staal te voorspellen.  

Eén van de parameters van de proef is de testtemperatuur. 

In Europese normen zijn de temperaturen vastgelegd waarbij deze testen worden uitgevoerd: +20°, 
0°C, -20° . 

Bij  de Charpy-V-test bepaalt men de breukenergie dat een gekerfd staafje (gesneden uit het te 
onderzoeken moedermateriaal) - 'absorbeert'.   

Om aan het staal een bepaalde kwaliteit te kunnen toekennen moet het gekerfde proefstuk minstens 
de overeenkomende minimale breukenergie (meestal 27J) bij de overeenkomende temperatuur 
kunnen absorberen. 

 

 

 

Soort

Kwaliteit JR J0 J2 JR J0 J2 JR J0 J2 K2

Temperatuur

(° C)
 + 20 0 -20 + 20 0 -20 +20 0 - 20 - 20

Breukenergie

(J) 27 27 27 27 27 27 27 27 27
40 

33  (d>150mm)

S 235 S 275 S 355
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JR (‘R’ van room-temperature, kamertemperatuur) is dus de minst strenge eis qua kwaliteit, J2 en K2 
de meest stenge kwaliteitseisen. 

 

Voor gelaste constructies is een goede bestandheid tegen bros breken noodzakelijk. 

 

Dit omdat : 

- door het lassen de breuktaaiheid  (in de warmtebeïnvloede zone) negatief beïnvloed wordt; 

- in gelaste constructies 3-dimensionele spanningstoestanden kunnen voorkomen  : deze zijn 
gevoeliger zijn voor bros breken; 

- in gelaste constructies  spanningsconscentraties kunnen heersen; 

- bij het lassen zelf een grote spanning kan opgebouwd worden door krimp van de las. 

 

Vandaar dat men soms over de lasbaarheid van staal spreekt als men het over de kwaliteit heeft.  

 

In gelaste  toepassingen eist men voor constructies die dynamische belastingen kunnen ondergaan 
(bruggen) minstens J2, of voor dikkere stukken K2. 

 

Voor leuningen en secundaire stukken zal men JR of J0 reeds een voldoend hoge kwaliteit zijn. 

 

1.4.3 Lasbaarheid 

1.4.3.1 Koudscheuren (waterstofscheuren) 

De 'lasbaarheid ' bepaalt in welke mate bijzondere voorzorgen moeten genomen worden voor het 
lassen (voorverwarmen/ nagloeien/speciale lastoevoegmaterialen…) of dat het materiaal zelfs niet te 
lassen is. 

 

De lasbaarheid wordt in hoofdzaak bepaald door de hoeveelheid legeringsmateriaal. 
Legeringselementen zorgen voor de positieve beïnvloeding van de sterkte van het materiaal. 

Maar : hoe hoger de hoeveelheid legeringsmateriaal hoe moeilijker het staal te lassen is. 

 

De belangrijkste parameter hierbij is het  koolstofequivalent. 

Het koolstofequivalent wordt bepaald met behulp van onderstaande formule: 

 

 

Staal met een te hoog koolstofequivalent zal 'koudscheuren' : de scheur, net naast de las, treedt op tot 
enige tijd na het lassen. 
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Zoals we hierboven zagen speelt ook de (breuk)taaiheid van het materiaal bij het optreden van deze 
scheuren een rol. 

 

1.4.3.2 Stollingsscheuren (Warmscheuren) 

Te hoge hoeveelheden onzuiverheden in het moedermateriaal (bv.. zwavel en fosfor) geven 
aanleiding tot warmscheuren. De onzuiverheden blijven het stollingsfront voorafgaan en worden 
uiteindelijk te hoog in concentratie. 

De scheur treedt op in het midden van de las. 

 

 

Door de steeds beter gecontroleerde processen van staalproductie is dit tegenwoordig geen probleem 
meer. 
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1.4.3.3 Lamellair scheuren 

Staal dat in grote diktes gewalst wordt kan in vlakken evenwijdig aan de walsrichting een concentratie 
van onzuiverheden (sulfides en silicaten) vertonen, ontstaan tijdens het gieten.  

Indien men loodrecht op deze vlakken last, kunnen hierbij grote krimpspanningen ontstaan die de 
verontreinigde, niet zo sterke vlakken van elkaar trekken. 

 

 

Bij het continu-gieten komen onzuiverheden veel minder voor.  Hierdoor is ook lamellair scheuren bij 
moderne staalproductie minder een probleem dan het vroeger was. 

 

Er bestaan testen die de gevoeiligheid van het materiaal voor lamellair scheuren beproeven.   

Hierbij beproeft men de kwailiteiten van het staal in de dikterichting.   

Staal dat voldoet aan de proeven noemt men staal met ‘Z-kwaliteit’.  

Naargelang de strengheid van de proef bekomt men Z15/Z25/Z35. 

 

Voor dik plaatstaal waarop lassen zullen worden uitgevoerd die lamellair scheuren kunnen 
veroorzaken zal men de zogenaamde 'Z-kwaliteit' ( Z15,Z25 of Z35 naargelang de omstandigheden)  
eisen.   

Dit wil zeggen dat dit staal getest moet worden op het bestand zijn tegen lammellair scheuren, dus op 
zijn kwaliteiten in de dikterichting 

 

1.4.3.4 Te hoge warmtetoevoer 

Te hoge warmteïnvoer van het lasproces kan de eigenschappen van het staal negatief beïnvloeden. 
Dit speelt voornamelijk een rol bij de staalsoorten die hun eigenschappen danken aan ingewikkelde, 
gecontroleerde walsprocessen waarbij de walscycli en temperatuurscycli op elkaar zijn afgestemd om 
de optimale eigenschappen voor het staal te bekomen. 
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1.5 Gewalste profielen 

 

Naar gelang de krachtswerking die de profielen moeten ondergaan zijn bepaalde vormen van 
doorsnede meer aangewezen.  

 

Op trek belaste staven : 

- massieve doorsnede/ koker/IPE/HEA/HEB/ L/U/T….. 

 

Op druk belaste staven : 

- koker (rond of vierkant) : 

- het materiaal zit aan de buitenkant : dit geeft een grotere weerstand tegen knik. 

- het profiel is in alle richting (ongeveer) even sterk, dus in alle richtingen evenveel bestand tegen 
knik. 

-  

Op buiging belaste liggers : 

- IPE - profielen 

- HE - profielen (HEA, HEB, HEM, …)  

- Het materiaal is geconcentreerd waar dit het efficiëntst  werkt, nl aan de buitenkant : de ene zone 
staat onder druk, andere werkt op trek. 

 

Op torsie (wringing) belaste liggers : 

- kokervormige doorsnede : 

- gesloten doorsnedes (kokervormen) die op torsie belast worden zullen veel minder vervormen 
dan open doorsnedes (I,H,L,T). 

 

 

De afmetingen van gewalste profielen zijn gestandaardiseerd. 

Men kan de doorsnede-eigenschappen van profielen gemakkelijk terugvinden in tabellenboeken of op 
internet. 
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2 VERBINDINGEN 

2.1 Bouten 

2.1.1 Definitie 

De term “bout” of "boutset" duidt het geheel aan bestaande uit de schroefbout, de moer en de 
sluitringen. 

   

2.1.2 kwaliteitsklasse 

De kwaliteitsklasse van een bout wordt aangeduid door een symbool bestaande uit twee getallen, 
gescheiden door een punt: 

Op de boutkop is met een ISO code aangegeven wat de kwaliteit is, bijvoorbeeld 8.8 of 12.9.  

Hierbij is het getal vóór de punt de 1% van de treksterkte in N/mm2. Het getal achter de punt is het 
tienvoudige van de verhouding vloeigrens / treksterkte. 

- het eerste getal  = 1/100ste van de treksterkte fu in N/mm² . 

- het tweede getal = 10 maal de verhouding  vloeigrens fy / treksterkte fu. 

 

Voorbeeld :  bout 10.9 :  

- treksterkte fu = 10 x 100 = 1000 N/mm².  

- vloeigrens fy = 1000 x 9 /10 = 900 N/mm². 
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Bouten van een kwaliteitsklasse hoger dan of gelijk aan 8.8 noemt men bouten met hoge treksterkte, 
kortweg HT-bouten. 

 

Bouten geschikt om voorgespannen te worden hebben een grotere boutkop en noemt men 
‘voorspanbouten’. Hiervoor worden enkel de  kwaliteiten 8.8, 10.9  (of 12.9) gebruikt. 

 

Bouten kunnen ook in roestvast staal uitgevoerd zijn.  

Men vindt ze in de gangbare kwaliteiten A2-70 en A4-70.  

Deze zijn vermeld op de boutkoppen. 

 

A2 : materiaal is AISI 304  

A4 : materiaal is AISI 316 (meer corrosiebestendig, maar ook duurder) 

70 : geeft aan dat de treksterkte minimaal = 700N/mm². 

 

 

 

 

 

2.1.3 Afmetingen 

De boutdiameters zijn gestandaardiseerd.  

De meest gangbare boutdiameters zijn : 

M10 – M12 - M16 - M20 – M24 – M27 – M30 – M36 – M39. 
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2.1.4 Boutverbindingen 

Bouten in een verbinding worden belast in de richting evenwijdig met de steel  (= op trek belaste 
bouten) of loodrecht op de steel  (op afschuiving belaste bouten) of in een combinatie van beide. 

 

   

 

 

Indien een verbinding onderhevig is aan een (sterk) wisselende belasting moeten de bouten worden 
voorgespannen.   

 

Indien voorspannen niet toegelaten is (bv. bij onderwatertoepassingen), kan men voor op afschuiving 
belaste verbindingen ook pasbouten of injectiebouten gebruiken. 
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2.1.4.1 Boutverbindingen op trek 

2.1.4.1.A Niet voorgespannen 

 

2.1.4.1.B Voorgespannen 

 

Bij het aandraaien van de verbinding vindt het volgende plaats: 

- trekspanning in boutsteel 

- boutsteel verlengt 

- drukspanning op verbonden delen 

- verbonden delen worden ingedrukt 

- constructie = verend systeem 

De bout functioneert als een zeer stugge veer die de verbonden delen met voorspanning tegen elkaar 

geklemd houdt. 

 

2.1.4.2 Boutenverbindingen op afschuiving 

2.1.4.2.A Bout op stuik belast 

2.1.4.2.A.1 Gewone bouten 

Bij belasten van de verbinding wordt de kracht overgedragen door de boutsteel op de gatrand. 

Hiervoor kan een kleine verplaatsing nodig zijn zodat contact gemaakt wordt.  

Deze verbindingen zijn niet toegelaten bij wisselende belastingen. 

 

2.1.4.2.A.2 Pasbouten 

Pasbouten worden zo uitgevoerd dat de bout precies in het gat past, waarbij dus geen verplaatsing 
nodig is. Deze verbindingen zijn wel toegelaten bij wisselende belastingen. 
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2.1.4.2.B Voorgespannen bouten 

De belasting wordt overgedragen van plaat naar plaat door de grote afschuifkrachten die tussen de 
opeengeklemde platen kunnen worden overgedragen. 

Deze verbindingen zijn meest aangewezen type bij wisselende belastingen. 
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2.1.5 Borgen van bouten 

Bouten in niet-voorgespannen verbindingen kunnen loskomen door trillingen. 

Daarom worden ze geborgd. 

Er zijn verschillende systemen om dit te verwezenlijken.,  

Het meest gebruikte systeem bij de bruggen van de Vlaamse Overheid is het voorzien van een  extra 
moer die het loskomen verhindert. 

 

2.1.6 Getapte boutverbindingen – verzonken bouten 

Indien niet allebei de kanten van de verbinding bereikbaar zijn maakt men soms gebruik van getapte 
gaten voor de bouten. Voor kritische verbindingen mogen deze niet worden toegepast. 

 

 

Indien de vorm van de boutkop en de voorbewerking van de plaat zo is dat de bovenkant van de bout 
samenvalt met het plaatoppervlak spreekt men van ‘verzonken bouten’. 

Verzonken bouten kunnen al dan niet in getapte gaten worden voorzien. 
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2.2 Lassen 

2.2.1 Soorten lasnaden 

2.2.1.1 Stompe las (zonder spleet) 

 

Een stompe las (zonder spleet)  vormt een spleetloze verbinding tussen twee werkstukken, die al dan 
niet in elkaars verlengde liggen.  

Vanaf een zekere dikte is een voorbereiding van de plaat -  in de vorm van een afschuining van de 
hoeken – nodig om een kwaliteitsvolle las te leggen. 

 

Deze voorbereiding geeft de naam aan de las : Men spreekt van V-lassen, X-lassen, U-lassen,… 

 

Men kan eveneens een halve V-las, of een halve X-las (= K-las) verwezenlijken. 

 

 

In bovenstaand voorbeeld is een K-las aangebracht.  Opgelet : dit zijn dus geen hoeklassen, maar dit 
is volgens de correcte terminologie een stompe las (zonder spleet). 

 

2.2.1.2 Stompe las (met spleet) 

Voorlopig wordt dit weinig toegepast, men kiest meestal voor ofwel een volledige doorlassing (= 
stompe las zonder spleet) ofwel voor hoeklassen. 
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2.2.1.3 Hoeklas 

2.2.1.3.A Beschrijving 

Na het aanbrengen van  hoeklassen blijft er tussen de twee verbonden werkstukken een spleet 
bestaan.  

Naargelang de richting van de over te brengen kracht ten aanzien van de lasnaad spreekt men van 
een kophoeklas (kopse las) of van een zijhoeklas (langse las). 

 

 

 

 

2.2.1.3.B Keeldoorsnede  

De keeldoorsnede van een hoeklas is de hoogte van de grootste ingeschreven (gelijkbenige of 
ongelijkbenige) driehoek tussen de hechtvlakken en het oppervlak van de las, gemeten loodrecht op 
de zijde die overeenkomt met de buitenkant van de las. 

De keeldoorsnede wordt vaak met ‘a’ aangegeven. 

De keeldoorsnede wordt gebruikt bij de sterkteberekening van de las. 
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2.2.1.3.C Lasteen en laswortel 

  

 

 

 

2.2.1.4 Sleuflas en proplas  

Deze worden enkel toegepast indien er geen andere mogelijkheden zijn. 

 

Een sleuflas is een bijzondere toepassing van hoeklassen. 

 

 

 

Bij proplassen wordt het volledige gat volgelast. 
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2.3 Klinknagels 

 

Klinken is de oudste methode van verbinden van stalen elementen.  

Men herkent geklonken verbindingen aan de mooi afgeronde koppen. 

 

 

 

De klinknagel (stalen staaf met kop) wordt gloeiiend gemaakt, in het gat geplaatst en de ontbrekende  
kop wordt gevormd door op het gloeiende uitstekende deel te kloppen.  

De krimp die bij afkoelen van de steel optreedt zorgt ervoor dat de verbonden platen tegen elkaar 
aangeklemd worden, zodat de krachtsoverdracht kan gebeuren zoals bij de voorgespannen 
boutverbindingen. 

   

 

Momenteel is klinken door de bewerkelijkheid van de uitvoering en de bijhorende kostprijs volledig 
voorbijgestreefd.  

Enkel bij herstellen of renovatie van geklasseerde bruggen wordt soms nog geëist om te klinken. 

 

Bij gewone herstellingen vervangt men klinknagels door voorgespannen bouten. 
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2.4   Stiftdeuvels 

 

Stiftdeuvels worden gebruikt om krachten over te brengen van stalen naar betonnen onderdelen. 

 

Stiftdeuvels worden gebruikt om stalen onderdelen te verankeren in het beton, zoals bv. bij sluitplaten. 

 

 

 

Hun grootste toepassing vinden de stiftdeuvels echter in de gemengd staal-beton bruggen, waar ze de 
afschuifkrachten tussen de stalen liggerflens en de erop gebetonneerde betonnen dekplaat 
overbrengen.  

Van belang hierbij is dat ook de wapening in het omhullende beton correct geplaatst is, zodat de 
kracht in het beton kan ingeleid worden. 

 

 

 

De deuvels worden koud gevormd, de mechanische kenmerken van de meest gebruikte deuvels zijn : 

- elasticiteitsgrens: min. 340 N/mm²; 

- breukgrens: min. 420 N/mm²; 

- verlenging na de breuk: min. 14%. 

 

De gangbare afmetingen zijn : 

diameter in mm  

diameter in duim 
12,7 

1/2 
15,9 

5/8 
19 

3/4 
22,2 

7/8 
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lengte in mm 

na het lassen 
50 

65 

75 

65 

75 

100 

75 

100 

125 

100 

125 

150 

200 

 

     

 

Het bevestigen van stifdeuvels aan stalen onderdelen moet gebeuren met speciale lasprocessen die 
hoge ontlading mogelijk maken. 

  



 Staaltechnologie 

Cursus bruginspecteur  hoofdstuk 1.3 25  

3 SCHADEFENOMENEN 
 

De belangrijkste schadefenomenen bij stalen bruggen zijn : 

- Corrosievorming (met eventuele vermindering van de doorsnede); 

- Scheuren door vermoeiing. 

-  

3.1 Corrosievorming 

Zie verder :  hoofdstuk corrosie /hoofdstuk gebreken. 

 

3.2 Scheuren door vermoeiing 

3.2.1 Fenomeen 

Vermoeiing is een fenomeen waarbij een materiaal scheurt en uiteindelijk bezwijkt onder een zeer 
lang aangehouden wisselende belasting.  

Door de wisselende belasting kan er breuk optreden zelfs als de nominale spanningen overal (ver) 
onder de maximale vloei- of breukspanning blijven. 

 

Breuk door vermoeiing verloopt als volgt: 

- Initiatie :  de scheur begint vaak ter plaatse van een spanningsconcentratie (insluitsels, kerf, las 
enz.). Indien deze spanningsconcentratie niet aanwezig is, kan vermoeiing nog steeds 
optreden, zij het vaak pas na langere tijd. 

- Propagatie :  de scheur breidt zich door de dynamische belasting steeds verder uit. Dit proces gaat 
in het begin zeer langzaam. Naarmate de scheur groter wordt, stijgt de belasting op de niet 
bezweken rest, en verloopt het proces steeds sneller. 

- Terminatie: hier breekt het materiaal veelal bros. Het materiaal bezwijkt wel degelijk aan zijn 
breukspanning, maar door de lopende scheur werd de weerstandbiedende doorsnede te klein. 

 

3.2.2 Breukvlak 

Een vermoeiingsbreuk herkent men aan een tweeledig breukoppervlak : 

- Een glad deel waar de scheur geïnitieerd en stelselmatig gepropageerd is, waarbij men min of 
meer evenwijdige lijnen van de vooruitschrijdende scheur in het breukoppervlak kan 
herkennen. 

- Een grover oppervlak : hier is de rest van de staaf gebroken (met een brosse breuk) op het 
moment dat de sectie te fel gereduceerd was door de scheur. 

- Uit het breukoppervlak kan men de initiatie-plaats en ook de manier van belasten van de staaf  
(buigin, torsie, ..) afleiden. 

 



 Staaltechnologie 

Cursus bruginspecteur  hoofdstuk 1.3 26  

3.2.3 Schadegevoelige zones  

Schadegevoelige zones voor vermoeiing zijn zones met een combinatie van : 

- hoge dynamische/wisselende belastingen; 

- vermoeiingsgevoelige detailleringen. 

 

In vermoeiingsgevoeilige details heersen hoge spanningsconcentraties. Deze zijn verantwoordelijk 
voor de initiatie (ontstaan) en de propagatie (voortschrijding) van de scheur.  

 

3.2.3.1 Elementen met hoge dynamische/wisselende belastingen 

3.2.3.1.A Elementen onderhevig aan wiellasten 

- Dekplaat 

- Langsliggers 

- Dwarsdragers 

- Brugdekvoegen 

 

Bruggen met veel zwaar vrachtwagen verkeer hebben meer last van vermoeiingsproblemen dan 
andere. 

De rechterrijvakken zijn gevoeliger dan de linker rijvakken, aangezien daar meer zwaar verkeer rijdt. 

De zones met de schade bevinden zich meestal ter hoogte van de wielsporen. 

De dikte van de bekleding speelt een grote rol aangezien deze voor een spreiding van de belasting 
zorgt. 

3.2.3.1.B Zwaar belaste elementen in de omgeving van de tegengewichtkist en rotatie-as bij 
beweegbare bruggen 

Deze elementen worden bij elke beweging tot de maximumwaarde waarvoor ze berekend zijn belast. 

Daardoor zijn de spanningswisselingen in deze elementen hoog. 
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Bruggen van het Strauss-type zijn gekend om hun specifieke problemen met vermoeiing in de 
tegengewicht- en balansconstructie. 

 

 

 

 

3.2.3.1.C Elementen onderhevig aan spoorverkeer 

In stalen bruggen voor spoorverkeer komen meer problemen met vermoeiing voor dan in bruggen 
voor wegverkeer.  Dit is te verklaren door het feit dat de belasting door een courante  trein vaker 
dichter aanleunt bij de maximale belasting dan de belasting die een brug onder het wegverkeer 
ondervindt.   
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3.2.3.2 Zones met hoge spanningsconcentraties 

Spanningsconcentraties zijn lokale verhoogde spanningen. Zij ontstaan ter hoogte van 
‘discontinuïteiten’. 

Deze discontinuïteiten kunnen van verschillende aard zijn : gaten, dikteverschillen, overgangen, 
opgelaste stukken, inkepingen, kerven, … 

 

3.2.3.2.A Gaten 

 

 

3.2.3.2.B Overgangen en uitsnijdingen 

Hoe bruusker de overgang (= hoe kleiner de afrondingsstraal), hoe groter de spanningsconcentratie.

 

 

 

 

3.2.3.2.C Dikteverschillen (zonder geleidelijke overgang),  

 

Bijvoorbeeld ter plaatse van lassen. 

Hoe bruusker de overgang, hoe groter de spanningsconcentratie. 

Ook lasonvolkomenheden (gebrekkige doorlassing, uitlijningsfouten, …)geven aanleiding tot 
spanningsconcentraties. 

Hoge spanningen op 
de randen 

Hoge spanningen op 
de randen 
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3.2.3.2.D Verandering van geometrie 

Bijvoorbeeld bij samengelaste stukken. 

 

                                           

 

3.2.3.2.E Inkepingen en kerven  

Hoe scherper de inkeping (= hoe kleiner de afrondingsstraal), hoe groter de spanningsconcentratie. 

                       

 

  

Verhoogde 
spanningen ter 

plaatse van de rand 

Verhoogde 
spanningen ter 

plaatse van 
inkepingen 

Verhoogde 
spanningen ter 

plaatse van 
discontinuïteiten 
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3.2.3.3 Vermoeiingsgevoelige details bij bruggen 

3.2.3.3.A Gaten voor bout – of klinknagelverbindingen 

De scheuren ontstaan rond een gat. 
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3.2.3.3.B Verbindingen in liggers en platen 

Scheuren lopen loodrecht op de trekrichting. 

  

 

 

 

3.2.3.3.C Verbindingen tussen liggers 

3.2.3.3.C.1 Gelaste verbindingen 

Scheuren ontstaan in de hoek van de overgang (juist naast de las) of in de hoek van de uitsnijding. 

Hoe scherper de overgang, hoe groter de kans op problemen. 
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3.2.3.3.C.2 Geklonken verbindingen 

 

     

 

 

 

 

 

 

3.2.3.3.D Uitsnijdingen in liggers      

Bijvoorbeeld  bij gaten voor doorvoer van afwateringen of bij mangaten. 

Vermoeiingsscheuren ontstaan in de hoeken van de openingen. 
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3.2.3.3.E Zones met opgelaste onderdelen 

3.2.3.3.E.1 Zones met opgelaste strippen en platen 

Scheuren lopen loodrecht op de trekrichting, vlak naast de las. 

Voorbeeld :  

- Opgelaste strippen voor windverbanden  

- Verstijvers 

- Flenzen of lijfplaten van de ene ligger gelast op de andere 

 

   

 

    

 

 

3.2.3.3.E.2 Zones met opgelaste strippen ter versteviging van de flenzen 

De vermoeiingsscheuren treden op loodrecht op de as van de ligger, vlak naast de las. 

Indien het einde van de strippen niet volledig afgerond is, bestaat een hoger risico op scheuren.  
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3.2.3.3.E.3 Andere opgelaste onderdelen 

Voorbeeld van een voegprofiel uit een meervoudige voeg 

 

 

 

 

3.2.3.3.F Aangelaste onderdelen die zelf aan een dynamische belasting onderhevig zijn 

Scheuren lopen loodrecht op de trekrichting, vlak naast de las. 

 

 

 

Scheuren lopen loodrecht op de trekrichting, vlak naast de las of in de las.

 

             

 



 Staaltechnologie 

Cursus bruginspecteur  hoofdstuk 1.3 35  

  

 

 

 

3.2.3.3.G Bouten  

Zowel bij bouten op afschuiving als bij bouten op trek. 

De schroefdraad werkt als een soort ‘kerf’. 

Indien een bout in een voorspanverbinding breekt op vermoeiing, duidt dit meestal aan dat de 
voorspanning niet meer effectief is. 
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3.2.3.3.H Vermoeiingsgevoelige zones in orthotrope platen. 

Verschillende elementen van de orthotrope plaat zijn gevoelig voor vermoeiing. 

 

 

 

 

De meest gevoelige zone voor scheurinitiatie is de laswortel van de las waarmee de trogvormige 
langse liggers aan de dekplaat zijn gelast. 

 

De troggen ter plaatse van de wielsporen in de rechterrijstroken worden het meest belast. 

De scheur ontstaat aan de laswortel aan de binnenkant van de trog en loopt door de dekplaat naar 
boven. 

 

 

 

 

    

1. Dekplaat 
2. Las van de langsligger aan 

de dekplaat 
3. Las van de langsligger aan 

het lijf van de dwarsdrager 
4. Uitsnijding in het lijf van de 

dwarsdrager 
5. Voeg in de langsligger 
6. Las van dwarsdragerlijf aan 

hoofdligger 
7. Las van dwarsdragerflens 

aan hoofdligger  
8. Las van dwarsdragerlijf aan 

dekplaat 
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3.2.3.4 Naslagwerken voor vermoeiingsdetails 

 

- Vermoeiingsgevoeilige detailleringen zijn opgenomen in EN 1993-1-9, ingedeeld in 
detailcategorieën.     Hoe lager het cijfer van de categorie, hoe gevoeliger het detail. 

 

 

 

 

 

- ‘Schouwen van Kunstwerken’ opgesteld door de NMBS bevat een overzicht van de 
vermoeiingsgevoelige details specifiek voor spoorwegbruggen. 
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4 INTERESSANTE LINKS 
 

Productnormen van staal 

http://www.infosteel.be/staalacier/sa08p44.pdf 

 

Taaiheid  

http://materials-welding.blogspot.be/2007/09/toughness-ability-of-metal-to-deform.html 

 

Borgen van bouten 

http://members.home.nl/abrok/M&O%20Semester%206%20Kw11/H5%20BoutverbindingenBorgen.pd
f 

 

Lassen 

http://www.kokch.kts.ru/me/t1/index.html 

 

Spanningsconcentraties 

http://www.kokch.kts.ru/me/t8/index.html 
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1 WAT IS CORROSIE? 
 

Corrosie is een ongewilde chemische of elektrochemische aantasting van elk systeem om naar een 
staat van minimale inwendige energie te gaan of naar maximale entropie (= grote wanorde). Er treden 
reacties op in omgekeerde zin als die van de bereidingsmethode van een metaal uit ertsen.  

 

De meest voorkomende corrosievorm bij kunstwerken is de atmosferische corrosie. Het is een 
uniforme aantasting van staal door reactie met zuurstof in een vochtig milieu. De corrosie gebeurt via 
het principe van de zuurstofcel. 

 

 

- 6 H2O + 3 O2 + 12 e
-
 → 12 OH

-
 

- 4 Fe → 4 Fe
3+

 + 12 e
-
 

- 4 Fe
3+

 + 12 OH
-
 → 2 Fe2O3 + 6 H2O 

 

Deze halfreacties leveren samen: 

- 4 Fe + 3 O2 → 2 Fe2O3 

 

Atmosferische corrosie kan verergerd worden door verontreinigingen in de lucht bijv.; SOx-zwavel, 
Nox-stikstof en chloor bijvoorbeeld. De maximale huidige corrosie bedraagt 0.3mm/jaar. 
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2 VOORKOMEN VAN ATMOSFERISCHE CORROSIE  

2.1 Door toepassing van speciale legeringen en metalen 

 

Elk metaal wordt gekenmerkt door zijn specifieke elektrodepotentiaal. 

De spanningsreeks der metalen ziet er als volgt uit: 

K Ba Ca Na Mg Al Zn Cr Fe Ni Sn Pb H | Cu Ag Hg | Pt Au 

De metalen tot en met Pb zijn onedel. De metalen van Cu tot Hg zijn half-edel. De metalen Pt en Au 
zijn edel. De kostprijs van edele metalen beperkt in grote mate het gebruik.. 

 

Corrosievast staal bevat buiten ijzer vooral nikkel en chroom en dankt zijn eigenschappen aan het 
passiverende oxidelaagje dat op natuurlijke wijze ontstaat maar meestal aangebracht wordt door 
bijvoorbeeld aanstralen met glasparels (shot-peening) of door behandeling met pasta's die 
scheikundig het metaal aantasten.  

 

Er bestaan ferrietische , martensietische, austenietische en duplex corrosievaste staalsoorten: zie 
NBN EN 10088 en NBN EN ISO 3506 (deze laatste voor bouten, schroeven en tapeinden). Het is 
belangrijk een juiste keuze te maken want putcorrosie en interkristallijne corrosie komt veel voor. 

 

Aluminium en aluminiumlegeringen hebben meestal een door industriële anodisatie aangebracht 
oxidelaagje. G.P.zones en voornamelijk afbladderen zijn de grote vijanden van aluminium. Aluminium 
mag geverfd worden na behandeling met een wash-primer. 

2.2 Zinkanodes 

 

Zink is minder edel dan staal. Wanneer zinkblokken worden vastgehecht aan staal in waterig milieu 
ontstaat een galvanische cel waarbij de zinkanode zich opoffert ten voordele van het staal. 

Deze behoudstechniek wordt toegepast in de scheepsbouw en ook bij de conservering van o.a. 
sluisdeuren. 

 

 

2.3 Galvanisatie 

 

(thermische verzinking, vuurverzinken, loonverzinken, hot-dip) 

 

Galvanisatie gebeurt volgens NBN EN ISO 1464, NBN EN ISO 1460 en NBN EN ISO 14713. In een 
bad van vloeibaar zink met aanwezigheid van nikkel, tin, aluminium en lood worden interdiffusielagen 
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Fe-Zn gevormd met een Zn-deklaag. Bij een bepaald Si- en P- gehalte (Sandelin-curve) ontstaan er 
moeilijkheden bij thermische verzinking. 

De thermische verzinking wordt gebruikt voor stukken met grote oppervlakte per kilo. Uniek is hier dat 
ook onbereikbare binnenvlakken beschermd worden. De badafmetingen beperken de grootte van de 
stukken.  

 

Door de warmtetoevoer tijdens dit proces zullen spanningen, ontstaan bij het lassen, zich gaan 
relaxeren waardoor vervormingen kunnen ontstaan. 

 

Schilderen is niet nodig en mag alleen na verouderen.  

 

2.4 Metallisatie 

 

(opspuiten, shooperen, thermisch sproeien) 

Metallisatie gebeurt volgens NBN EN ISO 2063. Zink verdampt in een oxyacetyleen- of propaanvlam 
en wordt in elke gewenste dikte op gestraald staal gespoten. Een thermisch gesproeid oppervlak 
wordt steeds afgedekt met een verfsysteem omwille van de hoge porositeit. In principe kunnen alle 
metalen en legeringen gespoten worden dus ook aluminium en corrosievast staal.  

 

In de praktijk wordt gebruik gemaakt van metallisatiedraad met een samenstelling van 85 % zink en 
15 % aluminium. De minimum laagdikte bedraagt 120 µm. 

 

Bij metallisatie zijn er geen beperkingen qua grootte van de stukken. Er is geen warmte-inbreng zoals 
bij galvanisatie waardoor het gevaar voor vervormingen niet aanwezig is.  
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2.5 Elektrolytische deklagen 

 

Elektrolytische deklagen worden aangebracht in een waterig milieu, door elektrische stroom. Het 
betreft cadmium, koper, zilver, goud, chroom, nikkel en zink. De laagdikte  is beperkt. Het aanbrengen 
van Zn geschiedt volgens de norm  NBN EN ISO 12329  

 

2.6 Poedercoating 

 

Poedercoating gebeurt door een metaal, verwarmd in een oven, te bedekken met thermoharders 
(epoxy of polyester). Het proces verloopt daarom  in een werkhuis. De fijne poederkorreltjes worden 
elektrostatisch gehecht aan het staal.  
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2.7 Sendzimir 

 

Sendzimir is een continu verzinkingsproces volgens NBN EN 10147 (continu dompelverzinken). 
Dunne platen schieten aan hoge snelheid doorheen gesmolten zink die in dunne film achterblijft aan 
één of beide zijden. Het proces verloopt in een werkhuis. 

 

2.8 Verven 

 

Verven gebeurt volgens de normenreeks NBN EN ISO 12944 – Corrosiebescherming van 
staalconstructies door beschermende verfsystemen (1998). 

 

Er wordt steeds gekozen voor beschermingssystemen met hoge duurzaamheid. Dit betekent dat het 
eerste grote onderhoud plaats vindt na minimum 15 jaar. Het gebruikte systeem is afhankelijk van de 
corrosiebelastingscategorie (atmosferisch: C4, C5-M en C5-I, water en bodem: Im1, Im2 en Im3). 
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Men heeft de keuze uit voordbeeldsystemen en niet-voorbeeldsystemen. Van de voorbeeldsystemen 
worden in SB260 de verftypes en de laagopbouw beschreven. Niet-voorbeeldsystemen moeten 
steeds de nodige voorafgaande testen ondergaan en moeten minstens uit 3 lagen bestaan. Voor 
immersie in zout water (Im2) wordt het beschermingssysteem steeds getest volgens ISO 20340. Voor 
de andere corrosiebelastingcategorieën wordt er getest volgens ISO 12944-6. 

 

Een aantal stoffen die vroeger veelvuldig werden toegepast zijn nu verboden: cadmium, lood, 
koolteer… Dit is ten gevolge van milieu- en gezondheidsaspecten. 

 

Verven wordt toegepast zowel bij nieuwbouw als bij onderhoud. Ze kunnen worden aangebracht met 
de borstel, rol of via spuiten. 
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3 CORROSIEVORMEN 

3.1 Corrosie onder de grond 

 

Buiten atmosferische corrosie hebben we nog te maken met vele andere vormen van corrosie.  

Onder de grond is er normaal geen corrosie: er is geen zuurstof en bij laag vochtgehalte is er geen 
geleidend milieu. Onder water geldt ongeveer dezelfde redenering (slechts een paar milligram 
zuurstof per liter). 

 

Bacteriologische aantasting en schade is  mogelijk. Een van de meest voorkomende beestjes die 
geweldige schade kan veroorzaken is de desulfovibrio desulfuricans die sulfaat reduceert. Met het 
enzym hydrogenase depolarizeren zij kathodische gebieden. Leidt tot hevige corrosie. 

Hoge concentraties van chloriden en sulfaten en een zeer lage pH-waarde (humus) zijn nadelig.  

 

3.2 Zwerfstroomcorrosie 

 

Elektrische stroom in de grond (bv. vanaf tramrails) zoekt een uitweg in ondergrondse geleiders. Op 
de plaats waar de stroom de geleider verlaat gebeurt een perforatie (NMBS-Distrigaz). 

 

3.3 Spanningscorrosie 

 

Spanningscorrosie manifesteert zich meestal vanaf defecten aan het oppervlak (krassen, insluitsels) 
door scheuren op plaatsen onder spanning en onder ongunstig milieu. Het is een brosse breuk, de 
buitenkant is schoon glanzend en de scheur zelf heeft een boomvorm. 

 

  

3.4 Spleetcorrosie 

 

Het gaat om een specifieke vorm van zuurstofcel. 

Het betreft rakende oppervlakken waar respectievelijk geen en overvloedig zuurstof aanwezig is 
(wateroppervlak, barst in oxidelaag, draingat, bouten, klinknagels). Er treedt sterke corrosie op waar 
er geen zuurstof is. 
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3.5 Galvanische corrosie 

 

Als een edel metaal in contact met een onedel metaal komt in een geleidend milieu lost het onedel 
metaal op. Het potentiaalverschil en de relatieve grootte van de contactoppervlakken bepalen hoe 
snel deze reactie verloopt.  

 

Contact tussen metalen met verschillende elektrodepotentiaal kan voorkomen worden door gebruik 
van isolators zoals nylon. 

 

  

3.6 Putcorrosie 

 

Dit fenomeen treedt specifiek op bij roestvast staal. 

Het staaloppervlak zal Cl-atomen uit de lucht opnemen. Dit gebeurt niet ad random maar bij voorkeur 
op de bodem van een bestaande put, kras of beschadiging. 

Tijdens het proces wordt FeCl2 gevormd dat zal hydrolyseren tot FeOH en HCl. 

Zoutzuur (HCl) is een sterk zuur en gaat vervolgens in de bestaande put een nieuwe put etsen. 

De corrosie treedt op bij roestvast staal in een chloriderijk milieu (zee, industriegebieden, 
strooizouten). De aantasting is zeer ernstig en kan na korte tijd leiden tot perforatie. 

 

Om putcorrosie te vermijden wordt gebruik gemaakt van roestvast staal waaraan Molybdeen is 
toegevoegd (type X5CrNiMo 17-12-2). 

 

  

 

 

3.7 Interkristallijne corrosie 

 

Interkristallijne corrosie komt voor bij corrosievast staal met hoog koolstofgehalte dat gelast wordt 
en/of warmtebehandelingen ondergaat. 
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Tijdens de warmtebehandeling wordt aan de korrelgrenzen het carbide C6Cr23 gevormd. Hierdoor 
ontstaat aan deze korrelgrenzen plaatselijk een tekort aan chroom, waardoor de anti-corrosie-
eigenschappen plaatselijk verminderen. 

 

Door roestvast staal te gebruiken met een laag gehalte aan koolstof (type X2CrNiMo 17-12-2) of 
roestvast staal met toevoeging van de zeer sterke carbidevormers Ti of Ni (type X6 CrNiMoTi 17-12-2) 
kan interkristallijne corrosie worden voorkomen. 

 

  

 

3.8 Erosiecorrosie en wrijvingscorrosie 

 

Mechanische belastingen zullen corrosieprocessen versnellen. 

De erosie kan het gevolg zijn van wind of wrijving. 

Onder invloed van stroming kunnen kleine luchtbelletjes in een vloeistof erosieproblemen 
veroorzaken. In dit specifieke geval wordt gesproken van cavitatie. 
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4 EVALUATIE VAN GECORRODEERDE METALEN 
OPPERVLAKKEN 

4.1 Blaarvorming 

 

 

 

Blaarvorming wordt beoordeeld op basis van de norm NBN EN ISO 4628. 
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Dit leidt tot een beoordeling als bijvoorbeeld: blaarvormingsgraad 2(S2). Dit betekent  

Intensiteit 2 en grootte 2. Tegelijkertijd moet steeds aangegeven worden welk percentage van het 
gehele oppervlak is aangepast. 

 

4.2 Roestvorming 

 

 

 

Roestvorming wordt beoordeeld op basis van de norm EN ISO 4628-3. 
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4.3 Barstvorming 

 

 

 

Barstvorming wordt beoordeeld op basis van de norm EN ISO 4628-4. 

 

4.4 Afbladderen 

 

 

 

Afbladderen wordt beoordeeld op basis van de norm EN ISO 4628-5. 
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4.5 Inspectie 

 

Tijdens de inspectie moet de blaarvorming, roestvorming, barstvorming en afbladderen worden 
beoordeeld volgens de criteria van de desbetreffende normen. 

Men schat het percentage van het gedegradeerd oppervlak ten opzichte van het gehele oppervlak: 
gaat het om slechts enkele specifieke plaatsen of is een groot gedeelte van het volledige oppervlak 
aangetast. 

 

Plaatsen met stagnerend water en andere duidelijke corrosienesten met externe oorzaak 
(dierenuitwerpselen, lekwater) worden ook vermeld.  

 

Scheuren, putjes en breuken dienen altijd gesignaleerd te worden. 

 

4.6 Inspectie door EBS 

 

Na zeer zorgvuldig mechanisch borstelen tot zuiverheidsgraad St3 van de gecorrodeerde 
oppervlakken kan door EBS de sectievermindering worden gemeten. Dit gebeurt via een ultrasoon 
meettoestel. 

 

Voor onderhoudstoepassingen wordt op voorhand de hechting van het oude verfsysteem getest. Aan 
de hand van deze hechting, de laagdikte en het uitzicht van het oude verfsysteem wordt beslist of alle 
verf verwijderd moet worden of dat goed hechtende verf mag blijven zitten. 

Tijdens de onderhoudswerkzaamheden wordt de hechting van de residuele verffilm gemeten. Dit 
gebeurt met behulp van de ruitjesproef volgens NBN EN ISO 240, de pull-off test (NBN EN ISO 4624), 
de X-cut tape test (ASTM D3359-08) of met behulp van een speciale beitel (NBN EN ISO 2063).  

Daarna meet men de residuele filmdikte volgens de norm NBN EN ISO 2178 (magnetisch), NBN EN 
ISO 2360 (niet magnetisch) of via de PIG-meter (NBN EN ISO 2808). 

De compatibiliteit van het nieuwe verfsysteem met de nog bestaande verflagen moet nagegaan 
worden in samenwerking met de verfleverancier. 
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4 EVALUATIE VAN GECORRODEERDE METALEN 
OPPERVLAKKEN 

4.1 Blaarvorming 

 

 

Blaarvorming wordt beoordeeld op basis van de norm NBN EN ISO 4628. 

 

 

Dit leidt tot een beoordeling als bijvoorbeeld: blaarvormingsgraad 2(S2). Dit betekent  

Intensiteit 2 en grootte 2. Tegelijkertijd moet steeds aangegeven worden welk percentage van het 
gehele oppervlak is aangepast. 
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4.2 Roestvorming 

 

Roestvorming wordt beoordeeld op basis van de norm EN ISO 4628-3. 

4.3 Barstvorming 

 

Barstvorming wordt beoordeeld op basis van de norm EN ISO 4628-4. 

4.4 Afbladderen 

 

Afbladderen wordt beoordeeld op basis van de norm EN ISO 4628-5. 
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4.5 Inspectie 

Plaatsen met stagnerend water en andere duidelijke corrosienesten met externe oorzaak 
(dierenuitwerpselen, lekwater) worden vermeld.  

 

Scheuren, putjes en breuken dienen altijd gesignaleerd te worden. 

 

Tijdens de inspectie moet de blaarvorming, roestvorming, barstvorming en afbladderen worden 
beoordeeld volgens de criteria van de desbetreffende normen. 

 

Bij bestaande kunstwerken gelden volgende eisen: (m.a.w. onderhoud is aangewezen bij de volgende 
waarnemingen): 

Beoordelingsmethode Eisen 

NBN EN ISO 4628-2:2003 Blaarvorming 2 (S2) 

NBN EN ISO 4628-3:2003 Roestvorming Ri 2 

NBN EN ISO 4628-4:2003 Barstvorming 2 (S2) 

NBN EN ISO 4628-5:2003 Afbladderen 2 (S2) 

 

In de desbetreffende normen wordt aan de hand van foto’s aangeduid welke schaal geld voor de 
waargenomen blaarvorming, roestvorming, barstvorming en afbladderen. 

 

De roestschaal kan men afleiden uit het oppervlakte dat is geroest: 

 

Voor de roestschalen kunnen ook eenvoudig de foto’s uit de norm vergeleken worden met het uitzicht 
van het te inspecteren kunstwerk. 
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Roestschaal Ri 2 

 

 

Roestschaal Ri 3 

 

Voor blaarvorming, barstvorming en afbladderen geeft de norm telkens foto’s afhankelijk van de 
grootte van de defecten en het aantal. Onderstaand wordt het voorbeeld gegeven voor blaarvorming. 
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4.6 Inspectie door EBS 

 

Na zeer zorgvuldig mechanisch borstelen tot zuiverheidsgraad St3 van de gecorrodeerde 
oppervlakken kan door EBS de sectievermindering worden gemeten. Dit gebeurt via een ultrasoon 
meettoestel. 

 

Op het overblijvende gezonde verfwerk wordt van de residuele verffilm eerst de aanhechting van de 
film gemeten. Dit gebeurt  met behulp van de ruitjesproef volgens NBN EN ISO 240, de pull-off test 
(NBN EN ISO 4624), de X-cut tape test (ASTM D3359-08) of met behulp van een speciale beitel (NBN 
EN ISO 2063).  

 

Daarna meet men de residuele filmdikte volgens de norm NBN EN ISO 2178 (magnetisch), NBN EN 
ISO 2360 (niet magnetisch) of via de PIG-meter (NBN EN ISO 2808). 

 

EBS gaat vervolgens na of het nieuwe verfsysteem compatibel is met de nog bestaande verflagen. 
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1 VOORSPANSYSTEMEN (POST-TENSIONING) 
 

Hierna volgt een opsomming van meest gebruikte oude en nieuwe voorspansystemen. 

 

1.1 Het Blaton-Magnel-systeem 

 

In dit systeem worden voorspandraden met diameter 5 mm of 7 mm twee aan twee gebundeld tot 
kabels. In onderstaande figuur  zijn de voornaamste details te zien zoals de roosters waarmee de 
draden op afstand werden gehouden, en de zogenaamde sandwichplaten waarin de draden twee aan 
twee met wiggen verankerd werden. De kabels hebben steeds een rechthoekige doorsnede. De 
hulzen voor inwendig gebruikte kabels bestaan uit rechthoekige blikken dozen. Bij gebruik als 
uitwendige kabel werd de bescherming van het staal verkregen door de kabel in te bedden in een 
mortelbalk. Bij vele bruggen met uitwendige kabels werden deze reeds vervangen door moderne 
kabels omwille van corrosieproblemen. 

 

 

 

1.2 Het BBRV-systeem 

 

In dit systeem worden de kabels met hulzen en verankeringen vooraf klaargemaakt in het werkhuis en 
als dusdanig ingestort in het beton. De kabel kan tot 55 afzonderlijke draden diameter 7 mm bevatten. 
De afzonderlijke draden worden doorheen de ankerkop gevoerd en hun uiteinde wordt koud 
opgestuikt. Onderstaande figuur toont de voornaamste details. Bij het voorspannen wordt getrokken 
met een draadstang op de ankerkop. Nadat de gewenste kracht en verlenging bekomen zijn, wordt de 
ankerkop vastgezet met een borgmoer die steun neemt op de ankerplaat. Voordeel van dit systeem is 
dat alle draden even lang zijn en dat volgens wens gespannen en gelost kan worden. 
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1.3 Het oude Freyssinet-systeem 

 

Onderstaande figuren  tonen de voornaamste onderdelen van dit systeem. De kabels bestonden uit 
12 draden van 5 mm, 7 mm of 8 mm, of uit 12 strengen van 7 draden diameter 4 mm. In de huls zijn 
de  afzonderlijke draden of strengen geschikt rondom een centrale spiraalveer. Na het spannen 
worden zij verankerd door wrijving tussen een betonnen prop en een conus van beton of staal (nrs. 1 
en 2 van de figuur). 
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1 prop 

2 conus 

3 netwapening 

4 kleefband 

5 mof 

6 centrale spiraalveer 

7 uitwaaierende en omgebogen draden 

8 uitsparing 

9 koker van geribd bandstaal 

 

1.4 Moderne strengenkabels 

 

De leveranciers van de huidige voorspansystemen brengen strengenkabels op de markt die alle zeer 
sterk op elkaar gelijken (Freyssinet, Dywidag Systems International, VSL, BBRV, … ). 

 

De afzonderlijke strengen worden na voorspanning met stalen wiggen vastgezet in de ankerkop. 
Sommige systemen gebruiken twee wiggen per streng, andere drie. De ankerkop neemt steun op een 
verdeelplaat die de voorspankracht gelijkmatig aan het beton overdraagt. Aan de verdeelplaat zit een 
trompetvormige verbreding van de huls bevestigd. Volgende figuren verduidelijken dit alles. 
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Spananker met trompetverankering

Spananker met plaatverankering

Blindanker

Fig. 3T016
 

   

  



 Voorspansystemen en betontechnologie 

Cursus bruginspecteur  hoofdstuk 1.5 6  

1.5 Voorspanstaven 

 

Bij dit systeem worden afzonderlijke gladde of geribde staven van hoogwaardig staal voorgespannen. 
De doorsnede van de staven situeert zich tussen 5 cm² en 10 cm². Door de beperkte lengte van de 
staven is dit voorspansysteem geëigend voor constructies in vrije voorbouw waar de staven moot per 
moot doorgekoppeld worden met moffen. Bij belangrijke dwarskrachten kan men de beugels met goed 
gevolg vervangen door voorspanstaven. Onderstaande figuur geeft enkele typische onderdelen van 
het systeem. In ons land zijn vooral de Dywidag-staven en in mindere mate de McAlloy-staven 
bekend. 
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1.6 Mono-streng-systeem 

 

Het gaat hier om afzonderlijk in het beton gestorte strengen die ook afzonderlijk voorgespannen 
worden. De streng bevindt zich in een huls van kunststof die gevuld is met vet; er is bijgevolg geen 
aanhechting. Bijzondere zorg dient besteed aan de bescherming van de verankeringen aan de 
uiteinden tegen corrosie. Dit verklaart waarom deze toepassing populair wordt in de gebouwensector. 
Bij bruggen kan dit systeem aangewend worden voor tijdelijke versterking in afwachting van een 
definitieve oplossing. De afkorting VZA betekent voorspanning zonder aanhechting; in het Engels 
spreekt men van unbonded tendons. 

Fig. 3T019
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1.7 Bijzondere schikkingen 

 

- Bij post-tensioningsystemen zorgt de verdeelplaat van de verankering voor de overdracht van de 
voorspankracht op het beton. Deze kracht moet zich openspreiden naar de volledige 
dwarsdoorsnede en hiermee gaan belangrijke trekspanningen (spatkrachten) in het beton gepaard. 
Om deze reden zijn de meeste systemen voorzien van spiraalwapening bevestigd aan de 
trompetten, en zijn de eindblokken zwaar voorzien van passief staal. Betonschade en corrosie in 
de nabijheid van de verankeringen is dus steeds als ernstig te beschouwen. 

 

 

- Naast de langse voorspanning werd in ons land sporadisch gebruik gemaakt van dwarse 
voorspanning. Hierbij wordt een dubbel doel nagestreefd : enerzijds het zijdelings verbinden van 
afzonderlijk vervaardigde brugelementen (liggers), en anderzijds het verstevigen van de 
dwarsdragers met het oog op het verdelen van de lasten in dwarszin. In de praktijk maakt men 
gebruik van kabels met kleine doorsnede, of van afzonderlijke draden diameter 9 mm. De 
verankeringen van dit actief staal bevinden zich ter plaatse van de randen van de brugdekplaat, of 
in de lijven van de randliggers ter plaatse van de dwarsdragers. Delicate punten hierbij zijn de 
overgangen tussen de brugelementen en de verankeringen omdat deze plaatsen vaak blootgesteld 
zijn aan insijpelend vocht of regen. Onderstaande figuur  illustreert dit. 
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2 BETONTECHNOLOGIE 

2.1 Betonsamenstelling 

2.1.1 Normale samenstellingen 

 

De betonnorm, NBN EN 206-1:2001 en NBN B15-001:2004, definieert beton als volgt : 

 

"Materiaal dat wordt gevormd door het mengen van cement, grof en fijn granulaat en water, met of 
zonder de toevoeging van hulpstoffen en toevoegsels en dat zijn eigenschappen ontwikkelt door de 
hydratatie van het cement ". 

 

De bestanddelen van beton zijn dus : cement, granulaten, aanmaakwater en eventueel hulpstoffen 
en/of toevoegsels. In de regel wordt beton samengesteld uit 70 tot 80% granulaten, 10 tot 15% 
cement, 15 tot 20% water en 2 tot 5% lucht.  

 

Naargelang de volumieke massa onderscheidt men drie types beton : 

 

- Normaalbeton: beton met een ovendroge volumieke massa groter dan 2000 kg/m³, maar niet meer 
dan 2600 kg/m³; dit is het beton van de meeste van onze kunstwerken; 

- Lichtbeton: beton met een ovendroge volumieke massa van niet minder dan 800 kg/m³ en niet 
meer dan 2000 kg/m³. Het wordt vervaardigd door het gebruik van licht granulaat ter vervanging 
van een deel of van al het granulaat; 

- Zwaarbeton: beton met een ovendroge volumieke massa groter dan 2600 kg/m³. 

 

Wanneer de maximale nominale grootste korrelafmeting van het granulaat verwerkt in het beton 
kleiner is dan 4 mm spreekt men van mortel. 

 

Ons bruggenbestand bevat enkele bruggen in licht beton. Licht beton is vervaardigd op basis van 
lichte granulaten van gebakken geëxpandeerde klei- of schistekorrels (Agral of Argex). In tegenstelling 
met normaal beton wordt bij licht beton het skelet gevormd door de mortel en niet door de granulaten. 
Bovendien dient vermeld dat lichte granulaten poreus zijn en bijgevolg veel water kunnen opslorpen. 

 

Zwaar beton wordt uitzonderlijk gebruikt in tegengewichten van beweegbare bruggen, of als 
tegengewicht zonder meer. 

 

 

2.1.2 Cementsoorten 

 

De gebruikte cementsoorten hebben in de loop der tijden grote wijzigingen ondergaan. Na het 
"kunstmatig" Portlandcement wordt hoogovencement op de markt gebracht. De energiecrisis van de 
70-er jaren leidde tot wijziging in de productieprocessen (overgang van het natte naar het droge 
procédé, kleinere maalfijnheid). Ook werden vliegassen toegevoegd. 

 

Eveneens is er in de loop der jaren een evolutie geweest in de benamingen en in de afkortingen, 
onder andere ingevolge het invoeren van Europese normen. 
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De cementsoorten conform aan NBN EN 197-1 zijn onderverdeeld in hoofdtypes : 

 

- CEM І: Portlandcement 

- CEM ІІ: Samengesteld Portlandcement 

- CEM ІІІ: Hoogovencement 

- CEM IV: Puzzolaancement 

- CEM V: Composietcement 

 

Niet alle cementsoorten worden in België geproduceerd. De samenstelling van de courant 
geproduceerde cementsoorten moet conform zijn aan deze in de tabel hierna (gehalten in 
massapercentages). 

 

Types Aanduiding 
Hoofdbestanddelen Neven-

bestand-
delen K S V L of LL 

I Portlandcement CEM I 95-100 - - - 0-5 

II Portlandvliegascement CEM II/A-V 80-94 - 6-20 - 0-5 

CEM II/B-V 65-79 - 21-35 - 0-5 

Portland-
kalksteencement 

CEM II/A-L of LL 
80-94 - - 6-20 0-5 

Portland-
composietcement 

CEM II/A-M 80-94 6-20 0-5 

CEM II/B-M 65-79 21-35 0-5 

III Hoogovencement CEM III/A 35-64 36-65 - - 0-5 

CEM III/B 20-34 66-80 - - 0-5 

CEM III/C 5-19 81-95 - - 0-5 

V Composietcement CEM V/A 40-64 18-30 18-30 - 0-5 

 

K = klinker 

S = hoogovenslak 

V = Siliciumhoudende vliegas 

L of LL = Kalksteen 

 

De benaming van de cementsoorten wordt aangevuld met een getal dat de sterkteklasse aangeeft. De 
genormaliseerde sterkteklassen zijn 32,5; 42,5 en 52,5. Verder wordt een N of en R toegevoegd om 
aan te geven dat een cement op jonge ouderdom een normale of een hoge druksterkte heeft. 

 

Wanneer bovendien ook de aanduiding LH toegevoegd wordt, dan betekent dit dat het cement een 
geringe hydratatiewarmte heeft (vooral gebruikt voor massabeton). 

 

Deze eigenschappen worden verklaard binnen de wettelijk verplichte CE-markering op cement. 

 

VOORBEELD      

- Een Portlandcement van sterkteklasse 42,5 met een hoge druksterkte op jonge ouderdom, wordt 
aangeduid als CEM І 42,5 R CE. 

- Een hoogovencement met een slakgehalte tussen 66 en 80% van sterkteklasse 32,5 met een 
normale aanvangssterkte en een lage hydratatiewarmte wordt aangeduid als :  
CEM ІІІ/B 32,5 N – LH CE. 
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Voor bijzondere toepassingen zijn er ook speciale cementsoorten waarvan de voornaamste zijn : 

 

- cement met hoge bestandheid tegen sulfaten (HSR) voor beton in een vochtig, sulfaathoudend 
milieu (zeewater, calciumsulfaathoudend water, …); 

- cement met begrensd alkaligehalte (LA) voor beton met alkaligevoelige granulaten in een vochtig 
milieu; 

- cement met hoge aanvangssterkte (HES); 

- wit cement. 

 

Voor deze cementsoorten worden de hiervoor vermelde afgekorte aanduidingen aangevuld met de 
tussen haakjes vermelde afkortingen. Deze eigenschappen kunnen gecertificeerd worden onder het 
vrijwillig Benor-merk. 

 

VOORBEELD: 

Portlandcement van sterkteklasse 42,5 met een hoge druksterkte op jonge ouderdom en met een 
begrensd alkaligehalte wordt aangeduid met CEM I 42,5 R CE LA BENOR. 

 

Ingevolge de problemen met het optreden van de alkali-silicareactie (ASR) werd het gebruik van LA-
cementen verplicht gesteld voor nieuwe kunstwerken.  

 

2.1.3 Granulaten 

 

Onder granulaten verstaat men het geheel van inerte (natuurlijke en kunstmatige) materialen die het 
betonskelet uitmaken. 

 

Een granulaat wordt gekarakteriseerd door d en D, waarbij d de kleinste en D de grootste 
korrelgrootte zijn die te vinden  zijn in het granulaat. 

 

Naar grootte onderscheidt men grof granulaat met d ≥ 2mm en zand met d = 0mm en D ≤ 4mm. 

 

Bij de zanden maakt men onderscheid tussen natuurlijk zand en breekzand. 

 

Bij de natuurlijke grove granulaten zijn de meest voorkomende grind, ontgonnen in of naast rivieren of 
op zee, kalksteen en porfier. 

 

Bij de kunstmatige grove granulaten onderscheiden we onder andere puingranulaten, slakken en 
lichte granulaten. 

 

2.1.4 Water 

 

Het aanmaakwater voor beton mag geen schadelijke stoffen bevatten die een nadelige invloed 
uitoefenen op de binding, de verharding en de duurzaamheid van het beton. Het water mag evenmin 
stoffen bevatten die corrosie van de wapening zouden kunnen veroorzaken. 

 

Drinkbaar water is geschikt voor het aanmaken van beton. Water van andere oorsprong dient 
beproefd te worden. 
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2.1.5 Hulpstoffen 

 

Een hulpstof is een product dat in kleine hoeveelheden ten opzichte van de cementmassa (tussen 0 
en 5 %) toegevoegd wordt, voor of tijdens het mengen of gedurende een extra menging, en dat 
bepaalde eigenschappen van het beton wijzigt zoals gewenst. 

 

De op de markt beschikbare hulpstoffen worden onderscheiden naar hun functie. Sommige 
hulpstoffen kunnen tegelijkertijd meerdere functies vervullen. 

 

De meest voorkomende hulpstoffen zijn : 

 

- plastificeerder / waterreduceerder; 

- superplastificeerder /sterk waterreduceerder; 

- watervasthoudende hulpstof; 

- luchtbelvormer; 

- bindingsversneller; 

- verhardingsversneller; 

- bindingsvertrager; 

- waterdichtingsmiddel in de massa; 

- colloïdale hulpstof. 

 

2.1.6 Toevoegsels 

 

Een toevoegsel wordt gedefinieerd als een fijn verdeeld materiaal dat toegevoegd kan worden aan 
beton om bepaalde eigenschappen te verbeteren of om speciale eigenschappen te bekomen. 

 

Er zijn twee soorten toevoegsels : nagenoeg inerte toevoegsels (type I) en puzzolane of latent 
hydraulische toevoegsels (type II). 

 

Voorbeelden van type I toevoegsels: kalksteenfiller, pigmenten, … 

Voorbeelden van type II toevoegsels: vliegas, gemalen hoogovenslak, microsilica, … 

 

Sommige van de type II-toevoegsels zijn reeds aanwezig in sommige cementtypes. Ze kunnen verder 
ook afzonderlijk toegevoegd worden aan het mengsel ter vervanging van een gedeelte van de 
cementhoeveelheid. De normen beschrijven de eisen die van toepassing zijn wanneer type II-
toevoegsels toegevoegd worden. 

 

2.2 De verwerking 

 

Van zodra het droog mengsel in aanraking komt met het aanmaakwater, treedt een scheikundige 
reactie op tussen het cement en het water. Deze reactie levert in eerste instantie de binding op en 
later de verharding. Beton dient verwerkt te worden vooraleer de binding optreedt. 

 

Theoretisch is dit onmogelijk want de binding start onmiddellijk na het mengen. Praktisch gezien moet, 
om de vermindering van de verwerkbaarheid tot een minimum te beperken, het beton zo snel mogelijk 
na het mengen gestort worden en in ieder geval binnen de door de betoncentrale opgegeven 
gegarandeerde verwerkingstermijn.  
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De water-cementfactor (W/C-factor) is de verhouding tussen de totale hoeveelheid water in het 
mengsel en het cementgewicht van het mengsel. De hoeveelheid water omvat het eigenlijke 
aanmaakwater verhoogd met het vochtgehalte van de granulaten en met de hoeveelheid water in de 
vloeibare hulpstoffen. 

 

Wanneer type II-toevoegsels toegevoegd worden, dan kan in combinatie met bepaalde cementen een 
deel van het gewicht ervan opgeteld worden bij het cementgewicht voor het berekenen van de water-
bindmiddelfactor. 

 

De betonnorm voorziet een maximale W/C-factor naargelang de omgevings- of milieuklasse van de 
constructie. Voor beton zonder ingebrachte lucht, zijn de waarden hieronder weergegeven. 

 

Omgevingsklasse Maximale W/C-factor 

Symbool Omschrijving Ongewapend 
beton (OB) 

Gewapend of 
voorgespannen 
beton (GB of 
VB)  

E0 Niet schadelijk 1,00 NVT 

EI Binnenomgeving 1,00 0,65 

EE Buitenomgeving   

EE1 Geen vorst 1,00 0,60 

EE2 Vorst, geen contact met regen 0,55 0,55 

EE3 Vorst, contact met regen 0,55 0,50 

EE4 Vorst en dooizouten (aanwezigheid van ter plaatse 
ontdooid of opspattend of aflopend 
dooizouthoudend water 

0,45 0,45 

ES Zeeomgeving   

 Geen contact met zeewater; wel contact met 
zeelucht (tot 3km van kust) en/of brak water 

  

ES1 Geen vorst 0,60 0,50 

ES2 Vorst 0,55 0,50 

 Contact met zeewater   

ES3 Ondergedompeld 0,55 0,45 

ES4 Getijden- en spatzone 0,45 0,45 

EA Agressieve omgeving   

EA1 Zwak agressieve chemische omgeving 0,55 0,55 

EA2 Middelmatig agressieve chemische omgeving 0,50 0,50 

EA3 Sterk agressieve chemische omgeving 0,45 0,45 

 

 

Zoals verder nog aan bod zal komen is de W/C-factor een zeer belangrijk element in verband met de 
duurzaamheid van beton. Voordien was de druksterkte het enige criterium dat gebruikt werd om de 
betonkwaliteit te controleren. 
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De consistentie van een vers betonmengsel is een maat voor de verwerkbaarheid. De norm voorziet 4 
methoden om de consistentie te bepalen. Voor de praktijk bij ons zijn alleen de zetmaatproef en de 
schokmaatproef van belang. Tussen beide methoden bestaat er geen eenduidig verband. 

 

De gewenste consistentie wordt vermeld bij de betonbestelling en hangt af van de vorm van de 
bekisting, van de hoeveelheid wapening, van de wijze van verdichten, enz. 

 

Het verdichten van het vers gestort mengsel is een bewerking met de bedoeling luchtinsluitsels zo 
veel als mogelijk uit te drijven. Dit kan gebeuren met de trilnaald, door te trillen op de bekisting, of door 
te schokken. Te lang verdichten leidt tot ontmenging. 

 

Bij onze kunstwerken verwachten we in verband met de duurzaamheid dat ook de oppervlaktezone 
van het beton van goede kwaliteit is. Daartoe zijn een goede nabehandeling en bescherming van het 
verse en jonge beton tijdens een voldoende lange tijdsspanne noodzakelijk. De nabehandeling is een 
maatregel tegen vroegtijdig uitdrogen, vooral bij zonnestraling en wind. Bescherming is een maatregel 
tegen uitwassing door regen, snelle afkoeling, hoge inwendige temperatuurverschillen, lage 
temperaturen of vorst en trillingen of stoten. 

 

Nabehandeling en bescherming moeten zo snel mogelijk na het verdichten starten. 

 

Het tijdelijk behoud van de bekisting is als een methode van nabehandeling te beschouwen vermits 
het vroegtijdig uitdrogen tegengaat. 

 

Wat zijn nu de meest voorkomende fouten tijdens de verwerking ? 

- onvoldoende betondekking op de wapeningen door slordig vlechtwerk of door verplaatsing of 
vervorming tijdens het storten; 

- betonstaven die te dicht bij elkaar liggen door een slecht ontwerp of door slechte plaatsing, zodat 
zij onvoldoende omhuld zijn met beton; 

- bekisting onvoldoende stijf en/of niet dicht. Dit geeft een ongelijkmatig oppervlak en/of zones waar 
cementpasta of mortel ontbreken; 

- fouten in de betonsamenstelling : te weinig cement of granulaten, te veel water, verkeerd 
gedoseerde hulpstoffen, verkeerd cement, …; 

- segregatie of ontmenging door bv. het storten van een te grote hoogte, door te lang trillen, door 
een te hoge consistentie; 

- waterverlies aan het betonoppervlak door het opzuigen van het aanmaakwater door de bekisting, 
of door slechte of onvoldoende nabehandeling; 

- grindnesten door onvoldoende trillen, omdat de ingesloten lucht niet kon verdwijnen, of door te lage 
consistentie; 

- onvoldoende verzorgde stortnaden : vergeten wegnemen van loszittend vuil, vergeten ruw maken, 
vergeten voorbevochtigen zodat het oude beton het verse beton heeft leeggezogen, …; 

- onvoldoende nabehandeling en bescherming van het jonge beton met als gevolg een poreuze 
oppervlaktelaag of bleedingverschijnselen. 

 

Bleeding is plastische scheurvorming, d.w.z. scheurvorming in jong beton. Men onderscheidt de 
plastische krimp, en de plastische zetting. 

 

Plastische krimp treedt op tussen 2 en 4 u na het mengen wanneer de hoeveelheid verdampend water 
de hoeveelheid uitzwetend water overtreft. De scheuren liggen op 45° nabij de hoeken en vertonen 
een landkaartpatroon in de velden. Aan het oppervlak kan de scheurwijdte oplopen tot 3 mm. 
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Plastische zetting treedt op bij zeer vloeibaar beton door de graviteit. De zetting wordt verhinderd door 
de wapeningen alwaar zich scheuren manifesteren. De scheuren bevinden zich bijgevolg op de 
wapeningen. 

 

Scheurvorming door plastische zetting 

 

2.3 Kenmerken verhardend en verhard beton 

2.3.1 Binding en verharding 

 

Zoals hoger reeds vermeld, reageert het cement met het aanmaakwater, hierbij wordt een gedeelte 
van het water gebonden. Men noemt dit hydratatie. De hydratatie kenmerkt zich door twee belangrijke 
verschijnselen: 

-  de binding die de cementbrij doet verstarren 

-  de verharding die na de binding volgt en het mengsel cement - water omzet in cementsteen 
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Bij het mengen van beton omhult elke cementkorrel zich met een laagje water met een dikte van 1 
micron. Tijdens de binding reageren de buitenste moleculen van de cementkorrel met dit laagje water; 
tijdens de verharding hydrateren de meer naar binnen gelegen moleculen. 

 

Hieruit kan men begrijpen dat de binding vrij snel optreedt, terwijl de verharding meerdere weken 
vergt. 

 

2.3.2 De druksterkte 

 

De druksterkte is de meest gebruikte eigenschap, en vroeger de enige, om de kwaliteit van beton te 
omschrijven. Zij is gemakkelijk te meten door een eenvoudige drukproef op een referentiekubus met 
zijde 15 cm, vroeger was dit 20 cm. Resultaten bekomen via anders gevormde proefstukken moeten 
met een omzettingscoëfficiënt vermenigvuldigd worden. 

 

De ontwikkeling van de druksterkte hangt af van de ontwikkeling van de hydratatie. Zij wordt versneld 
door de omgevingstemperatuur tijdens de verharding, door de maalfijnheid van het cement, en 
eventueel door de werking van een versnellende hulpstof. 

 

Te snel verhardend beton kan echter nadelig zijn voor de uiteindelijke drukweerstand. Dit komt omdat 
tijdens de hydratatie kristallen gevormd worden rond het cement; een te snelle kristalgroei geeft grote 
grove kristallen met weinig weerstand, trage groei geeft vele kleine kristallen die goed in elkaar 
grijpen. 

 

2.3.3 De krimp 

 

In een betonmengsel is er omwille van de verwerkbaarheid steeds meer water aanwezig dan nodig 
voor de hydratatie. Dit overtollige water vormt toegankelijke poriën tussen de kristallen zodat 
hydraulische bewegingen (krimpen en zwellen) mogelijk worden ten gevolge van wisselende 
oppervlaktespanningen tussen de kristallen.  

 

Tijdens het verdampen van het overtollig water ontstaat er dus een nadelig krimpverschijnsel. 

 

Beton dat onder water verhardt, kan niet uitdrogen en vertoont bijgevolg geen krimp. 

 

Voor een klassiek beton mag men rekenen op een krimp van 0,4 tot 0,6 promille. 

 

Krimp hangt af van de volgende factoren: 

 

- van de vochtigheidsgraad van de omgeving; 

- van de W/C-factor; bij een lage waarde is de krimp ook lager; voor de waarde 0,30 zou de krimp 
nagenoeg nul zijn; 

- van de hoeveelheid cement; 

- van de vorm van het betonelement: dunne elementen drogen sneller uit en krimpen bijgevolg meer. 

 

Uitdroging van jong beton is nadelig om volgende redenen : 

 

- de uitdroging gaat sneller aan het oppervlak dan in het inwendige ; hierdoor ontstaat een verschil in 
krimp waardoor scheuren optreden; deze scheuren zijn veelal weinig diep; 
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- omdat de krimpbeweging bijna altijd geheel of gedeeltelijk verhinderd wordt, ontstaan 
krimpspanningen in het beton die al of niet opgenomen kunnen worden door de aanwezige 
wapening; 

 

- wanneer jong beton op oud beton gestort wordt, wordt de krimp in het contactvlak verhinderd; een 
typisch voorbeeld hiervan zijn de verticale scheuren in vollewandpijlers en -landhoofden. 

 

 

 

In al deze gevallen spreekt men van krimpscheuren. 

 

2.3.4 De bindingswarmte 

De hydratatie van cement is een exotherme reactie, d.w.z. dat zij gepaard gaat met een 
warmteontwikkeling, de zogenaamde bindingswarmte. Deze warmte doet de reactiesnelheid van de 
hydratatie toenemen ten nadele van de druksterkte, en doet overtollig water snel verdampen hetgeen 
krimpspanning opwekt. Ook door temperatuurverschillen tussen het warmere beton in de massa en 
het koelere beton aan het oppervlak is scheurvorming mogelijk. Dit fenomeen noemt men 
warmtescheuren. 

 

Bij massabeton gebruikt in stuwdammen en sluizen bv. zal men hiermede rekening houden door een 
cement te kiezen dat traag verhardt of dat een lage bindingswarmte opwekt, of door het beton 
inwendig te koelen. 

 

2.3.5 De porositeit 

 

In hetgeen voorafgaat, is er reeds de nadruk op gelegd dat overtollig aanmaakwater zeer nadelig is 
voor de duurzaamheid van beton. Samengevat kan men stellen dat dit overtollig water 
verantwoordelijk is voor toegankelijke poriën tussen de cementsteenkristallen.  

 

Dit heeft als gevolgen : 

 

- dat bij het verdampen van het overtollig water aan het betonoppervlak krimpscheuren kunnen 
optreden; 

- dat na het verdampen toegankelijke poriën overblijven langswaar nadien schadelijke gassen en 
vocht het beton kunnen aantasten. 

 

Uiteraard leidt een overmaat aan poriën in de cementsteen ook tot een lagere druksterkte van het 
beton. 

 

Een lage W/C-factor en een goede nabehandeling zijn bijgevolg van het grootste belang. 

 



 Voorspansystemen en betontechnologie 

Cursus bruginspecteur  hoofdstuk 1.5 18  

2.3.6 De kruip 

 

Het vergroten van de vervorming onder constante langdurige last noemt men de kruip. Beton is, zoals 
andere materialen, onderhevig aan dit verschijnsel. Het is echter wel gevoeliger omdat het belast 
wordt op een ogenblik dat het rijpingsproces nog aan de gang is. Een betonnen structuur wordt 
inderdaad bijna altijd belast voordat de hydratatie beëindigd is. Kruip gaat bijgevolg steeds gepaard 
met krimp zodat het totaal effect vergroot wordt. 

 

Kruip is vooral afhankelijk van de vochtigheidsgraad van de omgeving, van de W/C-factor, en van de 
ouderdom bij belasting. 

 

De hinder die kruip veroorzaakt op de onderbouw van onze bruggen is verwaarloosbaar. Op de 
bovenbouw echter is hij van groot belang. 

 

Bij bruggen in gewapend beton neemt het aandeel van het eigengewicht en de permanente lasten toe 
naarmate de overspanning toeneemt. Bij balkenbruggen wordt dit belangrijk boven de 15 m, bij 
volleplaatbruggen boven de 10 m. Het eigengewicht en de permanente lasten zorgen voor 
permanente trekspanningen onderaan en permanente drukspanningen bovenaan in de doorsnede 
(althans bij een eenvoudig opgelegde structuur), zodat door de kruip de brug zal gaan "doorhangen" in 
de tijd. 

 

Bij bruggen in spanbeton met klassieke overspanningen worden de trekspanningen van het 
eigengewicht en de permanente lasten weggedrukt door de drukspanning vanwege de voorspanning. 
Deze resulterende permanente drukspanningen geven door het kruipverschijnsel in de tijd een 
verkorting van de brug en daaruitvolgend een verlies aan voorspankracht. 

 

Bij bruggen in spanbeton met grote overspanningen wordt het aandeel van het eigengewicht en de 
vaste overlasten weer relatief belangrijk t.o.v. de mobiele overlasten. De kruip in de meest gedrukte 
zones is groter (bovenaan in het midden van de overspanningen, onderaan in de zone van de pijlers 
bij doorlopende liggers) dan in de minder gedrukte zones waardoor de doorbuiging toeneemt. 

 

Bij bruggen die in vrije voorbouw gerealiseerd werden, is vastgesteld dat er een blijvende evolutie is in 
de doorbuiging. Hierbij spelen de ingewikkelde spanningstoestanden tijdens het bouwproces 
eveneens een rol. 

 

Samengevat : de kruip geeft aanleiding tot doorbuiging en verkorting; bij normale bruggen neemt het 
fenomeen af in de tijd, bij grote bruggen kan het blijven evolueren. 
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1 INLEIDING 
 

De indeling van de verschillende schademechanismen bij gewapend beton kan op verschillende 
manieren gebeuren. 

 

De gekozen indeling is tweeledig : 

 

- de directe aantasting van beton door inwendige of uitwendige oorzaken; 

- de indirecte aantasting van beton door aantasting van de in het beton opgenomen wapening 

 

De aantasting van gewapend beton heeft plaats ten gevolge van fysische, fysisch-chemische of 
chemische processen. 
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2 SCHADE AAN BETON DOOR DIRECTE AANTASTING 
 

2.1 Algemeen 

De directe aantasting van beton kan geschieden door inwendige of uitwendige oorzaken. 

 

Onder aantasting van beton door inwendige oorzaken wordt verstaan : aantasting veroorzaakt door 
stoffen die reeds in het uitgangsmengsel aanwezig zijn. Het belangrijkste fenomeen is de alkali-
silicareactie (ASR). Naast ASR kunnen zich nog andere mechanismen voordoen die aanleiding geven 
tot degradatie, pop-outs en uitloging.  

 

De schade van beton door uitwendige oorzaken wordt onderverdeeld in mechanische schade, 
vorstschade (al dan niet in combinatie met dooizouten) en schade te wijten aan scheikundige 
aantasting. 

 

 

2.2 Inwendige oorzaken / de alkali-silicareactie 

 

2.2.1 Algemeen - situering 

 

Beton is een betrouwbare bouwstof, waarmee doorgaans probleemloos kan worden gebouwd. In de 
loop der jaren is gebleken dat onder bepaalde omstandigheden chemische aantasting kan optreden. 
Enkele bekende fenomenen die zich in het beton kunnen voordoen zijn carbonatatie en chloride-
aantasting, waarover verder meer wordt verteld. Een meer destructieve vorm van aantasting die zich 
afspeelt in het beton zelf en die in België voor het eerst in 1988 is vastgesteld, is de alkali-silicareactie 
(ASR). 

 

In de jaren 1930 leidde onverklaarbare scheurvorming en expansie in structuren in de Verenigde 
Staten tot een nader onderzoek. Tijdens dat onderzoek werd de alkali-silicareactie vastgesteld. De 
publicatie van het rapport in 1940 bracht snel andere gevallen met dezelfde tot dan toe onverklaarbare 
schadepatronen aan het licht. Einde van de jaren 1970 werd in Frankrijk aan enkele stuwdammen 
schade te wijten aan ASR ontdekt. In 1987 werd de eerste ASR-schade aan bruggen, voornamelijk in 
het noorden van Frankrijk, vastgesteld. Ook in andere landen zoals België, Canada, Zuid-Afrika, 
Duitsland, Denemarken, Oostenrijk, … is de alkali-silicareactie in kunstwerken vastgesteld. 

 

In het midden van de jaren 1980 is in België de eerste ASR-schade aan een brug vastgesteld. Het 
betreft de brug B51 over de E19 te Kontich, waar het brugdek van lichtbeton brede scheuren 
vertoonde. De bovenbouw van de brug is vervangen in 1989. In 1989 heeft het toenmalig Ministerie 
van Openbare Werken een onderzoek ter voorkoming van de alkali-silicareactie in beton laten 
uitvoeren. Hierbij werd de reactiviteit van de granulaten van een dertigtal groeven t.o.v. alkaliën 
nagegaan. De eerste richtlijnen i.v.m. de alkali-silicareactie in België zijn vervat in de omzendbrief nr. 
576-B/4 van 29/11/1989 waarin wordt verwezen naar de brochure "Voor duurzaam beton zonder 
onderhoud", uitgegeven door het Verbond der Cementnijverheid en specifieke bestekbepalingen 
opgesteld door het toenmalige Bruggenbureau. In 1991 is die omzendbrief vervangen door 
omzendbrief nr. 225/910131. De omzendbrief is nadien opgenomen in het dienstorder LI 94/80 "Beton 
voor constructies", dat ondertussen reeds als nieuwe versie MOW/MIN/2006/02 is verschenen. De 
voorschriften verplichten het gebruik van cement met begrensd alkaligehalte voor beton dat bestemd 
is voor de omgevingsklassen EE3, EE4 en ES1 tot ES4. 

 

De term alkali-silicareactie duidt op een geheel van reacties die kunnen plaatsvinden tussen bepaalde 
bestanddelen van de granulaten met alkaliën die in het poriënwater aanwezig zijn. 
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2.2.2 De alkali-silicareactie 

 

De alkali-silicareactie is een reactie van reactief silica met alkaliën. Hierbij ontstaan gelvormige 
reactieproducten (alkali-silicagel) die poriënwater kunnen absorberen en daardoor zwellen. Als gevolg 
hiervan ontstaan inwendige spanningen die bij een te hoge spanning het beton zullen doen scheuren. 

- Reactief silica is een bestanddeel van sommige granulaten. 

- Alkaliën (Na2O en K2O) zijn aanwezig in het poriënwater van beton. Met poriënwater wordt hier 
voornamelijk het teveel aan aanmaakwater bedoeld dat niet gebruikt is voor de hydratatie van 
het cement, maar ook het vocht afkomstig van de uitwisseling van de omgeving. Hierin speelt 
de relatieve vochtigheid een belangrijke rol. 

 

Algemeen kan dus worden gesteld dat de reactie tussen de reactieve silica en de alkaliën opgelost in 
het interstitiële water van het beton, leidt tot de vorming van expansieve gels. De vorming van de gel 
heeft enkel plaats onder bepaalde voorwaarden.  

De reactie doet zich in de praktijk voor indien de drie elementen (silica, alkaliën en water) in een 
pessimum (= meest nadelige) hoeveelheid aanwezig zijn. De relatieve vochtigheid dient bijvoorbeeld 
meer dan 85 % te bedragen. Dit houdt in dat enkel constructies die regelmatig met water in contact 
komen, voldoen. Enkele voorbeelden : betonnen stuwdammen, betonnen bruggen, betonwegen, … 

Het bijzondere aan de complexe reactie ligt in het feit dat de ASR-reactie op een heterogene manier is 
verdeeld in het beton en dat de macroscopische waarneming een uitmiddeling is van wat er zich op 
microscopische schaal afspeelt.  

 

2.2.2.1 Algemeen reactiemechanisme 

 

De alkali-silicareactie verloopt als volgt: 

 

Alkaliën reageren met water tot alkalihydroxide: 

Na2O + H2O → 2NaOH 

Daarna reageert het reactief silica met deze alkalihydroxide tot alkali-silicaathydraat (dat zeer veel 
water aan zich kan binden) 

SiO2.nH2O + 2NaOH → Na2SiO3(n+1)H2O 

 

2.2.2.2 Voorwaarden voor optreden van schade t.g.v. alkali-silicareactie 

 

De alkali-silicareactie kan enkel tot schade leiden indien de volgende voorwaarden gelijktijdig vervuld 
zijn: 

- De granulaten moeten potentieel reactief (alkaligevoelig) zijn, bv. opaal, chalcedoon. De reactie 
kan alleen tot schade leiden als het gehalte aan reactieve bestanddelen binnen het kritische 
gebied ligt.  

- Het beton bevindt zich constant of periodiek in een vochtige omgeving (minimale relatieve 
vochtigheid in het beton ongeveer 85 %). Enkel in de aanwezigheid van water kan immers de 
alkali-silicagel water absorberen. 

- Het alkaligehalte van het beton moet een bepaalde grenswaarde overschrijden. Het 
alkaligehalte wordt uitgedrukt in Na2O-equivalent: Na2O equivalent = Na2O + 0,658 K2O 

(coëfficiënt 0,658 om rekening te houden met verschil in moleculaire massa) 

Bij een gehalte minder dan 3 kg in Na2O-equivalent per m³ beton wordt in de praktijk zelden 
ASR-schade vastgesteld. 
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De snelheid van de reactie wordt onder andere beïnvloed door de mobiliteit van de alkali-ionen (Na
+
 

en K
+
)  om de reactieve silica te bereiken. Een dichte structuur zal het transport van alkali-ionen sterk 

beperken. De mobiliteit hangt af van de diffusieweerstand van de cementsteen die zelf afhankelijk is 
van de W/C-factor, het cementgehalte, de hydratatiegraad en de gebruikte cementsoort (de door-
latendheid is bij toepassing van hoogovencement geringer dan bij portlandcement). De reactiesnel-
heid wordt tevens beïnvloed door de hoeveelheid water die migreert naar de gel.  

 

Gezien de reactie langzaam verloopt, wordt de schade pas na jaren zichtbaar. Het typisch 
schadebeeld dat hieruit voortvloeit is een regelmatig vertakt scheurpatroon. Dikwijls zijn okerachtige 
verkleuringen en uitbloedingen van reactieprodukten zichtbaar. 

 

  

 

 

  



 Betonschade 

Cursus bruginspecteur  hoofdstuk 1.6 6  

2.2.3 Diagnose van ASR op kunstwerken + aanpak 

 

Een pragmatische werkwijze voor de diagnose en de aanpak van de alkali-silicareactie kan erin 
bestaan een aantal zeer precieze vragen te beantwoorden : 

- vertoont het kunstwerk een potentieel risico op ASR ? 

- is het kunstwerk aangetast door ASR ? 

- wat is de aantastingsgraad van het kunstwerk ? 

- wat is de invloed van de schade op de veiligheid van de constructie ? 

- wat is de te verwachten evolutie van het fenomeen ? 

- wat zijn de oplossingen voor de behandeling of de afremming van de reactie ? 

 

Om op al deze vragen te kunnen antwoorden zijn de volgende handelingen onontbeerlijk : 

- verzamelen van gegevens betreffende de geschiedenis van het kunstwerk en de gebruikte 
betonsamenstellingen; 

- uitvoeren van een inspectie ter plaatse met, indien nodig, het meten van de vervormingen en de 
scheurvorming, uitvoeren van niet-destructieve proeven zoals de relatieve vochtigheid, de 
temperatuur en potentiaalmeting van de wapeningen om de relatie scheurvorming/corrosie op 
te stellen, enz.; 

- nemen van representatieve proefmonsters, die in het laboratorium kunnen worden onderzocht; 

- uitvoeren van berekeningen om de stabiliteit van het kunstwerk of een bouwdeel na te gaan. 
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2.2.3.1 Vertoont het kunstwerk een potentieel risico op ASR ? 

 

Vooreerst dient te worden nagegaan of aan de nodige en voldoende voorwaarden is voldaan : 

- een omgeving die de reactie in de hand werkt (vochtig); 

- potentieel reactieve granulaten; 

- een alkaligehalte in het beton dat voldoende is om de reactie op gang te brengen en te 
onderhouden. 

 

Indien het kunstwerk volledig beschermd is tegen wateraanbreng van buitenaf en indien het niet gaat 
om massieve elementen, is er geen alkali-silicareactie te vrezen. 

 

Onderzoek naar potentieel reactieve granulaten kan gebeuren door een petrografische analyse van 
slijpplaatjes met gepolariseerd licht. 
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Het nagaan van het alkaligehalte in het beton, of meer algemeen het vinden van de 
betonsamenstelling, gebeurt door chemische en mineralogische onderzoeken. Het alkaligehalte in het 
beton kan sterk fluctueren in functie van de plaats in de structuur te wijten aan migratie tijdens de 
verharding en de invloed van de omgeving voor het beton dat zich op de rand van het kunstwerk 
bevindt. Daarom is het aangewezen analyses uit te voeren op beton afkomstig van verschillende 
plaatsen en de randzones te vermijden. 

 

Het gebruikte cementtype en de dosering zijn soms terug te vinden in het dagboek der werken. Op 
basis hiervan kan ook een schatting gemaakt worden van het alkali-gehalte in het beton. 

 

2.2.3.2 Is het kunstwerk aangetast door ASR ? 

 

Het is bijna onmogelijk vast te stellen met een visueel onderzoek of een kunstwerk aangetast is met 
ASR. Er zijn evenwel kenmerken die het vermoeden kunnen wekken dat ASR optreedt, zoals : 

- in zones waar geen voorkeurrichting is van de drukspanningen of van de wapeningen, vormen 
de scheuren een kippegaaspatroon (E: mapcracking); 

- in elementen met voorspanning of met een bepaalde richting van de wapeningen (bv. 
kolommen) ontstaan scheuren min of meer in die richting; 

- de opening van de scheuren kan zeer groot worden (5 à 10 mm); 

- de diepte van de scheuren daarentegen is relatief klein (10 cm); 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- de aangetaste oppervlakken zijn in contact met water permanent, periodiek of via een vochtige 
atmosfeer; een brug vertoont normaal gezien meer schade te wijten aan de alkali-silicareactie 
aan de slagregenzijde dan aan de andere zijde; 

- beton aangetast door ASR vertoont soms een lichte okerkleur; 

- in bepaalde gevallen kunnen aan de scheuren uitvloeiïngen van gel worden waargenomen. 

Om een definitieve diagnose te kunnen stellen, moet worden overgegaan tot een analyse in het 
laboratorium op basis van geboorde proefstukken (zie methode hierboven aangehaald). 

 

Daarenboven moet worden nagegaan of de alkali-silicareactie alleen verantwoordelijk is voor de 
vastgestelde schade. 

 

2.2.3.3 Wat is de invloed van de schade op de veiligheid van de constructie ? 

 

ASR leidt bij de aanvang tot de vorming van microscheuren in het beton die van weinig belang zijn. Bij 
voortgezette reactie wordt het aantal microscheuren groter en groeien ze uit tot macroscheuren. Door 
de scheurvorming vermindert de sterkte van het beton en verlaagt de stijfheid. De aanhechting van 
het beton met het wapeningsstaal kan verminderen. 

 

ASR kan leiden op macroniveau tot de uitzetting van de constructie, verhoging van de spanningen in 
het beton en het wapeningsstaal, grote scheurvorming, delaminatie en grote doorbuigingen. 
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De druksterkte, de treksterkte en de elasticiteitsmodulus van het beton verminderen naarmate de 
alkali-silicareactie in omvang toeneemt. Die waarden geven een indicatie van de te verwachten 
reducties. 

 

2.2.3.4 Wat is de te verwachten evolutie van het fenomeen ? 

 

Een prognose van de evolutie van de alkali-silicareactie is tot op heden een zeer moeilijke 
aangelegenheid. Er zijn wel enkele proeven die een indicatie kunnen geven van de te verwachten 
evolutie. 

 

Uitzettingsproeven geven de uitzettingscapaciteit weer van het beton. Die testen worden uitgevoerd 
op boorkernen genomen uit het kunstwerk. Enkele bemerkingen op die testen worden hierna 
gegeven. Gezien de alkali-silicareactie in het kunstwerk meestal zeer heterogeen optreedt, kan het 
zijn dat bij een boorkern wordt vastgesteld dat de reactie volledig uitgewerkt is, terwijl bij een ander de 
reactie nog niet is aangevangen en dus nog een groot potentieel heeft. De boorkernen worden 
weggenomen uit het kunstwerk waar ze zich in een bepaalde spanningstoestand bevinden. Door het 
wegnemen van die spanningstoestand kan de vervorming te wijten ASR volledig verschillen. Een 
drukspanning van enkele tiende N/mm² kan de gelvorming en dus de uitzetting in die richting 
verhinderen. De uitzetting wordt steeds bekomen door het uitvoeren van proeven die, de een al meer 
dan de andere, versneld zijn. De mate waarin die proeven representatief zijn voor de werkelijke 
structuurveranderingen dient nog te worden vastgesteld. De proeven geven wel een indicatie van de 
mogelijk te verwachten evolutie. 

 

Het kunstwerk kan eveneens ter plaatse gemonitord worden. 

 

De globale en de lokale scheurvorming kan worden gemeten en kan een beeld geven van de evolutie 
in de tijd. Het spreekt voor zich dat enkel de extern zichtbare scheuren van een welbepaalde zone van 
het kunstwerk kunnen worden gevolgd. Het reële gedrag van de structuur is afhankelijk van een groot 
aantal andere parameters. EBS heeft een observatieprogramma waarbij alle kunstwerken waar ASR 
via petrografisch onderzoek is vastgesteld periodiek (jaarlijks of 3-jaarlijks) worden opgevolgd. Tijdens 
zo’n ASR-observatie wordt de globale toestand van het kunstwerk nagegaan en worden met behulp 
van aangebrachte meetbasissen de scheurwijdtes in kaart gebracht met bepaling van een 
scheurindex die een indicatie is voor de mate van aantasting. De evolutie wordt nagegaan. 

 

2.2.3.5 Wat zijn de oplossingen voor de behandeling of de afremming van de reactie ? 

 

Op basis van al wat vooraf gaat, kan worden besloten tot : 

- afbreken; 

- niets doen; 

- instandhoudingswerken uitvoeren. 

 

Tot het afbreken van het hele kunstwerk of van een bouwdeel ervan kan worden besloten indien de 
alkali-silicareactie de sterkte van het bouwdeel in zo'n mate heeft aangetast dat de stabiliteit van het 
kunstwerk niet meer kan worden gewaarborgd. 

 

Niets ondernemen kan een oplossing zijn indien proeven hebben aangetoond dat de reactie volledig is 
uitgewerkt of slechts nog beperk potentieel vertoont. Het is dan wel aangewezen de evolutie van de 
reactie in de structuur te volgen. 

 

De instandhoudingswerken die tot op heden positieve resultaten hebben gegeven, kunnen erin 
bestaan de structuur te beschermen tegen het indringen van water, het ondersteunen van aangetaste 
bouwdelen en het aanbrengen van voorspanning en/of opgelijmde wapeningen: 
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- De enige parameter die we momenteel in handen hebben en die toelaat ASR te beperken is de 
relatieve vochtigheid in het beton. Indien we de indringing van water in het beton kunnen 
tegenhouden zal op termijn de relatieve vochtigheid in het beton dalen en zal de reactie 
stopgezet of ten minste vertraagd worden. In een proefopstelling is aangetoond dat zwelling te 
wijten aan de vorming van expansieve gels gedeeltelijk verdwijnt indien de wateraanvoer wordt 
afgesneden. 

- Het ondersteunen van bouwdelen leidt tot een herverdeling van de spanningen waardoor in 
bepaalde gevallen het mogelijk wordt een belangrijk bouwdeel gedurende een langere termijn 
te behouden. Meestal wordt in deze gevallen ook de indringing van water verhinderd. 

- Proeven hebben aangetoond dat de vorming van een expansief gel wordt verhinderd indien een 
drukspanning in het beton aanwezig is. De literatuur vernoemt waarden van de spanning 
gaande van 0,3 N/mm² tot 5 N/mm². 

 

2.2.4 Rapportering 

 

Alle kunstwerken in het Vlaamse Gewest worden ten minste om de drie jaar onderworpen aan een 
algemene inspectie (A-inspectie) door gespecialiseerde inspectieploegen van de beherende afdeling. 

Bij die inspecties kunnen sommige schadeverschijnselen specifiek voor ASR (zie hierboven) worden 
opgemerkt. In zo een geval kan de beherende dienst of het beheercentrum een bijzondere inspectie 
(B-inspectie) voorstellen waarbij extra hulpmiddelen, gespecialiseerd personeel en aangepaste 
apparatuur worden ingeschakeld. 

 

De B-inspecties  worden uitgevoerd door de afdeling Expertise beton en Staal. De afdeling laat zich 
wat betreft het onderzoek op betonnen boorkernen bijstaan door gespecialiseerde laboratoria. Op 
basis van de resultaten van het onderzoek, waarbij al dan niet de aanwezigheid van ASR werd 
vastgesteld, worden door het beheercentrum voorstellen geformuleerd. 

 

2.3 Inwendige oorzaken / pop-outs 

 

Ongeschikte granulaten of onzuiverheden die gevoelig zijn aan zwelling/krimp kunnen aanleiding 
geven tot degradatie en/of pop-outs. 

 

- corrosie-expansie ten gevolge van ijzerhoudend granulaat 
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- ongebluste kalk (CaO) die uitzet tot calciumhydroxide (Ca(OH)2) 

 

 

 

2.4 Uitwendige oorzaken 

 

2.4.1 Schade door mechanische oorzaken 

 

Onder mechanische oorzaken verstaat men de oorzaken die niets te maken hebben met het beton op 
zich. We onderscheiden hierbij verbrijzeling, verwering en bepaalde scheuren. Verder kunnen 
uitvoeringsfouten ook leiden tot bepaalde schadebeelden. 

 

2.4.1.1 Verbrijzeling van beton 

 

Hierbij wordt de betonstructuur zeer lokaal aangetast of vernietigd. Dit is het geval bij aanrijdingen van 
onderflenzen van liggers (cf. foto’s), van pijlers of van landhoofden. Naast de lokale verbrijzeling treedt 
vaak scheurvorming op in de omgeving, of verplaatsing van betonelementen. Men dient geval per 
geval te onderzoeken om de ernst van de schade en de wijze van herstelling te bepalen. 
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Bij verhinderde dilatatie kan ook verbrijzeling optreden. Een (rijweg)voeg die ondergedimensioneerd is 
of met vuil gevuld is, kan de structuur plaatselijk beschadigen.  

 

 

 

Een beweegbare oplegging die om een of andere reden vastgelopen is, neemt vaak horizontale 
krachten op waartegen haar bevestiging niet bestand is, met als gevolg weggedrukte hoeken of 
afgebroken bouten. 

 

Onverwachte dilatatie, vaak voorkomend bij kromme of scheve brugdekken, leidt soms tot contacten 
in voegen of stootblokken die niet voorzien waren door de ontwerper. 

 

2.4.1.2 Verwering 

 

Met verwering bedoelt men o.a. erosie, verkleuringen en afzettingen.  

Erosie van betonnen structuren ontstaat in specifieke gevallen waarbij het beton systematisch 
onderhevig is aan een ‘schurende’ impact. Bv. de schurende werking van water bij betonnen 
stuwdammen; betonnen bedrijfsvloeren waar veel passage is. 
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Verkleuringen en afzettingen komen meestal voor bij betonnen onderdelen die onderhevig zijn aan 
water in een vochtige omgeving, met mogelijks groenafzetting en/of kalkafzetting.  
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Verkleuringen kunnen ook voorkomen bij nieuwe constructies door het gebruik van vervuilde 
bekistingspanelen. 

 

2.4.1.3 Scheuren 

 

Scheuren kunnen ontstaan ten gevolge van: 

- rechtstreekse belasting van constructie-elementen. 

- vervormingen te wijten aan differentiële zettingen. 

- plastische zetting van vers beton. 

- verhindering van vervormingen te wijten aan krimpverschijnselen, aan 
temperatuursveranderingen,… 

- expansie door roestvorming van de wapening, expansie te wijten aan expansieve reacties in beton. 

- Uitvoeringsfouten. 

 

Bepaalde oorzaken werden reeds besproken in eerdere paragrafen; andere zullen worden besproken 
in het hoofdstuk ‘schade door indirecte aantasting’. 

 

2.4.1.3.A Rechtstreekse belasting van constructie-elementen. 

 

Ten gevolge van buiging, trek, afschuiving, geconcentreerde lasten,… kunnen scheuren ontstaan. 

 

 

Buiging (buigscheuren):  

 

 

 

Afschuiving (dwarskrachtscheuren): 

 

 

 

Dwarskrachtscheuren zijn in de praktijk gevaarlijker dan buigscheuren want bij dwarskrachtscheuren 
is er praktisch geen vervorming merkbaar. 
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Trek: 

 

 

 

 

Geconcentreerde lasten: 

 

 

 

2.4.1.3.B Vervormingen te wijten aan differentiële zettingen. 

 

Een voorbeeld hiervan zijn scheuren in een betonnen vloerplaat. De differentiële zetting is ontstaan 
door het feit dat een deel van de vloerplaat gefundeerd is op volle grond en een deel op een 
bestaande fundering van een gebouw. 

 

 

 

2.4.1.3.C Plastische zetting van vers beton 

 

Plastische zetting van vers beton is in feite het naklinken van het beton onder invloed van de 
zwaartekracht. De zwaarste delen worden naar beneden getrokken, de lichtere zullen opstijgen. Men 
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spreekt ook van uitzweten (bleeding). Het is een vorm van segregatie waarbij overtollig water opstijgt 
en zich aan het bovenvlak van het betonelement verzamelt. Veelal is het zo dat dicht bij het bovenvlak 
gelegen wapeningsstaven het ‘klinken’ van het beton niet kunnen volgen, gezien ze deel uitmaken van 
een wapeningskorf. Dit geeft aanleiding tot oppervlaktescheuren ten gevolge van het ‘openbreken’ 
van de betondekking  Het wapeningspatroon tekent zich als het ware af aan het oppervlak. 

 

 

 

2.4.1.3.D Verhindering van vervormingen te wijten aan krimpverschijnselen, aan 
temperatuursveranderingen,… 

 

Beton dat uithardt wil krimpen. Indien dit verhinderd wordt, kunnen scheuren ontstaan 
(krimpscheuren). Door het oordeelkundig plaatsen van wapening kan men de scheuren meer 
gecontroleerd laten voorkomen, namelijk meer gespreid en fijner. 
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Een veel voorkomend geval zijn krimpscheuren in massieve muren van tunnelconstructies. Deze 
scheuren lopen door de ganse wand door. 

 

 

 

Bij een inspectie is het nodig een vastgestelde scheur zo goed mogelijk te beschrijven. Van belang 
voor de latere beoordeling zijn de plaats, de richting, de lengte, en de maximum scheurwijdte. De 
eerste drie gegevens laten toe de soort scheur (buigscheuren, dwarskrachtscheuren,…) te bepalen; 
het laatste gegeven laat toe de ernst van de scheur te beoordelen in het licht met wat toelaatbaar 
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geacht wordt in de norm. De scheurwijdte (in mm) kan worden opgemeten met een scheurwijdte-
kaartje. 

 

 

De huidige Eurocode (Eurocode 2) laat een scheurwijdte van 0,3 mm toe voor gewapend beton onder 
de quasi-blijvende belastingscombinatie en laat decompressie toe voor voorgespannen beton onder 
de frequente belastingscombinatie (omgevingsklassen EE4, ES4). 

 

2.4.1.4 Uitvoeringsfouten 

 

Uitvoeringsfouten zoals onvoldoende trillen, onvoldoende betondekking, lekkende bekisting kunnen 
aanleiding geven tot luchtinsluitsels, scheuren, blootliggende wapeningen, grindnesten,…  

 

Luchtinsluitsels ten gevolge van onvoldoende trillen van het beton:  
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Grindnesten: 
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Segregatie (ontmenging): cementpasta is te vloeibaar waardoor grove granulaten zakken. 
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Onvoldoende betondekking: 

 

 

 

 

2.4.2 Vorst-dooi 

 

Water zet bij bevriezen ongeveer 9 % uit. Het bevriezen van het water gebeurt van buiten naar 
binnen. 

In het geval van met water verzadigd beton zal door bevriezing van een deel van het water de rest van 
het nog niet bevroren water onder druk komen te staan. Er ontstaan trekspanningen in het beton die 
aanleiding geven tot vorstschade. Onder invloed van vorst/dooicycli ontstaat een netwerk van 
microscheuren in de oppervlaktelaag � afschilferend oppervlak. 
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De schade hangt af van de volgende factoren : 

- van de hoeveelheid ingesloten water: wanneer lege poriën de expansie van het ijs toelaten, zal er 
weinig schade zijn;  

- van de snelheid van de afkoeling: geleidelijke vorst, vaak gepaard met droog weer, laat het beton 
toe te drogen; snel invallende vorst sluit het buitenoppervlak af en veroorzaakt temperatuur-schokken;  

- van de ouderdom van het beton: hoe ouder het beton des te meer inwendige treksterkte het bezit 
waarmee het de expansieve krachten kan tegengaan. 

 

2.4.3 Vorst-dooi in combinatie met dooizouten 

 

Vorstschade vanwege dooizouten ontstaat wanneer deze in oplossing gaan met het water van 
verzadigd beton. Aan het betonoppervlak treedt een temperatuurdaling op in de grootte-orde van 
15°C; de betonhuid wil krimpen maar dit wordt verhinderd door de massa zodat afschilferingen 
optreden. Er is geen ‘expansieruimte’ voor het opzwellen als het water opnieuw bevriest. Alleen beton 
met een hoge inwendige treksterkte en/of waar een luchtbelvormer aan toegevoegd werd, is hiertegen 
bestand. Tevens is er door de chloride-indringing gevaar voor chloride-geïnitieerde corrosie. 
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Schade door bevriezen in combinatie met dooizouten aan het betonoppervlak is meer voorkomend 
dan schade door bevriezen. 

 

 

 

2.4.4 Scheikundige aantasting 

 

Hierbij wordt de cementsteen aangetast door een scheikundige reactie. Volgens de soort reactie 
onderscheidt men aantasting door uitvreting en aantasting door ontwrichting of zwelling. 

 

Uitvretingsschade is zichtbaar en herstelbaar; ontwrichtingsschade is inwendig, in het begin 
onzichtbaar, en veelal onherstelbaar. 

 

De aantasting kan slechts optreden onder de volgende voorwaarden : 

- er is water aanwezig dat dient als transportmiddel voor de scheikundige stof; 

- het beton is poreus zodat het water kan binnendringen. 

 

Het is dus vanzelfsprekend dat een goed verzorgd dicht beton beter weerstaat dan een poreus beton. 

 

Wat zijn de meest bekende scheikundige aantastingen ? 

- Zuren tasten rechtstreeks de alkalische cementsteen aan. Zuren kunnen afkomstig zijn van de 
gisting van bepaalde landbouwproducten zoals melk, suikers, … 
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- Sulfaten uit zeewater of bepaalde types grondwater vormen met de hydratatieproducten van het 
cement een expansief zout, Candlotzout genoemd, dat het beton ontwricht. Het schadebeeld vertoont 
veel gelijkenis met ASR. Voor werken aan zee zal men dus speciale cementen dienen te gebruiken, 
zogenaamd C3A-arme cementen (HSR-cement). 

 

  

 

- Koolstofdioxide opgelost in water heeft een zuur karakter en loogt het beton uit. Als gevolg hiervan 
daalt de zuurtegraad met corrosie van het staal als gevolg. Het proces is analoog aan dat van de 
carbonatatie. 

 

- Ammonium afkomstig van mest en organische stikstofverbindingen verdrijven de kalk uit de 
cementsteen met porositeiten als gevolg die daarna de carbonatatie vrij spel geven. Bijkomend 
kunnen sulfaten gevormd worden. 
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- Magnesium uit zeewater verdringt de kalk uit de cementsteen met vorming van een wegspoelbaar 
gel. Dit gel heeft een expansief karakter wanneer het blijft zitten. 
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3 SCHADE AAN BETON DOOR INDIRECTE AANTASTING 
 

3.1 Algemeen 

 

De indirecte aantasting van gewapend beton houdt in dat het beton niet rechtstreeks wordt 
beschadigd. Bepaalde stoffen zijn niet agressief voor het beton, maar wel voor de wapening. Zolang 
die stoffen de wapening niet kunnen bereiken, zal ook het beton geen schade lijden. 

 

Corrosie van betonstaal kan verschillende oorzaken hebben : 

- een poreuze betonhuid laat vocht en zuurstof toe tot op de wapening zodat ze zal roesten; 

- een te kleine betondekking van het staal; 

- een gecarbonateerde betonhuid doet de zuurtegraad dalen zodat corrosie kan starten; 

- de aanwezigheid van chloorionen afkomstig van natrium- of calciumchloride. 

 

Roesten van betonstaal moet vermeden worden om twee eenvoudige redenen : 

- roest neemt een 6 tot 8 maal groter volume in dan het oorspronkelijke staal zodat de betondekking 
wordt weggeduwd (er ontstaat scheurvorming die uiteindelijk aanleiding kan geven tot afdrukken van 
het beton); 

- roesten doet de staaldoorsnede verminderen zodat de stabiliteit in het gedrang komt. 
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3.2 Corrosie 

 

Staal, blootgesteld aan de klimatologische omstandigheden zoals die in België heersen, gaat roesten 
door reactie van het ijzer (hoofdcomponent van staal) met zuurstof en water. Indien een van beide 
elementen (water of zuurstof) ontbreekt, zal geen corrosie optreden. De snelheid waarmee het 
corrosieproces plaats heeft, hangt af van de tijd gedurende welke het staal vochtig is, de temperatuur 
en de afzetting van beschermende stoffen op het staaloppervlak. 

 

Het roesten van betonstaal is een elektrochemisch proces dat bestaat uit een anodische reactie en 
een kathodische reactie. 

 

Aan de anode gaat het ijzer in oplossing onder de vorm van positief geladen ijzerionen. De negatief 
geladen ionen blijven in het staal en verlagen de elektrische potentiaal van de wapening. 

Fe = Fe
2+

 +2e
-  

(oxidatiereactie) 

 

Aan de kathode worden negatief geladen hydroxylionen gevormd uit de reactie van water en zuurstof 
met de hierboven vermelde vrijgekomen elektronen. 

2H2O + O2 + 4e
-
 ⇒ 4OH

- 
(reductiereactie) 

 

Corrosie ontstaat door de combinatie van de 2 deelsystemen: 

Fe
2+

 + OH
-
 ⇒ Fe(OH)2 ↓  (neerslag van ijzerhydroxide) 

 

De reactieproducten vormen samen het roest, nl. het neerslaand ijzerhydroxide is niet stabiel in 
aanwezigheid van vocht en zuurstof en oxideert tot ijzeroxide. 

Fe(OH)2 + O2  ⇒ roest 

 

De wapening in beton komt normaliter zowel met water als met zuurstof in aanraking. Immers beton is 
een microporeus en permeabel materiaal.  

Zolang de pH (maat voor zuurtegraad) van het water rond de wapening voldoende hoog (lage 
zuurtegraad) is (pH>8 tot 9), zal er evenwel passivatie optreden (vorming van dichte afdichtende 
roestlaag die belet dat ijzer verder in oplossing kan gaan) en zal het corrosieproces stoppen. 
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3.2.1 Carbonatatie-geïnitieerde corrosie 

 

Een degelijke oppervlaktelaag (lage W/C-factor, verdichting, nabehandeling) van beton is van groot 
belang. Bij onvoldoende zorg ontstaat een poreuze betonhuid waarlangs water en gassen toegang 
krijgen tot de structuur. 

 

Koolzuurgas (koolstofdioxide CO2) werkt in op de alkalische bestanddelen in beton. 

Na het verharden van beton is er nog steeds vrije kalk in aanwezig. Deze vrije kalk gaat reageren met 
indringend water en vormt calciumhydroxide. Het binnendringend koolstofdioxide (CO2) reageert met 
dit calciumhydroxide (Ca(OH)2) en vormt calciumcarbonaat (CaCO3). 

 

CO2 + Ca(OH)2 ⇒ CaCO3 + H2O 

 

Men zegt dat het beton carbonateert. Dit scheikundig proces treedt op vanaf het buitenoppervlak en 
zijn voortschrijdingssnelheid neemt af in de tijd. Vermits overal in de lucht koolzuurgas en water 
aanwezig is, zal elk beton carbonateren! Alleen is het zo dat slecht beton snel carbonateert, en goed 
beton traag. 

Op zich is het gevormde calciumcarbonaat goed voor beton want het verhardt en verstevigt de 
betonhuid. Nochtans gaat hiermee een daling van de zuurtegraad van beton gepaard, die aanleiding 
zal geven tot corrosie van het betonstaal. 

In gezond beton is betonstaal gepassiveerd door de hoge pH (12 tot 13). Carbonatatie doet die dalen 
tot onder 9 zodat de passivatie wegvalt en het staal zal roesten van zodra er vocht en zuurstof bij kan 
komen en van zodra het carbonatatiefront de wapening bereikt heeft. 

 

De plaats van dit front kan gemakkelijk vastgesteld worden met behulp van fenolftaleïne: gezond 
beton wordt paars, gecarbonateerd beton blijft kleurloos. 
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3.2.2 Chloride-geïnitieerde corrosie 

 

Vooral deze laatste soort corrosie wordt onvoldoende onderkend. Chloorionen kunnen afkomstig zijn 
van het betonmengsel waar men in het verleden (jaren 1960/1970) calciumchloride aan toevoegde als 
bindingsversneller (storten in vorstperiode), van het doordringen van dooizouten tot in het beton, of 
van onzorgvuldig gewassen zeegranulaten of van blootstelling aan zouten (bv. zeeklimaat). 

 

Zonder de elektro-chemische reactie uit te leggen, moet men weten dat zelfs wanneer het beton een 
zuurtegraad van 13 vertoont, chloorionen aanleiding kunnen geven tot corrosie. Deze corrosie doet 
zich voor als putcorrosie, d.w.z. lokale aantasting van het betonstaal in de vorm van putjes.  Die 
putcorrosie is uitermate gevaarlijk omdat zij lokaal optreedt met als effect plaatselijke reductie van de 
wapeningssectie die snel kan optreden. 
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Herstellen van dit soort schade is vrij omvangrijk: in principe moet men het met chloorionen vergiftigde 
beton verwijderen en vervangen. Als de volledige betonmassa ‘vergiftigd’ is, biedt kathodische 
bescherming een mogelijke oplossing. 

 

 

3.2.3 Corrosie door zwerfstromen 

 

Zwerfstromen zijn elektrische stromen die een andere weg nemen dan de gewenste stroomkring. 
Deze zijn afkomstig van bv. spoor- en tramlijnen. Gelijkstromen zijn gevaarlijker dan wisselstromen. 

Zwerfstromen in wapening doen anode- en kathodeplaatsen ontstaan met versnelde corrosie aan de 
anode.  

1A zwerfstroom per jaar � verlies van 9 kg staal !  
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1 INDELING VOLGENS BELASTINGSTYPE 

1.1 Wegbrug 

 

1.2 Spoorwegbrug 
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1.3 Trambrug 

 

1.4 Voetbrug 

 

1.5 Fietsbrug 
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1.6 Voet- en fietsbrug 

 

1.7 Ecoduct 

 

1.8 Leidingbrug  
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1.9 Ruiterbrug 

 

1.10 Autosnelwegbrug 
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2 INDELING VOLGENS MATERIAAL VAN DE DRAGENDE 
STRUCTUUR 

2.1 Beton 

 

Beton is een verhard mengsel van grof en fijn toeslagmateriaal (granulaten), cement, water en 
eventuele hulp- en/of vulstoffen. Het materiaal heeft enerzijds een hoge druksterkte maar anderzijds 
zeer geringe treksterkte. 

 

Het gebruik van gewapend beton of voorgespannen beton is sterk afhankelijk van de te overbruggen 
overspanning. 

 

Om het eigengewicht van een betonnen constructie te beperken kan men werken met een 
balkenrooster of met uitsparingen in de neutrale zone van het brugdek. 

 

2.1.1 Gewapend beton 

 

Om trekspanningen in de constructie te kunnen opnemen, wordt er wapening voorzien. Deze 
wapening begint pas te werken wanneer het beton scheurt. Het voorkomt niet dat het beton zal 
scheuren maar bepaalt wel de scheurwijdte en de tussenafstand van de scheuren. Vandaar dat deze 
gewone wapening passieve wapening genoemd wordt. Ze begint pas te werken wanneer het beton 
belast wordt. 

 

Gewapend beton wordt toegepast indien de overspanningen beperkt zijn.  
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2.1.2 Spanbeton 

 

In tegenstelling tot niet-voorgespannen wapening, oefent actieve wapening of voorspanwapening, al 
een krachtswerking uit op het beton nog voor het beton belast wordt. Ze introduceert een 
spanningstoestand in het beton die zodanig kan gekozen worden dat ze de aanvallende belastingen 
(eigengewicht, nuttige overlast) op het beton tegenwerkt. Concreet zorgt voorspanning ervoor dat 
beton in de richting van de spanwapening samengedrukt wordt. Op deze wijze kunnen trekspanningen 
t.g.v. aanvallende belastingen geneutraliseerd worden en kan scheurvorming in het beton voorkomen 
worden. Bovendien kunnen door de voorspanning een golvend verloop te geven, afbuigkrachten in het 
beton opgewekt worden die tegengesteld werken aan de aanvallende belastingen. 

In de meeste spanbetonbruggen wordt ook passief staal gebruikt als plaatwapening, 
dwarskrachtwapening, technologische wapening,… .   

Toepassing van voorspanning zorgt ervoor dat een betondoorsnede optimaler kan benut worden, 
waardoor slanker kan gebouwd worden en grotere overspanningen met eenzelfde constructiehoogte 
dan passieve wapening kunnen behaald worden. Het is echter wel een dure techniek en het ontwerp 
van een voorgespannen structuur is veel complexer dan een passief gewapende structuur. 

 

Spanwapening kan grosso modo onderverdeeld worden in twee soorten: voorspanning en 
naspanning. 

2.1.2.1 Pre-tensioning (Voorspanning d.m.v. voorgerekt staal) 

 

 

Bij pre-tensioning wordt de spanwapening in een spanbank in de fabriek aangespannen en terwijl 
deze onder spanning staat, wordt het beton rond deze spanwapening gestort. Deze spanwapening 
bestaat uit strengen, dewelke op hun beurt bestaan uit 7 draden. Na uitharding van het beton worden 
de spankoppen van de spanbank gelost. De strengen willen verkorten en dragen hierbij een 
spankracht over op het beton. Deze overdracht van spankracht van de streng naar het beton gebeurt 
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geleidelijk aan langs het traject van de streng. Voorspanning gebeurt bijna enkel bij geprefabriceerde 
betonelementen, aangezien dit een zware spanbank vereist. 

 

Schets spanbank 

 

2.1.2.2 Post-tensioning (Voorspanning d.m.v. nagerekt staal) 

 

Bij post-tensioning wordt de betonnen plaat of balk gestort en worden de omhullingsbuizen van de 
voorspanning volgens het gewenste tracé ingebetonneerd. Pas na uitharding van het beton wordt de 
voorspanwapening in de omhullingsbuizen ingevoerd, aangespannen en verankerd aan de uiteinden 
van de spankabel in een verankeringskop. Het grote verschil met pre-tensioning is dat de 
aanspankracht van de kabel zeer lokaal bij de verankeringskop van de kabel overgedragen wordt op 



 Brugtypes 

Cursus bruginspecteur  hoofdstuk 2.1 11  

het beton. Deze verankeringskoppen en het verankeringsmassief waarin deze ingebetonneerd zijn, 
zijn dan ook zeer kritieke onderdelen van dit voorspansysteem. 

Het voordeel van post-tensioning t.o.v. pre-tensioning is dat zware kabels, elk bestaande uit tot wel 55 
strengen, zeer lokaal in het beton geplaatst kunnen worden en dat post-tensioning gemakkelijk op 
betonelementen gestort op de werf, kan toegepast worden. 

 

  

 

Binnen de post-tensioning zijn nog twee aparte categorieën te onderscheiden: voorspanning met 
aanhechting en voorspanning zonder aanhechting. Bij voorspanning met aanhechting worden de 
naakte strengen in de omhullingsbuizen ingevoerd, aangespannen, verankerd en daarna worden de 
omhullingsbuizen geïnjecteerd met een speciale cementmortel. Bij voorspanning zonder aanhechting 
zit elke streng van de kabel in een aparte polyethyleen omhulling dewelke gevuld is met vet. Deze 
omhulde strengen worden ingevoerd in de omhullingsbuizen, daarna worden de omhullingsbuizen 
geïnjecteerd met cementmortel en dan pas worden de strengen aangespannen en verankerd. 
Voorspanning zonder aanhechting heeft vele voordelen: 

- De vetomhulling van elke strengen zorgt voor lagere wrijvingsverliezen dan naakte strengen, wat 
voordelig is bij lange kabels en/of kabels met een sterk golvend verloop. 

- De vetomhulling en de polyethyleenomhulling zorgen voor een lager risico op aantasting door 
corrosie. 

- Voorspanning zonder aanhechting kan steeds bijgespannen of ontspannen worden. 

Daarentegen is deze techniek zeer duur. 

 

2.1.3 Gedeeltelijk voorgespannen beton 

 

Bij gedeeltelijk voorgespannen beton wordt een combinatie gemaakt van zowel actieve als passieve 
wapening. Zo zal bij bepaalde belastingen niet alle trekspanning geneutraliseerd worden door de 
voorspanning. Om deze te kunnen opvangen moet bijkomende passieve wapening geplaatst worden. 
Omdat actief staal 3 tot 4-maal duurder is dan passief staal werd dit in het verleden nog al eens 
toegepast. Nadeel van deze methode is dat het beton zal scheuren wat nadelig is voor de 
duurzaamheid van de voorspanning en de bruggen permanente doorbuigingen vertonen. 

 

2.1.4 Prefabbalken 
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De brugdekplaat bestaat uit geprefabriceerde betonbalken en een ter plaatse gestorte betonplaat. 

 

2.1.4.1 Gewapend beton 

Balken zijn enkel gewapend met passieve wapening. Dit wordt heden ten dage niet vaak toegepast bij 
bruggen. 

 

2.1.4.2 Spanbeton 

Idem als bij gewapend beton. Door de balken voor te spannen zijn zwaardere belastingen en/of 
grotere overspanningen mogelijk met een kleinere constructie hoogte. 

 

 

Idem als bij gewapend beton. Door de balken voor te spannen zijn zwaardere belastingen en/of 
grotere overspanningen mogelijk  met een zelfde constructie hoogte. 

2.1.5 Licht beton 

 

In lichtbeton is beton met een dichtheid van lager dan 2000 kg/m³. Deze wordt verkregen door het 
toepassen van lichte toeslagmaterialen.  

Een voorbeeld van licht toeslagmateriaal is geëxpandeerde klei. Toepassing is bijvoorbeeld een 
uitvullaag. 
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2.2 Staal 

 

Staal kan, in tegenstelling tot beton, zowel op trek als op druk belast worden. Staal is vele malen 
sterker dan beton. Bij stalen bruggen kan men dan ook slankere constructies realiseren en grote 
overspanningen overbruggen.  

De stalen constructie van een brug is grotendeels opgebouwd uit liggers. Deze liggers zijn gewalst of  
samengesteld uit plaatprofielen. 

 

2.2.1 Gelast 

 

De verbindingen tussen de verschillende staalonderdelen zijn gelast. De liggers worden samengesteld 
door platen te verbinden met lassen.  

Gewalste profielen kunnen ook aan elkaar worden gelast. 

Vaak wordt grote delen van de brug in het werk huis gelast en met behulp van een kraan ter plaatse 
gebracht. Deze delen kunnen dan op hun buurt opnieuw aan elkaar gelast worden.  
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2.2.2 Gebout 

 

De verbindingen tussen de verschillende (al dan niet samengelaste) staalonderdelen zijn gebout.  

Het uitvoeren van boutverbindingen op de werf is eenvoudiger dan lassen op de werf.  

Grosso modo heeft men twee types boutverbindingen (zie hoofdstuk 1.3): 

- Verbindingen met bouten op afschuiving; 

- Verbindingen met voorspanbouten. 

 

 

2.2.3 Geklonken 

 

De verbindingen tussen de verschillende staalonderdelen zijn geklonken.   

Klinken is een oude techniek om liggers en constructies samen te stellen. 

Deze techniek is momenteel voorbijgestreefd, maar nog veel oude bruggen zijn van het geklonken 
type. 

Geklonken liggers zijn altijd door klinken samengesteld tot een brug, andere technieken zoals lassen 
of bouten waren nog niet beschikbaar. 
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2.3 Mixte (staal en beton) 

2.3.1 Mixte (samenwerkend) 

 

Beton en staal vormen een samenwerkend geheel.  

Veel toegepast zijn stalen liggers verbonden met stiftdeuvels aan de betonnen brugdekplaat.  
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2.3.2 Mixte (niet-samenwerkend) 

 

Beton en staal zijn losgekoppeld en werken niet samen als één geheel.  

Wordt zeer zelden toegepast. 

2.3.3 Staal (volledig omhuld) 

 

Staalprofiel omhuld door beton. Kan worden toegepast om de brandweerstand van de constructie te 
verhogen.  

2.4 Voorgebogen liggers (eventueel met voorspanning) 

 

Bij dit type liggers worden stalen balken eveneens omhuld met beton. De stalen balken worden hier 
echter voorzien van een aanzienlijk tegenpeil. Deze wordt de zeeg genoemd.  

 

In het werkhuis worden de gebogen stalen liggers verticaal geplaatst en op vooraf gedefinieerde 
plaatsen wordt d.m.v. zware vijzels verticaal neerwaarts op de stalen liggers geduwd totdat deze 
horizontaal komen te liggen. Deze bewerking noemt men het “voorbuigen” van liggers. In deze fase 
heersen onderaan de stalen liggers trekspanningen en bovenaan de stalen liggers drukspanningen. 
Terwijl de stalen liggers op deze wijze neergeduwd worden, wordt de betonnen onderflens met 
eventueel al het lijf van de finale betonnen liggers gestort. Dit beton wordt het “eerste fase beton” 
genoemd.  

 

Na uitharding van dit beton, wordt de neerdrukkracht op de stalen liggers weggenomen en zal het 
geheel van de stalen liggers met gedeeltelijke betonnen omhulling opveren. Het tegenpeil van de 
liggers is echter al beduidend minder dan dat van de oorspronkelijke stalen ligger. In deze fase is de 
ligger al een mixte structuur. Bij het lossen van de neerdrukkracht zal de stalen ligger deels ontlast 
worden, maar wordt het beton onderaan de ligger sterk samengedrukt. Er wordt in dit beton een 
blijvende drukkracht opgebouwd (het creëren van eigenspanningen). 

 

In deze toestand worden de liggers meestal naar de werf gebracht alwaar het dek (met eventueel ook 
nog het lijf van de betonliggers) opgestort wordt. Dit beton wordt dan het “tweede fase beton” 
genoemd. Dit tweede fase beton ondervindt geen positieve invloed meer van het voorbuigproces. 

 

Het voorbuigen van liggers heeft als voordeel dat het beton in de onderflens veel minder snel zal 
scheuren. In dit beton is een drukkracht opgebouwd door het voorbuigen. Onder belasting van het 
brugdek treedt een trekkracht onderaan de liggers op. Zolang deze trekkracht kleiner blijft dan de 
voorziene drukkracht vanwege het voorbuigen, zal het beton niet scheuren. 

 

Ook is het geheel van stalen profiel en betonomhulling veel weerstandbiedender dan klassieke 
voorgespannen liggers. Voorgebogen liggers worden dus toegepast voor grote overspanningen en/of 
grote belastingen of wanneer een zeer beperkte constructiehoogte beschikbaar is. 

 

Dergelijke voorgebogen liggers noemt men ook dikwijls “Preflexen”. 
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Bij voorgebogen liggers kan eveneens voorspanning toegevoegd worden. De voorspanning d.m.v. 
voorgerekt staal bevindt zich dan meestal in het eerste fase beton, de voorspanning d.m.v. nagerekt 
staal zal dikwijls in het tweede fase beton geplaatst worden. 

 

Hieronder een foto van de stalen ligger met voorspanstrengen in de bekisting en een foto van het 
portiek met de drukvijzel voor het voorbuigen. Daaronder een foto van de drukvijzel. 
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Een belangrijk aandachtspunt bij dit type liggers is de samenwerking tussen de stalen liggers en de 
betonomhulling. Praktisch is het belangrijk het contactvlak tussen eerste fase beton en tweede fase 
beton te controleren op scheuren of relatieve afschuiving t.o.v. elkaar. 

 

2.5 Gegolfd plaatstaal 

Geprofileerde staalplaten worden meestal toegepast voor duikers en buizen.  

Dit systeem werkt door de interactie tussen de gegolfde gebogen staalplaat en de stabiliteit van de 
aangevulde grond. 

 

 

2.6 Metselwerk 

 

Deze bruggen werken volgens het boog principe. Metselwerk kan immers enkel op druk belast 
worden. 

Dit bouwprincipe werd vroeger veel toegepast. Nu veel minder daar deze zeer duur zijn (veel 
manuren) en de overspanningen slechts beperkt zijn. 
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2.7 Natuursteen 

 

Idem metselwerkbruggen 

 

 

 

2.8 Hout 

Hout is net als staal een materiaal dat zowel op trek als op druk kan belast worden. Hout is echter veel 
minder sterk dan staal. Meestal wordt hout toegepast voor voet-  en fietsbruggen met een beperkte 
overspanning. 
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3 INDELING VOLGENS VORM DRAGENDE CONSTRUCTIE 

3.1 Bruggen van het liggertype 

 

De eerste vormen van een brug bestonden erin een zware stenen plaat over een hindernis te leggen. 

 

 

 

Dit type brug haalt zijn draagvermogen uit de weerstand van de plaat, dewelke afhankelijk is van de 
dikte en de materiaaleigenschappen. Wanneer een plaat, balk of elk ander structureel element met 
een aanzienlijke stijfheid (dus geen kabel) op twee of meerdere steunpunten geplaatst wordt, kan dit 
element door buiging, dwarskracht en wringing lasten overdragen naar de steunpunten. Deze lasten 
kunnen zijn: eigengewicht, wegbekleding, ballastbedding, verkeersbelasting, windbelasting, 
remkrachten, centrifugaalkrachten, etc. De buiging die deze opwekken, wordt in de 
stabiliteitsberekening voorgesteld door een buigende momentenlijn. Hoe zwaarder een sectie van de 
ligger belast wordt, hoe groter het buigend moment. 

 

Een ligger op twee steunpunten onderworpen aan een uniforme belasting ondergaat een 
momentenverloop zoals weergegeven in onderstaande tekening. Het momentenverloop kan 
vergeleken worden met de doorbuiging van de balk. De middendoorsnede is de zwaarst belaste 
doorsnede op buiging. Nabij de steunpunten is het buigend moment omzeggens nul. Deze 
doorsnedes worden daarentegen het zwaarst op dwarskracht belast. 
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Wanneer deze ligger met constante doorsnede op meerdere steunpunten gelegd wordt, herschikt de 
momentenlijn zich en wordt de buiging verdeeld over de velden en de middensteunpunten. De totale 
hoogte van de momentenlijn blijft echter dezelfde waarde. De momenten die ontstaan boven de 
middensteunpunten zullen in absolute waarde echter groter zijn dan deze in het veld. De 
momentenlijn wordt t.o.v. het isostatisch geval omhoog getrokken. 

 

Hoe meer weerstandbiedend een doorsnede gemaakt wordt (bijvoorbeeld door een grotere 
liggerhoogte), des te meer krachten door dit gedeelte van de ligger gedragen worden. De minder 
weerstandbiedende doorsneden zullen bijgevolg ook minder belast worden. Op dit principe berust het 
in ons land populaire zwaluwstaarttype brug: boven de middensteunpunten werden hoge liggers 
voorzien dewelke parabolisch overgaan naar kleine liggerhoogtes in het midden van de 
middenoverspanning en nabij de landhoofden. Ook hier blijft de totale hoogte van de momentenlijn 
dezelfde als bij een isostatisch opgelegd brugdek met dezelfde overspanning, doch wordt de 
momentenlijn nog sterker omhoog getrokken dan reeds het geval was voor een hyperstatische ligger 
met constante doorsnede. 

 

 

Een structureel element onderhevig aan buiging ondervindt trekspanningen aan de ene rand en 
drukspanningen aan de andere rand. Bij een isostatisch brugdek onderhevig aan vertikale 
neerwaartse lasten zullen in het veld onderaan trekspanningen optreden en bovenaan 
drukspanningen. De overgang tussen deze trekspanningen en drukspanningen noemt men de 
neutrale lijn en valt bij een ligger bestaande uit een homogeen materiaal samen met het zwaartepunt 
van deze doorsnede. 

 

 

3.1.1 Plaatbrug 

 

Het brugdek wordt gevormd met een plaat. De eenvoudigste vorm is een volle plaat uit beton. 
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Een plaat heeft als voordeel dat belastingen in grote mate in dwarse richting kunnen uitgespreid 
worden alvorens ze in de langse richting naar de steunpunten afgedragen worden. Bij het inwerken 
van een bovenlast op één punt van de plaat, wordt in de plaat een tweedimensionaal systeem van 
buiging en wringing veroorzaakt waardoor de naastliggende delen van de plaat eveneens 
gesolliciteerd worden en mee helpen de last te dragen. 

 

Betonnen volle platen worden gebruikt wanneer de spanwijdte kleiner is dan zowat 15m (althans 
gewoon gewapende platen). 

 

3.1.2 Plaatbrug met inwendige uitsparingen 

 

Zoals we weten uit paragraaf 3.1, ontstaan de grootste krachten onder een verticale last nabij de 
bovenrand en onderrand van de plaat. Het materiaal van de doorsnede dat zich rond de neutrale lijn 
bevindt, heeft minder tot geen nut. In tegendeel, het zorgt voor extra gewicht. Vandaar dat soms 
buizen of blokken polystyreen in het midden van de plaat ingestort worden. Aldus verkrijgen we een 
holle plaat. Het draagvermogen van dergelijke plaat is bijna even groot dan deze van een volle plaat 
en het uitgespaarde eigengewicht kan omgezet worden in nuttige bovenlast. Bovendien kunnen de 
uitsparingen gebruikt worden om nutsleidingen door de brug te voeren. 

 

 

De buigstijfheid van deze plaat is verschillend in de langse en dwarse richting door deze uitsparingen. 
Dergelijke platen met buigstijfheden die volgens de hoofdrichtingen verschillend zijn, noemt men 
orthotrope platen. Het dwarsverdelend vermogen van dergelijke platen, zoals beschreven in paragraaf 
3.1.1, is echter een stuk kleiner dan bij volle platen. 

3.1.3 Balkenbrug met constante hoogte 

 

Zoals gezien in paragraaf 2.1 is beton vooral geschikt om druk op te nemen en staalwapening (actief 
en/of passief) aangewezen om trek op te nemen. We hebben eveneens gezien dat onderaan het 
brugdek in de velden trek optreedt en bovenaan druk. Het beton bij een plaatbrug dat zich onderaan 
bevindt, heeft dus enkel als nut de wapening te omhullen en te beschermen, maar draagt niet bij tot 
de draagkracht van de brug. Vandaar dat de balkenbrug ontstaan is: onderaan de balken bevindt zich 
de wapening (passieve wapening of actieve voorspanwapening) die de trek opneemt, bovenaan 
bevindt zich de brugdekplaat die de druk opneemt. Bovendien komt deze brugdekplaat handig van 
pas als oppervlak om de bovenlasten te dragen. Men kan besluiten dat bij een balkenbrug de 
materialen beton en staal optimaal gebruikt worden. 
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Deze materiaalbesparing aan beton zorgt er evenwel voor dat het grote dwarsverdelende vermogen 
van de plaatbrug voor een groot stuk verloren gaat. Enkel de dunne brugdekplaat kan nog voor een 
beperkte dwarse verdeling van de bovenlasten zorgen. Concreet wil dit zeggen dat, wanneer een 
voertuig op een balkenbrug staat van bijvoorbeeld 10 liggers, het gewicht van dit voertuig in 
hoofdzaak door de liggers direct onder dit voertuig gedragen wordt. Dit leidt tot zeer zware balken, 
terwijl echter steeds een groot gedeelte van de naburige balken quasi onbelast blijft. Om toch de 
bovenlasten beter te kunnen spreiden over de langsliggers en zoveel mogelijk langsliggers te 
mobiliseren om gezamenlijk de bovenlasten af te dragen, worden dwarsdragers ingevoerd. De 
dwarsdragers die zich boven de steunpunten bevinden, noemt men einddwarsdragers. De 
dwarsdragers die zich in het veld bevinden, noemt men tussendwarsdragers. 

 

Men heeft soms de neiging het nut van einddwarsdragers te onderschatten aangezien deze de 
dwarsverdeling niet verbeteren. Toch kunnen deze in vele gevallen het gedrag van de balkenbrug 
sterk positief beïnvloeden: 

- Bij zeer nadelige dwarsverdeling van de belastingen is het niet uitgesloten dat sommige balken (die 
niet onder de belasting liggen) zeer kleine oplegreacties vertonen of zelfs opliften. De functie van 
de einddwarsdrager is dan ervoor te zorgen dat de overige balken er mee voor zorgen dat de balk 
met een kleine oplegreactie zeker geen neiging vertoont tot opliften. 

- Het opliften zelf is eerder een zeldzaam verschijnsel. Zeer ongelijkmatige dwarsverdelingen geven 
echter ook aanleiding tot ongelijkmatige hoekverdraaiingen van opeenvolgende balken. Dit heeft 
een nadelige invloed op de soepele plaat verbinding of de wegvoegstrook ter hoogte van de pijlers 
of landhoofden. De einddwarsdrager dient dan om de hoekverdraaiing van de opeenvolgende 
balken gelijkmatig te laten verlopen en enigszins te egaliseren. 

 

Vandaag de dag tracht men echter de bruggen zodanig te ontwerpen dat dwarsdragers niet meer 
nodig zijn. Het invoegen van dwarsdragers betekent namelijk moeilijke bekistingen op de werf tussen 
alle langsliggers en moeilijke wapeningsknopen daar waar de dwarsdragers kruisen met de 
geprefabriceerde langsliggers. Het weglaten van de dwarsdragers leidt dan wel weer tot veel stijvere 
langsliggers dan vroeger (met dwarsdragers) het geval was. Middendwarsdragers worden thans 
zelden nog toegepast, doch blijven einddwarsdragers in vele gevallen onmisbaar, zeker bij schuine 
brugdekken. 

 

Het grote voordeel van dit type brug, de balkenbrug, is de mogelijkheid tot prefabricatie van grote 
delen van de brug. De langsliggers kunnen in de fabriek geprefabriceerd worden, wat tot betere 
resultaten leidt onder gecontroleerde omstandigheden dan bij het storten op de werf. De brugdekplaat 
boven de langsliggers kan bekist worden met geprefabriceerde breedplaten. Enkel het resterend deel 
van de brugdekplaat dient nog in situ gestort te worden. Dergelijk bouwproces neemt dus aanzienlijk 
minder tijd in beslag dan het maken van een klassieke plaatbrug en zorgt dus voor minder hinder. 

 

3.1.4 Balkenbrug met veranderlijke hoogte 

 

Dit brugtype werd in het verleden veelvuldig toegepast. Het laat toe grote overspanningen te creëren 
met een zo hoog mogelijke doorgang onder de overspanningen. In België zijn de 
zwaluwstaartbruggen hiervan het beste voorbeeld.  
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Dit type bruggen stamt echter uit de periode dat materiaal duurder was dan arbeiders, waardoor 
ervoor gezorgd werd dat zo veel mogelijk materiaal bespaard werd. Vandaag de dag zijn de rollen 
omgekeerd en is arbeid doorslaggevender in de prijs dan materiaal. Men verkiest dus eenvoudige, 
gestandaardiseerde bekistingen boven arbeidsintensieve variabele bekistingen. Dit heeft ertoe geleid 
dat de aanwending van brugtypes met variabele hoogte sterk verminderd is de laatste decennia. 

3.1.5 Vollewandliggers 

 

Het betreft hier stalen bruggen. In de meeste gevallen zijn deze bruggen herkenbaar aan het feit dat 
dit brugtypes zijn met laaggelegen rijvloer en met twee hoofdliggers (de vollewandliggers) die boven 
het brugdek uitsteken. Bij voetbruggen kunnen ze aldus dienen als borstwering. 
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Deze brugtypes waren in het verleden zeer populair bij spoorwegbruggen waarbij een zeer beperkte 
constructiehoogte onder de rijvloer beschikbaar was. 

 

De vollewandligger zelf is vrijwel steeds een samengesteld profiel. Bij hoge vollewandliggers worden 
verticale en soms ook horizontale verstijvers aangebracht. Tussen de twee vollewandliggers aan de 
rand van het brugdek worden dwarsdragers aangebracht die momentvast met de vollewandliggers 
verbonden zijn. De dwarsdragers en de vertikale verstijvers op de vollewandliggers liggen dikwijls op 
dezelfde plaats. De knoop van de verbinding tussen de vollewandliggers en de dwarsdragers is een 
structureel zeer zwaar belast element. Vaak is deze knoop ook uitgevoerd met boutverbindingen. 

 

Aan de andere zijde van de hoofdliggers ter plaatse van deze knoop kan een uitkragend element voor 
de voetpaden bevestigd zijn. 

 

Bovenop de dwarsdragers kunnen secundaire langsliggers voorzien zijn. 

3.1.6 Kokerliggerbrug met constante hoogte 

 

Het brugdek wordt gevormd met kokerliggers (enkelvoudige of meercellige kokerliggers) en wordt ook 
een caissonligger genoemd. Dit brugtype wordt vooral gebruikt om grote overspanningen te maken, 
zowel in staal als in beton. 

 

Betonnen caissonliggers zijn bijna steeds nagespannen. De naspankabels kunnen zowel in het beton 
ingewerkt zijn als intern in de kokerruimte aangebracht zijn (het betreft hier dan “externe” naspanning). 
Ter plaatse van de steunpunten worden vaak betonnen diafragma’s voorzien. 

 

Ook stalen bruggen kunnen als kokerligger opgevat worden. Een bekend voorbeeld hiervan is het 
viaduct van Vilvoorde: 
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Het deel B van deze viaduct is continu en heeft zeven overspanningen. De dwarsdoorsnede van de 
bovenbouw bestaat uit een ééncellige stalen kokerligger. De wegdekplaat onder de rijstroken heeft 
een variabele dikte van 12 à 18 mm en wordt in langsrichting verstevigd met gesloten verstijvers  

(hoogte 350 mm, dikte 6 à 8 mm). Deze gesloten verstijvers noemt men omegaprofielen, of 
trogprofielen, of trapeziumprofielen. Het geheel van wegdekplaat plus langsverstijvers vormt de 
bovenflens en noemt men de orthotrope plaat. De lijfplaten en onderflens zijn in langsrichting 
verstevigd met open verstijvers, namelijk ½ IPE-profielen. De kokerliggers zijn om de 4 meter dwars 
verstijfd (horizontaal K-verband) en ter plaatse van de pijlers is een diafragma voorzien. 
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3.1.7 Kokerliggerbrug met veranderlijke hoogte 

 

Het betreft hier voornamelijk betonnen bruggen. De betonnen caissonliggerbruggen met veranderlijke 
hoogte werken volgens hetzelfde principe als de zwaluwstaartbruggen hiervoor beschreven. Boven de 
pijlers voorziet men een hoge zware doorsnede waardoor de doorsnede in het midden van de 
overspanning aanzienlijk lichter kan gemaakt worden. 
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3.2 Bruggen van het N-type 

 

De brugtypes beschreven in de voorgaande paragrafen zorgden voor een krachtsafdracht naar de 
landhoofden d.m.v. een systeem van buiging, wringing en dwarskracht. Er zijn echter brugtypes 
ontwikkeld die de belastingen naar de landhoofden afdragen d.m.v. een systeem van normaalkracht 
(vandaag het N-type). Met normaalkracht bedoelen we dan elementen onderworpen aan ofwel trek, 
ofwel druk. Bij dit type constructies kan men de materiaaleigenschappen van beton (goed geschikt 
voor druk) en staal (goed geschikt voor trek) optimaal tot uiting laten komen. 

Deze brugtypes dragen de krachten niet meer over naar de steunpunten via het brugdek, maar door 
afzonderlijke elementen (boog, tuien, kabels, vakwerk). Daardoor hebben deze bruggen een zeer dun 
brugdek en dus weinig constructiehoogte tussen het gabariet en de rijweg. 
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3.2.1 Vakwerkbrug 

 

Een vakwerk bestaat uit een bovenregel en de onderregel, die met elkaar verbonden zijn door schuine 
en rechte stijlen via de knopen. Beide hoofdliggers zijn bovenaan verbonden met een windverband. 

 

 

 

Daar waar bij plaatbruggen een systeem van buiging ontstond met trek aan de onderzijde (althans in 
het veld) en druk aan de bovenzijde, wordt bij een vakwerkbrug dit krachtenkoppel trek-druk duidelijk 
opgesplitst. De bovenregel komt door vertikaal neerwaartse belastingen onder druk te staan, de 
onderregel komt onder trek te staan. De diagonalen zorgen voor een samenwerking tussen de 
bovenregel en onderregel en staan afwisselend onder trek en druk. 

 

Vakwerkbruggen worden hoofdzakelijk in staal uitgevoerd. De bovenregels, onderregels en 
diagonalen kunnen uit gewalste profielen of uit samengestelde profielen opgebouwd zijn. Voor grotere 
overspanningen komt men al snel tot samengestelde profielen. Het brugdek zelf bestaat meestal uit 
zware dwarsdragers tussen de vakwerken, waarop dan secundaire langsliggers rusten. 
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Vakwerkbruggen zijn wegens hun grote verhouding van stijfheid tot eigengewicht vaak gebruikt om 
beweegbare bruggen te maken. Het lage eigengewicht en de hoge stijfheid maakt hen zeer geschikt 
voor deze toepassing. Een voorbeeld hiervan is de beweegbare vakwerkbrug van de zeesluis van 
Kallo. 
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De doorsnede van deze brug is eveneens volgens de klassieke methode opgebouwd: zware 
vakwerken aan de rand, daartussen zware dwarsdragers en daarop lichtere secundaire langsliggers. 
De hoofdliggers zijn vakwerkliggers van het N-type. Om de 6,20m, ter hoogte van elk knooppunt in de 
hoofdliggers, zijn er samengelaste I-vormige dwarsdragers geplaatst. Op de dwarsdragers rusten 10 
langsliggers IPE360 die het wegdek, opgebouwd uit aluminiumpanelen, dragen. De spoorstaven 
worden gedragen door afzonderlijke langsliggers, die eveneens op de dwarsdragers steun vinden. 
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3.2.2 Vierendeelbrug 

In tegenstelling tot een vakwerk dat opgebouwd is uit driehoekige elementen, bestaat een 
vierendeelligger uit vierhoekige elementen. De benaming vierendeel is afkomstig van August 
Vierendeel, die aan de basis lag van dit type ligger. Het grote verschil met de hiervoor besproken 
vakwerkbrug is dat de knopen van de vierendeelbrug in staat moeten zijn om momenten op te nemen. 
Een vierhoek is namelijk niet vormvast. De driehoekige elementen van de vakwerkbrug zijn dit wel, 
waardoor in theorie de knopen daar als scharnierend kunnen opgevat worden. 

 

Vakwerkbruggen of vierendeelbruggen hoeven geen constante hoogte te hebben, zoals volgend 
voorbeeld illustreert. De zware verticale stijlen en zware knopen geven aan dat dit geen boogbrug is, 
doch wel een vierendeelbrug. 

 

 

 

3.2.3 Bowstringbrug en boogbrug 

 

Deze brugtypes komen tot uiting bij grotere overspanning. Een bowstringbrug bestaat, zoals het 
woord laat raden, uit twee hoofdcomponenten: de boog (bow) en een trekker (string). Een boogbrug 
heeft slechts 1 dragende hoofdcomponent: de boog. 
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Het verschil tussen beide brugtypes is dat een bowstringbrug in tegenstelling tot een klassieke 
boogbrug geen spatkrachten uitoefent op de funderingen. Een bowstringbrug is in zijn geheel dus 
verplaatsbaar, wat voordelen kan bieden naar het bouwen van de brug toe (zie paragraaf “Invaren van 
bruggen”). Tevens worden de landhoofden of het funderingsmassief t.p.v. de booggeboortes veel 
minder belast bij bowstringbruggen dan bij boogbruggen. Een bowstringbrug draagt naar de 
funderingen in hoofdzaak een verticale last af, daar waar bij boogbruggen de horizontale last groter 
kan zijn dan de verticale last. De opleggingen van bowstringbruggen zijn dan ook eenvoudiger van 
type. Bowstringbruggen worden toegepast voor overspanningen van 60 tot 200m. 

 

In het begin van het hoofdstuk van de bruggen van het N-type hebben we gezegd dat de afdracht van 
krachten gebeurt door de structuur op normaalkracht te laten werken. Dat geldt voor de globale 
krachtswerking. De afzonderlijke elementen kunnen evenwel op buiging belasting worden. Wanneer 
een voertuig op 1/4

e
 van de overspanning van een boogbrug of bowstringbrug staat, zullen in de boog 

en het dek niet te verwaarlozen momenten optreden.  

Bij bowstringbruggen wordt dit moment verdeeld tussen de boog en de brugdekplaat. Het verstijven 
van één van deze twee elementen zorgt ervoor dat dit element meer momenten naar zich toe trekt. 
Binnen de bowstringbruggen onderscheidt men aldus twee categorieën: 



 Brugtypes 

Cursus bruginspecteur  hoofdstuk 2.1 35  

- De buigingsboog: hier is de boog opmerkelijk zwaarder dan het brugdek en neemt de boog het 
grootste deel van de momenten op. 

 

- De verstijfde staafboog: hier is het brugdek opmerkelijk zwaarder dan de boog en neemt het 
brugdek het grootste deel van de momenten op. 

 

 

 

Onderstaande bowstringbrug heeft een overspanning van 110 m: 
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Bij een klassieke boogbrug daarentegen heeft een eenvoudiger dek aangezien dit niet onder 
constante trek staat. De knoop waar het dek samenkomt met de boog kan veel eenvoudiger 
ontworpen worden dan bij boogbruggen. Ook kan een boogbrug een hooggelegen rijvloer krijgen 
waarbij de boog (deels) onder het wegdek komt te liggen. Boogbruggen worden toegepast voor 
overspanningen van 20m tot 200m. 

 

 

 

Bij bowstringbruggen wordt het dek steeds d.m.v. rechte of schuine hangers of trekkers opgehangen 
aan de boog. Bij boogbruggen met laaggelegen rijvloer geldt hetzelfde principe. Bij boogbruggen met 
hooggelegen rijvloer steunt het dek op kolommen die op hun beurt steunen op de boog: 
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De nieuwe brug te Lanaken is een combinatie van bowstringbrug met een boogbrug. De horizontale 
spatkracht t.g.v. de boogwerking wordt deels door het brugdek als trekker opgenomen en deels door 
de funderingsmassieven t.p.v. de booggeboortes. 
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Bowstringbrug in de N76 over het Albertkanaal te Genk: 

 

 

De totale lengte van de brug bedraagt 219,125m, d.w.z. een middenoverspanning van 176,625 m en 
twee zijoverspanningen van 20,70m. 

 

De middenoverspanning is een bowstringbrug met gehelde hangers. De structuur is in staal met een 
brugdekplaat in structureel licht beton. Deze betonnen brugdekplaat is via stiftdeuvels en blokdeuvels 
solidair verbonden met de bovenflens van de dwarsdragers. 

 

De bovenbouw wordt gedragen door twee hoofdliggers die zich, in dwarsdoorsnede van de brug, 
bevinden op de randen van het brugdek. De onderrand van iedere hoofdligger bestaat in principe uit 
twee lijfplaten met telkens een boven- en onderflens. 

 

De bovenrand, in boogvorm, is een gesloten samengelast kokerprofiel. De hangers of diagonalen zijn 
gewalste profielen. 

3.2.4 Hangbrug 

 

De allergrootste overspanningen voor bruggen worden gehaald met hangbruggen. In België komt dit 
type brug dus weinig tot zijn recht. Hangbruggen worden vooral toegepast bij overspanningen van 
500m tot meer dan 2000m. 

 

Hangbruggen vereisen steeds twee hoge pijlers waarover twee zware draagkabels lopen. De diameter 
van zo’n stalen draagkabel kan gemakkelijk 1m of meer bedragen. Elke draagkabel is opgebouwd uit 
vele strengen, dewelke gebundeld om omhuld worden. De draagkabel neemt onder uniforme 
belasting de vorm van een kettinglijn aan. Aan de uiteinden worden de draagkabels verankerd in 
zware verankeringsmassieven. 

Aan deze draagkabel hangen dan de verticale ophangkabels dewelke het gewicht van het brugdek en 
de lasten op dit brugdek overdragen op de draagkabel. 

 

Het voornaamste verschil met een tuibrug is dat het brugdek zelf geen normaalkrachten ondervindt 
door het brugsysteem. Daarentegen ondervindt de pijler onder mobiele belastingen aanzienlijke 
momenten, daar waar bij een tuibrug de pijler meestal zelfs scharnierend op de zool geplaatst kan 
worden. 
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Zoals te zien op bovenstaande figuur, kan de draagkabel ook onder het brugdek gespannen zijn. I.p.v. 
ophangkabels verbinden nu drukstaven (te vergelijken met kolommen) de draagkabel met het 
brugdek. Om het uitknikken van de draagkabel te voorkomen, moeten de drukstaven momentvast met 
het brugdek verbonden zijn. In België is ons geen voorbeeld van dergelijke brugtype bekend, doch in 
het Verenigd Koninkrijk werd dergelijk brugtype zelfs toegepast voor trambelastingen. 

 

 

 

Het bekendste voorbeeld van een hangbrug is waarschijnlijk de Golden Gate Bridge te San Francisco. 
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In België is het recentste voorbeeld van een hangbrug deze in Riemst (Kanne): 

 

 

3.2.5 Tuibrug 

Bij tuibruggen worden de trekkers (tuien) vanaf het brugdek niet naar een draagkabel geleid, maar 
rechtstreek naar de pijler. De tuien kunnen in de pylonen verankerd worden of doorheen de pylonen 
geleid worden om in de volgende overspanning opnieuw in het brugdek verankerd te worden. 

Het brugdek wordt onderworpen aan momenten, de tuien aan een zuivere trekkracht, de pylonen 
essentieel aan druk. De momenten in de pylonen kunnen bij de meeste tuibruggen zeer beperkt 
worden, waardoor ze soms scharnierend opgelegd worden. 

De pylonen zijn in staal of beton, de tuien in hoogwaardig staal en het brugdek in beton, staal of mixte 
staal-beton. 
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Tuibruggen worden gekozen voor overspanningen van 100 tot 500m alhoewel overspanningen tot 
900m ook al gehaald werden. 

 

 

Bij tuibruggen en hangbruggen kan men problemen krijgen met negatieve reacties nabij de 
landhoofden. Daarom dient men soms opleggingen te voorzien die negatieve reacties kunnen 
opnemen. 

 

De belangrijkste aspecten bij tuibruggen bij de inspectie zijn: 

- De toestand van de tuien (corrosie, beschadiging …); 

- De verankering van de tuien in het brugdek; 

- Indien van toepassing: de staat van de elementen voor het opnemen van negatieve reacties. 
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Tuibrug over het Albertkanaal te Godscheide-Hasselt: 
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De brug is 318m lang en heeft een middenoverspanning van 210,20m en twee zijoverspanningen van 
53,90m. 

 

Tengevolge van de relatief korte zijoverspanningen, ontstaan er negatieve reactiekrachten op de 
landhoofden, die door middel van metalen pendels naar de onderbouw worden overgebracht. Buiten 
de pijlers en landhoofden, worden de hoofdliggers nog gedragen door 64 tuien die bevestigd zijn aan 
vier rechthoekige stalen pylonen. 

 

De bovenbouw wordt gedragen door twee I-vormige hoofdliggers die zich op de randen van het 
brugdek bevinden. De tuien zijn kabels van het gesloten type; de kern ervan is samengesteld uit een 
aantal ronde draden die omgeven zijn door draden in Z-vorm. 

 

‘t Oeverstekske in Ninove (fietsersbrug): 

 

 

3.3 Portaalbrug 

 

Een bijzondere vorm is de portaalbrug in zijn verschillende uitvoeringen. De bovenbouw is ter plaatse 
van de pijlers monoliet aan de onderbouw verbonden.  

De knopen waar de pijlers of wanden samenkomen met het brugdek, worden zwaar belast op buiging 
en zijn kritieke onderdelen van deze brugtypes. De pijlers of wanden kunnen scharnierend op hun zool 
bevestigd worden. 
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Een zware pijler om buiging op te nemen, kan ontdubbeld worden in twee aparte pijlers waarbij de ene 
op trek belast wordt en de andere op druk. Samen vormen ze een momentenkoppel om het 
inklemmingsmoment van de pijler in het brugdek op te vangen. 

 

Onderstaande brug geeft eveneens een voorbeeld waarbij de pijlerwanden ontdubbeld zijn tot een 
systeem van trek en druk. Onderaan de pijlers kan een scharnier geplaatst worden. 

 

 

Bij het schuin plaatsen van de wanden komen we tot een brugtype dat men de krukbrug noemt (beter 
gekend onder de Franse naam “pont à béquilles”). De “krukken” zijn in dit geval dus de schuine 
wanden of pijlers die onderaan steeds scharnierend opgelegd zijn. Nabij het dek kunnen de pijlers of 
wanden zowel scharnierend als ingeklemd werden. Indien ze scharnierend aan het dek bevestigd 
worden, dan treden we uit het domein van de portaalbruggen. Als de pijlers ingeklemd worden in het 
brugdek, dan vormt dit brugtype een overgang tussen een portaalbrug en een gedrukte boogbrug. 
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Door de pijlers schuin te plaatsen zoals bij een krukbrug, kan men grotere overspanningen bekomen 
dan wanneer de pijlers verticaal zouden staan. Het brugdek ondervindt in de middenoverspanning een 
constante druk, waardoor het slanker uitgevoerd kan worden (wegens hetzelfde principe als 
voorspanning). 

 

 

Men kan een verbinding maken tussen de fundering van de pijlers en het uiteinde van het brugdek: 

 

 

Indien men beide pijler laat samensmelten tot 1 verticale pijler, dan bekomt men een brugtype dat 
men eveneens aanduidt men de term “krukbrug”: 
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Bij het nog schuiner plaatsen van de wanden of pijlers en het gekromd maken van deze elementen, 
vloeit een portaalbrug of krukbrug over in een boogbrug met hooggelegen rijvloer. 

 

Bij het uitvlakken van de portaalbrug vloeit dit brugtype over in een zeer vlakke boog, dewelke 
eveneens op buiging begint te werken. We komen aldus tot een hoge ligger. 
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3.4 Kokerbrug 

 

Een kokerbrug werkt volgens dezelfde principes als een portaalbrug, alleen worden de wanden bij 
deze brugtypes ingeklemd op hun zool. Kokerbruggen vormen op deze manier zeer stijve 
constructies, wat voordelig is wanneer men bruggen wil inschuiven of zelfs met een kraan op zijn 
plaats wil leggen. Ook zorgen kokerbruggen voor een goed gespreide druk op de ondergrond zodat 
vaak funderingen op staal mogelijk zijn. 

 

Kokerbruggen zijn algemeen beschouwd constructies die weinig risicovolle onderdelen bevatten. Het 
zijn robuuste, veilige constructies. 

 

 

3.5 Integraalbrug 

 

De term integraalbruggen omvat alle bruggen waarbij de bovenbouw zonder uitzettingsvoegen 
doorloopt in de aangrenzende wegconstructie en waarbij de bovenbouw monoliet verbonden is met de 
onderbouw. De kokerbruggen en sommige types portaalbruggen kunnen dus gecatalogeerd worden 
onder de term “integraalbrug”.  

Het monoliet verbinden van de bovenbouw met de onderbouw ter plaatse van de landhoofden heeft 
niet automatisch tot gevolg dat de oplegtoestellen ook wegvallen. Soms zijn er nog steeds 
oplegtoestellen voorzien tussen de bovenbouw en de tussensteunpunten (pijlers). 

 

 

 

Integraalbruggen worden steeds populairder omwille van de vele problemen met brugdekvoegen bij 
de klassieke brugtypes. Wat betreft de uitbatingskosten, zijn integraalbruggen veel voordeliger dan de 
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klassieke brugdektypes. Het ontwerp en de constructie van dergelijke bruggen zijn echter een stuk 
complexer. 

 

Het kritieke punt bij de klassieke integraalbrug is de verbinding van de bovenbouw met de 
landhoofden en het gedrag van de landhoofden onder de uitzettingscycli van de bovenbouw. De 
landhoofden moeten in staat zijn om de uitzettingen en verkortingen van de bovenbouw o.i.v. 
temperatuursvariatie, krimp en kruip zonder veel weerstand te kunnen ondergaan. Integraalbruggen 
vereisen dus flexibele landhoofden. 

 

 

 

Het gevolg van de bewegingen die de landhoofden ondergaan, is dat de grond achter de landhoofden 
steeds verder verdicht wordt. Wanneer de bovenbouw krimpt, dan zal het landhoofd volgen. Er 
ontstaat een kleine spleet tussen de landhoofden en de grondaanvulling achter deze landhoofden. 
Door bovenbelasting zal de grond zetten tot deze spleet gevuld is.  

Wanneer de bovenbouw uitzet, zullen de landhoofden de grond achter de landhoofden 
samendrukken. Op deze manier ontstaat een mechanisme van zettende grond die steeds verder 
verdicht wordt. De gronddrukken achter de landhoofden kunnen zo zeer hoog oplopen.  

 

Aangezien de grond achter de landhoofden aanzienlijke zettingen kan vertonen, is het gebruik van 
vlotplaten achter integraalbruggen daarom noodzakelijk.  

 

De voornaamste te inspecteren punten bij integraalbruggen zijn: 

- De grondaanvulling achter de landhoofden: geen stijgende verzakking? 

- De knoop tussen de bovenbouw en de landhoofden. 

- De vervormingen en bijhorende scheurvorming in de landhoofden. 

3.6 Typebovenbrug 

 

Bij de constructie van de autosnelwegen in de jaren ’60 en ’70 werd een brugtype ontwikkeld dat vele 
malen herhaald kon worden en aanpasbaar was voor verschillende overspanningen. Het werd een 
standaardbrug die men aangeduid heeft met de term “Typebovenbrug”. Deze bruggen worden ook wel 
de “zwaluwstaartbruggen” genoemd. 

 

We verwijzen hiervoor naar paragrafen 3.1.4 en 3.1.7 van dit hoofdstuk. 

3.7 Trogbrug 

 

Dit brugtype komt vooral voor bij betonnen bruggen en bestaat uit plaatbruggen met zware 
randliggers. Het geheel werkt echter niet meer als plaatbrug aangezien de zware randleden zodanig 
veel stijver zijn dan de plaat ertussen dat deze alle krachten naar zich toe trekken. 

Hierna vindt u een plandoorsnede van dergelijke trogdekken. Het betreft hier een betonnen trogdek 
met voorgebogen liggers, gecombineerd met voorspanning en naspanning. De bodemplaat is slechts 
0.25m dik. Dergelijke trogdekken kunnen voor spoorwegtoepassingen overspanningen tot 26m 
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bereiken, doch het toepassen van voorbuiging van dergelijke trogdekken is onderhevig aan een 
octrooi van Infrabel. 

 

De brugdekken worden bijna steeds volledig in het fabriek geprefabriceerd. De voorspanstrengen 
bevinden zich meestal in de bodemplaat. De naspanning en voorgebogen liggers zitten vervat in de 
randleden. Bij deze brugtypes wordt het beton zeer zwaar belast door de voorspanning en 
naspanning. Vaak hanteert men dan ook hoge sterkte beton tot wel C80/95. 

 

 

 

Zoals reeds toegelicht in de paragraaf “Voorgebogen liggers” wordt het beton in twee fasen gestort. 
Hierna een beeld van een trogdek in de fabriek net voor het storten van het tweede fase beton. 

 

 

 

Ook bij voetgangersbruggen met overspanningen tot 40m kan dit brugtype toegepast worden. Het 
voordeel van dit type brugdekken is dat de rijvloer laaggelegen is, waardoor de bovenliggende weg vrij 
laag over de onderliggende weg kan kruisen. 

 

De kritieke elementen bij deze brugtypes zijn: 

- De aansluiting van de bodemplaat op de randleden: hier treden grote scheerkrachten op; 

- Scheurvorming: dit is zeer nadelig voor de voorspanning! 

  



 Brugtypes 

Cursus bruginspecteur  hoofdstuk 2.1 51  

4 INDELING VOLGENS TYPE BRUGDEK 

4.1 Beton 

4.1.1 Gewapend beton (ter plaatse gestort) 

 

Het brugdek bestaat uit een passief gewapende ter plaatse gestorte betonplaat, al dien niet steunend 
op (geprefabriceerde) betonnen of stalen liggers. Het volledig ter plaatse storten van de brugdekplaat 
vereist een ingewikkelde bekisting van de randleden en de ruimtes tussen de liggers. Daarom gebruikt 
men dikwijls geprefabriceerde breedplaten om de overspanning tussen de geprefabriceerde liggers te 
overbruggen. Op deze breedplaten kan dat gemakkelijk het resterend deel van de brugdekplaat ter 
plaatse gestort worden. De verbinding met de dragende liggers dient eveneens vervat te zitten in dit 
ter plaatse gestort beton. 

 

Hieronder vindt u een doorsnede van een brug met stalen hoofdliggers. Op de stalen hoofdliggers 
werden breedplaten geplaatst die ongeveer 7cm steunen op de bovenflenzen van de stalen liggers. 
Het overige deel van de brugdekplaat werd ter plaatse gestort, waarbij d.m.v. deuvels de verbinding 
met de stalen liggers gemaakt werd. 

 

 

4.1.2 Gewapend beton (breedplaten) 

 

Zoals aangehaald in voorgaande paragraaf worden zeer vaak breedplaten gebruikt bij liggerbruggen 
met betonnen dekplaat. 

 

 



 Brugtypes 

Cursus bruginspecteur  hoofdstuk 2.1 52  

 

 

De breedplaten kunnen al dan niet meewerken in definitieve toestand voor het afdragen van de 
krachten. Dikwijls is het moeilijk om een goede samenwerking tussen de breedplaten en het ter 
plaatse gestort beton te ontwikkelen. De breedplaten zijn dan een louter uitvoeringstechnisch 
hulpmiddel om gemakkelijk de brugdekplaat te kunnen storten. Na uitharding van deze brugdekplaat 
kunnen de breedplaten in theorie weggenomen worden (men laat ze uiteraard zitten). 

Indien men er toch in slaagt om voldoende samenwerking van de breedplaat met het ter plaatse 
gestort beton te ontwikkelen, kunnen deze in definitieve toestand wel meewerken om de krachten af te 
dragen. Dit vereist echter een grondige studie van de overlapping van de wapeningen, overdracht van 
schuifspanningen enz. Ook komt men dikwijls in de problemen met de zeer beperkte betondekking 
van de wapening in de breedplaten. 

 

Breedplaten worden bijna steeds voorzien van tralieliggers. Deze dienen vooral om de breedplaat zelf 
voldoende sterkte te geven voor het dragen van het natte ter plaatse beton, doch ook om enige 
samenwerking tussen de breedplaat en het ter plaatse gestorte beton in definitieve toestand te 
ontwikkelen. 

4.1.3 Gewapend beton (breedplaten zonder tralieligger) 

 

In gevallen dat de breedplaten louter als verloren bekisting van de brugdekplaat dienen, kan men 
soms de tralieliggers weglaten. Dit biedt voordelen voor het wapenen van de ter plaatse gestorte 
brugdekplaat. De tralieliggers zorgen namelijk voor aanzienlijke hindernissen voor de 
constructiewapening van het ter plaatse gestort dek. 

 

4.1.4 Gewapend beton (prefab) 

 

Bij mixte bruggen kiest men er al eens voor om de brugdekplaat te prefabriceren. Dit bespaart 
aanzienlijke bekistingskosten op de werf. 

 



 Brugtypes 

Cursus bruginspecteur  hoofdstuk 2.1 53  

 

 

Op de stalen liggers worden deuvels voorzien die dan moeten passen in de uitsparingen die in de 
geprefabriceerde betonplaten voorzien zijn. Dit gedeelte wordt na plaatsing van de betonplaten 
opgegoten zodat een connectie wordt gecreëerd tussen de stalen hoofdliggers en het brugdek. 

 

De brugdekplaat die op deze manier gecreëerd wordt, kan niet bijdragen tot het afdragen van de 
krachten in langse richting aangezien de betonplaat niet continue is in deze richting. Ze zorgt er enkel 
voor dat de lasten in dwarse richting lokaal afgedragen worden naar de stalen hoofdliggers.  

 

Geprefabriceerde betonplaten worden ook toegepast bij hangende bruggen (niet te verwarren met 
hangbruggen). Hierbij spant men voorspankabels tussen de landhoofden waarop men dan 
geprefabriceerde betonplaten monteert. Enkel de kabels zorgen voor krachtsafdracht naar de 
landhoofden. Een bekend voorbeeld hiervan is de Maria Hendrikabrug te Oostende. 
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Om toch een in langse zin meewerkende betonnen brugdekplaat te verkrijgen, dient men evenwel nog 
steeds een laag ter plaatse gestort beton op de geprefabriceerde betonplaten aan de brengen. 

4.1.5 Spanbeton (langs) 

 

Brugdekplaten kunnen langs voorgespannen worden. Men kan ook breedplaten voorspannen, maar 
dan komt men terecht in de branche van de gewelven, want niet toegepast wordt in de bruggenbouw 
(eerder in de woningbouw). 
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4.1.6 Spanbeton (dwars) 

 

Vooral betonnen plaatbruggen en caissonliggers worden dwars voorgespannen. Dat kan nodig blijken 
wanneer de brugdekplaat in dwarse zin een grote uitkraging vertoont t.o.v. de opleggingen boven de 
pijler. Bij doorgaande dekken ziet men vaak een concentratie van dwarse voorspanning in de zones 
van de opleggingen aangezien de dwarse buiging aldaar het grootst is; bij isostatische platen zullen er 
in het veld grotere concentraties van dwarse voorspanning nodig zijn en minder nabij de 
eindsteunpunten (om dezelfde reden: dwarse buiging). 

 

 

 

De dwarse voorspanning bevindt zich steeds helemaal bovenaan de plaat of de kokerdoorsnede, 
boven de langse voorspanning. 

 

 

De spankoppen van de dwarse voorspanning zitten meestal aan de uiterste zijranden van de 
brugdekplaat. De nis van de ankerkop wordt opgevuld met een vulmortel. Het dient echter opgemerkt 
te worden dat deze ankerkoppen in zones zitten die meestal blootgesteld zijn aan regen of met 
dooizouten verontreinigd water. Het is belangrijk bij inspectie van een brug met dwarse voorspanning 
de staat van deze ankerkoppen of van de beschermmortel te controleren en te evalueren. 

4.1.7 Licht beton 

 

Sommige bruggen hebben een stalen draagstructuur, maar hebben een betonnen dekplaat nodig ter 
bescherming van de stalen structuur. Indien dit beton niet mee hoeft te werken in de globale 
krachtsafdracht, kan men dit voorzien in licht beton. Dat vermindert de belasting vanwege het 
eigengewicht. 

4.2 Orthotrope brugdekplaat (met omega of trogprofielen) 

 

Orthotrope platen zijn platen die in de twee hoofdrichtingen verschillende stijfheden hebben. Bij stalen 
bruggen wordt dit principe veelvuldig toegepast. Orthotrope brugdekplaten worden meestal 
opgebouwd uit stalen platen waarop aan de onderzijde trogprofielen gelast worden in de richting 
waarlangs de plaat de krachten afdraagt. Deze trogprofielen worden voor “omegaprofielen” genoemd. 
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De typische doorsnede van een orthotroop brugdek ziet er als volgt uit: 

- 2 of meerder hoofdliggers: dit kunnen verstijfde samengestelde I-profielen zijn, maar eveneens 
kokerliggers; 

- Dwarsdragers tussen de hoofdliggers met dikwijls een uitkraging aan de buitenzijde van de 
hoofdliggers. De dwarsdragers steunen af op de hoofdliggers; 

- Eventuele secundaire langsliggers bij grote tussenafstand van de dwarsdragers; 

- De brugdekplaat verstijfd met omegaprofielen dat afsteunt op alle bovengenoemde componenten. 

 

 

Ter plaatse van de kruising van trogprofielen met de dwarsdragers werden vroeger laspoortjes 
voorzien. Dit zijn uitsparingen in de dwarsdragers nabij de buik van de trogprofielen. Men was van 
oordeel dat deze nodig waren om vermoeiingsproblemen te vermijden. Vandaag de dag stapt meent 
men echter dat deze laspoortjes niet noodzakelijk voordelen bieden m.b.t. vermoeiing. 
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4.3 Stalen brugdekpanelen  

 

Stalen brugdekpanelen worden vaak toegepast bij renovatie van stalen bruggen met te vernieuwen 
staalplaten en bij spoorbruggen. Het betreft geprefabriceerde panelen, soms intern ook voorzien van 
omegaprofielen, dewelke meestal op de dragende structuur gebout worden (eenvoudig te vervangen). 
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4.4 Geperforeerde en niet-geperforeerde staalplaat 

 

Op voetgangersbruggen, fietsbruggen, pontons, enz. kan de loopvloer opgebouwd worden uit 
geperforeerde staalplaten of getraande staalplaten (dewelke dan niet geperforeerd zijn). 

 

Een voorbeeld van geperforeerde staalplaten: 

  

 

Een voorbeeld van getraande platen: 
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4.5 Loopvloer met open mazen 

 

Roostervloeren of loopvloeren met open mazen worden dikwijls gebruikt voor dienstpaden of 
diensttrappen. Ze zijn licht in gewicht, gemakkelijk te plaatsen, laten het hemelwater door en hebben 
weinig slipgevaar.  

 

 

 

4.6 Aluminium brugdekpanelen 

 

Aluminiumpanelen werden vroeger toegepast om gewicht te besparen bij beweegbare bruggen. 
Problemen met deze panelen hebben ertoe geleid dat deze vandaag de dag zelden nog 
voorgeschreven worden. 

 

  

 

4.7 Houten balken (roostervloer) 

 

Bij voetgangersbruggen maar zelfs bij kleine wegbruggen (vast of beweegbaar) werden vroeger soms 
houten balken als brugdek toegepast. Vandaag de dag gebeurt dit enkel nog in uitzonderlijke 
gevallen. 
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5 INDELING VOLGENS DE RELATIEVE STAND VAN DE RIJVLOER 
T.O.V. DE DRAGENDE CONSTRUCTIE 

 

5.1 Hooggelegen rijvloer 

Bij bruggen met een hooggelegen rijvloer bevindt de draagstructuur zich onder de rijweg. Nadeel bij 
dit soort bruggen is dat bij aanrijding van verkeer onder de brug, de dragende structuur van de brug 
ernstige schade kan oplopen. Vooral balkenbruggen zijn hier gevoelig voor. 

 

 

5.2 Laaggelegen rijvloer  

 

Bij bruggen met een laaggelegen rijvloer bevindt de draagstructuur zich boven de rijweg. Men zal voor 
dit type brug opteren indien de vrije ruimte onder brug te laag dreigt te worden. De draagstructuur kan 
in sommige gevallen ook dienen als borstwering.  

Het voordeel van het toepassen van brugdekken met laaggelegen rijvloer bestaat er ook in dat de 
bovengelegen weg een stuk lager kan komen te liggen, wat de belangrijke kosten voor de 
aanloophellingen sterk kan reduceren. Bruggen met laaggelegen rijvloer zijn op hun beurt echter 
kwetsbaar voor aanrijding door het verkeer op de brug. 
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6 INDELING VOLGENS STATISCHE BEPAALDHEID 
 

De constructie kan ofwel statische bepaald (isostatisch) of  statisch onbepaald (hyperstatisch) zijn.   

 

6.1 statisch bepaald: 

 

Bij een statisch bepaalde constructie is het mogelijk de krachtwerking te bepalen door middel van 
evenwichtsvergelijkingen. De inwendige krachten worden uitsluitend bepaald door de uitwendige 
krachten. Een ligger op twee steunpunten of een vakwerk zijn voorbeelden van statisch bepaalde 
constructies. 

 

Voorbeeld balk op twee steunpunten: 

 

Verticaal evenwicht:    P = Ra + Rb   <=>  Rb = P- Ra  

Momentevenwicht rond steun B: Ra . (a+b) = P . b   <=>  Ra = P. b / (a+b) 

 

Een probleem met twee vergelijkingen en twee onbekenden (Ra en Rb) is oplosbaar. 

Met P, b en a gekend, kunnen we Ra en Rb berekenen.      

 

6.1 Statisch onbepaald of hyperstatisch 

Bij een statisch onbepaalde constructie zijn de inwendige krachten ook afhankelijk van de stijfheid van 
de constructie. Een ligger op drie of meerdere steunpunten is een voorbeeld van een hyperstatische 
constructie.  

 

Voorbeeld balk op drie steunpunten: 
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Verticaal evenwicht:    P = Ra + Rb + Rc    

Momentevenwicht rond steun C: Ra . (L1+L2) + Rb . L2 = P . d    

 

Een probleem met twee vergelijkingen en drie onbekenden (Ra en Rb) is niet oplosbaar. 

Om dit probleem te kunnen oplossen hebben wij een derde vergelijking nodig. Deze kunnen wij vinden 
indien wij de vervorming van de ligger in rekening brengen. 

 

Een kokerbrug is ook een hyperstatische constructie 

- een gesloten kokerbrug (of enkelvoudige tunnel) 

 

 

- opengevouwen: 

 

Opgepast: de cantilever-ligger (kraagarm, uitkraging) 

 

 

 

Ieder liggerdeel wordt slechts gesteund door twee steunpunten. Dus statisch bepaald. 
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De wanden vormen met de vloer en het plafond één doorlopende ligger. Dit is duidelijk als we de 
koker open plooien. Dus statisch onbepaald. 
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7 INDELING VOLGENS DE GRAAD VAN BEWEEGBAARHEID 

7.1 Vaste bruggen 

 

Zie eerder. 

7.2 Beweegbare bruggen 

 

Zie hoofdstuk 2.2 beweegbare bruggen. 

 

7.3 Verplaatsbare bruggen 

 

Het betreft bruggen die makkelijk te verplaatsen zijn. Normaal gezien zijn deze bruggen van tijdelijke 
aard. 

7.3.1 Mecano-bruggen 

 

Dit is een speciale vakwerkbrug. 

 

Meccanobrug in de N34 over de spoorlijn Brugge-Zeebrugge te Zeebrugge: 
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Een typisch voorbeeld van een modulair herbruikbare brug is de demonteerbare basisbrug met een 
lengte van 60m en een breedte van 10,80m, waarvan uitsluitend met elementen van deze 
demonteerbare basisbrug er voor Zeebrugge twee demonteerbare bruggen gemaakt werden met elk 
een overspanning van 25m. 

 

De demonteerbare basisbrug is een vakwerkbrug; de twee vakwerkhoofdliggers zijn van het Warren-
type. 

 

De demonteerbare basisbrug heeft o.a. de volgende eigenschappen: 

 

- ze is zodanig opgevat dat ze gemakkelijk per module van 5m kan aangepast worden voor alle 
mogelijke overspanningen kleiner dan 60m; 

- ze is voorzien voor een recht tracé met evenwel de nodige voorzieningen voor een geval waarbij 
de aslijn der opleggingen niet haaks staat op de langsas van de brug; 

- het lengteprofiel van zowel de onderrand als de bovenrand van de vakwerkhoofdliggers is een 
cirkelboog; 

- teneinde de onderlinge uitwisselbaarheid en de vervangbaarheid van de verschillende 
samenstellende delen maximaal te verwezenlijken, zijn alle brugonderdelen die dezelfde functie 
hebben voorzien met dezelfde afmetingen; d.w.z. elk van de volgende elementen heeft dezelfde 
afmetingen: de diagonalen, de bovenrandstukken, de onderrandstukken, de dwarsdragers, de 
brugdekpanelen en de leuningstukken. 

7.3.2 Baileybruggen 

 

De “baileybrug” is van het type modulaire paneelbrug (vakwerkbrug). Ze is opgebouwd uit panelen die 
met elkaar verbonden worden. Het is een militaire brug ontworpen door D.C. Bailey, vooral ingezet op 
het einde en na de Tweede Wereldoorlog. Ze werd ontworpen om met mankracht ( dus zonder 
machines ) gebouwd te worden en ingezet te worden. De Baileybrug wordt nu vooral nog gebruikt als 
tijdelijke brug zoals op een bouwwerf of als noodbrug. Toch zijn er nog veel baileybruggen die een 
permanente ligplaats hebben. 
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 Brugtypes 

Cursus bruginspecteur  hoofdstuk 2.1 69  

8 BIJZONDERE KENMERKEN 

8.1 Cantilever 

 

Een cantilever kan omschreven worden als een element (balk) verankerd aan slechts 1 uiteinde. Het 
woord “cantilever” wordt vaak ook gebruikt om elementen in uitkraging te omschrijven. 
Cantileverbruggen in België zijn meestal betonnen bruggen bestaande uit 3 overspanningen en 
bestaande uit 3 brugdekdelen: twee zijdekken en een centraal inhangdek. 

 

 

De graad van statische bepaaldheid werd reeds in voorgaande besproken. Cantileverbruggen van dit 
type hebben volgende voor- en nadelen: 

- Aangezien elk dek isostatisch op zich is, kunnen deze brugtypes gemakkelijk zettingen van de 
funderingen opvangen: voordeel t.o.v. de klassieke hyperstatische brug. 

- Dit brugtype laat grote overspanningen toe. 

- De opleggingen van de inhangligger zijn quasi onbereikbaar voor inspectie of vervanging. 

- De oplegconsoles zijn zeer kritieke elementen en moeilijk inspecteerbaar. 

- Soms veroorzaken deze brugtypes negatieve reacties aan de landhoofden. 

 

8.2 Negatieve reacties 

 

Sommige hyperstatische brugtypes met twee of meer overspanningen verkrijgen hun stabiliteit door 
trek uit te oefenen op bepaalde opleggingen aan de landhoofden. Dit komt vooral voor bij 
hyperstatische bruggen met zeer korte zijoverspanningen.  

De gangbare vuistregel voor een hyperstatische brug met 3 overspanningen is dat de 
zijoverspanningen minstens een lengte moeten hebben gelijk aan 60% van de middenoverspanning. 
In dit geval hoeft men onder geen enkele belastingscombinatie trek te verwachten in de opleggingen 
nabij de landhoofden (tenzij bij bruggen met een hoge verhouding van de mobiele overlast tot de 
uniforme vaste last). Onderstaande brug heeft de ideale verhouding der overspanningen. 
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Bij bruggen die zijoverspanningen hebben met lengte tussen 60% à 40% van de middenoverspanning 
kan onder de vaste belastingen (eigengewicht samen met de vaste overlasten) nog een kleine positie 
reactie (druk) op de landhoofden gecreëerd worden, doch is het risico op negatieve reacties ten 
gevolge van het extra aanbrengen van mobiele lasten op de middenoverspanning te vrezen. In dit 
geval kunnen positieve oplegreacties nabij de landhoofden in alle belastingscombinaties 
gegarandeerd worden door de vaste belasting in de zijoverspanningen nabij de landhoofden te 
verhogen. Dit kan verkregen worden door een zwaar massief eindblok in te bouwen in het brugdek. 

 

 

 

 

 

Wanneer hyperstatische bruggen zijoverspanningen krijgen met lengte kleiner dan 40% van de 
middenoverspanning, zijn zowel onder de vaste lasten als onder de combinatie van vaste en mobiele 
lasten negatieve oplegreacties te vrezen. In deze gevallen “trekt” het brugdek continu aan de 
landhoofden. Deze landhoofden bieden weerstand aan deze trek door hun eigengewicht, al dan niet 
vermeerderd met trekpalen. 
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De negatieve reacties werden in het verleden overgedragen van de bovenbouw naar de onderbouw 
door stalen staven in bovenbouw en onderbouw in te betonneren dewelke deze twee constructiedelen 
verbinden. Deze staven bevinden zich in de onmiddellijke omgeving van de oplegtoestellen. 
Aangezien vele van deze bruggen de klassieke problemen betreffende de brugdekvoegen vertonen, 
staan deze staven bloot aan doorsijpelend water en worden ze zwaar aangetast. 

 

 

 

Tegenwoordig worden in nieuwe bruggen negatieve reacties zoveel als mogelijk vermeden. Doch 
indien negatieve reacties onvermijdelijk blijken te zijn, maakt men gebruik van oplegtestellen die zowel 
trek als druk kunnen opnemen. 

 

Sommige bruggen gebruiken de landhoofden niet als negatief reactiemassief maar bevatten in de 
zijoverspanningen nabij de landhoofden een reeks (pendel)pijlers die de brug verankeren in een 
reactiemassief onder deze pijlers. 

 

De risico’s verbonden aan deze constructiewijze van bruggen, zijn zeer groot. De ankerstaven die de 
bovenbouw met de onderbouw verbinden, zijn meestal blootgesteld aan corrosie. De constante 
trekkracht en/of aanzienlijke spanningswisselingen in deze elementen kunnen deze corrosie nog 
verder aanwakkeren. Het bezwijken van een ankerstaaf of oplegtoestel dat de trekreactie overdraagt 
van de bovenbouw op de onderbouw, zal in vele gevallen ronduit dramatische gevolgen hebben, zelfs 
tot het bezwijken van de gehele bovenbouw toe. Het bezwijken van de brug in Melle over de Schelde 
is hiervan een pijnlijk voorbeeld. Deze brug had eveneens zeer korte zijoverspanningen waarbij in de 
landhoofden een trekkersysteem ingebouwd was. 

 



 Brugtypes 

Cursus bruginspecteur  hoofdstuk 2.1 72  

 

 

 

Na jarenlange aantasting door corrosie zijn de ankerstaven onder een vrachtlast op de brug 
bezweken, met dodelijke afloop. Dit incident heeft ertoe geleid dat de gehele procedure van het 
inspecteren van bruggen bijgestuurd geworden is. 

 

    

 

Opleggingen die negatieve reacties opnemen, dienen daarom nauwkeurig en op regelmatige basis 
geïnspecteerd te worden. Indien deze opleggingen onbereikbaar zijn in de constructie, dienen 
maatregelen genomen te worden om toegang tot deze opleggingen te verkrijgen. 

 

8.3 Uitwendige spankabels 

 

In de meeste gevallen zit de voorspanwapening in het beton ingestort. Soms maakt men echter ook 
gebruik van naspanning uitwendig aan het beton. De naspanning heeft in deze gevallen het verloop 
van een gebroken lijn. Ter plaatse van de knikpunten maakt de kabel contact met het brugdek en 
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buigt deze af in een afbuigmassief. Indien dit afbuigmassief een betonnen massief betreft, wordt in dit 
massief een deviator ingestort. Een deviator is een gekromde roestvrij stalen buis waardoor de 
omhullingsbuis van de externe naspanning geleid wordt. Deze deviator heeft als doel de 
afbuigkrachten van de naspanning egaal over het afbuigmassief te verdelen. 

 

Externe naspanning wordt dikwijls toegepast om de draagkracht van bestaande bruggen te verhogen. 

 

 

 

 

 

Soms wordt externe naspanning al toegepast in het ontwerp van een nieuwe brug. 
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Externe naspanning is een kwetsbaar doch kritiek onderdeel in de draagkracht van een brug. Het 
ontbreken van een betonomhulling zorgt voor een verhoogd risico op schade door aanrijding en 
corrosie. Dit laatste schadefenomeen kan beperkt worden door voorspanning zonder aanhechting 
(VZA) toe te passen. 

8.4 Spankabels eindigend in de brugdekplaat 

 

Spankabels hoeven niet steeds door te lopen tot het einde van het brugdek om aldaar verankerd te 
worden in de einddwarsdrager of het eindblok van de ligger. Soms stoppen deze vroeger. In het 
verleden werden de verankeringskoppen vaak in de brugdekplaat geplaatst, zodat gemakkelijk met de 
aanspanvijzel van op het brugdek de kabel aangespannen kon worden. 

 

 

 

 

Deze verankeringskoppen zijn hierdoor direct blootgesteld aan doorsijpelend regenwater verontreinigd 
met dooizouten. Deze kunnen de spankoppen aantasten, met mogelijks fatale gevolgen voor de 
werking van de kabel. In nieuwe constructies wordt zoveel als mogelijk vermeden dat 
verankeringskoppen op dergelijke kwetsbare plaatsen voorzien worden. 

 

8.5 Extra-dosed bruggen 

 

Bruggen van dit type worden vaak aanzien als tuibruggen maar zijn het geenszins. Extra-dosed 
bruggen zijn een variante op nagespannen betonnen plaatbruggen, kokerliggerbruggen of 
trogbruggen. 
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In kokerliggers wordt dikwijls een uitwendige voorspanning aangebracht waarbij de kabels zich in de 
holle ruimte van de koker bevinden en worden afgebogen op diafragma’s. Maar de kabels kunnen 
geen grotere excentriciteit bezitten dan de hoogte van de koker toelaat. Zoals gezien in hoofdstuk 1 
tracht men de voorspankabels nabij de steunpunten zo hoog mogelijk in de doorsnede te plaatsen. 
Men heeft daarom het principe van de variabele kokerhoogte ontwikkeld zodat een naspankabel een 
grotere excentriciteit nabij de steunpunten kan verkrijgen. Dit heeft tot nadeel dat de kokermoten een 
verschillende hoogte moeten hebben. 

 

Om hieraan een oplossing te bieden, werd het principe van de extra-dosed bruggen ontwikkeld. Nabij 
de steunpunten worden de voorspankabels opgetrokken tot boven het brugdek waarbij ze op 
wandelementen afgebogen worden om in de naburige overspanning terug in het brugdek te 
verdwijnen. 

 

 

 

De grote verschillen met tuibruggen zijn: 

- De afbuigpijler is bij extra-dosed bruggen een onderdeel van het brugdek en behoort dus tot de 
bovenbouw. Bij tuibruggen is de pijler een onderdeel van de onderbouw en is deze niet vast 
verbonden met het brugdek. 

- De afbuigleden zijn bij extra-dosed bruggen een stuk korter dan bij tuibruggen. Vuistregel voor de 
extra-dosed bruggen: hoogte wandlid/overspanning = 0.1; tuibruggen: hoogte pijler/overspanning = 
0.2. 

- Bij extra-dosed bruggen hebben de voorspanwapeningen tot doel om voorspankrachten met een 
grote hefboomsarm op te wekken in de bovenbouw. Bij tuibruggen hebben deze als doel elastische 
reacties tot stand te brengen. 

- Bij extra-dosed bruggen zijn de voorspanwapeningen niet erg aan vermoeiing onderhevig vermits 
de spanningen haast niet veranderen onder de werking van de mobiele lasten; bij tuibruggen zijn 
deze wel onderhevig aan vermoeiing. Dit heeft zijn weerslag op de toegelaten spanningen in de 
kabels en dus ook de benodigde wapeningssectie. De spanningsvariatie in de kabels van 
tuibruggen is vele malen hoger dan bij extra-dosed bruggen. 
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- Het feit dat de belasting in de kabels van extra-dosed bruggen weinig variabel is en deze dus 
constant onder hoge spankracht staan in tegenstelling tot de kabels bij tuibruggen die in 
rusttoestand van de brug onder beperkte last staan, maken van de kabels bij de extra-dosed 
bruggen veel kritiekere elementen dan deze bij tuibruggen. Daarom wordt er soms voor gekozen 
de kabels van extra-dosed bruggen extra te beschermen en deze te omhulling met beton. 

 

             

 

Een voorbeeld van dergelijke brug in Vlaanderen is de overbrugging “De Mosten” over de E19 nabij 
de Nederlandse grens. Deze brug bestaat uit twee zware betonnen randliggers met extra-dosed 
naspanning, waartussen in dwarse richting betonnen dwarsdragers geplaatst zijn. 
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8.6 Geen afdichting 

 

Op het gros van de bruggen wordt onder de wegopbouw een waterdichte rok voorzien om de 
onderliggende dragende structuur te beschermen tegen doorsijpelend hemelwater. Voor de details 
betreffende deze waterdichte rokken verwijzen we u naar hoofdstuk 2.7 van deze cursus. Het is 
mogelijk dat, om welke reden dan ook, op het brugdek geen afdichtingslaag voorzien werd. 
Voetbruggen met een brugdekplaat uit getraande of geperforeerde platen bezitten bijvoorbeeld geen 
waterdichte rok. 

8.7 Afdichting  

8.7.1 Gietasfalt 

Zie hoofdstuk 2.7 

8.7.2 Membraan 

Zie hoofdstuk 2.7 

8.7.3 Vloeibaar aangebracht hars 

Zie hoofdstuk 2.7 

8.7.4 Betontegels op zandbed 

Zie hoofdstuk 2.7 

 

8.8 Brugdekvoegen 

8.8.1 Open brugdekvoegen 

Zie hoofdstuk 2.6 

8.8.2 Open langsvoeg 

Zie hoofdstuk 2.6 

8.8.3 Integraalbruggen 

Zie paragraaf 3.5 

 

8.9 Open middenberm 
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Bij wegen met meerdere rijstroken in elke richting (zoals bijvoorbeeld snelwegen) kiest men er soms 
voor om voor elke rijrichting aparte bruggen te voorzien. Wanneer de middenberm zeer breed is, zal 
men dikwijls de brughelften elkaar niet laten raken maar laat men een open ruimte tussen beide 
brughelften. 

8.10 Rooster in middenberm 

 

Wanneer de ruimte tussen beide brughelften vrij beperkt blijft, kiest men er soms voor deze af te 
dekken met roosters zoals gezien in paragraaf 4.5. 

8.11 Sierpanelen 

 

Sierpanelen zijn panelen die aan de rand van de brug worden opgehangen. Deze doen meestal dienst 
om de draagstructuur van de brug te verbergen en het uit zicht van de brug te verbeteren. 

Deze worden niet vaak toegepast. Panelen kunnen onverwachts afbreken en op de rijweg terecht 
komen. Bij sommige bruggen worden deze preventief verwijderd. 

8.12 Blauwe hardsteen onder de leuning 

 

Vroeger werd dit toegepast als standaard afwerking van de brugrand. Ze vertonen vaak gebreken 
zoals vorstschade, losliggen, verzakkingen. 

Bij een sanering van de brug worden deze systematische vervangen door een betonnen opstand. 

 

 

8.13 Leuningen 

 

Leuningen zijn meestal van staal. Deze leuningen worden samengesteld en afgewerkt in het werkhuis. 
Als afwerking worden ze voorzien van een anticorrosie behandeling. Deze zijn galvanisatie 
(verzinken) en indien men een kleur wenst, geverfd. 
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Galvanisatie 

  

Veel voorkomende gebreken van de leuningen zijn het doorroesten van de stijlen en het loszitten of 
ontbreken van de verankeringsbouten. 

 

8.14 Verlichtingspalen  

 

Verlichtingspalen op bruggen werden vroeger vaak toegepast. Omdat men liever geen nutsleidingen 
op bruggen heeft, wordt de verlichting nu meestal naast de brug geplaatst of zelfs weggelaten.  

Idem als bij de leuningen zijn hier ook het roesten en ontbreken van de verankeringsbouten de meest 
voorkomende problemen. 

 

 
 

 

Soms worden functionele verlichting in de handgreep van de leuning verwerkt. Dankzij de opkomst 
van LED-verlichting wordt dit steeds vaker toegepast. 
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8.15 Met geluidwerend scherm 

 

Geluidwerende schermen kunnen op of juist naast de brug geplaatst worden. 

Wegens de grote windbelastingen op het scherm kunnen deze niet zomaar op de brug worden 
geplaatst. 

 

Geluidscherm naast de brug. 
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Geluidscherm op de brug 

8.16 Met verplaatsbare betonnen stootband 

 

 

 

8.17 Brugvormen: recht / scheef / krom 

 

Recht - scheef  - krom: 
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Wat is dit ? 

 

 

- van belang is de oriëntatie van de steunen t.o.v. de as van de brug. De hoek tussen de 
ondergelegen en bovengelegen weg is van geen belang. 

- Een brug kan tegelijk scheef en recht zijn, of zelfs krom, scheef en recht zijn 

 

8.18 Elektromechanische ruimte(n) 

 

Elektromechanische ruimten worden voorzien bij beweegbare bruggen. De vijzels en hun 
aandrijvingen, als ook de elektrische installaties kunnen hier in worden ondergebracht.  

Bij de inspectie wordt enkel de structuur van de kelder nagezien. Er dient bijzondere aandacht te 
worden besteed aandacht het waterdicht zijn van de kelder. 

Het nazicht van de installaties gebeurt door EMT.  
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8.19 Keermuren 

 

De bedoeling van een keermuur is de achterliggende grond in een rechtopstaande stand te houden. 
Er zijn drie soorten horizontale drukken te ‘keren’ op het achtervlak van de grondkering. De gronddruk 
en waterdruk die toenemen met de diepte en de druk te wijten aan de verkeersbelasting. Achter de 
grondkering wordt meestal een drainering geplaatst. Deze voorkomt het ontstaan van de waterdruk, 
maar in het ontwerp brengt men dit effect zelden in rekening aangezien de werking van een drainering 
na enkele jaren meestal twijfelachtig is.  

 

 

  

Alle drukken op de kering resulteren in een neiging tot schuiven of kantelen van de kering. Het 
schuiven wordt in hoofdzaak tegengewerkt door de wrijving tussen het beton en de grond in het 
aanzetvlak. Belangrijk hierbij is dat er voldoende verticale druk op dit contactvlak heerst. In theorie kan 
men ook nog rekenen op de passieve gronddruk aan de voorzijde van de keermuur, doch laat men dit 
effect in het ontwerp vaak weg indien de mogelijkheid bestaat dat door ontgronding, wegeniswerken, 
enz… het grondvolume voor de keermuur weggegraven wordt. 

Het kantelen wordt vooral tegengewerkt door het gewicht van de grond op de achterzijde van de zool 
en door wrijving tussen het beton en de grond in het achtervlak van de keermuur. Deze veroorzaken 
een tegenwerkend koppel.  

Keermuren kunnen van het type gewichtsmuur of van het type L-muur of T-muur zijn. 

Bij een gewone gewichtsmuur wordt de verticale kracht enkel geleverd door het eigengewicht van de 
muur.  

Veel meer toegepast zijn de T-muur en de L-muur uit gewapend beton. Deze halen extra verticale 
kracht uit het gewicht van de grond en het water dat op de zool drukt.  
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Wanneer de grondhoogte in lengterichting verandert, zijn verticale differentiële zettingen verwachten. 
Een goed werkende keermuur mag echter maar zeer beperkt horizontale verplaatsen. 
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9 BIJZONDERE UITVOERINGSMETHODEN VOOR DE 
BOVENBOUW 

9.1 Vrije voorbouw 

 

De constructiemethode van de vrije vooruitbouw houdt in dat men de brug opbouwt door steeds een 
extra moot met beperkte lengte aan het reeds gebouwde deel van de brug te storten. De extra moot 
kan geprefabriceerd of ter plaatse gestort zijn. 

 

Meestal bouwt men eerst de pijlers en vertrekt men in beide richtingen vanaf de pijler met het 
symmetrisch en simultaan bijvoegen van moten. Vaak vereist deze bouwmethode dat de pijler 
(tijdelijk) monoliet verbonden is met de bovenbouw. Het brugdek dient in beide richtingen simultaan 
opgebouwd te worden om het evenwicht steeds te bewaren. 

 

Vaak worden de moten geprefabriceerd en opgetakeld tot bij het einde van het reeds gebouwde 
brugdekdeel. De transportmogelijkheden, de takelcapaciteit en het weerstandbiedend 
inklemmingsmoment op de pijler beperken het mootgewicht. Deze bouwwijze vereist dat de brug 
nagespannen wordt. Elke nieuwe moot wordt met spankabels tegen het reeds gebouwde deel 
gespannen. Deze spankabels lopen door tot aan de pijler. We krijgen dus een kabelopbouw zoals in 
onderstaande figuur: 

 

 

 

Daar waar de brugdelen startend vanaf twee naburige pijlers elkaar ontmoeten, wordt een sleutelstuk 
ingevoegd. Nadat een brugdek vervolledigd is, zal men soms nog extra naspankabels aanspannen die 
continue zijn van pijler tot pijler of soms over meerdere overspanningen lopen. Dit is noodzakelijk om 
de brug als hyperstatische structuur te laten werken. 

 

Het is ook mogelijk de moten ter plaatse te storten. De bekisting wordt dan verankerd in het 
brugdekeinde. Deze bouwmethode is echter complexer dan de prefab-methode aangezien op meestal 
grote hoogte in zeer beperkte ruimte complexe wapening en bekisting uitgevoerd dienen te worden. 
Ook dient het beton over zeer grote afstand en/of hoogte verpompt te worden. Het ter plaatse storten 
wordt dan ook meestal slechts toegepast indien het onmogelijk is om van onder de brug prefab-
elementen op te takelen. 
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Zoals u ziet op bovenstaande figuren, kan de bekisting of takelinrichting aanzienlijke afmetingen 
aannemen aangezien soms afgesteund dient te worden op voorgaande pijlers of reeds 
geconstrueerde brugdekdelen die zeer ver verwijderd zijn. 

 

Bij de prefab-methode ontbreekt een overlapping van passieve wapening tussen de verschillende 
moten. Het brugdek verleent zijn draagvermogen dan ook helemaal aan de naspanning, wat dit één 
van de meest kritieke onderdelen van dit brugtype maakt. 

 

De krachtsafdracht bij dit type bruggen is enigszins anders dan bij bruggen met dezelfde opbouw, die 
echter volledig ter plaatse gestort zijn met één grote ondersteunende bekisting. Doordat de 
brugdekken opgebouwd zijn vanaf de pijlers, bestaat een overspanning in feite uit twee uitkragende 
cantileverdelen. De sleutelmoot in het midden van een overspanning gedraagt zich als een soort 
scharnier. Dit geldt zeker wanneer na de bouw van een overspanning onvoldoende voorspanning 
aangebracht is die een volledige overspanning bereikt. De momentenlijn van dergelijke bruggen ziet 
er meer als volgt uit: 

 

 

Daar waar de momentenlijn van een in één stuk ter plaatse gestorte brug met dezelfde afmetingen 
eerder dit verloop zal vertonen: 
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Het gevolg hiervan is dat het midden van de overspanning na verloopt van tijd soms hele grote 
doorbuigingen kan vertonen. De relaxatie van de naspankabels die de brugmoten met de pijler 
verbinden, vergroot dit effect. 

9.2 Schuifmethode 

 

Wanneer het onmogelijk of oneconomisch is om een bekisting te plaatsen voor het ter plaatse storten 
van het brugdek, kan men ervoor kiezen om de brug achter 1 van de landhoofden in moten te storten 
en de brug mootsgewijs vooruit te schuiven.  

 

 

Concreet gaat men als volgt te werk: men maakt een veldfabriek achter één van de landhoofden. De 
bekisting in deze veldfabriek wordt steeds hergebruikt voor de verschillende moten van het brugdek. 

Men stort de eerste moot en hangt aan de voorkant een metalen snavel. Deze snavel dient ervoor om 
de krachtswerkingen in de eerste delen van de deels gebouwde brug tijdens de verschillende 
bouwfasen te beperken. Vervolgens duwt men op de achterzijde van moot 1 tot de achterkant gelijk 
komt met het begin van de veldfabriek. Men stort dan in de veldfabriek moot 2 waarna deze d.m.v. 
naspanning tegen moot 1 gespannen wordt. Deze naspanning, samen met uitstekende passieve 
wapening en eventueel een vertanding, zorgt ervoor dat beide moten correct samenwerken. Als moot 
2 uitgehard is, duwt men de snavel, moot 1 en moot 2 samen vooruit tot de achterkant van moot 2 
gelijk ligt met het begin van de veldfabriek. Dit proces gaat door tot de gehele brug mootsgewijs 
gebetonneerd, nagespannen en op zijn plaats geduwd is. 
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Dikwijls is het noodzakelijk om tijdelijke tussenpijlers te bouwen om in de tijdelijke bouwfasen de 
krachten in het brugdek te beperken. 

 

Tijdens het schuiven van de brug komt elke doorsnede van het dek zowel in een veld als boven een 
steunpunt te liggen. Het is daarom noodzakelijk om tijdens het schuifproces de brugdekdoorsnede 
centrisch voor te spannen zodat de gehele sectie een quasi uniforme druk ondervindt. Deze druk dient 
dan zodanig te zijn dat de trek die ontstaat wanneer de betreffende sectie in het veld of boven een 
steunpunt ligt, gecompenseerd wordt. Deze tijdelijke centrische naspanning is in definitieve toestand 
meestal overbodig. Na het geheel overschuiven van de brug brengt men de definitieve voorspanning 
aan dewelke men continuïteitsvoorspanning noemt. Deze voorspanning is ongeveer dezelfde als 
diegene die men zou plaatsen moest het brugdek volledig ter plaatse bekist en gestort geweest zijn. 

 

Het bouwproces door het schuiven is bijgevolg een dure bouwfase vanwege de tijdelijke pijlers, de 
snavel, de tijdelijke voorspanning en de duwinstallatie. Deze bouwmethode wordt dan ook slechts in 
uitzonderlijke omstandigheden toegepast. 

 

9.3 Draaimethode 

 

Deze methode wordt in uitzonderlijke toestanden toegepast om, net als in bovenstaande 
bouwmethode, een oplossing te bieden voor gevallen wanneer een bekisting ter plaatse van de 
definitieve plaats van de brug onmogelijk of oneconomisch is. De draaimethode is in ons land al 
enkele keren toegepast bij bruggen over waterwegen, waaronder de voorgespannen brug over de 
Leie in Wielsbeke. 

 

Men bouw de gehele brug of twee aparte helften op de oevers, evenwijdig met de waterwegen, zodat 
deze eenvoudig bekist kunnen worden. Nadat de brug of beide helften klaar zijn, laat men deze 
roteren om de pijleras tot de finale positie.  
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9.4 Invaren 

 

Men kan de brug eveneens volledig op de oever construeren, deze volledig of één van de 
steunpunten op een vaartuig plaatsen en op deze wijze de brug verplaatsen. Deze techniek wordt 
dikwijls gebruikt om bowstringbruggen op zijn plaats te zetten. 
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Wanneer dergelijke bowstringbruggen niet aan de uiteinden ondersteund worden maar in het midden, 
komen de trekkers onder druk te staan. Aangezien deze geen druk kunnen opnemen, dient men in de 
tijdelijke toestand extra schoren in de brug in te bouwen. 

9.5 Neerlaten of opheffen 

 

De brug kan op een hoger niveau gebouwd worden en daarna door middel van vijzels worden 
neergelaten op de definitieve steunen. Wanneer de brug op een hoger niveau gebouwd wordt, 
verkrijgt men extra ruimte voor de bekisting en zijn ondersteuning. Deze techniek werd toegepast bij 
enkele bruggen in het nieuwe complex van Lummen. 
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Het opheffen kan ook deel uitmaken van een invaaroperatie. Wanneer de brug hoog boven de 
waterweg gelegen is, dient men na het invaren de brug nog over een bepaalde hoogte op te heffen. 
Dit werd toegepast bij de nieuwe boogbrug te Lanaken. 

 

   

  

 

9.6 Dwars verschuiven 

 

Deze techniek wordt soms gebruikt wanneer een brug dient vervangen te worden en het vereist is om 
de weg over de brug zo kort mogelijk te onderbreken. Naast de bestaande brug bouwt men de nieuwe 
brug. Wanneer de nieuwe brug af is, stelt men deze open voor het verkeer. Hierdoor kan men de oude 
brug afbreken. Na afbraak van de oude brug dient men de bovenliggende weg korte tijd te 
onderbreken om de nieuwe brug dwars te verschuiven tot op de gewenste positie.  
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 Dit bouwprincipe werd toegepast bij de nieuwe brug in Vroenhoven over het Albertkanaal. 

 

  

9.7 Kantelen 

 

Het kantelprincipe wordt vooral toegepast bij het bouwen van enorme boogbruggen over diepe 
valleien. Men bouwt de boog in twee aparte delen waarbij elk deel scharnierend op zijn booggeboorte 
bevestigd wordt. De booghelft wordt verticaal opgebouwd, wat de ondersteuning van de bekisting 
vereenvoudigt. Nadat de booghelft afgewerkt is, laat men deze om zijn booggeboorte roteren tot de 
finale positie alwaar beide booghelften gesolideerd worden. 
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9.8 Inrijden 

 

De brug wordt volledig of in delen verreden naar de uiteindelijke positie nadat ze in de onmiddellijke 
omgeving werd gebouwd. Dit principe komt sterk overeen met het invaren van een brug. 
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1 ONTWERPGEGEVENS 
 

Het type beweegbare brug wordt bepaald door: 

 

- de doorvaarthoogte voor de scheepvaart in gesloten stand van de brug, 

- de doorvaarthoogte voor de scheepvaart in open stand van de brug, 

- de doorvaartbreedte voor de scheepvaart in open stand van de brug, 

- het dwarsprofiel van het brugdek (rijweg, fietspaden, voetpaden, …), 

- de vrije hoogte ter plaatse van het brugdek (rijweg, fietspaden, voetpaden, …), 

- de beschikbare ruimte, 

- de grootte van de brug, 

- de elektromechanische onderdelen, 

- het belang van de vormgeving en de ruimtelijke inpassing, 

- de mogelijkheid tot uitvoering van kelders, 

- de doorgang voor scheepvaart tijdens de uitvoering, 

- … 
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2 INDELING 
 

De beweegbare bruggen worden doorgaans ingedeeld volgens de richting waarin ze bewogen 
worden:  

- rotatiebeweging, 

- translatiebeweging, 

- rotatiebeweging en translatiebeweging. 
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3 OPBOUW VAN HET BRUGDEK 
 

Bij beweegbare bruggen bestaat het brugdek meestal uit twee hoofdliggers met dwarsdragers op 
regelmatige tussenafstanden waarop de stalen orthotrope brugdekplaat rust. De fiets- en voetpaden 
worden vaak uitgevoerd als consoles aan de hoofdliggers. 

 

 

 

 

 

De open houten rijwegvloer is thans volledig verlaten. Deze houten rijwegvloer was en is de oorzaak 
van veel moeilijkheden. Immers zijn doorlatenheid voor o.a. water, dooizouten en vuil bevordert in 
aanzienlijke mate de corrosievorming en dit vooral op moeilijk bereikbare plaatsen. Daarenboven 
vertoont een houten rijwegvloer nogal eens de slechte gewoonte om onder de dynamische inwerking 
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van het wegverkeer op één of meerdere plaatsen los te komen waardoor het reeds niet al te 
schitterend rijcomfort helemaal verloren gaat.  

 

   

 

Het vervangen van de houten rijwegvloer door een orthotrope stalen brugdekplaat verliep via een 
tussenfase, namelijk de aanwending van aluminium wegdekplaten (nog aanwezig op oude 
beweegbare bruggen). 
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4 UITGEBALANCEERDE EN NIET UITGEBALANCEERDE 
BEWEEGBARE BRUGGEN 

4.1 Uitgebalanceerde beweegbare bruggen 

Beweegbare bruggen worden meestal uitgebalanceerd om tijdens het openen en sluiten van de brug 
de kracht in de bewegingsinrichtingen te beperken en om de beweging te vergemakkelijken.  

 

Om een uitgebalanceerde beweegbare brug uit te balanceren worden tegengewichtkisten voorzien die 
gevuld worden met tegengewicht.  

 

De hoeveelheid te plaatsen tegengewicht wordt bepaald door de grootte van het onevenwicht (zie 
verder). 

 

Het tegengewicht van een brug bestaat meestal uit: 

- een vast tegengewicht, 

- een afneembaar regelingstegengewicht, 

- een reserveregelingstegengewicht. 

 

De verdeling wordt uitgedrukt in functie van totale berekende tegengewicht (kN) of het totale 
berekende tegengewichtmoment (kNm). 

Het volume van het geheel van het tegengewicht (= vast tegengewicht en afneembaar 
regelingstegengewicht) en het reserveregelingstegengewicht is kleiner dan de ruimte (volume) van de 
tegengewichtkisten. 

Alle tegengewicht moet steeds beveiligd zijn tegen verschuiven. 

Het reserveregelingstegengewicht wordt meestal bewaard in het kelderlandhoofd en wordt reeds 
voorzien bij de constructie van de brug (bijvoorbeeld bij latere aanpassingen aan het brugdek die een 
impact hebben op het gewicht van de brug kan het tegengewicht in dezelfde mate aangepast worden).  

Er moet rekening gehouden worden met de massadichtheid van het materiaal: 

Materiaal  Massadichtheid kN/m³ 

Beton 23 

Beton (blokjes) 23 

Zwaar beton 23 < … < 34 

Beton met toevoeging van staal (*) beton: 23 / staal: 78,5 

Staal (platen / blokken) (gelast, opgegoten met beton, …) 78,5 

Gietijzer (blokjes / staven) 75 

Lood (blokjes / staven) 122,5 

…  

- De dichtheid van het mengsel staal-beton hangt af van de verhouding van de ingenomen volumes 
van de materialen. Staal kan al dan niet op voorhand gemengd zijn met het beton, of staal kan 
eerst geplaatst worden en nadien aangevuld worden met beton. 

- De kisten kunnen niet altijd over het ganse volume kunnen gevuld worden (bijvoorbeeld ten 
gevolge van hindernissen tijdens de plaatsing, betonnering, ligging vullingsgaten,...). 

- De vorm is zodanig dat een maximum vullingsgraad van de kisten bekomen wordt indien de 
voorziene ruimte dit vereist.  

- Het beton (voor alle soortelijke gewichten) moet voldoende getrild worden zodat een maximum 
vullingsgraad bekomen wordt. 

- Het gewicht, vorm en afmetingen van de blokjes, staven of platen zijn uniform en zodanig dat ze 
gemakkelijk hanteerbaar zijn voor één persoon in de daartoe voorziene openingen en ruimten. 
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4.2 Niet uitgebalanceerde beweegbare bruggen 

Waar vroeger beweegbare bruggen steeds uitgebalanceerd waren, is dit heden ten dage veel minder 
het geval bij basculebruggen en hefbruggen dank zij het aanwenden van steeds krachtiger vijzels. 

 

Het weglaten van het tegengewicht bij basculebruggen en hefbruggen leidt tot veel minder diepe en 
bijgevolg aanzienlijk goedkopere kelderlandhoofden. 

 

Weliswaar zal door het weglaten van het tegengewicht de door de vijzels uit te oefenen kracht in 
sterke mate gaan toenemen, waardoor de installatie van grotere en sterkere vijzels vereist wordt. 
Deze grotere kost weegt evenwel niet op tegen de aanzienlijke prijsvermindering van de grote en dure 
kelderlandhoofden. 

 

Bij niet al te brede basculebruggen ligt de grens tussen niet-uitgebalanceerde en uitgebalanceerde 
bruggen bij ongeveer 20 à 25 m overspanning.  

 

Het weglaten van het tegengewicht bij hefbruggen kan hoofdzakelijk op twee manieren geschieden:  

- ofwel installeert men krachtige vijzels in de kelderlandhoofden waardoor men er meteen in slaagt 
de heftorens volledig te kunnen weglaten, 

- ofwel installeert men krachtige trekvijzels in de heftorens waarbij dan automatisch de dure 
kelderlandhoofden kunnen wegvallen. Beide oplossingen impliceren een eerder beperkte 
hefhoogte. 
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5 OPEN EN GESLOTEN BRUG 
 

Bij het bepalen van de stand van een beweegbare brug stelt men zich in de toestand van het verkeer 
op de waterweg. 

Een beweegbare brug is bijgevolg gesloten wanneer het scheepvaartverkeer geblokkeerd is en open 
wanneer het scheepvaartverkeer vrije doorgang heeft.  

5.1 Gesloten brug 

  

5.2 Open brug 
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6 BASCULEBRUGGEN 

6.1 Bewegingsrichting 

Rotatie om een vaste horizontale as. 

 

6.2 Opbouw 

Een basculebrug bestaat uit: 

- een voorarm (gedeelte voor de rotatie-as, meestal gevormd door het brugdek), 

- een achterarm (gedeelte achter de rotatie-as) met tegengewichtkisten, 

- het tegengewicht. 
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De voorarm van de brug bevindt zich boven het water. De achterarm en het tegengewicht van de brug 
bevindt zich in het kelderlandhoofd. Bij het openen draait de brug rond de horizontale rotatieas en 
zwaait de achterarm met het tegengewicht naar beneden. Om deze beweging mogelijk te maken moet 
een ruimte, het zogenaamde kelderlandhoofd, worden voorzien. 

 

Om de bewegingsinrichting niet te zwaar te belasten wordt een basculebrug steeds uitgebalanceerd 
door middel van een tegengewicht. De grootte van het tegengewicht is zodanig dat op de voorste 
opleggingen van de voorarm bij gesloten brug slechts een blijvende reactie heerst van ongeveer 20 
kN (2 ton) voor de ganse brug. Deze kleine blijvende reactie zorgt er o.a. voor dat de brug o.a. niet 
gaat opwaaien. 

 

 

De huidige basculebruggen worden steeds bewogen door middel van twee verticaal opgestelde vijzels 
die rechtstreeks aangrijpen op de voorarm. 
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De volgende drie punten moeten op één lijn liggen: 

- de rotatie-as van de brug, 

- het zwaartepunt van de voorarm, 

- het zwaartepunt van de achterarm (inclusief tegengewicht). 

 

 

Deze voorwaarde bepaalt bijgevolg de hoogteligging van het tegengewicht. 

Indien dit niet het geval is, zal er een bijkomend moment gecreëerd worden tijdens het openen of 
sluiten van de brug. Dit bijkomend moment zal de beweging van de brug tegenwerken of 
vergemakkelijken. 

 

Basculebruggen worden vaak gedimensioneerd in de hypothese dat ze nog kunnen geopend worden 
wanneer één vijzel uitvalt. 

6.3 Toepassingsgebied 

In functie van openingshoek: onbeperkte doorvaarthoogte voor de scheepvaart. 

 

Afhankelijk van het ontwerp van de brugval is een onbeperkte vrije hoogte op de brug mogelijk. 
Meestal is dit het geval (uitgezonderd bij grote vakwerkbruggen met bovenwindverband). 

 

Basculebruggen worden toegepast voor kleine en voor zeer grote overspanningen. 

Kleine basculebruggen met vollewandliggers worden zeer veel toegepast in Vlaanderen.  

Grote basculebruggen met vakwerkstructuur  worden veel toegepast in havengebieden. 
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7 DUBBELE BASCULEBRUGGEN 

7.1 Bewegingsrichting 

Rotatie om een vaste horizontale as. 

7.2 Opbouw 

Een dubbele basculebrug is opgebouwd uit dezelfde onderdelen als een gewone basculebrug: er 
worden 2 enkelvoudige basculebruggen in mekaars verlengde uitgevoerd. De ondersteuning in 
gesloten stand is evenwel anders. 

 

 

 

Aangezien er bij deze opbouw in gesloten stand geen steunpunten uitgevoerd kunnen worden ter 
plaatse van het uiteinde van de voorarm, worden de opleggingen voorzien op het uiteinde van de 
achterarmen in de kelderlandhoofden. 

 

Op het uiteinde van de 2 voorarmen wordt een vergrendelingmechanisme tussen de 2 bruggen 
voorzien die ervoor zorgt dat de 2 bruggen met elkaar verbonden zijn in gesloten stand. Deze 
vergrendeling zorgt ervoor dat er geen niveauverschillen in het wegdek ontstaan ter plaatse van de 
voeg. 

 

Dezelfde ontwerpregels van de basculebruggen zijn van toepassing.   
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7.3 Toepassingsgebied 

In functie van openingshoek: onbeperkte doorvaarthoogte voor de scheepvaart. 

 

Onbeperkte vrije hoogte op de brug. 

 

Idem basculebruggen, maar meestal voor grote doorvaartbreedtes. 
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8 KLAPBRUGGEN (NIET UITGEBALANCEERDE BASCULEBRUG) 

8.1 Bewegingsrichting 

Rotatie om een vaste horizontale as. 

 

8.2 Opbouw 

Een klapbrug bestaat uit: 

- een brugklap (gedeelte voor de rotatie-as), 

- een “achterarm” (gedeelte achter de rotatie-as). 

 

De voorarm van de brug bevindt zich boven het water. De achterarm van de brug bevindt zich in het 
kelderlandhoofd. Bij het openen draait de brug rond de horizontale rotatieas. 

 

 

 

Een tegengewicht is er niet aanwezig: bij kleine basculebruggen kan het  tegenwicht in de achterarm 
weggelaten worden: de bewegingsinrichting compenseert het volledige bruggewicht tijdens het 
openen. Dit verzwaart weliswaar de bewegingsinrichting, maar een dure diepe kelderconstructie wordt 
vermeden. 

 

Een klapbrug wordt bewogen door middel van twee enigszins horizontaal opgestelde vijzels. Deze 
vijzels grijpen aan op de achterarm (= het verlengde van de brugval) en nemen steun op de 
achterwand of op de bodem van het kleine kelderlandhoofd. 
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Klapbruggen worden vaak gedimensioneerd in de hypothese dat ze nog kunnen geopend worden 
wanneer één vijzel uitvalt. 

8.3 Toepassingsgebied 

In functie van openingshoek: onbeperkte doorvaarthoogte voor de scheepvaart. 

 

Onbeperkte vrije hoogte op de brug. 

 

Niet al te brede bruggen met een overspanning van hoogstens 20 à 25m. 
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9 OPHAALBRUGGEN 

9.1 Bewegingsrichting 

Rotatie om een vaste horizontale as. 

 

9.2 Opbouw 

Een ophaalbrug bestaat uit: 

- een brugval (brugklap, brugdek), 

- een hameipoort (of hameistijlen), 

- een balans (of balansarmen) (gedeelte vooram, gedeelte achterarm) met tegengewichtkisten, 

- het tegengewicht (aanwezig in de achterarmen of tegengewichtkisten van de balansarmen), 

- 2 trekkers (of trekstangen) om de brugval op te hangen aan de balansarmen. 
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De brugval bevindt zich boven het water. De balansarmen en het tegengewicht van de brug bevinden 
zich bovengronds en worden ondersteund door de hameistijlen. Bij het openen draaien de 
balansarmen rond een horizontale rotatieas en zwaait het tegengewicht naar beneden. De trekkers 
zorgen ervoor dat de brugval de beweging volgt. 

 

Om de bewegingsinrichting niet te zwaar te belasten wordt een ophaalbrug steeds uitgebalanceerd 
door middel van een tegengewicht.  De grootte van het tegengewicht is zodanig dat op de voorste 
opleggingen van de brugval bij gesloten brug slechts een blijvende reactie heerst van ongeveer 20 kN 
(2 ton) voor de ganse brug. Deze kleine blijvende reactie zorgt er o.a. voor dat de brugval niet gaat 
opwaaien. Bij met de hand bediende ophaalbruggen wordt de blijvende reactie verminderd tot 
ongeveer 5 kN (0,5 ton). 

 

 

Een ophaalbrug wordt bewogen door middel van 2 vijzels die aangrijpen op de staalstructuur: 

- ofwel: 2 horizontaal opgestelde vijzels die aangrijpen op een verlengstuk van de brugval (de ganse 
bewegingsinrichting is opgesteld in het kelderlandhoofd) 
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- ofwel: 2 vijzels die aangrijpen tussen de brugval en de hameistijlen (geen kelderlandhoofd nodig) 

 

- ofwel: 2 vijzels die aangrijpen tussen de balansarmen en de hameistijlen (geen kelderlandhoofd 
nodig) 

 

Oude ophaalbruggen werden met de hand bediend. 
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De volgende vier punten vormen een parallellogram: 

- de rotatie-as van de brugval, 

- de rotatie-as van de balans, 

- het aangrijpingspunt van de trekkers t.p.v. brugval, 

- het aangrijpingspunt van de trekkers t.p.v. de balans. 

 

 

 

De volgende 2 verbindingslijnen moeten evenwijdig zijn: 

- verbindingslijn "zwaartepunt van de brugval / rotatie-as van de brugval", 

- verbindingslijn "zwaartepunt van de balans (inclusief tegengewicht) / rotatie-as van de balans". 
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Deze voorwaarde bepaalt bijgevolg de hoogteligging van het tegengewicht. 

Indien dit niet het geval is, zal er een bijkomend moment gecreëerd worden tijdens het openen of 
sluiten van de brug. Dit bijkomend moment zal de beweging van de brug tegenwerken of 
vergemakkelijken. 

 

Ophaalbruggen worden vaak gedimensioneerd in de hypothese dat ze nog kunnen geopend worden 
wanneer één vijzel uitvalt. 

9.3 Toepassingsgebied 

In functie van openingshoek: onbeperkte doorvaarthoogte voor de scheepvaart. 

 

Afhankelijk van het ontwerp van de hameipoort en de balansarmen is een onbeperkte vrije hoogte op 
de brug mogelijk (indien geen verbinding tussen de hameistijlen en balansarmen). 

 

Ophaalbruggen worden toegepast voor relatief kleine overspanningen (afstand tussen de rotatie-as en 
de voorste opleggingen van de brugval) gaande tot hoogstens 20 m. 
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10 STRAUSSBRUGGEN 

10.1 Bewegingsrichting 

Rotatie om een vaste horizontale as. 

 

10.2 Opbouw 

Een Straussbrug is gelijkaardig aan een basculebrug, maar het  tegengewicht bevindt zich 
bovengronds. 

 

Typerend voor een Straussbrug is dat de achterarm van de brug veel korter is dan de voorarm 
(brugval): om het evenwicht te bewaren moet het tegengewicht veel zwaarder zijn dan de brugval zelf.  

 

Een voordeel van de korte achterarm is dat de hameipoort van een Straussbrug minder hoog hoeft te 
zijn.  
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Het tegengewicht van een Straussbrug daalt meestal tot vlak boven het wegdek.  

 

Een Straussbrug wordt bewogen door middel van 2 drijfstangen (tandlatten).  

 

 

10.3 Toepassingsgebied 

In functie van openingshoek: onbeperkte doorvaarthoogte voor de scheepvaart. 

 

Beperkte gabarit voor rijwegverkeer. 

 

Straussbruggen worden vaak toegepast in havengebieden. 
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11 ROLL ON ROLL OFF BRUGGEN (VLOTSTEIGER) 

11.1 Bewegingsrichting 

Rotatie om een vaste horizontale as. 

11.2 Opbouw 

Bij roll-on-roll-off bruggen en vlotsteigerbruggen steunt het brugdek meestal aan het ene uiteinde 
scharnierend op een vaste oever, aan het andere uiteinde op een constructie die in hoogte kan 
veranderen (bijvoorbeeld een ponton in geval van een tijrivier, een mechanisch beweegbare 
constructie …). 

 

 

11.3 Toepassingsgebied 

Bruggen voor roll-on-roll-off in havengebieden 

Bruggen voor toeristische veerdiensten en vlotsteigers die gesteund worden door opleggingen. 
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12 ROLBASCULEBRUGGEN (OF WIEGBRUGGEN) 

12.1 Bewegingsrichting 

Rotatie om een vaste horizontale as met een horizontale translatie van deze as. 

 

12.2 Opbouw 

Een rolbasculebrug bestaat uit: 

- een voorarm (gedeelte voor het fictieve draaipunt in gesloten toestand), 

- een achterarm (gedeelte achter het fictieve draaipunt in gesloten toestand) met 
tegengewichtkisten, 

- het tegengewicht. 

 

 

De voorarm van de brug bevindt zich boven het water. De achterarm en het tegengewicht van de brug 
bevinden zich bovengronds boven het landhoofd. Bij het openen draait de brug rond een fictief 
draaipunt en zwaait de achterarm met het tegenwicht naar beneden. Het fictieve draaipunt van de 
brug is het punt waarrond de brug draait gedurende de beweging. Dit punt verplaatst zich in functie 
van de openingshoek en de rolbeweging. Dit punt ligt ter plaatse van het middelpunt van de cirkel 
beschreven door de straal van de rolbeweging. Het rolpunt is het contactpunt van het beweegbare 
gedeelte met het vaste gedeelte van de brug. Dit punt verplaatst zich in functie van de openingshoek 
en de rolbeweging. Dit punt ligt op de verticale door het fictieve draaipunt. 

 

Om de bewegingsinrichting niet te zwaar te belasten wordt een rolbasculebrug steeds uitgebalanceerd 
door middel van een tegengewicht. 

 

De grootte van het tegengewicht is zodanig dat op de voorste opleggingen van de voorarm bij 
gesloten brug slechts een blijvende reactie heerst van ongeveer 20 kN (2 ton) voor de ganse brug. 
Deze kleine blijvende reactie zorgt er o.a. voor dat de brug niet gaat opwaaien. 
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Een rolbasculebrug wordt bewogen door middel van 2 trekstangen. 

 

 

 

De volgende drie punten moeten op één lijn liggen: 

- het fictieve draaipunt van de brug; 

- het zwaartepunt van de voorarm; 

- het zwaartepunt van de achterarm (inclusief tegengewicht).  

 

Deze voorwaarde bepaalt bijgevolg de hoogteligging van het tegengewicht. 

Indien dit niet het geval is, zal er een bijkomend moment gecreëerd worden tijdens het openen of 
sluiten van de brug. Dit bijkomend moment zal de beweging van de brug tegenwerken of 
vergemakkelijken. 

 

Het voordeel van een rolbasculebrug is dat er geen kelder nodig is voor het tegengewicht. 

12.3 Toepassingsgebied 

In functie van openingshoek: onbeperkte doorvaarthoogte voor de scheepvaart. 

 

Beperkte gabarit voor rijwegverkeer. 

 

Rolbasculebruggen worden toegepast voor grote overspanningen.  
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13 DRAAIBRUGGEN  

13.1 Bewegingsrichting 

Rotatie om een verticale as. 

 

13.2 Opbouw 

Een draaibrug bestaat uit: 

- een voorarm (gedeelte voor de taats = rotatie-as), 

- een achterarm (gedeelte achter de taats = rotatie-as) met tegengewichtkisten, 

- het tegengewicht. 
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De voorarm van de brug bevindt zich boven het water. De achterarm en het tegengewicht van de brug 
bevindt zich boven het landhoofd. Bij het openen draait de brug op een taats rond een verticale 
rotatieas. 

 

Om de brug in evenwicht te houden worden draaibruggen voorzien van tegengewicht. 

 

De grootte van het tegengewicht is zodanig dat op wielen ter plaatse van de achterarm (onder de 
tegengewichtkist) bij openen van de brug slechts een blijvende reactie heerst van ongeveer 20 kN (2 
ton) voor de ganse brug onder de som van de permanente lasten en een sneeuwlast van 0,3 kN/m². 

 

Een draaibrug wordt bewogen door middel van horizontaal opgestelde vijzels. Deze vijzels grijpen aan 
ter plaatse van de taats. 



 Beweegbare bruggen 

Cursus bruginspecteur  hoofdstuk 2.2 29 

 

 

Draaibruggen zijn vaak voorzien van extra elektromechanische voorzieningen: o.a. beweegbare 
wiggen en spieën ter plaatse van de opleggingen om de brug te blokkeren of omhoog te duwen ter 
plaatse van de opleggingen in gesloten toestand. 

13.3 Toepassingsgebied 

Onbeperkte doorvaarthoogte voor de scheepvaart. 

 

Onbeperkte vrije hoogte op de brug. 

 

Draaibruggen worden toegepast voor relatief kleine overspanningen.  
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14 HEFBRUGGEN 

14.1 Bewegingsrichting 

Verticale translatie. 

 

 

14.2 Opbouw 

Een hefbrug bestaat uit: 

- een brugval (brugdek), 

- 4 heftorens, 

- tegengewichten. 

 

 

Een hefbrug is een brug die tijdens de beweging een verticale translatie uitvoert. De val wordt in de 
vier hoekpunten opgehangen aan trekkabels. Deze trekkabels lopen over keerschijven, opgesteld aan 
de top van heftorens op de landhoofden. De kabels dragen aan hun uiteinde aangepaste 
tegengewichten. 

 



 Beweegbare bruggen 

Cursus bruginspecteur  hoofdstuk 2.2 31 

 

 

 

Kleine hefbruggen worden niet altijd uitgebalanceerd. Dergelijke bruggen worden bewogen door 
middel van verticaal opgestelde trekvijzels die bevestigd zijn in torens. 

 

Om de bewegingsinrichting van grote hefbruggen niet te zwaar te belasten worden deze steeds 
uitgebalanceerd door middel van tegengewichten. 
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De grootte van het tegengewicht is zodanig dat er nog een onevenwicht van 160 kN (16 ton) moet 
overwonnen worden voor de ganse brug. Dit onevenwicht is groter dan bij een ophaalbrug of een 
basculebrug: men moet immers beletten dat bij het sluiten van de brug (= neergaande beweging) de 
val zou blijven hangen tengevolge van eventuele wrijvingskrachten ter plaatse van de keerschijven. 

 

Een hefbrug met kleine hefhoogte wordt bewogen door verticaal opgestelde vijzels in de 
kelderlandhoofden. 

 

Grote uitgebalanceerde hefbruggen met grote hefhoogte worden bewogen door motoren die 
aangrijpen op de keerschijven. Aldus kan men eveneens de bouw van dure kelderlandhoofden 
vermijden. 

14.3 Toepassingsgebied 

Beperkte doorvaarthoogte voor de scheepvaart. 

 

Onbeperkte vrije hoogte op de brug. 

 

Hefbruggen worden toegepast voor kleine en grote overspanningen.   
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15 ROLBRUGGEN 
 

15.1 Bewegingsrichting 

Horizontale translatie. 

 

15.2 Opbouw 

 

15.3 Toepassingsgebied 
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16 VARIANTEN 
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1 TYPES 

1.1 Tunnel 

 

Een tunnel is een kunstmatig aangelegde onderdoorgang om een barrière, een berg, een waterweg, 
een autoweg of een spoorweg, te passeren. 

Tunnels worden daar gebouwd, waar het terrein geen andere keuze laat, om het scheepvaartverkeer 
niet te verstoren (tunnel in plaats van brug), om de veiligheid te bevorderen, om tijdwinst te boeken,  
om omgevingshinder van infrastructuur te verminderen (zoals geluidshinder) of uit economische 
overwegingen of planologische overwegingen. 

Tunnels moeten in praktijk een oneindige levensduur hebben want hun langdurige sluiting en/of 
vervanging of herbouw is onwaarschijnlijk (vitale infrastructuur). Herstelwerkzaamheden in tunnels zijn 
extra moeilijk (tunnelverkeer wordt veel sneller bemoeilijkt dan erbuiten). 

 

1.2 Duiker 

 

Een duiker is een onderdoorgang gelegen in een weg of toegangsdam, die is bedoeld om wateren 
met elkaar te verbinden. Bij een duiker wordt in principe de bodem van de watergang onderbroken, dit 
in tegenstelling tot een brug. 

 

 

 

Duikers worden over het algemeen gemaakt van beton of (plaat)staal. In het verleden werden ook 
gemetselde duikers gemaakt. Hout was vroeger ook een veel gebruikt materiaal. 
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Een sifon is een specifiek type van een duiker waarmee water van de ene waterloop (meestal) onder 
een ander water door loopt, de constructie wordt meestal van beton gemaakt. Het kan over een 
constructie gaan van een meter in doorsnede en een lengte van vijftig meter. Van de zijkant gezien 
heeft deze duiker een U-vorm. Deze constructies zijn niet populair daar er gemakkelijk verstopping 
kan optreden doordat zwaarder materiaal, dat met het water wordt meegevoerd, zich op het laagste 
punt in de duiker verzamelt. 

 

1.3 Gewelf 

 

Een gewelf is een gebogen schaalvormige bouwconstructie, met als bedoeling een structurele inerte 
vorm te bekomen (autostabiel).Gewelven worden meestal uitgevoerd in metselwerk omdat metselwerk 
geen trek of buiging aankan, enkel druk. Hierdoor is metselwerk veel minder kwetsbaar voor 
scheuren.  
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Een kritiek onderdeel van het metselwerk is de mortel aangezien deze voor de metselstenen een 
egaal contactvlak voorziet, waardoor een egale krachtoverdracht mogelijk is (lokale belasting op 
stenen vermijden), en het metselwerk samenbindt tot een composiet materiaal (metselwerk heeft 
grotere druksterkte en elasticiteitsmodulus dan de stenen apart). 

 

1.4 Koker 

 

Bij een koker wordt een tunnelbuis op maaiveldniveau gebouwd. De dakplaat van de koker doet 
meestal meteen dienst als brugdekplaat. Bij een koker wordt in principe de wegkoffer onderbroken, dit 
in tegenstelling tot een brug. 
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2 OPBOUW 

2.1 Infrastructuur 

 

Afhankelijk van de bouwwijze kan de holle ruimte binnen een tunnel cirkel-, ellips- of rechthoekvormig 
zijn. De holle ruimte wordt bepaald door het vrije ruimte profiel en de ruimte nodig voor de 
tunneluitrusting (verlichting en signalering, ventilatoren, sparingen voor hulpposten, bluskasten, 
deuren). 

 

 

Tunnels worden gedimensioneerd om niet op te drijven onder invloed van de (grond)waterdrukken. 
Een tunnel bestaat daarom naast constructiebeton ook uit ballastbeton. 

 

Het tegengaan van lekken is bij tunnelbouw heel belangrijk. Gewapend beton is van zichzelf 
nagenoeg waterdicht. Bij de bouw van de tunneldelen wordt echter meestal eerst de vloer gestort, die 
vervolgens uithardt. Daarna worden de wanden en het dak gestort. Tijdens het verharden van het 
beton neemt de temperatuur van het nog verse beton toe. Wanneer het beton de hoogste temperatuur 
bereikt heeft, is het uitgehard. Daarna daalt de temperatuur weer, waardoor het jonge beton krimpt. 
Doordat het nieuw gestorte beton hard is, mist het de flexibiliteit om de krimp die ontstaat door de 
afkoeling, op te vangen. Hierdoor ontstaat een scheur over het hele grensvlak met het eerder gestorte 
beton van de vloer en scheuren in de wanden van de tunnel. Hierdoor is de aansluiting tussen de 
vloer en de wanden van het tunneldeel niet waterdicht en de wanden ook niet. 

 

Een tunnel bestaat steeds uit een bodem- of vloerplaat, een dakplaat en wanden. Een tunnel kan uit 
één of meerdere kokers of buizen bestaan. Indien er een grote verkeersintensiteit is dan is er per 
rijrichting een aparte koker. De lengte van een tunnel is de lengte van de langste rijstrook in het 
gesloten gedeelte. Gezien men in een gesloten koker rijdt mag de langshelling van het lengteprofiel in 
de tunnel niet groter zijn dan 5% (bij voorkeur maximaal 3%). 
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Bij langere tunnels zijn er nooduitgangen aanwezig (om de 500m). De nooduitgangen worden 
aangeduid met tekens om de 25m op ooghoogte met vermelding van de afstand tot de dichtstbijzijnde 
nooduitgang. Vluchtwegen (mogelijk een vluchtkoker) achter de nooduitgangen zijn rook- en hittevrij 
(overdruk door middel van ventilatie). 

Bij meerdere buizen of kokers zijn er dwarsverbindingen om de 1500m (voor de hulpdiensten en 
tunnelpersoneel) en bij elk portaal moet de middenberm oversteekbaar zijn. Indien er geen 
vluchtstroken zijn, dan zijn er vluchthaven voorzien (om de 1000m). 

 

 

 

Iedere vluchthaven heeft een hulppost met noodtelefoons en 2 brandblusapparaten, in een kast tegen 
de muur of in een nis. In de tunnel moeten om de 250m hulpposten voorzien zijn (150m voor nieuwe 
tunnels). Ook aan de ingangen moeten hulpposten voorzien zijn.  

 

 

 

In tegenstelling tot bruggen bevinden tunnels zich meestal op het laagste punt van het wegtracé. Om 
de afvoer van het hemelwater te verzorgen worden waterkelders geplaatst met pompkamers. 

Voor langere tunnels worden meerder pompkelders voorzien. Het hemelwater vanuit de tunnel wordt 
verzameld in een middenpompkelder (beperkte capaciteit), waaruit verpompt wordt naar de 
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hoofdpompkelder(s), welke een grotere bergingscapaciteit hebben (hemelwater van buiten de tunnel 
en vanuit de middenpompkelder).  

 

 

 

Indien er in de tunnel transporten met gevaarlijke of giftige goederen (ADR) mogen rijden dan moeten 
deze giftige stoffen afvoerbaar zijn via de roosters en het afvoersysteem. Dit systeem moet hierop 
voorzien zijn. 

 

Door de gesloten structuur lopen bij een brand in een tunnel de temperaturen veel hoger op dan in de 
open lucht. Bij brand moet er gezorgd worden dat de temperatuur van de wapening in het beton niet 
hoger wordt dan 250°C. Ook is er een gevaar voor het afspatten van het beton bij sterke hitte, door de 
hoge dampdruk die in het beton ontstaat bij hoge temperaturen kan een deel van het beton 
afspringen. Lage sterkte beton is beter bestand tegen afspatten dan hoge sterkte beton. Ook de 
voegprofielen moeten bestand zijn tegen hoge temperaturen. 

 

Om de temperatuur in het constructiebeton beperkt te houden wordt daarom passieve 
brandbescherming gebruikt (brandwerende bekleding). 

Een brandwerende bekleding kan bestaan uit een bespuiting (altijd op de dakplaat, soms op de 
wanden) of uit brandwerende panelen (bijvoorbeeld calciumsilicaatplaten met een glasalplaat 
bedekking). Het doel is de temperatuur in het wapeningsstaal beperkt te houden en afspatten van 
beton te vermijden.  

Brandwerende panelen hebben als voordeel dat zij vervangbaar zijn, maar zij dienen wel verankerd te 
worden in de wand en via deze ankerpunten kan lokaal te veel warmte naar het beton geleid worden, 
waardoor plaatselijke crackpoints kunnen worden geïnitieerd. 
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2.2 Uitrusting 

 

Gezien een tunnel een gesloten donkere ruimte vormt is verlichting veel belangrijker dan op de open 
weg. Iedere tunnel heeft daarom normale verlichting, veiligheidsverlichting (noodlicht) en 
evacuatielichten. De verlichting kan symmetrische zijn of in tegenstraal (oppassen voor 
sluierluminantie). 

 

Voor langere tunnel dient er een eigen watervoorziening te zijn (bluswater brandweer), er worden 
brandkranen bij de portalen en in de tunnel zelf (om de 250m) geplaatst. 

 

Ventilatie in tunnels heeft twee taken, nl het beperken van concentratie van voertuigenemissie (NO2, 
fijn stof PM10 en CO) bij normaal, piek en stilstaand verkeer, en het zorgen voor rookvrije 
vluchtwegen en zodanige rookbeheersing bij brand zodat de brandweer de brand kan naderen 
(binnen en juist buiten de tunnel). 

Ventilatie kan zowel natuurlijk als mechanisch zijn (en gecombineerd). 

 

De emissieconcentratie buiten de tunnel (tunnelportaal) is vaak bepalend voor het bepalen van de 
ventilatie. Dit is open lucht (langdurige aanwezigheid) waar toelaatbare concentraties veel lager zijn 
dan is toegestaan voor een kortstondig verblijf in een tunnel. 

 

Iedere tunnel heeft een natuurlijke ventilatie, waarbij er via de vrije openingen (tunnel zelf en mogelijke 
openingen in dak) toestroom van lucht en afvoer van vervuilde lucht (met verkeer mee) is. Bij brand 
kan de rook ontwijken langs beide openingen van de tunnel. 

Bij een tunnel met tweerichtingsverkeer werken de verkeersstromingen (luchtstroming) elkaar tegen 
zodat sneller mechanische ventilatie nodig is. 

 

Mechanische ventilatie kan langsventilatie of dwarsventilatie zijn.  

Bij langsventilatie zorgen aanjaagventilatoren die per tunnelbuis in de verkeersruimte, aan het plafond 
hangen, voor luchtstroom met het verkeer mee. Zij hangen bij voorkeur aan de tunnelingang (hoogste 
rendement en bij brand geen uitval). Ventilatoren aan de zijkant zijn veel minder efficiënt dan boven 
de rijweg (gelijkmatige luchtstroom). 

 

Bij tunnel met tweerichtingsverkeer is langse ventilatie te vermijden aangezien dan steeds een deel 
van het verkeer zich benedenstrooms (met de luchtstroom tgv ventilatie mee) zal staan. 

Langsventilatie wakkert open branden aan, vertraagt gesloten voertuigbranden en vermindert de 
brandgrootte bij plasbranden (warmte wordt geventileerd waardoor er tragere verdamping is). De 
temperatuur boven de brand wordt aanzienlijk verlaagd waardoor de thermische belasting op de 
constructie verlaagd (positief effect). 
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Bij dwarsventilatie is de ventilatie dwars op de rijrichting. Via toe- en afvoerkanalen (bij boortunnels 
boven en onder; bij zinktunnels in de zijwanden) wordt langs de tunnelbuis lucht toegevoerd welke via 
roosters in tunnel wordt geblazen op leefniveau en vervuilde lucht wordt bij het tunnelplafond 
afgezogen en via kanalen naar buiten gebracht. Elke ventilatiesectie van de tunnel heeft een aparte 
ventilator. Bij mechanische ventilatie heeft een tunnel ventilatiegebouwen met grote ventilatoren erin. 
Dwarse ventilatie wordt vooral bij lange tunnels (>3-6 km) en tunnels met tweerichtingsverkeer (al 
vanaf 1km) gebruikt. Bij deze tunnels is verontreiniging bij normaal bedrijf bepalender dan brand. 

 

 

 



 Tunnels 

Cursus bruginspecteur  hoofdstuk 2.3 10  

Dwarse ventilatie is wel niet in staat rook van grote branden af te voeren (ruimte voor 
rookafvoerkanalen is te beperkt). Ook kan er congestie van de rookstroom optreden door wind, 
drukverschillen en hellingen, waardoor de rookstromen in de lengterichting van de tunnel 
onbeheersbaar worden. Door een gebrek aan langsstroming zal de rook zich verspreiden, 
dwarsventilatie kan dus maar rook van beperkte branden (< 30-50 MW) afvoeren. De ventilatie zal wel 
een rookvrije zone (boven wegdek) verzorgen in de eerste minuten, nadien echter is de tunnel gevuld 
met rook (als de hulpdiensten arriveren). Daarom dient er steeds een beperkt langsventilatiesysteem 
opgezet te worden om de langsstroming te beheersen. 

 

Bij semidwarsventilatie is er maar één kanaal langs de tunnelbuis, waarlangs in normaal bedrijf verse 
lucht wordt ingeblazen, de vervuilde lucht verlaat de tunnel via de tunnelbuis. Bij brand wordt rook via 
kanaal afgezogen met toevoer van verse lucht via de tunnelbuis. 

 

Bij tunnels die korter zijn dan 250m is geen mechanische ventilatie vereist. Bij tunnels langer dan 
500m is mechanische ventilatie altijd vereist (tenzij bij zeer lage verkeersintensiteit). De noodzaak van 
mechanische ventilatie kan bepaald worden rekening houdend met het verkeerstype, ADR, 
vluchtmogelijkheden, geometrie, windkracht [korte tunnels], detectie-uitrusting, … . 

 

Om verhuis van emissieconcentratie of rook bij tunnels langer dan 250m van de uitgang van de ene 
tunnelbuis naar de ingang van de andere tunnelbuis (tegengesteld verkeer) te voorkomen, kan men 
de tunnelbuizen laten verspringen of een scheidingsmuur plaatsen (bij korte tunnels verhindert de 
wind de verhuis). 

 

Er moet steeds overdruk zijn in de niet-incident tunnelbuis en in de verbinding tussen de 
evacuatiebuis naar de incidentbuis. Vluchtgangen moeten ook een overdrukinstallaties hebben. 

 

Indien er ventilatie wordt geplaatst dienen er ook detectiesystemen in de tunnel te worden voorzien. 

Bij stagnerend verkeer neemt de luchtstroom namelijk snel af (minder aandrijving door verkeer) en zal 
de concentratie emissiegassen snel toenemen, dus is er sneller ventilatie nodig. Deze detectie kan 
bestaan uit het meten van de NO2 concentratie, zicht en CO. Dit kan gebeuren in combinatie met een 
Closed Circuit Television CCTV systeem en/of verkeerssignalering systeem (DVM Dynamisch 
Verkeersmanagement). 

 

Lange verkeersintensieve tunnels hebben een bedieningscentrale, met videobewaking en 
incidentendetectie. Indien er geen controlecentrum is dan is er een automatisch 
branddetectiesysteem. 

 

In Vlaanderen is één bedieningscentrale voor alle tunnels, het Vlaams Tunnel en Controle Centrum. 
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Bij een bewaakte tunnel wordt de detectie gekoppeld aan het dynamisch verkeersmanagement en de 
tunnelsystemen, zodat er automatische inschakeling van de tunnelventilatie, instelling van 
snelheidsbeperking of afsluiting van een rijstrook is. 

 

Tunnels met pompkelders hebben een pompkamer die bereikbaar dient te zijn (zowel voor personeel 
als voor het vervangen van de pompen). 
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Langere tunnels zijn afsluitbaar n nood (verkeerstekens aan ingang of slagboom). Zij zijn ook uitgerust 
met radioapparatuur voor hulpdiensten (soms kan het controlecentrum de radiosignalen onderbreken 
voor mededelingen). 

 

Indien er hulpposten in de tunnels zijn dan zijn deze uitgerust met een eigen noodtelefoonsysteem. In 
de schuilplaatsen hangen ook luidsprekers. 

 

Indien de uitrusting van de tunnel noodzakelijk is voor de veiligheid (bv ventilatie, noodlichten) van de 
gebruikers of het open houden van de tunnel (bv pompinstallatie) dan dient de stroomvoorziening 
gegarandeerd te zijn (minstens 2 voedingssystemen of noodaggregaat). 

 

Al deze uitrusting moet voorzien zijn op plaatselijk falen bij brand. 
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3 INDELING VOLGENS GEBRUIK 
 

Tunnels zijn doorgaans bedoeld voor een bepaalde doelgroep, al komt gecombineerd gebruik ook 
voor, maar dan meestal in verschillende tunnelbuizen. 

 

Men kan de soorten tunnels indelen naar gebruik: 

- Wegtunnel: een tunnel voor wegverkeer (TERN-tunnel: een tunnel in Trans Europese 
WegenNetwerk) 

- Spoorwegtunnel: een tunnel voor treinverkeer; 

- Tramtunnel 

- Scheepvaarttunnel: een tunnel voor schepen (In België zijn nog vier van deze tunnels: Godarville, 
La Bête Refaite en Souterrain van Moen, waarvan geen enkele meer in gebruik is); 

- Voetgangerstunnel 

- Fietstunnel 

- voetgangers – en fietstunnel 

- ecotunnel: een tunnel onder een weg of spoorlijn door ter verbinding van ecologische zones waar 
kleine tot middelgrote zoogdieren, reptielen, amfibieën en ongewervelden doorheen kunnen (een 
ecoduct is een brug waarbij grote dieren over een weg kunnen) 

- ecoduiker: verbinding tussen wateren voor kleine tot middelgrote zoogdieren, reptielen, amfibieën 
en ongewervelden 

- leidingtunnel: tunnel speciaal bedoeld voor kabels en leidingen 

- leidingkoker 

- ruitertunnel of veetunnels 

 

Tunnels worden soms ook aangeduid naar de barrière die door de tunnel wordt overwonnen: 

- bergtunnel, een tunnel die door een berg gaat; 

- riviertunnel, een tunnel onder een rivier, vaak aangelegd als alternatief voor een brug om de hinder 
voor de scheepvaart te beperken; 

- zeetunnel, een tunnel die onder de zee voert, bijvoorbeeld als verbinding naar een eiland; 

- landtunnel, een tunnel aangelegd om de hinder van de infrastructuur voor het omliggende land zo 
veel mogelijk te beperken; 

- stadstunnel, een landtunnel die onder de stad loopt; 

- natuurtunnel, een landtunnel aangelegd om een natuurgebied te sparen; 

- stationstunnel, een tunnel die onder een stationsemplacement door loopt. 

 

Bij verticale tunnels spreekt men van een schacht. 
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4 BOUWWIJZEN 

4.1 Open bouwput (in situ) 

 

Bij de openbouwputmethode wordt voor het bouwen van een tunnel een bouwput of sleuf gemaakt 
waarin de tunnel of een deel daarvan gebouwd wordt, waarna de bouwput gedempt wordt. Voordat de 
bouwput ontgraven wordt, worden meestal een grondkering geplaatst om op die manier de breedte 
van de sleuf te beperken. 

 

 

 

Indien de vloer van de bouwput onder de grondwaterspiegel ligt wordt vaak bronbemaling voorzien. 
Zodra de bouwput ontgraven en droog gepompt is kan begonnen worden met de bouw van de tunnel. 
De tunneldelen kunnen in een fabriek of ter plaatse gestort worden. 

Het belangrijkste voordeel van deze methode is dat het een relatief eenvoudige wijze van tunnelbouw 
is. 

 

Een openbouwputtunnel heeft als belangrijkste nadeel dat er lange tijd een open bouwput met vaak 
een aanzienlijke lengte door bebouwd gebied loopt. Dit kan overlast voor verkeer en omwonenden 
veroorzaken. Het verlagen van de grondwaterstand door het onttrekken van grondwater kan 
ongewenste zettingen veroorzaken waardoor schade aan omliggende gebouwen kan optreden. Dit 
kan mogelijks voorkomen worden door de toepassing van onderwaterbeton omdat dan de 
grondwaterstand buiten de bouwkuip niet of nauwelijks beïnvloed wordt. 

 

4.2 Ingeschoven tunnel 

 

Variant van "in situ" is de ingeschoven tunnel 

 

Naast een spoor- of weglichaam wordt op traditionele wijze een tunnel gebouwd. Tijdens een 

buitendienststelling wordt de tunnel op zijn definitieve plaatst geschoven. 

Allereerst worden naast de tunnel schuifbalken opgesteld. Dit zijn zware stalen profielen. Op deze 
balken worden onderzadels gemonteerd, welke het schuifvlak aan de onderzijde vormen. Aan de 
tunnel worden jukken bevestigd welke middels een vijzelconstructie rusten op de schuifbalken. 

De vijzelconstructie zorgt ervoor dat de tunnel los komt van de ondergrond. Het onderzadel wordt 
goed ingevet, om de wrijving te verlagen. Tussen vijzelconstructie en onderzadel wordt een plaat 
kunststof aangebracht met een zeer lage wrijving en hoge druksterkte. De tunnel wordt, na het 
verlengen van de schuifbalken in de buitendienststelling, verschoven met schuifvijzels. Eenmaal op de 
definitieve locatie aangekomen wordt het dek afgelaten en de schuif- en vijzelconstructies verwijdert, 
waarna het spoor- of weglichaam kan worden hersteld en weer in dienst worden genomen. 
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4.3 Geboorde tunnel 

 

Een geboorde tunnel is een tunnel die gebouwd wordt door met een tunnelboormachine grond weg te 
graven. 

In het voorste deel van de tunnelboormachine wordt de grond weggegraven. Achter de boor worden in 
een continu proces vijzels geplaatst en verplaatst. Gelijktijdig worden ook tunnelelementen 
aangebracht die samen telkens een complete ring vormen. De tussenruimte tussen de grondlaag en 
de tunnelwand wordt intussen gevuld met grout. Deze groutlaag vermijdt het wegzakken van de 
grond. De uitgeharde groutlaag vormt tevens een funderingsbed voor de tunnel. 

 

Boringen zijn sterk afhankelijk van de grondopbouw. In grondsoorten die waterdicht zijn, en die een 
'stand up time' hebben die lang genoeg is, zoals Ieperse klei en Boomse klei, kan er gewerkt worden 
met een ongesteund front (handschild, mechanisch ontgraven, boorkop met tanden). 

In grondsoorten waarin grondwater stroomt of grondsoorten die snel vloeien of bezwijken moet 
gewerkt worden met een gesteund front (verdringingsschild, luchtdrukschild, EPB, vloeistofschild of 
MIX-schild). 

 

 

 

De minimale diepte van de boortunnels is ongeveer eenmaal de diameter van de tunnel. Door het 
opstorten van beton boven het tunneltracé kan ook de vereiste tunneldiepte verkleind worden. 

Boortunnels liggen merendeels dieper dan afgezonken tunnels, dus zijn er diepere inritten en grotere 
langshellingen (langere tunnel). 

De enige open bouwputten zijn de startschacht, de stations en de ontvangstschacht. De toeritten 
hebben nood aan diepe grote bouwkuipen (soms bepalend voor keuze). Vrije ruimte wordt bepaald 
door de diameter van de boor en is dus beperkt. 

 

4.4 Ingeduwde tunnel 

 

Variante van geboorde is ingeduwde tunnel 
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4.5 Bevriezing van de grond 

 

Indien er door bebouwing niet genoeg ruimte is voor een open bouwput of diepwanden dan kan er 
voor gekozen worden om de ondergrond waterdicht en stabiel te maken door middel van bevriezing 
van de grond. 

Met behulp van verticale vrieslansen wordt een bevroren grondmassief tot stand gebracht, welke 
dienst doet als een kraagconstructie. De bevriezing kan gebeuren tot op grote diepte (tot 40m). 

 

Het grondmassief moet voldoende dik zijn om de waterdichtheid te garanderen. Lekkages kunnen 
‘thermische erosie’ veroorzaken. In het lekwater kan er zich een warmtetransport voordoen, waardoor 
lekkages automatisch aangroeien tot ze niet meer repareerbaar zijn. 

Er zijn twee vriestechnieken: koeling door middel van vloeibare stikstof (verdampt in ondergrond en 
wordt als opgewarmd gas afgeblazen) en door middel van pekel (pekel wordt op lage temperatuur 
gebracht met ammoniak). 

Voor de bevriezing is een speciale opslag- en overslagzone nodig, met aan- en afvoerleidingen naar 
het grondmassief. 

 

 

 

4.6 Afgezonken tunnel 

 

De afgezonken tunnel wordt (meestal) toegepast bij het kruisen van een waterweg, de 
tunnelconstructie bestaat uit geprefabriceerde losse afzinkelementen, gemaakt op een bouwdok en 
(over het water) gesleept naar de bouwplaats, waar ze worden afgezonken. 
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In een droogdok worden afzonderlijke tunnelsegmenten (gemiddeld 100-125m groot) gebouwd, die 
aan de beide kopeinden van een tijdelijke afsluiting worden voorzien (holle doos die kan drijven). 
Wanneer de tunnelelementen klaar zijn, wordt het droogdok onder water gezet. De tunnelelementen 
gaan dan drijven. Vervolgens worden ze één voor één naar de plaats waar de tunnel komt, gesleept 
en daar worden ze neergelaten in een speciaal hiervoor gebaggerde sleuf en worden de elementen 
aan elkaar gekoppeld.  

Vervolgens wordt de tunnel vastgezet in de sleuf. Aanvankelijk gebeurde dit door grind rond de tunnel 
te storten. Tegenwoordig wordt er gefundeerd door de moten tijdelijk te laten rusten op vijzelpennen 
en oplegtegels, waarna er zand onder en naast de tunnel wordt gespoten; dit heet de 
onderspoelmethode. Hierna worden de afdichtingen aan de kopeinden verwijderd en wordt de tunnel 
afgewerkt. 
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Start en einde van de tunnel zijn op de oevers gemaakte tunnelgedeelten (in situ). De tunnelmoten 
worden één na één vanaf een oever geplaatst (afzinktrein). Tussen het laatste tunnelelement (andere 
oever) en de oevertunnelmoot wordt een open ruimte van circa 1,2m voorzien in de tunnelrichting. 
Duikers plaatsen aan de buitenzijde van de open ruimte waterdichte schotten die als een huls passen 
omheen de uiteindes van het laatste tunnelelement en landtunnelelement. Binnen het waterdichte 
schot wordt het ontbrekende tunneldeel in den droge gebouwd. In deze zone wordt de sluitvoeg 
geplaatst, welke een aparte betonnen omranding krijgt. 

Een afgezonken tunnel telt drie soorten voegen:  

Dilatatievoeg: tussen de moten waaruit een tunnelelement is opgebouwd, moeten differentiële 
zettingen kunnen opnemen 

Zinkvoeg: tussen afgezonken elementen, bestaan uit een stalen gedeelte geplaatst voor het afzinken 
en een daarna ter plaatse gestort gedeelte, deze kan geen rotaties opnemen. 

Sluitvoeg: voeg tussen zinkelement en ter plaatse gestorte gedeelte landzijde; buitenzijde is een wig 
die bij plaatsen bekisting wordt geplaatst, na storten eindstuk wordt een ter plaatse gestorte gedeelte 
voorzien met 2 rubberstaalvoegen. 

Afgezonken tunnelelementen hebben langse voorspanning (geïnjecteerde voorspankanalen). 

 

De geometrie van de tunnel wordt bepaald door het profiel van vrije ruimte, het drijven en de stabiliteit 
na afzinken. De maximale diepte wordt bepaald door de hoge waterdruk op het dak wiens dimensies 
bepaald worden door het transporteren en afzinken, de overspanning mag dus niet te groot zijn (3 
rijstroken maximaal).  

 

Afgezonken tunnels in Belgie: 

- Wegtunnels 

- De Kennedytunnel, Antwerpen 1969 (weg en spoortunnel) 

- De Liefkenshoektunnel, Antwerpen 1991 

- De Oosterweeltunnel, Antwerpen (gepland) 
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4.7 Slibwanden en beschoeide sleuven (diepwanden) 

 

 

 

Bij slibwanden en diepwanden vormt de grond- en waterkering van de bouwkuip meteen de wanden 
van de tunnel. Eerst worden de wanden ondergronds gerealiseerd, bijvoorbeeld door toepassing van 
damwanden, diepwanden, combiwanden of groutpalen, waarna tussen deze wanden stempels 
worden geplaatst waardoor tussen de wanden kan afgegraven worden. 
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Een variant is de wanden-dak methode (cut and cover) waarbij na het realiseren van de wanden op 
maaiveldniveau, een dak wordt gebouwd en afgewerkt. Het maaiveld is dan weer beschikbaar voor 
andere functies zoals verkeer of vervoer. Ten slotte wordt onder het dak de grond ontgraven, zover de 
vervormingen in de zijwanden het toelaten. Waar nodig wordt een tussenvloer of tijdelijke horizontale 
stempeling toegebracht, die deze vervormingen opvangt. Vervolgens kan worden doorgegraven en 
wordt de ondergrondse constructie afgebouwd. 

 

 

Diepwand-tunnels in Belgie: 

- Wegtunnels: Craebeckxtunnel, Jan De Vos, Vierarmentunnel 
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5 TUNNELVEILIGHEID 
 

Sinds de branden in de Mont Blanc en Tauern tunnel wordt er vanuit Europa gestreefd naar een hoog, 
uniform en constant niveau van veiligheid en comfort op het trans-Europese wegennetwerk (TERN).  

Dit resulteerde in de Europese Richtlijn 2004/54/EG inzake minimumveiligheidseisen voor tunnels in 
het trans-Europese wegennet van 29 april 2004, de Tunnelrichtlijn.  

Elke lidstaat is verplicht om de Europese Richtlijn om te zetten in nationale reglementering. 

De filosofie van de tunnelrichtlijn is preventie, zelfredzaamheid en hulpverlening. 

 

De Tunnelrichtlijn is verplicht voor alle tunnels langer dan 500m in het TERN (in gebruik, in aanbouw 
of in ontwerp). Nieuwbouwtunnelprojecten dienen vanaf 1 mei 2006 conform de richtlijn te zijn, tunnels 
in gebruik tegen 30 april 2014. 

De Europese Unie spoort haar lidstaten aan om een vergelijkbaar veiligheidsniveau toe te passen 
voor tunnels buiten TERN of korter dan 500m. In de Belgische wetgeving is deze uitbreiding voorzien 
maar nog niet uitgewerkt, het Agentschap Wegen en Verkeer heeft via interne instructies 
(dienstorders) deze uitbreiding al voorzien tot alle tunnels langer dan 200m. 

 

Europa legt een organisatie op aan de lidstaten. De actoren zijn: 

- Bestuursorgaan: administratief orgaan met beslissingsbevoegdheid inzake tunnelveiligheid, dat er 
op toeziet dat alle veiligheidsaspecten in acht worden genomen en dat alle nodige taken worden 
uitgevoerd (inspecties, noodplannen, veiligheidsmaatregelen, …) en beslist over het tunnelontwerp 
en de openstelling / sluiting van de tunnel (of beperkende voorwaarden voor gebruik tunnel). In 
Vlaanderen is dit de administrateur-generaal van het Agentschap Wegen en Verkeer (directieraad). 

- Tunnelbeheerder: wordt aangeduid door het Bestuursorgaan voor elke tunnel en is 
verantwoordelijk voor de veilige exploitatie van de tunnel in al zijn facetten (constructie, uitrusting, 
onderhoud, inspecties, bediening en bewaking, verkeerssturing, personeelsorganisatie, 
noodplanning, afspraken met hulpdiensten, periodieke oefeningen, …) en houdt de 
veiligheidsdocumentatie bij. In Vlaanderen is dit de territoriale wegenafdeling van het Agentschap 
Wegen en Verkeer of een contractueel aangeduide partij (PPS, DBFM, concessie). 

- Veiligheidsbeambte: deze wordt aangeduid door de tunnelbeheerder en coördineert alle 
preventieve en veiligheidsmaatregelen, coördineert met hulpdiensten, controleert de veiligheid in 
een tunnel en werkt mee aan calamiteitenplan, oefeningen, analyses en incidenten. In Vlaanderen 
zit deze bij de afdeling Expertise Verkeer en Telematica van het Agentschap Wegen en Verkeer. 

- Inspectie-instantie: voert inspecties (audit), evaluatie en tests uit, doet om de 6 jaar een evaluatie 
van de conformiteit van de tunnel met de tunnelrichtlijn en adviseert als tunnelexpert. In 
Vlaanderen is dit de afdeling Expertise Beton en Staal van het Departement Mobiliteit en Openbare 
Werken. 

- Hulpdiensten: dit zijn de externe publieke hulpdiensten (politie, brandweer, medische diensten, 
civiele bescherming, …), private hulpdienst (bv FAST) en interne interventiediensten van de 
tunnelbeheerder. 

 

Het bestuursorgaan beoordeelt om de 6 jaar de conformiteit met de tunnelrichtlijn op basis van het 
inspectierapport en kan het gebruik van de tunnel stopzetten of beperken, en/of corrigerende 
maatregelen opleggen. 

 

Iedere tunnel heeft specifieke veiligheidsdocumentatie, welke aantoont dat de tunnel veilig is 
ontworpen, gebouwd en wordt gebruikt. Hierin staan alle preventieve en veiligheidsmaatregelen, de 
historiek van alle veiligheidsrelevante keuzes en besluiten, feedback van ervaring en alle 
veiligheidsprocedures. 

In deze documentatie zit een calamiteitenplan, zijnde de noodprocedures bij rampen met brand en 
rookontwikkeling met als doel te zorgen dat bij brand mensen zo snel mogelijk uit de tunnel kunnen en 
met minimale blootstelling aan rook. 
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De tunnelbeheerder rapporteert alle significante ongevallen en incidenten aan het bestuursorgaan, de 
veiligheidsbeambte en de hulpdiensten. Hij organiseert gezamenlijke oefeningen met hulpdiensten en 
veiligheidsbeambten (om de 4 jaar). De tunnelbeheerder staat in voor periodieke inspecties. 

 

De Europese tunnelrichtlijn legt structurele minimumeisen op in verband met de buizen en rijstroken, 
geometrie, vluchtroutes, nooduitgangen, toegang voor hulpdiensten, vluchthavens, drainage, 
brandbestendigheid van de constructies en de uitrusting, verlichting, ventilatie, hulpposten, 
watervoorziening, verkeersborden- en tekens, bedieningscentrale, bewakingssystemen, voorzieningen 
om de tunnel af te sluiten, communicatiesystemen, elektriciteitsvoorziening, … Zij legt ook 
operationele minimumeisen op in verband met exploitatiemiddelen, calamiteitenbestrijdingsplannen, 
tunnelwerkzaamheden, management van ongevallen en incidenten, tunnelafsluiting, vervoer van 
gevaarlijke stoffen, inhalen in tunnels, afstand tussen voertuigen en snelheid en 
voorlichtingscampagnes. 
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1 ONDERBOUW 

1.1 Landhoofden 

1.1.1 Hooggefundeerde landhoofden 

 

Hooggefundeerde landhoofden bestaan uit een eenvoudige kopbalk, tot op geringe diepte 
gefundeerd. Aan de voorkant van het landhoofd bevindt zich een talud. 
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1.1.2 Laaggefundeerde landhoofden 

 

Laaggefundeerde landhoofden bestaan uit een groep van grondkerende wanden. De bovenbouw rust 
op de frontmuur. De zijdelingse muren zijn retourmuren, wanneer deze ongeveer evenwijdig zijn met 
de brugas, of vleugelmuren, wanneer ze in het verlengde liggen van de frontmuur. 
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1.1.3 Landhoofden en grondkeringen in gewapende grond 

 

De techniek van gewapende grond is eigenlijk bedoeld voor keermuren. Soms wordt ze echter ook 
toegepast voor de bouw van landhoofden.  

De wand wordt opgebouwd uit geprefabriceerde betonelementen die perfect in elkaar passen en die 
worden verankerd door middel van stalen of kunststof wapeningsstrippen. Het evenwicht van de wand 
wordt bereikt door wrijving tussen de strippen en de verdichte grond achter de wand. 
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1.2 Pijlers  

 

Pijlers zijn tussengelegen steunpunten voor de bovenbouw van bruggen. Ze dienen om de reacties 
van de bovenbouw over te brengen naar de fundering. 

1.2.1 Massieve pijlers 

 

Massieve pijlers bestaan uit een vertikale wand die evenwedig is aan de aslijn van de onderliggende 
weg. De breedte van de pijler is ongeveer even groot als de breedte van de bovenbouw. 

 

 

 

                 

                                                         

 

1.2.2 Kolommen 

 

Onder elke oplegging van het brugdek wordt een alleenstaande kolom geplaatst. 
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1.2.3 Kolommen met koppelbalk 

 

Een beperkt aantal kolommen wordt bovenaan verbonden met een draagbalk. 
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2 FUNDERINGEN 
Funderingen brengen de krachtswerking uitgeoefend door de onderbouw over op de grond, zodanig 
dat de stabiliteit van de brug verzekerd is en geen ontoelaatbare vervormingen optreden. 

2.1 Fundering op staal 

 

Ook genoemd “rechtstreekse fundering”. 

Een fundering op staal wordt toegepast als de grond voldoende draagkrachtig is en als de over te 
dragen belastingen niet te hoog oplopen. 

Opgelet: vorstgrens! 

Geen paalfunderingen. 

 

 

2.2  Diepfunderingen 

 

Als de weerstandbiedende grondlaag zich op grotere diepte bevindt, wordt gebruik gemaakt van diepe 
funderingen. In de meeste gevallen gaat het hierbij om in de grond verzonken gewapende 
betonconstructies, zoals palen, putten en diepwanden. Het inbrengen van de palen in de grond kan 
gebeuren door heien, trillen, boren en schroeven. 

2.2.1 Heipalen 

2.2.1.1 In de grond gevormde palen 

In de grond gevormde heipalen worden gerealiseerd door het inheien van een buis, het plaatsen van 
de wapening, het betonneren van de schacht en het trekken van de heibuis. 

Een speciaal type hierbij zijn de palen met verbrede voet (in de grond gevormd of in de grond 
ingebracht). 
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2.2.1.2 Geprefabriceerde palen (gewapend beton en spanbeton), buispalen, combiwanden 

 

 

 

2.2.2 Boorpalen en geboorde palen 

Een metalen voerbuis wordt mechanisch in de grond gedreven, waarna de 

grond, die zich binnen de voerbuis bevindt, wordt uitgehaald. De metalen voerbuis wordt 

geleidelijk uitgetrokken, nadat het betonneren werd aangevat. 

De boorbuis kan ook vervangen worden door een steunvloeistof om de stabiliteit van het boorgat te 
verzekeren. 

 

2.2.3 Schroefpalen 

Geschroefde kokerpalen worden gemaakt door het inbrengen van de verloren buis door een 
combinatie van schroeven en drukken, het plaatsen van de wapening en het betonneren. 
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2.2.4 Slibwanden en beschoeide sleuven 

Slibwanden of diepwanden worden gemaakt door het uitgraven van vertikale sleuven. Het instorten 
van de sleuven wordt verhinderd door ze te vullen met bentoniet. Wanneer de gewenste diepte bereikt 
is, worden wapeningskorven geplaatst en wordt de sleuf gevuld met beton waarbij het bentoniet 
gerecupereerd wordt. De wanden worden steeds uitgevoerd in verschillende moten. 

De techniek van de beschoeide sleuven bestaat uit het manueel graven van een sleuf in de grond. 
Kleine prefab betonpanelen stutten voortdurend de wanden en stempels houden deze panelen 
vastgeklemd zodat de wanden van de sleuf niet kunnen instorten. 

Bij beschoeide sleuven kunnen, in tegenstelling tot bij diepwanden, de verschillende sleufpanelen 
volledig aan elkaar verbonden worden door middel van een doorlopende wapening. 
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3 ONTGRONDINGEN 

3.1 Bescherming van de funderingen 

Wanneer een fundering op staal belast wordt, dan heeft de grond onder de funderingszool de neiging 
zijdelings en opwaarts weggeperst te worden. Dit wegpersen moet bij een goed funderingsontwerp 
uiteraard voorkomen worden. Dit gebeurt in zandachtige grond door te rekenen op de inwendige 
wrijving in de grond onder de zool en op de belasting door de grond naast de zool.  

  

 

Indien de grond naast de zool om één of andere reden verdwijnt (bvb. door uitspoelingen, 
uitgravingen, …) kan de stabiliteit in het gedrang komen. Bij het oppersen van de grond spreekt men 
van een grondbreuk. Deze treedt ineens op, nagenoeg zonder voorafgaandelijke tekenen. Bij 
kunstwerken moet dit dus absoluut vermeden worden. 

 

Het grootste risico hiervoor is er bij op staal gefundeerde pijlers of landhoofden vlakbij of in een 
waterweg. Het is dus niet zo dat de grond tot onder de fundering moet weggespoeld zijn vooraleer er 
een verzakking kan optreden. 

 

 

De oorzaken van ontgronding kunnen zijn : 

- snelstromend water in de waterweg; 

- invloed van de scheepvaart (stromingen omheen het schip, schroefstraal, golfslag, …); 

- gangen gegraven door konijnen of muskusratten. 

 

Om het risico op verzakking te verkleinen kan men de zool extra diep voorzien of een bescherming 
tegen ontgronding aanbrengen. Dit laatste gebeurt dan door een damwand te heien of een bodem- en 
taludbekleding aan te leggen. Hiervoor bestaan er diverse systemen die hier niet verder behandeld 
worden. 
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Belangrijk is wel dat er bij gebruik van betonnen damplanken of betonnen taludplaten toch gevaar 
bestaat voor ontgrondingen door gronddeeltjes die via de voegen wegspoelen. De schade wordt 
slechts zichtbaar als er reeds een grote ontgronding is ontstaan. 

 

Het risico op ontgrondingen stelt zich ook bij kokers en duikers waarin er water stroomt. Hoge 
watersnelheden kunnen uitspoelingen veroorzaken die beginnen opwaarts of afwaarts en zich kunnen 
uitbreiden tot onder de bodemplaat en leiden tot de volledige verzakking van de structuur. Daarom 
wordt meestal op- en afwaarts een stortebed aangelegd om ontgrondingen te voorkomen, al dan niet 
aangevuld met een dwars damwandscherm (onderloopsheid). 

 

Bij alle kunstwerken met funderingen op staal in of nabij een waterweg moeten de inspecties 
aangevuld worden met peilingen om eventuele ontgrondingen te detecteren. 

 

Bij funderingen op palen is het risico uiteraard veel kleiner, tenminste als de palen voldoende diep 
reiken. Toch is het ook hier niet aangewezen dat pijlerzolen en palen blootkomen. Zo kunnen er 
bijvoorbeeld horizontale drukken op de fundering uitgeoefend worden die niet voorzien waren bij het 
ontwerp. 

3.2 Ontgrondingen aan landhoofden 

Een bij veel bruggen voorkomend gebrek is dat er verzakkingen ontstaan in de omgeving van de 
landhoofden. 

 

Als voorbeeld wordt een hooggefundeerd landhoofd genomen:  

 

Na voltooiing van de brug treden nog volgende verschijnselen op : 

- verdere zetting van de grondlagen onder de aanvulling door de belasting van deze aanvulling; 

- verdere inklinking van de grondaanvulling. 

 

Dit leidt tot een verlaging van de bovenkant van het aangevuld gedeelte achter het landhoofd. 

 

Om voor het wegverkeer deze overgang geleidelijk te maken, wordt in het rijweggedeelte een vlotplaat 
voorzien. Aan de zijkanten waar er geen vlotplaat is (bvb. aan de voetpaden) krijgt men de typische 
verzakkingen. Onder de landhoofdzool en onder de vlotplaat ontstaan er holle ruimtes. Ook de 
taludbekleding vóór het landhoofd gaat zakken. 

 

Deze verschijnselen zijn normaal en welbekend. De verzakkingen aan de oppervlakte kunnen relatief 
eenvoudig bijgewerkt worden. Erger kan het worden als door een gebrekkige verharding bovenaan en 
een gebrekkige waterafvoer het neerslagwater zijn weg vindt via de holtes onder de vlotplaat, de 
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uitkragende retourmuren en de landhoofdzolen. Op zeer korte tijd kunnen enorme hoeveelheden 
grond uitgespoeld worden die dan onderaan het talud ergens worden afgezet. 

 

Voor dit verschijnsel moet men bijzonder geducht zijn bij zogenaamde "holle" landhoofden waar er 
een talud aanwezig is achter de frontmuur. De holle ruimte is dikwijls niet toegankelijk zodat het 
opsporen van eventuele ontgrondingen zeer moeilijk wordt. 

 

Dergelijke uitspoelingen kunnen tot grote en vrij plotse verzakkingen leiden en dan nog dikwijls in een 
zone waar nutsleidingen liggen. Dit kan dus tot gevaarlijke toestanden leiden. Indien dit bij een 
inspectie wordt vastgesteld, moet het niet alleen vermeld worden op het inspectieformulier maar moet 
de brugbeheerder er zo vlug mogelijk van in kennis gesteld worden. 
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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. 

  



 Opleggingen van bruggen 

Cursus bruginspecteur  hoofdstuk 2.5 22  

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. 
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1 INLEIDING 
 

In de loop van de jaren zijn er heel wat types voegconstructies bedacht en uitgevoerd, en dit met min 
of meer succes. Iedereen die betrokken is bij het beheer van de kunstwerken weet dat de voegen aan 
de basis liggen van veel moeilijkheden. Het probleem is uitermate complex. 

 

Een voegconstructie moet vooreerst een opening overbruggen met iets dat voldoende vervormbaar is 
om zich te kunnen aanpassen aan de ingewikkelde relatieve bewegingen van de boorden van deze 
opening en anderzijds nog voldoende weerstandbiedend is om de grote belastingen, voortspruitend uit 
het verkeer, te kunnen opvangen. 

 

Ook de boorden zelf moeten kunnen weerstaan aan de hevige schokken veroorzaakt door het 
verkeer. Daarbij moet de afdichtingslaag en de wegbekleding er goed kunnen op aangesloten worden. 
Alle samenstellende elementen moeten ook zeer behoorlijk verankerd worden. 

 

De voeg is werkelijk het verzamelpunt voor de zwaarste belastingen: dynamisch effect, 
vermoeiingsverschijnselen, mechanische en chemische invloeden, … 

 

De heterogene en ingewikkelde structuur maken de voegconstructie zeer gevoelig en kwetsbaar voor 
deze diverse verschijnselen. 

 

Het is dan ook niet te verwonderen dat er met voegconstructies zeer veel problemen zijn. Anderzijds 
moet opgemerkt worden dat er veel types ontworpen werden in een periode dat er veel minder 
verkeer was en dat aan de gevolgen van gladheidsbestrijding met dooizouten maar nauwelijks 
gedacht werd. 

 

Hierna wordt een overzicht gegeven van de meest gebruikte types. Voegen met een zeer grote 
dilatatiecapaciteit worden niet behandeld. 

 

Voorafgaandelijk kan nog opgemerkt worden dat bij scheve bruggen een langse dilatatie ook 
aanleiding geeft tot een dwarse verplaatsing van de voegranden ten opzichte van elkaar. In de figuur 
liggen het punt A (rand bovenbouw) en het punt B (rand landhoofd) bij een bepaalde stand van de 
voeg op eenzelfde rechte loodrecht op de voeg. Na verlenging van de bovenbouw komt het punt A in 
A' terecht. Het punt B blijft uiteraard op zijn vaste plaats. 

 

  

 

Een dwarse verplaatsing kan ook mogelijk zijn bij kromme bruggen. 

 

Soms wordt veel belang gehecht aan de dilatatiecapaciteit van de voegconstructie, maar men vergeet 
dat deze ook voor andere doorlopende elementen moet gerespecteerd worden (leuningen, dekstenen, 
kantstenen, vangrails, waterafvoerbuizen, nutsleidingen …). Fouten hiertegen worden bij veel 
inspecties vastgesteld. 
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2 OPEN VOEGEN 
 

Dit is het meest eenvoudige type, alleen toepasbaar bij kleine dilataties. De randen worden meestal 
versterkt met metalen profielen. Voorbeelden: 

 

 

 

 

Het belangrijkste nadeel is dat ze niet waterdicht zijn. Naast het neerslagwater komt er ook veel grond 
en vuil in de voeg terecht die binnen de kortste keren het waterafvoersysteem verstopt. Deze voegen 
zouden dus zeer regelmatig moeten gereinigd worden, wat jammer genoeg zelden gebeurt en ook niet 
altijd eenvoudig is. Dikwijls toegepast systeem met een nagenoeg onbereikbare afvoergreppel op de 
landhoofdzool: 
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Bij inspecties werd reeds vastgesteld dat het vuil tussen bovenbouw en scheenmuur zich opstapelde 
tot bovenaan en dat er zelfs gras in groeide. Dit heeft voor gevolg dat het beton bijna continu in 
contact is met vochtige grond, mogelijks verzadigd met dooizouten. Bij uitzetting drukt de bovenbouw 
via de grond op de scheenmuur. Aangezien de grond maar een beetje samendrukbaar is, kan de druk 
hoog oplopen en tot schade leiden. 

 

Indien de metalen profielen niet degelijk verankerd zijn, kunnen ze loskomen onder invloed van de 
belastingen door het verkeer. Corrosie kan de profielen aantasten. 
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3 GEDICHTE VOEGEN 

3.1 Gedicht met diverse soorten voegvullingsproducten 

 

De dilatatiecapaciteit is zeer beperkt. Dergelijke voegen werden dikwijls toegepast ter plaatse van een 
vaste oplegging. Voorbeelden: 

 

 

Als nadelen kunnen vermeld worden : 

- niet volstrekt waterdicht; 

- voegvulling zakt uit of komt uit de voeg; 

- een voegvullingsproduct dat in alle omstandigheden voldoende elastisch blijft, bestaat eigenlijk 
niet; 

- de voeg kan geblokkeerd worden door indringende materialen. 

 

3.2 Gedicht met rubberprofiel 

3.2.1 Rubberprofiel geklemd tussen ingebetonneerde stalen profielen 

 

Merknamen:  

- Maurer: 
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- M.A.N. - voorheen Rheinstahl: 

 

 

 

Wanneer de profielen degelijk ingebetonneerd worden kan hiermee een redelijk duurzame en 
waterdichte voeg verkregen worden. De beweging in langszin van de brug kan gemakkelijk gebeuren, 
met een minieme krachtsoverdracht. Ook de beweging in dwarsrichting (bij scheve bruggen) kan 
zonder problemen. 

 

Een nadeel is dat door indringende stenen het rubberprofiel kan beschadigd worden. Een regelmatig 
reinigen is dus noodzakelijk. Bij een onderdimensionering bestaat de kans dat het rubberprofiel uit de 
stalen profielen getrokken wordt, waardoor de voeg niet meer waterdicht is. 
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Bij het plaatsen van dergelijke voegen bestond (en bestaat soms nog) de onhebbelijke gewoonte van 
de voeg in te betonneren met het rubberprofiel reeds geplaatst in de stalen profielen. Daaronder 
worden dan polystyreenplaten geplaatst als verloren bekisting. De kans op vervormen of beschadigen 
van deze platen bij het betonneren van de uitsparingen is zeer groot. Dikwijls kan men aan de 
onderkant een zeer onregelmatig verloop van de voeg vaststellen. Erger is het evenwel als de platen 
niet goed aaneensluiten en er beton in de naden terechtkomt. Aldus ontstaat er contact tussen 
bovenbouw en scheenmuur. 

 

Ook bestaat de algemene misvatting dat polystyreenplaten geen beletsel zijn voor de vrije dilatatie en 
dat ze dus gerust mogen blijven zitten. Bij een belangrijke uitzetting kan er echter wel een hoge druk 
worden overgebracht. 

 

Nochtans is de oplossing eenvoudig door het rubberprofiel pas te plaatsen na het inbetonneren. Aldus 
kan alle verloren bekisting verwijderd worden en is er controle mogelijk op het degelijk inbetonneren. 
Bij inspecties werd reeds vastgesteld dat er in sommige zones geen goed contact is tussen het beton 
en de onderkant van de stalen profielen. In die zones kunnen de verankeringen het na verloop van tijd 
begeven. 

 

De niet met beton in aanraking zijnde delen van de staalprofielen worden meestal beschermd met een 
koolteerepoxy, vroeger ook dikwijls met een verzinking. Er zijn ook types in roestvast staal. Het 
rubberprofiel heeft nu meestal een V-vorm, vroeger was dit over het algemeen een hol profiel. 

 

Voor grotere dilataties bestaan types met één of meerdere tussenprofielen die dan op regelmatige 
afstanden ondersteund worden door traversen die in sponningen kunnen glijden. De werking van deze 
traversen is delicaat en vergt regelmatig nazicht. 
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3.2.2 Rubberprofiel geklemd tussen aluminiumprofielen vastgezet met 
bouten 

 

merknaam:  

- Cinec - voorheen CIPEC 

- type WOSd 
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Dit type bestaat uit corrosievrije aluminiumprofielen van 3 meter lang. Deze worden verankerd met 5 
verticale voorspanstaven per meter. Het rubberprofiel bestaat uit één lengte. Een voordeel is dat 
beschadigde elementen relatief eenvoudig kunnen vervangen worden. Dit voordeel vormt echter ook 
een bijzonder risico, namelijk het eventueel loskomen van de bouten. 

 

3.2.3 Rubberprofiel geklemd tussen epoxybalken 

 

Soms is het niet mogelijk om stalen profielen te verankeren in de bovenbouw (bvb. bij herstellingen als 
de ankerkoppen van de voorspankabels te dicht bij de bovenkant zitten). In die gevallen wordt soms 
een epoxybalkvoeg voorzien. 

Bij de eerste generatie werd aan weerszijden van de voeg een balk gerealiseerd in epoxybeton, met 
gewone wapeningen verankerd in het ondergelegen beton. Er werden uitsparingen voorzien waarin 
het rubberprofiel gewoon geklemd werd. Deze voegen blijken niet volledig waterdicht te zijn. Eén van 
de redenen is dat de druk in het rubberprofiel na verloop van tijd afneemt. De bijzonderste reden is 
evenwel dat het verwezenlijken van de uitsparingen bij richtingsveranderingen (aan de greppels en 
kantstenen) zeer moeilijk is. Door de vervorming van het profiel is er geen goed contact tussen rubber 
en epoxybeton zodat er lekwegen ontstaan. Daarom werd later het rubberprofiel vastgekleefd. 
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Bij de nieuwere versies worden klauwprofielen verankerd in de epoxybalken. Het rubberprofiel kan 
dan degelijk geklemd worden in deze klauwprofielen zodat een waterdichte voeg bekomen wordt. Dd 
figuur toont een voorbeeld waarbij de klauwprofielen in aluminium zijn, verankerd met voorspanbouten 
in de epoxybalken. 

  

Bij de uitvoering moet er rekening mee gehouden worden dat epoxy een delicaat product is. De 
verwerking moet strikt volgens de regels gebeuren (min. temperatuur, max. relatieve vochtigheid, 
beperkte verwerkingstijd, geen dikke lagen ineens uit te voeren, enz. …). 

Daarom werden ook reeds varianten uitgevoerd met staalvezelbeton in plaats van met epoxybeton. 

 

3.3 Voegen met koperblad 

 

Dergelijke voegen werden dikwijls aangewend in de jaren '50, begin de jaren '60, voor voegen met 
beperkte dilatatie. 

 

Hierbij waren er twee types: 

- een koperblad doorhangend in de voeg en gevuld met voegvullingsproduct; 

- een koperblad, horizontaal dubbel omgeplooid omheen een koperen staafje, afgedekt met een laag 
gietasfalt en met de doorlopende verharding erboven. 
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Het koperblad gaat onvermijdelijk scheuren onder invloed van de opeenvolgende bewegingen en 
vooral door dwarse bewegingen. De verharding gaat in de omgeving van voeg scheuren en 
uitbrokkelen zodat er water kan doorsijpelen. 
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4 GLIJPLAATVOEGEN 
 

Bij dit type is de voeg afgedekt met een stalen plaat die aan één zijde is vastgeklemd en aan de 
andere zijde glijdt op een ondersteuning. Dit werd veel toegepast in de jaren '60, begin de jaren '70, 
voor dilataties van enkele centimeter. Ze werden uitgevoerd in gewoon staal en/of in gietstaal. Iedere 
dienst had hiervoor zo zijn eigen concept. Voorbeelden: 

 

 

 

 

Als bijzonderste problemen kunnen vermeld worden: 

- de ondersteuning van de glijplaat is haast nooit doorlopend, rekening houdend met de optredende 
vervormingen; 

- niet waterdicht; 

- vervuiling van de opening naast de glijplaat, mogelijkheid dat er vuil onder de glijplaat dringt; 

- gevoelig voor corrosie, moeilijk degelijk te beschermen. 

  

Zeer dikwijls komt de glijplaat na verloop van tijd los, zeker bij intens en zwaar verkeer. 

 

Dit type werd soms ook verzonken uitgevoerd, waarbij de verharding doorloopt over de voeg. Meestal 
gaat de verharding erboven scheuren en uitbrokkelen. 

 

Later zijn er diverse systemen op de markt gekomen waarbij de oplegging van de glijplaat verbeterd 
werd (in theorie althans) en werden er onder de voeg wateropvangsystemen ingebouwd. Deze 
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geraken echter na verloop van tijd volledig vervuild en zijn nagenoeg niet te onderhouden. Ze doen 
dan soms ook meer kwaad dan goed. 

  

Er zijn types waarbij de glijplaat bestaat uit verschillende elementen, vastgezet met bouten. Deze zijn 
onderhevig aan vermoeiingsverschijnselen zodat ze na verloop van tijd kunnen afbreken. Het begeven 
van één bout zal vlug aanleiding geven tot het begeven van de aanpalende bouten zodat elementen 
los komen. Dit kan tot gevaarlijke toestanden leiden voor het verkeer. 

 

 

  



 Uitzetvoegen van bruggen 

Cursus bruginspecteur  hoofdstuk 2.6 15  

5 GETANDE VOEGEN 
 

Door het gebruik van voegen met tanden die elkaar overlappen ontstaat er voor de voertuigen geen 
onderbreking van het lengteprofiel. Daarom kunnen ze aangewend worden bij grotere dilataties. 

 

5.1 Werkend als glijplaten 

 

Ten opzichte van de gewone glijplaatvoegen zijn ze nog veel gevoeliger voor vervuiling. Hierdoor kan 
de bewegende tandplaat klem geraken in de vaste tandplaat, waardoor zeer grote krachten op de 
scheenmuur kunnen overgebracht worden. Bij een inspectie werd aldus vastgesteld dat de 
scheenmuur bovenaan de beweging van de bovenbouw mee volgde ingevolge het klemraken van de 
voeg en dit met belangrijke schade voor gevolg. 

 

Bij scheve bruggen moeten de tanden gericht zijn volgens de langsas van de brug en moeten de 
opleggingen zo opgevat zijn dat er geen dwarse beweging mogelijk is. Bij scheve bruggen moet een 
dergelijke voeg dus steeds op maat gemaakt worden. 

 

Ook opvangsystemen voor het water geraken nog vlugger vervuild. 

 

Een dikwijls toegepaste variante hierop voorziet één van de tandplaten in rubber (type STUP). De 
andere tandplaat in staal is gevulkaniseerd op een laag rubber. De bedoeling was om aldus een 
betere ondersteuning van de glijplaat te verzekeren en beter de trillingen op te nemen. Een zwak punt 
is het risico voor het loskomen van de bevestigingsbouten na verloop van tijd. 
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5.2 Vrij uitkragend 

 

Als de uitkragingen groot zijn, worden de tanden zeer zwaar belast, zeker als er ook nog een 
niveauverschil optreedt. Verder treden ongeveer dezelfde problemen op als bij deze werkend als 
glijplaatvoeg. Aangezien het vuil er gemakkelijker doorvalt, is er minder kans op blokkeren. De 
waterafvoer eronder zal evenwel nog vlugger verstopt geraken. 
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Een moderne versie hiervan zijn de tandplaten in aluminium, met driehoekige tanden, met 
tussengeklemd rubberprofiel (type Wd van Cinec).  
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De bevestigingsbouten worden voorgespannen om loskomen te voorkomen en de invloed van 
vermoeiingsverschijnselen te reduceren. Door de driehoeksvorm van de tanden kunnen ze ook voor 
licht scheve bruggen aangewend worden. Beschadigde of losgekomen elementen kunnen relatief 
gemakkelijk vervangen worden. 
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6 COMPOUNDVOEGEN 

 

Merknamen: 

- Thormack (Oric) 

- Norma (Emergo) 

- Via Joint (Cinec) 

 

Deze voegen zijn de moderne versie van het vroeger soms toegepast systeem van een verzonken 
glijplaat. Een klassieke asfaltverharding boven een glijplaat gaat na verloop van tijd scheuren en 
uitbrokkelen. Bij dit type wordt in de zone boven de voeg de gewone verharding vervangen door een 
speciaal bitumineus mengsel dat een zekere elasticiteit bewaart en toch voldoende weerstand biedt 
aan de belasting door het verkeer. Voorafgaandelijk wordt de voeg afgedicht met een 
voegvullingsproduct en afgedekt met een metalen plaatje. 

 

Dit type voeg is alleen geschikt voor kleine dilataties (bv. aan vaste opleggingen). Het is mogelijk dat 
er in periodes van hevige koude wel scheuren in ontstaan. Normaal zullen deze achteraf (indien niet 
te veel vervuild) onder invloed van het verkeer en een hogere temperatuur opnieuw dichtgaan. 
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7 BIJZONDERE TYPES 
 

Met dragend elastisch profiel: rubberprofiel zonder inwendige stalen verstijvingsstaven 

 

 

 

Met dragend elastisch profiel: rubberprofiel met inwendige stalen verstijvingsstaven 
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8 DE SOEPELE PLAAT 
 

De soepele plaat is geen uitzetvoeg maar een middel om het aantal uitzetvoegen in een brug te 
verminderen. Daarom wordt ze in dit hoofdstuk behandeld. 

 

Uit het voorgaande blijkt reeds dat uitzetvoegen dure en kwetsbare onderdelen zijn van een brug. Het 
onderhoud en de eventuele vervanging is dikwijls moeilijk en ook zeer duur en gaat met belangrijke 
verkeershinder gepaard. Ook voor de weggebruiker en de omwonenden zijn voegen niet aangenaam. 

 

Bij een brug met meerdere, niet te grote, overspanningen kan men het aantal uitzetvoegen reduceren 
door een aantal aan elkaar palende overspanningen te verbinden met een soepele plaat. Deze plaat 
met een dikte van slechts 10 cm en een lengte van ongeveer 60 cm is normaal voldoende "soepel" of 
vervormbaar om de vervormingen van de aanliggende overspanningen te volgen. Anderzijds moet ze 
voldoende stevig zijn om de brugbedekking en de verkeerslasten te dragen. Bijgevolg zijn dergelijke 
platen zeer zwaar gewapend. De figuur toont het principe. 

 

Actueel voert men de soepele plaat meestal uit zoals schematisch weergegeven op de figuur, namelijk 
tussen twee dwarsdragers en de onderkant zichtbaar. In het verleden werd ze dikwijls uitgevoerd 
boven twee aanpalende dwarsdragers waarbij polystyreenplaten gebruikt werden voor het realiseren 
van de nodige uitsparingen. Zie onderstaande dwarsdoorsnede en perspectiefzicht. Een dergelijke 
uitvoering vereist veel zorg. Een nadeel is dat de soepele plaat niet meer zichtbaar is. Anderzijds blijft 
ze bij een eventueel begeven toch min of meer gesteund door de eronder gelegen dwarsdragers. 
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Een soepele plaat kan niet alleen gebruikt worden tussen twee overspanningen maar ook tussen een 
landhoofd met een vast steunpunt en een overspanning. Het principe van een soepele plaat werd 
vroeger ook dikwijls gebruikt voor de verbinding van vlotplaat en landhoofd. De figuur toont een 
combinatie van de twee. 

  

 

De ervaring leert dat bij een goede uitvoering de soepele plaat weinig of geen problemen geeft voor 
onderhoud. Een veel voorkomend probleem evenwel is het optreden van doorsijpelingen aan de 
zijdelingse uiteinden van de soepele plaat. 
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9 SLUITPLATEN BIJ BEWEEGBARE BRUGGEN 
 

Sluitplaten bij beweegbare bruggen zijn ingebetonneerde profielen die ervoor zorgen dat er in 
gesloten toestand een voeg is tussen brug en landhoofd. 
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1 INLEIDING 
 

Onder brugbedekking wordt verstaan het gehele pakket van alle lagen die op een brugdekplaat 
worden aangebracht. 

 

Normaal gezien bestaat deze uit de volgende (basis)lagen (in rijbaangedeelte) : 

- een afdichtingslaag (vroeger waterdichte rok genoemd); 

- een beschermingslaag (vroeger beschermrok genoemd); 

- een bovenlaag, opgebouwd uit een toplaag en eventueel een onderlaag. 

 

 

  

Onder de bedekking werd soms een profileerlaag voorzien (in cementmortel, in fijn beton of in licht 
beton) voor het realiseren van de verkanting of het verbeteren van het lengteprofiel. Bij nieuwbouw 
wordt dit normaal niet meer gedaan, soms is het noodzakelijk bij herstellingswerken. Zelfs aan de 
beste bedekking kan schade ontstaan ingevolge gebreken aan de profileerlaag (loskomen, opvriezen 
van met water verzadigd licht beton …). 

 

  



 Bedekkingen op betonnen brugdekken en waterafvoer 

Cursus bruginspecteur  hoofdstuk 2.7 3  

2 DE AFDICHTINGSLAAG 

2.1 Functie 

De afdichtingslaag moet een doeltreffende, duurzame bescherming vormen tegen alle indringing van 
(eventueel dooizouten bevattend) water in de bovenbouw, om aantasting van het betonnen of metalen 
brugdek en corrosie van onderdelen, betonstaal en voorspanstaal te voorkomen. 

 

  

 

In de jaren '60 is er een periode geweest waarin sommigen vonden dat een afdichtingslaag niet meer 
nodig was. Spanbeton werd als waterdicht beschouwd en een gewone asfaltverharding rechtstreeks 
op de brugdekplaat was ruimschoots voldoende. De gevolgen van deze ongelukkige visie zijn reeds 
enorm groot geweest en het einde van de problemen erdoor is nog niet in zicht. 

 

 

 

Voor afdichtingen worden er drie soorten materialen gebruikt namelijk gietasfalt, geprefabriceerde 
membranen en harsen.  
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2.2 Afdichtingslaag in gietasfalt 

Gietasfalt voor afdichtingen is een bij hoge temperatuur in een asfaltmenginstallatie bereid mengsel 
van zand, vulstof en bitumineus bindmiddel. Dit mengsel wordt aangebracht bij een temperatuur die 
normaal tussen 200 °C en 240 °C ligt. Bij deze temperatuur is het materiaal zeer vloeibaar zodat het 
door eenvoudig uitspreiden kan verwerkt worden en geen verdichting behoeft. Het type dat gebruikt 
wordt als afdichting is GAA-E (zie SB250 6-2.2.1.4.A). 

 

2.2.1 Gietasfalt op een betonnen drager 

 

  

 

Normaal bestaat de afdichting uit 2 lagen, met een totale dikte van 15 mm. De onderste laag wordt in 
principe bij een betonnen ondergrond altijd zonder hechting aan het brugdek uitgevoerd. Dit gebeurt 
door een glasvlies tussen de afdichting en het brugdek te leggen. Dit beletten van de hechting is 
volstrekt noodzakelijk om blaasvorming te voorkomen ten gevolge van de verdamping van vocht uit 
het beton door de hoge temperatuur van het gietasfalt. Onder het glasvlies en door het beton moeten 
er ontluchtingsbuisjes voorzien worden zodat de dampdruk via die weg kan ontsnappen. 

Het is weliswaar moeilijk om luchtbelvorming in ter plaatste gegoten mengsels te vermijden, maar het 
is zeer onwaarschijnlijk dat de gebreken van de tweede laag met die van de eerste zullen 
samenvallen (en dit is ook de rol van deze tweede laag). Bovendien worden de gebreken van de 
eerste laag bij de aanbrenging van de tweede laag gietasfalt gedeeltelijk goedgemaakt. Indien de 
beschermlaag in gietasfalt wordt uitgevoerd dan kan de afdichtingslaag in gietasfalt in één laag 
worden aangebracht met een dikte van 10 mm. 
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Rond onderbrekingen en aan de randen wordt het glasvlies onderbroken en brengt men kleefvernis 
aan zodat er in die zones wel hechting ontstaat. 

 

Vroeger werd dikwijls volgens een ruitvormig netwerk kleefvernis aangebracht met binnen elk vak een 
ontluchtingsbuisje. Het nut van dergelijke manier van werken wordt bediscussieerd. Het heeft 
voordelen maar bemoeilijkt de uitvoering. 

 

Gietasfalt is bijzonder geschikt voor brugdekken met een zwakke helling (minder dan 6 %) en waar 
geen al te grote tangentiële krachten optreden veroorzaakt door het verkeer (stoppen en vertrekken). 

Voor aansluitingen met verticale vlakken moet de afdichting van gietasfalt aangevuld worden met 
andere materialen, meestal een membraan. 

 

 

 

Afdichtingslagen in gietasfalt werden en worden nog steeds veel gebruikt. Het bijzonderste probleem 
dat kan optreden is dat het gietasfalt gaat vervormen of glijden onder invloed van hoge temperaturen 
en van het verkeer. Problemen kunnen zich ook voordoen bij gebrekkige aansluitingen aan de 
zogenaamde singuliere punten (waterslikkers, voegen, opstanden ….). Een nadeel van een niet-
hechtende afdichting is dat, bij een plaatselijke beschadiging, doorsijpelend water zich onder de 
afdichting kan verspreiden, een lek lokaliseren is dan moeilijk. 

 

2.2.2 Gietasfalt op een metalen drager 

 

De afdichting in gietasfalt voor een metalen brugdek is vrij identiek aan die van een betonnen drager. 
Op een metalen drager wordt de gietasfalt echter wel hechtend aangebracht daar de kans op het 
voorkomen van dampdrukken onbestaande is. Het kleefvernis wordt dus over de volledige oppervlakte 
van de constructie aangebracht. De hoeveelheid kleefvernis moet voldoende zijn om een eenvormig 
glanzend aspect te verkrijgen na droging.  

 

Het aanbrengen van de gietasfalt gebeurt gelijkaardig als bij een betonnen ondergrond, in 2 lagen met 
een nominale dikte van 15 mm. De samenstelling van het gietasfalt is hetzelfde. Ook hier dient in het 
geval de helling groter is dan 6% of bij aansluitingen op verticale vlakken, een geprefabriceerd 
membraan gebruikt te worden. 
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Alvorens de kleefvernis en afdichting aan te brengen moeten alle stalen oppervlakken 
voorafgaandelijk gestraald worden tot graad Sa 2½ en onmiddellijk behandeld met een 
corrosiebeschermingsproduct dat verenigbaar is met het gekozen afdichtingssysteem. De ondergrond 
dient zuiver te zijn, vrij van alle niet-hechtende deeltjes en materialen die de hechting van de 
afdichting negatief kunnen beïnvloeden. Voor elke hindernis die leidt tot waterstagnatie op het 
bovenvlak van de afdichting (uitzettingsvoegen, opstaande randen,...), plaatst men, zonder dat hun 
aantal kleiner is dan twee, spuiers die de bovenkant van de gietasfaltafdichting draineren.  

 

Men beoogt met de waterdichte bedekking de globale bescherming van het kunstwerk. Hiertoe sluit zij 
aan op de uitzettingsvoegen, op de waterslikkers en op elke andere uitrusting die vastzit aan het te 
beschermen oppervlak. Bovendien loopt ze zonder onderbreking door tot aan de randen van de 
constructie. Er wordt bijzondere zorg besteed aan de afwerking van de waterdichte bedekking rond 
alle structuurelementen (bv. de hangstangen van een bowstringbrug,...) en rond alle 
bevestigingsinrichtingen van de voorzieningen (bv. de verankeringen van de leuningen enz.). 

 

2.3 Afdichtingslaag met geprefabriceerde membranen 

Geprefabriceerde membranen die gebruikt kunnen worden zijn prefab op rol gemaakte gewapende 
membranen op basis van gemodificeerd bitumen.  

In het verleden werden in België ook andere soorten van membranen gebruikt om bruggen af te 
dichten. Het ging om gewapende membranen op basis van niet-gemodificeerd bitumen (geoxideerd 
bitumen), of kunststofmembranen (PVC, butyl …). Wegens lage prestaties of onverenigbaarheid met 
bitumineuze producten (die in beschermlagen worden verwerkt) worden deze membranen thans in 
België niet meer op bruggen toegepast. Sommige ervan worden echter nog steeds gebruikt voor 
andere toepassingen, bijvoorbeeld in parkeerdaken. 

 

  

 

De membraanafdichtingen kunnen genieten van een doorlopend gecontroleerde technische 
goedkeuring (ATG) verleend door de BUtgb. Hierdoor wordt gewaarborgd dat deze systemen 
beantwoorden aan de criteria die zijn vastgelegd in de goedkeuringsleidraad G0001. De aan te 
brengen membraanafdichting moet in principe over een ATG-certificaat beschikken. Een 
membraanafdichting die beschikt over een ATG-certificaat, is vrijgesteld van voorafgaande technische 
keuring. 

 

Afdichtingen van gewapende bitumineuze membranen vormen een systeem, dat opgebouwd is uit: 

- een primer, die voor de hechting op de ondergrond zorgt; 

- het gewapende bitumineuze membraan, dat het systeem waterdicht maakt. 
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De primer bestaat doorgaans uit bitumineus vernis. Naast bitumen kan dit vernis hechtverbeteraars 
bevatten, voor een grotere doeltreffendheid. Ook dampdichte impregneermiddelen kunnen als primer 
worden gebruikt in het geval van een betonnen ondergrond. Deze middelen zijn ondoorlatend voor 
waterdamp. Zij verminderen de blaasvorming en/of verkorten de wachttijd tussen het betonstorten (of 
het bijwerken met reparatiemortel) en de aanbrenging van de afdichtingslaag. Daarbij moet wel 
worden aangetoond dat het gebruikte product met het bitumineuze membraan te verenigen is. 

 

  

 

De membranen worden in de fabriek vervaardigd in de vorm van rollen met een gemiddelde lengte 
van 8 tot 10 m en een gemiddelde breedte van 1 m.  
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Bij machinale aanbrenging kunnen de rollen echter tot 100 m lang zijn. Het membraan is gewoonlijk 4 
tot 5 mm dik en voorzien van wapening, die vaak uit niet-geweven polyester of uit een composiet van 
glasvezel en niet-geweven polyester bestaat. 

 

  

   

 

Zoals eerder gezegd, vormen de primer en het membraan een afdichtingssysteem en moet altijd de 
primer worden gebruikt die bij het gekozen membraan hoort.  

 

Gewapende bitumineuze membranen worden gewoonlijk eenlaags toegepast en op de ondergrond 
gelast met volledige hechting. 

 

Bij gebruik van membranen moet het brugdek vlakker worden afgewerkt dan met gietasfalt. Het 
grootste risico is het optreden van blazen tijdens het aanbrengen van het membraan of achteraf bij het 
aanbrengen van de beschermingslaag. De risico's op beschadiging (scheurvorming, glijden ….) zijn 
afhankelijk van de aard van de membranen en de wijze van aanbrengen van membraan en 
beschermlaag. 

 

2.4 Afdichtingslaag op betonnen drager met harsen 

Met hars gebonden afdichtingen vormen een systeem, dat gewoonlijk opgebouwd is uit: 

 

- een primer, die voor de hechting op de ondergrond zorgt; 

- de afdichtingslaag; 

- een oppervlaktebehandeling, die hechting aan de beschermlaag mogelijk maakt. 

 

De primer om de afdichtingslaag op de ondergrond te doen hechten bestaat uit al of niet reactief en al 
of niet oplosmiddelgedragen hars. 
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Het gebruik van niet-reactieve harsen (bijvoorbeeld met een oplosmiddel) is af te raden. Zij hebben 
namelijk de eigenschap bij hoge temperatuur weker te worden, waardoor de hechting van de 
afdichtingslaag afneemt en blaasvorming tijdens de aanbrenging van de beschermlaag in de hand 
wordt gewerkt. Deze blaasvorming is in die zin noodlottig voor harshoudende afdichtingslagen, dat de 
hechting zich geenszins kan herstellen nadat de afdichting doorboord is. 

 

Het gemeenschappelijke kenmerk van alle harsafdichtingen is dat zij uitstekend op beton hechten. 

De overige eigenschappen (moduli, gedrag bij trek …) hangen van de mengselsamenstelling af. 

De harsafdichtingen kunnen genieten van een doorlopend gecontroleerde technische goedkeuring 
(ATG) verleend door de BUtgb. Hierdoor wordt gewaarborgd dat deze systemen beantwoorden aan 
de criteria die zijn vastgelegd in de goedkeuringsleidraad G0003. De aan te brengen harsafdichting 
moet in principe over een ATG-certificaat beschikken. Een membraanafdichting die beschikt over een 
ATG-certificaat, is vrijgesteld van voorafgaande technische keuring. 

 

De meeste harsen die als afdichtingslaag worden toegepast, behoren tot de groep van de 
thermohardende harsen: de verkregen polymeren zijn driedimensionale macromoleculen die geen 
aanleiding tot smelten geven wanneer de temperatuur toeneemt. 

 

Deze harsen worden onderverdeeld in twee grote categorieën: plastomere harsen, die in het 
temperatuurgebied waarin zij worden gebruikt enige plastische vervorming vertonen, en elastomere 
harsen, die zich elastisch gedragen. 

Anders dan gewapende bitumineuze membranen, die geprefabriceerd zijn, worden harsafdichtingen 
ter plaatse bereid door twee, drie of zelfs vier bestanddelen – hars, verharder, versneller (voor 
acrylharsen en onverzadigde polyesters) en katalysator – in zeer nauwkeurig vastgelegde 
verhoudingen tot een volkomen homogeen geheel te vermengen. 

 

Het mengsel kan in een pot worden bereid en vervolgens worden uitgespreid (borstel, vloertrekker, rol 
…), maar meestal vindt de menging net voor de verwerking plaats in een spuitmachine, waarna het 
mengsel met een pistool in twee lagen wordt gespoten. De tweede laag dekt dan de eventuele 
gebreken die inherent zijn aan ter plaatse gegoten of gespoten afdichtingen, zoals insluiting van 
luchtbellen of onvoldoende dekking van de ondergrond. 
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De lagen kunnen al of niet worden gewapend; de totale dikte van de afdichtingslaag bedraagt 
doorgaans tussen 2,5 en 4 mm, waardoor het gewicht beperkt blijft. Dit brengt evenwel mee dat het 
brugdek zeer vlak moet afgewerkt worden. 

 

De aard van de oppervlakbehandeling (ook kleeflaag genoemd) wordt door het afdichtingssysteem 
bepaald en kan verschillen naargelang van de soort van beschermlaag waarmee het systeem 
verenigbaar is. Het kan om een hars- of een bitumineus (gietasfalt) product gaan. 

 

Bij een harskleeflaag wordt vaak mechanische hechting van de beschermlaag bewerkstelligd door de 
laag met kwarts af te strooien voordat de vervlechting van het hars voltooid is. 

Voor een bitumineuze oppervlakte behandeling worden vernissen, emulsies of gemodificeerde 
bitumina gebruikt.  
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3 DE BESCHERMINGSLAAG 

3.1 Functie 

De meeste materialen gebruikt voor de afdichting zijn maar matig bestand tegen rechtstreekse 
thermische en mechanische werkingen (bouwverkeer, aanbrenging van de bovenste lagen van de 
bedekking …). Daarom wordt een beschermingslaag aangebracht om de invloed van deze werkingen 
tot een aanvaardbaar niveau te reduceren. 

 

3.2 Beschermingslaag in gietasfalt 

Een beschermlaag in gietasfalt kan op alle types afdichtingslagen worden toegepast zolang de 
resulterende helling niet groter is dan 6%. 

Het gietasfalt is vergelijkbaar met dat van de afdichtingslaag maar bevat om stabiliteitsredenen 
aanzienlijk minder bindmiddel, het gebruikte type is GAB-D (zie SB250 6-2.2.1.4.B). De laag wordt in 
één keer aangebracht in een dikte van 30 mm, rechtstreeks op de onderliggende laag. Naast haar 
beschermende functie vult de beschermingslaag de afdichting in haar rol aan. 

 

  

 

3.3 Beschermingslaag in bitumineus beton  

Deze beschermingslaag kan toegepast worden bij een afdichtingslaag uit gietasfalt of een membraan. 
Vroeger werd deze ook toegepast op een harsafdichting maar dat blijkt geen goede combinatie te zijn 
daar de asfaltbetonlaag soms de harslaag perforeerde wat uiteraard nefast is voor de afdichting.  

 

Meestal wordt het type AB-3C (cf. SB250 9-8.1.3.4.B) toegepast als beschermingslaag in een dikte 
van 40 mm. Bij een renovatie kan een dikte van 30 mm worden toegepast mits het type AB-3D wordt 
gebruikt. Een beschermingslaag in AB-3C mag slechts gebruikt worden op oppervlakken met een 
resulterende helling die niet groter is dan 15 %.  

 

De verwerkingstemperatuur is lager (120 tot 160 °C) dan gietasfalt. Het bitumineus beton moet 
verdicht worden om de toereikende mechanische kenmerken te bezorgen. 

 

3.4 Beschermingslaag met geprefabriceerde membranen 

In de zones buiten de rijbaan kan de afdichting in sommige gevallen beschermd worden door middel 
van geprefabriceerde membranen. Dit moet zeker in de zones waar geen gietasfalt of bitumineus 
beton kan gebruikt worden (bv. aan opstanden) of waar de resulterende helling groter is dan 6%. De 
membranen zijn van dezelfde aard als deze gebruikt voor afdichtingslagen, hier moeten ze in het 
bijzonder over een grote weerstand tegen indrukking beschikken. 
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4 DE BOVENLAAG IN HET RIJBAANGEDEELTE 
 

Bovenop de afdichtings- en beschermingslaag wordt een onderlaag en toplaag aangebracht of kan 
een verharding in doorgaand gewapend beton worden gebruikt. 

 

De onderlaag kan bestaan uit asfaltmengsels APO, AVS, AB-3 of ABT volgens NBN-EN 13108-1. 

(zie SB250 6-2.2.1.1) 

 

- APO (= Asfalt met Prestatiekenmerken voor Onderlagen) is een klassieke AB maar waarbij 
gekozen werd om het mengsel te karakteriseren via prestatiekenmerken, wordt gebruikt voor 
wegen van bouwklasse B1 t.e.m. B5. 

 

- AVS (= Asfalt met Verhoogde Stijfheid) is de aangewezen onderlaag voor de bouwklassen B1 
t.e.m. B5 en vooral aangewezen bij autosnelwegen. 

 

- AB-3 (= Asfaltbeton met zandskelet) als onderlaag worden asfaltmengsels AB-3A en AB-3B 
gebruikt, zij zijn enkel geschikt voor wegen van bouwklasse B6 t.e.m. B10 en BF. 

 

- ABT (= Asfaltbeton voor tussenlagen bij betonverhardingen). Dit is een variant op de onderlaag 
AB-3B, maar met een hoger bindmiddelgehalte en verplicht gebruik van vulstof type I. Hierdoor is 
het mengsel beter verwerkbaar en meer vervormbaar, waardoor het ook beter de beweging van de 
betonplaten kan opvangen.  

 

De toplaag kan bestaan uit verschillende asfaltmengseltypes: (zie SB250 6-2.2.1.2) 

 

- AB = Asfaltbeton  

- SMA = Splitmastiekasfalt  

- ZOA = drainerend asfalt of zeer open asfalt 

- GA = gietasfalt 

- Gekleurd asfalt waar het bindmiddel pigmenteerbaar is. 
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5 WATERDICHTE TOPLAAG 

5.1 Waterdichte toplaag op een betonnen drager 

Het aanbrengen van een waterdichte toplaag op een betonnen drager is slechts toegelaten in zones 
die hoogstens door fiets- of voetgangersverkeer worden belast, zoals fietspaden, voetpaden, 
opstaande randen buiten de rijweg, randbalken onder de leuning, enz. 

 

 

 

Het aanbrengen van een waterdichte toplaag op een betonnen drager omvat: 

- de voorbereiding en het vooraf reinigen van de drager waarop de waterdichte bedekking in 
vloeibaar aangebracht hars wordt aangebracht; 

- de voorbereiding omvat eveneens het aanbrengen van een impregneervernis;  

- het aanbrengen van de waterdichte toplaag in vloeibaar aangebracht hars.  

 

Het beton dient voldoende voorbereid te worden alvorens de eerste harslaag kan worden 
aangebracht:  

- Het vochtgehalte van het beton, gemeten met de calciumcarbidmethode, mag hoogstens 2,5% 
bedragen. 

- Het oppervlak wordt na het kogelstralen ontstoft. 

- Op de schone, droge, vetvrije en goed samenhangende ondergrond wordt dan dadelijk na het 
ontstoffen het impregneervernis voor beton naadloos in een continue film aangebracht over de 
totale oppervlakte. De temperatuur van de drager bedraagt dan minstens 3 °C hoger dan het 
heersende dauwpunt en de luchttemperatuur is minstens 10°C. 

- Als na het aanbrengen van de impregneervernis als gevolg van de porositeit van de ondergrond 
blijkt dat alle poriën niet zijn gevuld, brengt de aannemer een tweede laag impregneervernis aan 
tot effectief een continue naadloze film wordt verkregen. 

- De afdichting wordt niet eerder aangebracht dan nadat de op de technische fiche van het systeem 
voorziene droogtijd van het impregneervernis is verstreken. 
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- Indien het impregneervernis onbedekt zal blijven voor een periode die groter is dan zeven dagen, 
wordt het rijkelijk ingestrooid met ovengedroogd stofvrij zand. In dit geval zal het losliggend 
overtollig zand keurig worden weggeborsteld vóór het aanbrengen van de waterdichte toplaag. 

 

Wanneer er nog een oude harslaag aanwezig is als drager dan wordt deze met de bikhamer en/of met 
andere mechanische hulpmiddelen van alle niet-hechtende delen ontdaan. In alle gevallen wordt er 
stofarm gekogelstraald. Buiten de delen die na deze behandelingen nog goed hechten, wordt de rest 
van de oude harslaag behandeld zoals hierboven beschreven bij een normale voorbereiding. 

 

De eerste laag hars van de waterdichte toplaag wordt over de totale oppervlakte van de drager 
naadloos, uniform en continu aangebracht tot een droge nominale dikte die minstens overeenstemt 
met de in de technische fiche van het systeem opgegeven dikte. Op deze uitgeharde eerste laag hars 
worden enkele controles uitgevoerd zoals bepaling van de gemiddelde dikte, hardheid en hechting. 

 

  

 

Niet eerder dan na het verstrijken van de termijn, opgegeven in de technische fiche van het systeem 
maar ten laatste na zeven dagen uitharden wordt op de uitgeharde eerste laag hars de tweede laag 
hars van de waterdichte toplaag naadloos, uniform en continu aangebracht. De nominale dikte van de 
tweede laag hars van de waterdichte toplaag, niet ingestrooid gemeten, is minstens gelijk aan deze 
die is weergegeven in de technische fiche van het systeem. 

 

De nog uithardende tweede laag hars van de waterdichte toplaag wordt met minstens 10 kg 
instrooimateriaal per m² ingestrooid tot geen hars meer zichtbaar is. 

Door het instrooien blijft een deel van het instrooimateriaal in de uitgeharde tweede laag hars achter; 
het overtollig instrooimateriaal wordt na de volledige uitharding van de tweede laag hars 
weggeborsteld. Het instrooimateriaal bepaalt het antislipeffect, de slijtweerstand en de kleur. Het 
instrooimateriaal moet verticaal in het hars vallen; anders ontstaan er ruggen met een slechte vlakheid 
als gevolg. 

 

5.2 Waterdichte toplaag op een metalen drager 

 

Het aanbrengen van een waterdichte bedekking in vloeibaar aangebracht hars op een metalen drager 
omvat: 

- De voorbereiding en het vooraf reinigen van de drager waarop de waterdichte bedekking in 
vloeibaar aangebracht hars wordt aangebracht. 

- Het aanbrengen van de waterdichte bedekking in vloeibaar aangebracht hars. 

 

Het hars wordt vloeibaar aangebracht in twee lagen. 

Als vloeibaar aan te brengen hars zijn de volgende oplosmiddelvrije producten toegelaten: 
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- Tweecomponenten-epoxyhars met epoxy (op basis van epichloorhydrine en difenolpropaan) en 
een polyamine als verharder; 

- Tweecomponenten-polyurethaan met vertakte polyolen en isocyanaathars als verharder. 

- Polyurea 

Koolteerproducten worden niet toegelaten. 

 

De metalen ondergrond dient voldoende te worden voorbereid alvorens de eerste harslaag aan te 
brengen 

- Walshuid, roest, splinters, overdikten van eventuele stompe lasnaden, lasspatten, vet, olie, 
zouten, stof, vuil en andere verontreinigingen worden van de dekplaat verwijderd voor verdere 
oppervlaktebehandeling plaatsvindt.  

- Na het zuiver maken van de ondergrond wordt goed nagespoeld met zuiver water om alle 
restanten van het oppervlak te verwijderen en worden resterende druppels verwijderd. 

- Onmiddellijk vóór het aanbrengen van de wegbekleding wordt het onderliggende metalen 
contactoppervlak gestraald tot reinheidsgraad Sa 2 ½. 

- Na het stralen wordt het oppervlak steeds ontstoft. Dit gebeurt bij voorkeur door opzuigen. 
Roestvorming en verontreinigingen (vetten,…) moeten vermeden worden.  

- Als de afdichting niet binnen twee uur wordt aangebracht, is het nodig een voorlopige 
corrosiewerende behandeling aan te brengen. Deze wordt verwijderd vóór het aanbrengen van 
de eigenlijke wegdekbekleding. 

- Bij een aluminium ondergrond dient onmiddellijk na de voorbereiding een wash-primer worden 
aangebracht. 

 

Wanneer nog oude harsverharding aanwezig is dan wordt deze bij voorkeur geheel verwijderd, tenzij 
anders omschreven. 

Indien een deel van de oude verharding blijft, wordt de ondergrond met de bikhamer en/of met andere 
mechanische hulpmiddelen van alle niet-hechtende delen ontdaan. Daarna wordt het oppervlak 
gestraald tot reinheidsgraad P Sa 2½ volgens NBN EN ISO 8501-1:2007. Dit betekent dat de delen 
waar de oude verharding verwijderd werd en de plaatsen met roest gestraald worden tot 
reinheidsgraad Sa 2 ½. Uiteindelijk word alles ontstoft en kan de nieuwe harslaag aangebracht 
worden. 

 

  

 

Het hars wordt vloeibaar aangebracht in twee lagen met respectievelijke dikten zoals aangegeven in 
de opdrachtdocumenten. 

Het aanbrengen van de perfect gedoseerde homogene massa gebeurt door uitgieten en verdelen met 
een plakspaan, tandenkam of ontluchtingsrol. 

De eerste laag hars van de waterdichte bedekking in vloeibaar aangebracht hars wordt in constante 
laagdikte over de totale oppervlakte van de drager aangebracht tot het bekomen van een egaal 
oppervlak. De droge nominale dikte bedraagt 2 mm.  
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Voor opstaande randen mag een thixotrope variant worden gebruikt. Als variant kan in het werkhuis 
na stralen tot reinheidsgraad Sa 3 een metallisatie (ZnAl15)120 aangebracht worden. De afdichting 
moet nadien de metallisatie overlappen. Na het aanbrengen van de eerste laag worden er controles 
uitgevoerd waar de gemiddelde dikte en hechtsterkte bepaald worden 

 

Ook de tweede laag hars van de waterdichte bedekking in vloeibaar aangebracht hars wordt in 
constante laagdikte over de totale oppervlakte van de drager aangebracht tot het bekomen van een 
egaal oppervlak. De tijd tussen het aanbrengen is afhankelijk van de voorschriften van de leverancier; 
het aanbrengen van de tweede laag gebeurt ten vroegste na één dag uitharden en ten laatste na 
zeven dagen uitharden. 

 

  

 

De nominale dikte van de tweede laag hars van de waterdichte bedekking in vloeibaar aangebracht 
hars is: 

- 3 mm op de rijweg; 

- 1,5 mm buiten de rijweg. 

 

Direct na het aanbrengen van de tweede laag hars van de waterdichte bedekking in vloeibaar 
aangebracht hars wordt deze in overdaad ingestrooid met instrooimateriaal tot geen hars meer 
zichtbaar is. De massadosering is afhankelijk van de korrelverdelingskromme en de maximale 
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korrelgrootte. De korrel moet 3/4 gevangen zijn in de toplaag. Het instrooimateriaal moet verticaal in 
het hars vallen; anders ontstaan er rimpels met een slechte vlakheid als gevolg. 

Door het instrooien blijft een deel van het instrooimateriaal in de uitgeharde tweede laag hars achter; 
het overtollig instrooimateriaal wordt na de volledige uitharding van de tweede laag hars weggezogen.  

Het instrooimateriaal bepaalt het antislipeffect, de slijtweerstand en de kleur.  

Op de rijweg wordt gecalcineerd bauxiet of siliciumcarbide (zwartgrijze kleur) ingestrooid tot een totale 
dikte van 7,5 mm. Buiten de rijweg gebruikt men (gekleurd) kwarts (grof zand; 1 tot 2 mm) tot een 
totale dikte van 4,5 mm.  

 

   

 

Het eindresultaat van de waterdichte bedekking in vloeibaar aangebracht hars is een bekleding die 
flexibel, licht in gewicht, chemisch resistent en waterdicht is; alsook antislipeigenschappen heeft en 
een hoge slijtvastheid. 

Op het eindresultaat worden de volgende controles uitgevoerd: 

- De vlakheid en de wrijvingscoëfficiënt worden getoetst aan de desbetreffende voorschriften van SB 
250-6-2.5.2.9. 

- De totale laagdikte: De laagdikte wordt gemeten met een laagdiktemeter volgens de norm NBN EN 
ISO 2178:1995 (magnetische meetmethode). Bij controle met een laagdiktemeter worden in 
principe 3 metingen per m² uitgevoerd. Op een groep van metingen moet minimum 80 % van de 
metingen groter zijn dan de voorgeschreven minimum laagdikte. De overige 20 % mogen lager zijn 
dan het vooropgestelde minimum, echter niet lager dan 80 % van deze waarde (80/20-regel). 

- De gemiddelde hechtsterkte tussen de onderlinge lagen en/of de ondergrond, gemeten volgens de 
norm NBN EN ISO 4624:2003, moet minimaal 4 N/mm² (= 4 MPa) bedragen. Geen enkele 
individuele waarde mag kleiner zijn dan 1,5 N/mm². De controle van de hechting is destructief en 
wordt dan ook tot het minimum herleid. De slijtlaag moet hersteld worden. Na herstelling blijft dit 
een zwakke plek. De hechtsterkte wordt daarom niet gemeten in het toekomstige wielspoor. In het 
begin wordt één meting per 10 m² uitgevoerd. In functie van de behaalde resultaten wordt het 
aantal metingen verhoogd of verlaagd. De hechtproef vindt plaats nadat het materiaal is uitgehard 
conform de technische specificaties van de leverancier. 

- Het oppervlak mag geen gebreken (blazen, vuilinsluitingen,…) vertonen. 
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6 TOEBEHOREN VAN DE RIJBAAN EN WATERAFVOER 
 

Dit punt behandelt de buiten de rijbaan gelegen gedeelten van de bedekking alsmede de inrichtingen 
voor de waterafvoer tot aan de aansluitingen op de afvoerbuizen. 

 

De figuur toont een principetekening met de mogelijke onderdelen van de zones van het toebehoren. 
De afdichtingslaag en beschermingslaag zijn er normaal identiek als deze onder de rijbaan. De 
bovenlaag wordt gekozen naargelang de functie van het onderdeel 

  

 

 

- Toebehoren van de rijbaan: 

- 1. Buitenrand 

- 2. Binnenrand 

- 3. Verankeringsvoetstuk 

- 4. Voetpad 

- 5. Watergreppel 

- 6. Kantstrook 

- 7. Fietspad 

- 8. Kant- of schampsteen 

 

- Waterafvoer: 

-  9. Ontluchtingsbuisje 

- 10. Drainage-inrichting dwars en/of langs 

- 11. Spuier 

- 12. Waterslikker  

 

Vooraleer de onderdelen afzonderlijk te behandelen, kunnen een aantal gemeenschappelijk vereisten 
vermeld worden, voornamelijk in verband met de evacuatie van het neerslagwater. 

 

- Het niveau van het bovenvlak van elk onderdeel en de helling ervan moeten zodanig zijn dat een 
vlotte afvoer naar de waterslikkers mogelijk is. 

- Zelfs met de beste bedekking moet men ervan uitgaan dat de bovenlaag, zowel in het 
rijbaangedeelte als erbuiten, niet waterdicht is en zeker niet blijft. Het neerslagwater dat tot op de 
afdichtingslaag kan doordringen moet met een drainering op de laagste punten worden 
opgevangen en afgevoerd. 

- De schade die veroorzaakt wordt door stagnerend en infiltrerend water omwille van gebrekkig 
onderhoud van de verschillende onderdelen, kan immers leiden tot een in de tijd exponentieel 
toenemende totale kost. 
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6.1 Buitenranden 

De buitenranden vormen de eindelementen van het dwarsprofiel van het brugdek.  

Er bestaan diverse varianten om deze buitenranden te realiseren, in combinatie met oplossingen voor 
aangrenzende elementen zoals voetpaden, verankeringsvoetstukken voor geleideconstructies, enz..  

Deze buitenranden kunnen bestaan uit een of meer van de volgende onderdelen: de opstand, de 
parementplaat, het draagstuk van deze plaat, en de deksteen onder de leuning. 

 

1: brugdek 2: opstand  3: draagstuk met parementplaat 

 

Dekstenen onder de leuning worden bij nieuwe bruggen niet meer geplaatst. Men kan ze wel nog 
aantreffen bij bestaande bruggen, zelfs al worden die gerestaureerd. 

In het geval er dekstenen gebruikt worden, dan is het niet overbodig het algemene afdichtingssysteem 
aan te vullen door bij het aanbrengen van de blauwe hardstenen bepaalde voorzieningen te treffen 
zoals soepele, waterdichte voegen tussen de stenen en waterdichtheid ter plaatse van de 
ankerstaven. 

De parementplaat heeft voornamelijk een esthetische functie: bijvoorbeeld om nutsleidingen of 
hoogteverschillen tussen randbalken te verbergen. Deze parementplaten en hun draagstuk worden 
meestal uitgevoerd in (geprefabriceerd) beton. Actueel wendt men ook al eens metalen platen aan 
(aluminium, verzinkte of gemetalliseerde staalplaat), die rechtstreeks op de rand van de brugdekplaat 
worden bevestigd. 

Naast het vervullen van een eventuele esthetische functie (wanneer er geen parementplaat is) bieden 
opstanden verscheidene mogelijkheden:  

- het lengteprofiel aan de rand van het kunstwerk corrigeren en bijgevolg het niveau van de 
bovenvlakken van de trottoirs en de bedekking aanpassen;  

- de leuning (of geleiderail) en de eventuele parementplaten vastzetten;  

- als kantopsluiting dienen om de horizontale krachten op te vangen die de kantstenen of binnenste 
geleiderails overbrengen;  

- het uiteinde van de afdichting vastmaken.  

Een buitenrand bestaat dan ook minstens uit een opstand. 
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De opstand van de buitenrand is normaal ononderbroken en houdt dan ook het water dat in de 
bedekking is gedrongen binnen de brug, waar het dankzij de dwarshelling van de brugdekplaat (ten 
minste 2 %) naar de waterafvoerinrichtingen geleid wordt, en waar het gedraineerd moet worden. 

 

Er bestaan talloze procédé's om buitenranden uit te voeren. In België was de gebruikelijke praktijk zo 
dat doorgaans een deksteen op de opstand werd aangebracht. Actueel wordt deze oplossing niet 
langer toegepast bij nieuwbouw. 

Ook parementplaten worden actueel niet meer toegepast, maar kunnen wel nog voorkomen op 
bestaande bruggen. 

 

De opstand wordt in een tweede fase gebetonneerd zodat een correctie van het lengteprofiel nog 
mogelijk is. Anderzijds vormt de stortnaad een zwak punt voor waterdoorsijpelingen bij schade aan de 
afdichting. Een uitvoering zoals met een iets hoger gelegen stortnaad is daarom aangewezen.  

 

De hoogte van de opstand van de buitenrand is afhankelijk van de gebruikte materialen en de 
hoogteligging van het trottoir, en houdt verband met stabiliteitsoverwegingen (kantopsluiting,...).  

Het bovenvlak van de opstand moet altijd hoger liggen dan dat van de brugdekplaat. Is dat niet het 
geval, dan kan het water niet binnen de brug worden gehouden. Om waterdichtheidsredenen is het 
gewenst dat het bovenvlak van de opstand van de uitkraging hoger komt dan het bovenvlak van het 
trottoir, bij voorkeur minstens 100 mm 

 

Uit de huidige ervaring blijkt dat opstanden van buitenranden veel schade lijden door klimatologische 
en chemische invloeden (water, vorst, dooizouten). Er is immers veel gevaar dat water dat dooizouten 
bevat in het beton van de opstand dringt, aangezien de afdichting door talrijke ankerstaven is 
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doorboord. Deze situatie dient te worden verholpen door ofwel de kwaliteit van het beton (EE4, 
betondekking,…) te verbeteren ofwel de afdichting van deze opstanden doeltreffender te maken. Nog 
beter is deze twee maatregelen te combineren.  

 

Deze principes gelden ook voor andere gedeelten van de buitenrand die niet of onvoldoende tegen de 
inwerking van dooizouten zijn beschermd, of die nu geprefabriceerd (parementplaat, ...) of in het werk 
gestort (parementplaat, New Jersey beveiligingsconstructie, …) zijn. 

  

Om het lengteprofiel te corrigeren werd er vroeger soms een dikke mortellaag onder de deksteen 
aangebracht, zelfs aangevuld met baksteenmetselwerk. De gecombineerde werking van water, 
dooizouten en vorst leidt tot een volledige verwering van deze laag. 

  

 

Vroeger werden niet altijd soepele voegen voorzien tussen de dekstenen in blauwe hardsteen. Bij 
bruggen in spanbeton, die verkorten door de krimp en de kruip, heeft dit dikwijls geleid tot schade aan 
de dekstenen die onder druk komen (afspringende hoeken, barsten in langsrichting). Dit kan tot 
gevaarlijke toestanden leiden bij een ondergelegen weg. 
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6.2 Binnenranden 

Binnenranden onderscheiden zich hierin van de buitenranden van de brug, dat er doorgaans geen 
elementen zoals parementplaat of leuning aan of op moeten worden bevestigd. Deze randen dienen 
dus voornamelijk om de brugbedekking zijdelings op te sluiten en om de afdichting vast te maken, 
zodat er geen water onder kan doordringen.  

Voor het ontwerp van binnenranden kan worden uitgegaan van wat bij de buitenranden is gezegd over 
betonstorting in twee fasen, bescherming tegen dooizouten en de hoogte van de opstand. 

 

De binnenranden moeten afgedicht worden. Hierbij dient een onderscheid gemaakt te worden tussen 
binnenranden, waarvan de verticale buitenzijde toegankelijk is en deze met een niet-toegankelijke 
buitenzijde. 

 

 

In het geval van een toegankelijke achterzijde zijn enkel membranen of harsafdichtingen geschikt als 
afdichting wegens de aanwezigheid van de verticale randen. 

Bij een niet-toegankelijke achterzijde wordt een soepele afdichting doorlopend aangebracht. De 
afdichting wordt dus ononderbroken boven de voeg tussen de twee brughelften geplaatst, dit voor 
zover de relatieve beweging tussen beide brughelften beperkt is en er geen al te grote 
zettingsverschillen te vrezen vallen.  

 

 

 

Deze afdichtingen moeten beschermd worden door een beschermlaag, zeker ingeval van mogelijke 
beschadiging door rechtstreekse blootstelling aan het verkeer. Men beveelt zelfs aan 
veiligheidsvoorzieningen aan te brengen vóór de opstaande randen, om ze tegen eventuele schokken 
van het verkeer te beschermen. 

Bij grote zettingsverschillen kan overwogen worden om een volwaardige uitzettingsvoeg in langszin te 
plaatsen. 

 

In de meeste gevallen zal de bescherming beperkt blijven tot de beschermlaag, die bestaat uit 
hetzelfde product als de afdichting (beschermingsmembraan ter bescherming van een 
afdichtingsmembraan; beschermingshars ter bescherming van een afdichtingshars). Voorwaarde is 
wel dat deze producten voldoende weerstand bezitten tegen doorponsing, doorboring en UV-straling. 
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6.3 Verankeringsvoetstukken voor geleiderails 

Deze voetstukken hebben als functie de geleiderails of beveiligingsconstructies, waarop zich grote 
horizontale stoten kunnen voordoen, te verankeren. 

 

Indien mogelijk worden verankeringsblokken gebruikt die geen geheel vormen met het brugdek. Deze 
oplossing biedt het voordeel dat de afdichting niet moet worden onderbroken, aangezien de 
verankeringsblokken vrij op de van haar beschermingslaag voorziene afdichting worden aangebracht.  

 

Een New-Jersey-stootband is een voorbeeld waarbij de afdichtingslaag niet moet onderbroken 
worden. Er moeten wel ruime doorvoeropeningen zijn voor de waterafvoer. Met een ter plaatse 
gestorte stootband, uitgevoerd met een glijbekisting, is het gemakkelijk deze op de juiste plaats (niet 
te hoog en niet te laag) te verwezenlijken. Deze doorvoeropeningen hebben ook de neiging vlug te 
verstoppen. Indien de afdichtingslaag ooit moet vernieuwd worden, moet ook de stootband 
opgebroken worden.  
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Met geprefabriceerde elementen op steunen (zodat het water er onderdoor kan lopen) heeft men al 
deze nadelen niet. 

 

Deze oplossing is evenwel slechts aanvaardbaar als gewaarborgd is dat het geheel voetstuk-
geleiderail niet zal kantelen wanneer het door een voertuig wordt aangestoten.  

 

Wanneer het geheel voetstuk-geleiderail niet uit zichzelf kantelvast is en elke mogelijkheid tot kantelen 
om veiligheidsredenen (bijvoorbeeld gevaar dat het voetstuk op de onder de brug doorgaande weg 
valt) dient te worden uitgesloten, moet het voetstuk een geheel vormen met het brugdek wat een 
onderbreking van de afdichtingslaag betekent met bijgevolg verhoogde risico's voor infiltraties. 

 

In het geval van een doorlopende betonnen band ontstaat dikwijls een "waterbak" tussen buitenrand 
en voetstuk en is een zeer goede drainering noodzakelijk. 

 

6.4 Voetpaden 

 

Voetpaden, ook wel trottoirs genoemd, van een kunstwerk zijn gedeelten die tussen de binnen- of 
buitenranden en de rijbaan of tussen twee gedeelten van de rijbaan (middenberm) liggen en geen 
watergoot, kantstrook, verankeringsvoetstuk, kantstenen of fietspad vormen. Als zodanig beschouwd 
dienen trottoirs als openbare doorgang voor voetgangers of als dienstdoorgang voor het 
onderhoudspersoneel. 

 

Algemeen dient uiteraard gelet te worden dat bij een voetpad: 

- er een voldoende helling (minstens 2%) van het bovenvlak gerealiseerd wordt richting de 
waterafvoerinrichting; 

- het niveau t.o.v. watergoten en andere in de zone naast de rijbaan gelegen elementen 
gerespecteerd blijft; 

- bij de aansluiting aan naastgelegen elementen (bestaande uit een ander materiaal) een langsvoeg 
gecreëerd wordt met een geprefabriceerde voegband of groef met voegvullingsmassa om de kans 
op loskomen tegen te gaan. 

 

Men heeft er altijd belang bij de toplaag zo ondoorlatend mogelijk te maken (waterdichte materialen, 
geen naden of voegen), om de indringing van water te beperken.  

Als een tussenlaag nodig is, verdient het aanbeveling ze in drainerende materialen uit te voeren. Dit 
houdt in dat het draineerwater moet kunnen wegvloeien. Niet-drainerende materialen (en drainerende 
materialen zonder waterafvoer) blijven immers verzadigd met water en lopen het gevaar spoedig te 
worden beschadigd (onthulling van aggregaten, inwerking van vorst).  

Als er gevaar is voor waterindringing in de brugbedekking (niet-waterdichte toplaag, beschadigde 
voegen of naden, ...) is het altijd gewenst een drainage-inrichting juist boven de afdichting aan te 
brengen, welk type van materiaal ook voor de verharding wordt gekozen. Deze drainage-inrichting is 
doorgaans te verenigen met de materialen die in de bovenliggende lagen van de trottoirverharding 
worden toegepast. Deze drainage kan vanzelfsprekend alleen worden aanbevolen als voor afvoer van 
het draineerwater wordt gezorgd. De beschrijving van deze drainage-inrichting wordt verder in deze 
cursus besproken. 

 

6.4.1 Toplagen voor een voetpad 

6.4.1.1 Met betontegels 

De eertijds klassieke maar thans in onbruik geraakte oplossing. Zij biedt het voordeel dat de 
verharding in zekere mate kan worden opgebroken, maar maakt geen uitvulling mogelijk (zodat in dit 
geval een tussenlaag nodig is) en vormt een bijzonder doorlatend oppervlak wegens de talrijke 
voegen. 
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Een voetpad in betontegels op een uitvullaag in zand of zandcement (gestabiliseerd zand) is de 
klassieke oplossing met de al even klassieke gebreken. De betegeling is, wegens het groot aantal 
voegen, niet waterdicht zodat het neerslagwater in de zandvulling dringt. Het blijft er veelal opgesloten 
en vormt een bedreiging voor het structuurbeton de dag dat de afdichting een gebrek vertoont. De 
"waterbak" kan ook overlopen via de voegen onder en tussen de dekstenen. 

 

Door inklinking van het zandbed doen zich gemakkelijk verzakkingen voor zodat plassen ontstaan en 
er nog meer water in de zandvulling dringt. Zeer dikwijls ontstaan er opstuikingen van tegels ingevolge 
de uitzetting bij zonbestraling. Bij afkoeling komen de tegels nooit terug op hun oorspronkelijke plaats, 
ontstane spleten worden gevuld met vuil zodat het schadeproces bij een volgende opwarming kan 
verdergaan. Dwarse voegen gevuld met voegvullingsmassa op regelmatige afstanden kunnen dit 
fenomeen wat afremmen. 

 

 

De zandvulling werd ook dikwijls gebruikt om er leidingen in te leggen, meestal in wachtbuizen. Een 
groot aantal wachtbuizen kan een behoorlijke aanvulling en verdichting van het zandbed verhinderen 
zodat er later verzakkingen ontstaan. De wachtbuizen fungeren dikwijls als drainering voor de 
zandvulling en lozen het water ter hoogte van de brugvoegen. Dit is de reden waarom er dikwijls 
doorsijpelingen zijn vast te stellen aan de brugeindes, alhoewel er waterdichte uitzetvoegen geplaatst 
zijn. Als er door breuk aan de buizen of ingevolge open voegen ook nog zand meegevoerd wordt, 
zullen er extra verzakkingen optreden. 
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Ook moet nog vermeld worden dat, in geval van zandcement, de draineringen na verloop van tijd 
volledig verstoppen door afzettingen van kalk die uitgeloogd wordt uit het cement. 

 

Bij veel bruggen is er helaas geen enkele voorziening voor de drainering of zijn de voorzieningen 
ontoereikend (bv. te grote tussenafstanden) of bevinden ze zich niet op de laagste punten.  

 

Om de diverse nadelen van een zandvulling te vermijden, zijn er ook uitvullingen uitgevoerd in 
gewoon beton en zelfs in drainerend beton. 

 

6.4.1.2 Met gietasfalt 

Vormt een ondoorlatende verharding, maar kan slechts worden verwerkt in lagen met een constante 
dikte tussen 25 en 35 mm (tolerantie ± 5 mm). Wanneer de bovenlaag meer dan 70 mm dik moet zijn 
of wanneer moet worden uitgevuld, is een tussenlaag in beton nodig. Het gevaar voor blaasvorming 
dient te worden beperkt door de onderste laag gietasfalt op glasvlies aan te brengen. 

 

 

 

Als men geen bijzondere voorzorgen neemt aan de aansluitingen met de naastgelegen onderdelen, 
ontstaan er scheuren. Bij afkoeling krimpt het gietasfalt immers af van deze onderdelen (dekstenen, 
kantstenen ….). De enige goede methode is dat er een uitsparing voorzien wordt met een mal, die 
dan achteraf met een bitumineuze voegvulling wordt opgegoten. Deze voegvulling moet achteraf 
regelmatig onderhouden worden. 

6.4.1.3 Met asfaltbeton 

Indien het trottoir niet door andere toebehoren (voetstuk, watergoot, kantstenen, kantstrook) van de 
rijbaan wordt gescheiden en het brugdek er dezelfde hoogte heeft als onder de rijbaan, kunnen de 
asfaltlagen van de rijbaan die zich boven de beschermlaag bevinden ter plaatse van het trottoir 
worden doorgelegd. Het trottoir wordt dan afgebakend met behulp van een markering. Onder deze 
asfaltlagen wordt ook een drainage-inrichting geplaatst 

 

Wanneer de trottoirverharding niet tegelijk met de bedekking van de rijbaan kan worden uitgevoerd 
(aanwezige obstakels,...), dient de toplaag van de trottoirverharding zo ondoorlatend mogelijk te zijn. 
Daartoe wordt het best asfaltbeton gekozen van het type AB-4. De laagdikte (doorgaans 30 tot 40 
mm) hangt van de gekozen formulering af. Een dergelijke bovenlaag behoeft altijd een tussenlaag. Als 
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de ligging van het trottoir het mogelijk maakt (beschikbare werkbreedte), dient de voorkeur te worden 
gegeven aan machinale verwerking en aan verdichting met zware werktuigen, wat een betere 
waarborg biedt voor het verkrijgen van de gewenste mechanische eigenschappen. In dit verband zij 
gewezen op het bestaan van afwerkmachines met kleine werkbreedte of met zijwaarts gestelde 
trilplaat, die voor zulk werk bijzonder geschikt zijn. Als door de geringe beschikbare werkbreedte of 
aanwezige obstakels het nodig is om de verwerking manueel en de verdichting met kleine werktuigen 
uit te voeren, moet men zich bewust zijn van het gevaar dat de verkregen verdichtingsgraad maar 
matig kan zijn.    

 

 

 

In alle gevallen moeten worden nagegaan of de verwerkingsmachines te verenigen zijn met de op het 
trottoir toelaatbare belastingen. 

6.4.1.4 Met cementbeton al dan niet met harsafdichting 

Dit beton, dat weliswaar in een tweede fase wordt gestort, is ofwel solidair met het beton van de 
brugdekplaat, ofwel vormt het een betonplaat die ter plaatse wordt gestort of geprefabriceerd werd en 
op de beschermlaag van de afdichting van het brugdek wordt geplaatst. Zij kan dan los liggen op de 
brugdekplaat ofwel met ankerstaven verbonden zijn met het brugdek. In dit laatste geval doorboren 
deze ankerstaven dan onvermijdelijk de afdichting. 

Het cementbeton is van het type dat bestand is tegen dooizouten (beton voor omgevingsklasse EE4 
volgens NBN EN 201-1:2001 en NBN B15-001:2004). Om krimpscheuren op te vangen moet zowat 
om de 5 m een krimpvoeg worden aangebracht. 

Zeker in het geval van een betonplaat die een monoliet geheel vormt met de brugdekplaat, maar soms 
ook in het andere geval, wordt deze betonplaat, als ze ter plaatse gestort is, toch nog afgedicht met 
een harsafdichting zoals hierboven reeds beschreven in §5.1. 

In die gevallen kan het zelfs aangewezen zijn geen afdichting en beschermlaag te plaatsen op het 
beton van de brugdekplaat, omdat het ter plaatse gestort beton dan ingesloten zou zitten tussen twee 
afdichtingen, met blaasvorming tot gevolg in de bovenste harslaag. 

Bij geprefabriceerde betonplaten (niet monoliet verbonden met de brugdekplaat) kan men overwegen 
deze harsafdichting achterwege te laten en de afdichting en de beschermlaag aan te brengen op het 
beton van het brugdekplaat. 

De verkregen betonplaat vormt ofwel een onafhankelijk, eigen element van het trottoir, ofwel de 
voortzetting van een naastgelegen element zoals de watergoot, de kantstrook of een 
verankeringsvoetstuk, ofwel een onderdeel van de buitenrand van de brug. Als verankeringsstukken 
van de geleiderails in het beton van het trottoir kunnen worden opgenomen, kan doorboring van de 
afdichting door de ankerstaven van deze voetstukken worden vermeden, op voorwaarde dat het 
geheel trottoir - voetstuk dan kantelvast is. 

De betonnen plaat is doorgaans tussen de 150 en 250 mm dik. Zij maakt uitvulling mogelijk en kan 
wachtbuizen en leidingen bevatten. 
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6.4.1.5 Met een leidingkoker 

Het is af te raden om leidingen aan te brengen in het brugdek. Aanbevolen wordt om de leidingen aan 
te brengen onder de brugdekplaat of zelfs buiten de brug in een externe leidinggoot. 

Als wachtbuizen of leidingen toch in het trottoir moeten worden opgenomen of toegankelijk moeten 
blijven, kan een leidingkoker een mogelijke oplossing bieden.  

 

 

Het onderstuk van de koker kan in het werk worden gestort of geprefabriceerd zijn. Het komt meestal 
op de beschermingslaag (behoeft dus meestal geen tussenlaag), eventueel tussen twee lineaire 
elementen van de brug (bij voorbeeld een rand en een voetstuk).  

De wanden van de koker maken het mogelijk het deksel op de gewenste hoogte te stellen.  

Het bevestigen van het deksel op het onderstuk geeft doorgaans problemen. Die zijn te verhelpen 
door een soepele oplegging van het deksel op het onderstuk. 

Aangezien het deksel niet waterdicht is, dient water dat in de koker is gedrongen te worden afgevoerd, 
doorgaans via aansluitingen op het algemene afvoerstelsel van het kunstwerk. 

 

6.4.2 Tussenlagen voor een voetpad 

 

De materialen voor de tussenlaag worden hoofdzakelijk bepaald door de aard van de toplaag. 

 

Cementbeton en leidingkokers kunnen doorgaans terzelfder tijd de rol van toplaag en van tussenlaag 
spelen. Zij kunnen dus de volledige ruimte tussen het bovenvlak van het trottoir en de beschermlaag 
(inclusief uitvulling) opvullen, voor zover men voor elk materiaal binnen de diktegrenzen blijft.  

 

Daarentegen is voor een toplaag in gietasfalt en asfaltbeton meestal een tussenlaag nodig omdat de 
uit te vullen dikte te groot is. Een tussenlaag van zandcement is hiervoor niet geschikt omdat dit 
materiaal niet als fundering voor gietasfalt of asfaltbeton kan dienen. Deze oplossing is dan ook niet 
toegelaten. 
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- Als de bovenlaag van gietasfalt is, dan bestaat de tussenlaag uit schraal beton, waarop dan het 
gietasfalt voor de toplaag zonder hechting (met gebruik van glasvlies) wordt geplaatst. 

- Is de bovenlaag van warm bereid asfaltbeton, dan heeft men voor de tussenlaag meerdere 
mogelijkheden ter beschikking: 

- ofwel een ander asfaltmengsel (type AB-3C of AB-3D) dat handmatig kan worden verwerkt; 

- ofwel schraal beton; 

- ofwel normaal beton. 

-  

Het gebruik van beton is slechts verantwoord vanaf een dikte van minstens 10 cm. 

 

Bij gebruik van drainerende materialen moet voor het draineerwater een afvoerinrichting aanwezig 
zijn. 

 

6.5 Watergreppels 

Bovenal moet de greppel ruime afmetingen hebben om het neerslagwater vlug naar de waterslikkers 
te kunnen afvoeren. 

Gezien de toevloed van water op die plaats, is een bovenlaag in waterdicht materiaal aangewezen. 
Gietasfalt is daarom het meest aangewezen en wordt daarom ook bijna altijd toegepast.  

Greppels in geprefabriceerde betonelementen zijn omwille van de vele voegen niet zo een goede 
oplossing. Ook greppels in asfaltbeton, betonklinkers of betontegels 30x30 zijn slechte oplossingen 
voor een kunstwerk. 

 

  

 

De greppels in gietasfalt worden best gerealiseerd met zijwaartse opstanden, die de voeg kunnen 
vormen met de aanpalende stroken. 
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Indien er onder het voetpad een drainerend laag is toegepast, is het nuttig deze onder de 
watergreppel te laten doorlopen. In dat geval moet die laag aansluiten op spuiers of op waterslikkers 
die waterafvoer op dat niveau toelaten. Zo niet, dan stagneert al het water dat via scheuren en naden 
tot op de afdichting is doorgedrongen, ter plaatse van die watergreppel. 

 

6.6 Kantstroken 

Ze worden gerealiseerd in cementbeton, op de beschermingslaag of eventueel op een tussenlaag. 

 

Dit beton is dus niet met de structuur verbonden en wordt niet afgedicht. Het moet van goede kwaliteit 
zijn (wegenbeton) om te kunnen weerstaan aan de rechtstreekse inwerking van dooizouten. 

 

Kantstroken in beton worden niet dikwijls meer toegepast. Meestal laat men de lagen van 
rijbaangedeelte doorlopen. 

 

6.7 Fietspaden 

Voor fietspaden op bruggen werden vroeger verschillende oplossingen toegepast: 

- in betontegels : cf. voetpaden in betontegels; 

- in (rode) betonklinkers 

- De klinkers worden op een laag zandcement gelegd en ingezand. Ook hier is een goede 
drainering een absolute noodzaak om de verharding in goede staat te houden. Door het 
verstopt geraken van de drainering ingevolge kalkafzettingen is dit eigenlijk geen goede 
oplossing 

 

Deze worden beter niet meer gebruikt, oplossingen met asfaltbeton, gietasfalt en cementbeton (met 
waterdichte toplaag) zijn beter geschikt. Een fietspad moet wel over een vereiste ruwheid beschikken 
waardoor soms een aantal specifieke oppervlaktebehandelingen nodig zijn. Deze vereisten kunnen er 
voor zorgen dat er bepaalde materialen uitgesloten worden. 
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6.8 Kant- en schampstenen 

De kant- en schampstenen zijn geprefabriceerde elementen van cementbeton die tegen de inwerking 
van dooizouten moeten bestand zijn. Ze worden aangebracht op een laag mortel of schraal beton 
boven de beschermingslaag. 

 

Als het bovenvlak van de schampstenen hoger ligt dan dat van het naastgelegen onderdeel 
(bijvoorbeeld het voetpad) dienen doorvoeropeningen voorzien te zijn om afvloeien van het 
neerslagwater naar de greppel toe te laten. De ervaring toont dat deze openingen vlug vervuilen. 
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Langs de voegen kan er gemakkelijk water doordringen tot op de afdichtingslaag. Vandaar ook het 
belang van een drainering. Soms gebeurt de drainering van de achtergelegen zandvulling via de 
"slechte" voegen tussen de elementen. De aanwezigheid van vocht is dikwijls merkbaar door 
begroeiingen in de voegen. 

 

Bij inspecties stelt men wel eens vast dat lokaal (bijvoorbeeld aan de uiteinden nabij de voegen) de 
kant- of schampstenen ter plaatse uitgevoerd zijn. Als dit beton maar van matige kwaliteit is, zal het 
zeer snel verweren. 

6.9 Ontluchtingsbuisjes 

Wanneer de afdichting van gietasfalt is, dient de brugdekplaat te worden voorzien van een netwerk 
van buisjes die het ondervlak van de afdichting met het ondervlak van de brugdekplaat verbinden. De 
rol van deze buisjes kan drieledig zijn : 

 

- het ondervlak van de afdichting in contact brengen met de luchtdruk en aldus het gevaar voor 
blaasvorming onder het gietasfalt beperken; 

- het eventuele condensatiewater van het scheidingsvlak tussen brugdekplaat en afdichting laten 
wegvloeien; 
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- het water dat onder een bezweken afdichting doordringt afvoeren en een hulp vormen bij het 
ontdekken en opsporen van eventuele lekken. 

 

Normaal gebruikt men hiervoor kunststofbuisjes, met een diameter van 20 tot 30 mm, die in de 
brugdekplaat gebetonneerd worden. Ze zouden ten minste moeten voorkomen in de lage punten van 
het dwars- en lengteprofiel, doch steeds op plaatsen waar het gietasfalt niet aan het brugdek hecht. 
Wanneer het kleefvernis in netwerkvorm zal worden uitgestreken, moet bovendien ook in elke maas 
van dit netwerk een ontluchtingsbuisje komen. 

 

  

 

Zij mogen echter niet verward worden met de spuiers die het drainage water evacueren op het niveau 
van de afdichting.  

 

 

 

In werkelijkheid stelt men vast dat er bij veel bruggen helemaal geen ontluchtingsbuisjes voorzien zijn 
alhoewel de afdichtingslaag in gietasfalt is. 
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6.10 Drainage-inrichtingen 

Het plaatsen van een drainagelaag voor de niet waterdichte lagen die boven de afdichtingslaag liggen, 
is altijd wenselijk. Behalve gietasfalt kunnen alle boven de afdichting gebruikte lagen van het wegdek 
en de structuren van de aangrenzende zone met toebehoren als niet waterdicht beschouwd worden. 
Dit kan te wijten zijn aan de open structuur of porositeit, het aanwezig zijn van voegen of door schade. 

 

Men zou kunnen opteren om over de volledige oppervlakte een drainerende laag aan te brengen: 

- Een drainage met behulp van een geotextiel, zoals vroeger werd toegepast in de zandvulling onder 
de voetpaden, is uitgesloten. Een geotextiel bemoeilijkt het verdichten van bitumineuze lagen en 
zorgt ook voor een aanzienlijke vermindering van de weerstand tegen de effecten van tangentiële 
krachten (bv. remmen). 

- Een drainage in de vorm van een volledige laag bestaande uit zeer open asfalt is misschien wel 
een mogelijk alternatief. Dit wordt in België, althans voorlopig, nog niet toegepast omdat men nog 
geen zicht heeft op het gedrag van het materiaal op lange termijn en de verenigbaarheid met de 
afdichtingsystemen. 

 

De drainage-inrichtingen die hedendaags gebruikt worden bestaan ofwel uit geprefabriceerde balkjes 
van drainerend epoxybeton ofwel van ter plaatse  in uitsparingen gestort epoxybeton of zeer 
doorlatend asfalt. De balkjes hebben ongeveer een breedte van 10 cm en een hoogte die gelijk is aan 
deze van de beschermlaag. Deze materialen hebben een drukweerstand van minstens 10 MPa 
(gemeten op kubussen 15x15 cm) en een percentage van 25% aan holle ruimtes. 

 

  

 

Een drainage-inrichting bestaande uit epoxybeton is bestand tegen de hoge temperatuur van 
gietasfalt. Zij kunnen dus worden geplaatst alvorens de beschermlaag in bv. gietasfalt uitgevoerd 
wordt.  
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Bij ter plaatse gestorte drainagelagen dient men er op te letten dat de spuiers en afvoerbuizen niet 
verstopt raken.  

 

 

 

Bij het aanbrengen van cementbeton bovenop de drain in epoxybeton dient men ervoor te zorgen dat 
deze niet verstopt geraken door zijn zeer open structuur, hier kan lokaal een bescherming met 
geotextiel toegepast worden. 

 

Een drainage bestaande uit zeer doorlatend asfalt wordt manueel aangebracht en verdicht. Er kunnen 
uitsparingen in de beschermlaag in gietasfalt voorzien worden door middel van een bekisting die 
achteraf verwijderd wordt en dan opgevuld kan worden met de zeer open asfalt.  

Bij een beschermlaag in asfaltbeton kunnen er insnedingen gemaakt worden in de nog warme 
asfaltlaag en kan zo manueel het asfalt tussen de sneden verwijderd worden. Bij deze manier van 
werken is er natuurlijk een risico dat de afdichtingslaag beschadigd wordt.  

 

Drainage-inrichtingen worden stroomopwaarts van elke hindernis (uitzettingsvoegen, opstanden, ...) 
en op de laagste punten die leiden tot waterstagnatie op het niveau van de afdichting geplaatst. Op de 
laagste punten wordt de drainage-inrichting aangesloten op spuiers of waterslikkers die op het niveau 
van de waterdichting ook een inlaat hebben. 
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6.11 Spuiers 

Spuiers dienen voor de afvoer van het water dat uit de lagen boven de afdichting is gedraineerd. Hun 
aantal mag niet kleiner zijn dan twee met een maximale tussenafstand van 10 meter.  

 

Bij puntvormige draineringen bestaan ze uit een buisje in trechtervorm bovenaan afgedekt met een 
rooster. In alle gevallen moet een tegen corrosie bestand materiaal gebruikt worden. Meestal wordt 
roestvrij staal, gietijzer of polyethyleen (HDPE) toegepast. Gewoon staal (corrosie) en lood (mag niet 
direct in contact komen met beton) wat vroeger werd toegepast, zijn niet meer toegestaan. 

 

Een spuier moet steeds voorzien zijn van een flens om de afdichting aan te sluiten, die aansluiting 
moet met bijzondere zorg uitgevoerd worden.  

 

 

Om te beletten dat het water langs de onderkant van de brugdekplaat loopt moet het afvoerbuisje tot 
enkele cm onder het ondervlak reiken. Bij voorkeur worden de spuiers evenwel aangesloten op het 
waterafvoersysteem. Dit is zeker nodig als er gevaar is voor afdruppen op onderflenzen van liggers of 
op ondergelegen rijstroken. 

 

 

 

Als in het dwarsprofiel het lage punt van het brugdek samenvalt met de watergreppel en als de 
waterslikkers van een drainage-inrichting zijn voorzien, kunnen deze kolken op de plaats waar zij zich 
bevinden de spuiers vervangen. 



 Bedekkingen op betonnen brugdekken en waterafvoer 

Cursus bruginspecteur  hoofdstuk 2.7 37  

 

Spuiers kunnen ingestort worden in de brugdekplaat of achteraf aangebracht worden in een 
uitsparing. 
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6.12 Waterslikkers 

De waterslikkers worden in de watergreppel geplaatst. De inplanting in langsrichting is afhankelijk van 
het lengteprofiel en van de structuur van de brug. Waterslikkers moeten minstens voorzien worden 
juist vóór de voegen en zeker in de laagste punten van het lengteprofiel. Door een grotere doorbuiging 
van de bovenbouw dan bij het ontwerp verwacht, komt het soms voor dat het laagste punt tussen 
twee waterslikkers in komt te liggen met stagnerend water in de greppel als gevolg. 

 

  

Bij voorkeur ligt de greppel niet boven een balk zodat waterslikkers met onderuitlaat kunnen gebruikt 
worden. Is dit niet mogelijk dan wordt een type met zij-uitlaat voorzien. 

  

De waterslikkers worden uitgevoerd in gietijzer, vroeger dikwijls ook in gietstaal. 
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In stalen brugdekken kunnen specifieke lasbare waterslikkers gebruikt worden: 

 

  

 

De moderne waterslikkers zijn zo opgevat dat: 

- een correcte aansluiting van de afdichting mogelijk is; 

- de onderste gedeelten van de bedekking gedraineerd kunnen worden; 

- in alle omstandigheden de waterafvoer kan worden gewaarborgd, ook tijdens de verschillende 
fasen in de uitvoering van het werk; 

- het rooster in de hoogte kan geregeld worden. 

  

Dit laatste punt is van groot belang. Het rooster moet iets lager liggen dan de bodem van de greppel 
om een vlotte afvoer te verzekeren. Maar al te dikwijls wordt vastgesteld dat types die geen regeling 
toelaten worden ingebetonneerd op een niveau dat achteraf te hoog blijkt te liggen. 

 

De oudere types hebben gewoon een bakvorm met bovenaan een rooster. Bij sommige types is het 
rooster zelfs vast wat het ruimen sterk kan bemoeilijken. Meestal is er geen enkele voorziening voor 
de aansluiting van de afdichtingslaag en voor de drainering van water uit de bedekking. Bij een 
afdichtingslaag in gietasfalt krimpt deze bij afkoeling af van de slikker en ontstaat er een scheur. Aan 
de onderkant van de brugdekplaat stelt men dan ook veel vast dat er water sijpelt tussen beton en 
uitlaatbuis. Het heeft geen zin om te proberen deze doorsijpelingen te doen stoppen door afdichten 
aan de onderkant. Het water zal dan in het beton dringen en dit kan nog nadeliger zijn. De aansluiting 
van de greppel met de waterslikker moet wel zo dicht mogelijk zijn. Water dat naast de uitlaatbuis 
doorsijpelt, wordt best opgevangen in het waterafvoersysteem (bv. met een trechtervormige 
aansluiting). 
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Waterslikkers zijn de voorkeurplaatsen voor ophopingen van straatvuil. Regelmatig ruimen is dan ook 
een absolute noodzaak. 
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7 WATERAFVOER VANAF DE WATERSLIKKERS 
 

Om het neerslagwater dat in de waterslikkers wordt verzameld verder af te voeren, zijn er tal van 
oplossingen toegepast. 

 

Vroeger werden buizen en goten gebruikt in zink, staal, gietijzer of gietstaal. Later werden buizen in 
asbestcement gebruikt en nog later buizen in kunststof, hetzij PVC (grijs of roodbruin), hetzij 
polyethyleen (zwart). 

 

Tot in de jaren '70 hechtte men bij het ontwerpen van kunstwerken soms meer belang aan het 
esthetische dan aan het functionele. Zo haalde men allerlei kunstgrepen uit om het afvoersysteem 
zoveel mogelijk aan het oog te onttrekken. Afvoerbuizen werden geplaatst in ontoegankelijke kokers 
en ingewerkt in landhoofden en pijlers. Er bestaan veel bruggen waar er tussen waterslikker en 
riolering geen enkele voorziening is om de goede werking te controleren, laat staan voorzieningen om 
de buizen te kunnen ruimen. 

 

Er kunnen vele redenen zijn waarom een waterafvoersysteem niet behoorlijk functioneert. Meestal is 
het een combinatie van volgende factoren : 

- schade aan de materialen (corrosie, bros geworden PVC, vandalisme … ) 

- onvoldoende stevige bevestigingen of schade eraan; 

- onvoldoende langshelling, die ingevolge een grote permanente doorbuiging eventueel nog kan 
verkleinen; 

- vernauwingen of plotse richtingsveranderingen die aanleiding geven tot verstoppingen; 

- geen of onvoldoende rekening gehouden met de mogelijke relatieve bewegingen tussen buizen 
bevestigd aan de bovenbouw en bevestigd aan de onderbouw; 

- onvoldoende rekening gehouden met de verschillende thermische dilatatie van de afvoerbuizen en 
de brugelementen waaraan ze bevestigd zijn (vooral van belang bij polyethyleenbuizen). 

 

Schade aan het waterafvoersysteem (of het ontbreken ervan) is één van de belangrijkste oorzaken 
van schade aan bruggen. Bij de inspecties moet er dan ook bijzondere aandacht aan besteed worden. 
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Om een degelijk waterafvoersysteem te bekomen, moet men met volgende principes rekening 
houden: 

 

- voldoende grote doorsnede, niet alleen in functie van het af te voeren debiet maar ook in functie 
van een gemakkelijk onderhoud. 

- het systeem moet zoveel mogelijk zelf onderhoudend zijn : 

- voldoende langshelling; 

- zo weinig mogelijk richtingsveranderingen; 

- geen scherpe richtingsveranderingen; 

- geen aansluitingen onder 90°  van een verticale op een horizontale leiding, maar onder twee 
maal 45°. 

- visuele controle op goede werking mogelijk, bijvoorbeeld:  

- verzamelbak bovenaan de standleidingen aan pijlers en landhoofden waar de horizontale 
leidingen vrij in uitmonden en voorzien van een spuier die kan werken als de standleiding 
verstopt geraakt; 

- vrije uitstroming van de standleidingen in kolken aangesloten op de riolering 

- controleopeningen nabij alle cruciale punten (uiteinden, richtingsveranderingen, …) om in geval 
van verstopping het ruimen gemakkelijk te maken. 

- de speling in de voegen tussen de verschillende elementen moet voldoende zijn om de thermische 
dilataties op te nemen (geen opstuikingen bij warm weer, geen opengaande voegen bij koud weer). 
Ook voor de bevestiging moet hiermee rekening gehouden worden. 

- alle onderdelen moeten gemakkelijk bereikbaar zijn zodat beschadigde elementen gemakkelijk 
kunnen vervangen worden. 

- indien onderdelen verstoppen of beschadigd geraken, mag dit nooit tot zware schade leiden. Zo 
moeten waterophopingen in kokers of in holle pijlers absoluut vermeden worden. Dit kan tot zware 
schade leiden ingevolge overbelasting, infiltratie van dooizouten of vorstwerking. Daarom moeten 
zo nodig aanvullende nood-ontwateringsopeningen voorzien worden. 

 

Wat dit laatste punt betreft, moet bij de inspecties ook aandacht besteed worden aan de nood-
ontwateringsopeningen. Deze moeten ten allen tijde kunnen functioneren. Reeds meermaals werd 
vastgesteld dat deze verstopt geraken (bv. door duivennesten) en dat er zich aldus toch water kan 
opstapelen ondanks de aanwezige openingen. Ook hier is regelmatig onderhoud noodzakelijk. 

Het waterafvoersysteem stopt niet ter hoogte van het maaiveld. Het is dan ook noodzakelijk om bij de 
inspecties eveneens de rioleringen op hun goede werking na te zien, evenals greppels, grachten, 
enz… 
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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. 
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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. 

  



 

 

BIJLAGE 1 

 

Basisuitrusting van een inspectieploeg en van een 

waterpassingsploeg 

 

1. Inspectieploeg 

blz. 1 

 

De basisuitrusting omvat individuele werk- en beschermkleding, gereedschap en 

vervoermiddelen per ploeg. 

 

1.1. Individuele werk- en beschermkleding: 

 

- oranje werkkledij;  

- overall met knie- en elleboogbeschermers (in helle kleur); 

- veiligheidshelm; 

- veiligheidsbril; 

- veiligheidsschoenen; 

- antislipschoenen. 

 

facultatief al naargelang het kunstwerk dat geïnspecteerd wordt: 

- veiligheidsgordel met mogelijkheid om zich te verankeren; 

- gele jas en/of fleece voor inspecties langs een spoorweg; 

- lieslaarzen; 

- zwemvest. 

 

1.2. Gereedschap per ploeg: 

 

- sondeerhamer; 

- pikhamer; 

- rolmeter, plooimeter, decameter, schuifpasser; 

- peillat en peillood; 

- scheurwijdtemeter, type Mitutoyo of gelijksoortig met loep en lamp; 

- eenvoudige wapeningsdetector (type elektricien); 

- schokbestendige thermometer; 

- metalen spiegel gemonteerd op plooibare arm; 

- vetkrijt; 

- benodigdheden voor het plaatsen van gipsgetuigen; 

- voor onderzoek van met verf beklede metalen oppervlakken; 

- 1 koffer met quadrillagemes, loep en borstel; 

- 1 boekje met de Europese roestschaal; 

- verrekijker (vergroting 80 x 40); 

- allround fototoestel, type waterdichte digitaal compactcamera met autofocusinstelling en 

flits; 

- degelijk fototoestel, type digitale spiegelreflexcamera met flits met groot optisch 

zoombereik (minstens 15x), minimale resolutie van 12.0 megapixel, met stabilisator; 

- oplaadbare draaglamp (met egaal licht); 

- ladder tot 12 m lengte; 

- nodige signalisatie (kegels, borden, ...); 

- wasgerief; 

- … 

 

 



blz. 2 

sterk aan te bevelen gereedschap: 

 

- draagbare elektrogeengroep met verlengkabel en halogeenlamp; 

- draadloos communicatiesysteem, type gsm; 

- draagbare dictafoon. 

 

facultatief al naargelang het kunstwerk dat geïnspecteerd wordt: 

 

- hoogwerker en eventuele botsabsorbeerders; 

- inspectievaartuig “Ilse”; 

- bootje voor niet-bevaarbare waterlopen. 
 

 

1.3. Vervoermiddel per ploeg: 

 

Elke inspectieploeg beschikt over een aangepast vervoermiddel. 

Bij voorkeur is het een bestelwagentype dat voldoende ruim is om het nodige 

gereedschap en personeel te vervoeren. Het biedt voldoende comfort en is uitgerust 

met afzonderlijke verwarming, evenals met meubilair om plans en dossiers te 

raadplegen. Een bagagerek voorzien van een loopoppervlak, kan in veel gevallen de 

inspectie onder de bruggen vergemakkelijken. Het vervoermiddel voldoet aan alle 

veiligheidsvoorschriften (zwaailicht, rood-witte banden, ...). 
 

 

2. Waterpassingsploeg: 

 

De basisuitrusting omvat het volgende: 

 

- een digitaal waterpastoestel type Wild NA3000 of gelijkwaardig met invarbaak 

(streepjescode) en vaste driepikkel m.i.v. de software; 

- bijbehorend prismakruis; 

- baak; 

- meetband; 

- jalons; 

- beitel; 

- hamer; 

- borstel; 

- kapmes; 

- haagschaar; 

- spade; 

- schop; 

- wasgerief; 

- … 



     BIJLAGE 2 

 

LIGGINGSPLAN 
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BIJLAGE 6  VADEMECUM VAN DE GEBREKEN blz. 1 
 

 

Code 

van 

het 

gebrek 

 
 

Benaming van het gebrek 

 
 

Omschrijving van het gebrek 

00 geen gebrek  

01-10 

 

01 

 
02 

03 
04 

05 

 

06 

Vervormingen – trillingen –

 bewegingen 

zichtbare verticale 

vervorming/doorbuiging 

zichtbare horizontale vervorming 

abnormale trilling bij verkeer/ wind 

zetting /  verticale verplaatsing 

draaiing /  horizontale verplaatsing 

van de bovenbouw 

belemmering in de vrije beweging /  

uitzetting van de bovenbouw 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
- grootte - plaats 

- waarde - richting 

 

- plaats - oorzaak 

11-20 

 
11 

12 

 

13 

 
14 

 

15 

 
16 

Grond - water 

(buiten het kunstwerk) 

gebrekkige waterafvoer 

grondverzakking 

 
uitschuring/verzakking in de bedding van 

de waterloop 

waterdoorsijpeling 

omgeving gebrekkig 

drainering defect 

 
 
 

- verstopt - gebroken 

- oppervlakte - diepte 

- plaats (voor, achter, naast het landhoofd) 

- oppervlakte - diepte - plaats 

 

- debiet - kleur - oorsprong - meesleuren 

van fijne grondkorrels 

- verzakkingen van steenglooiingen, 

kwartkegels enz. 

- verstopt – gebroken 

21-40 

 
21 

 
 
 
 
 
 
 

22 

23 

24 

 

25 
 
 

26 

 

27 

28 

Beton - voorspanning  

fijne scheur (≤ 0,1 mm) 

 
 
 
 
 
 

middelbrede scheur  

brede scheur (≥ 0,2 mm)  

beton beschadigd 

 

gebrek in waterdichtheid / 

chemische aantasting van het beton 

wapening bloot 

 

wapening gebroken 

staat van de bescherming 

 
 
 

- verticaal, horizontaal, schuin 

- ouderdom (oud, recent) 

- diepte (dwars door het element lopend of 

slechts zichtbaar aan één zijde) 

- lengte 

- ligging (aanduiden op de tekening) 

- idem van bij code 21 

- idem van bij code 21 

- grindnesten, verbrijzeling, afgebrokkeld, 

los, afschilfering 

- waterdoorsijpeling, vochtvlekken, 

uitbloeiing, stalactieten 

- plaats, functie, aantal, lengte, 

aangetast of niet 

- plaats, aantal 

- beschadigd, los, gescheurd, aard van de 

bekleding 



blz. 2 
 
 

 
 

31 
32 
33 
34 

 
35 

 

36 

 
 
huls bloot  

spanstaal bloot 

injectie defect (inwendige kabels) 

omhulling defect (uitwendige kabels) 

 

verankering of haar bescherming 

beschadigd 

kabel beschadigd 

 
 
- beschadigd of niet, geroest of niet 

- idem van bij code 31 

- onvoldoende, roestvlekken 

- onvoldoende, gescheurd, gebarsten, 

roestvlekken 

- roest, scheuren, draden los 

 

- strengen/draden gebroken, geroest 

 
41-44 

 
 

41 
 

42 

43 

44 

 
Metaal 

(metalen brug / gemengde constructie) 

materiaal beschadigd  

 

las defect 

bout/klinknagel defect 

staat van het verfwerk 

 
 
 
 

- gescheurd, geplooid, uitgeknikt, 

gebroken, verstijvers beschadigd 

- gescheurd, onvolledig 

- gescheurd, los, gebroken, ontbreekt 

- verplicht in te vullen per  

element: - roestgraad 

- aanhechting 
 

45-50 

 

45 
 

46 

 

47 

48 
 
 
 
 

 

49 

 
Metselwerk 

 
 

scheur in de voegen 

 

scheur door de stenen en 

de voegen heen 

stenen beschadigd 

gebrek in de waterdichtheid / 

aantasting van de voegen /  

aantasting van het metselwerk 
 

losse stenen 

 
 
 

- richting, lokalisering, ouderdom, 

diepte, lengte 

- idem van bij code 45 
 
 

- verbrijzeld, afgebrokkeld, afgeschilferd 

- waterdoorsijpeling, vochtvlekken, 

uitslag, stalactieten 

- lokalisering 

- ontbrekend, onstabiel 

 
51-60 

 

51 

 
Opleggingen 

 

materiaal beschadigd 

 
 
 

- staal: gescheurd, gebroken, vervormd 

- polychloropreen: los, vervormd,  

verbrijzeld, gescheurd, 

frettage beschadigd 

- PTFE: verplaatst, gescheurd, verbrijzeld 

- beton/scharnieren: gescheurd, verbrijzeld, 

vervormd 

- mortel: gescheurd, verbrijzeld 

- speciale opleggingen (potoplegging, 

bolvormige of cilindrische oplegging): 

vervormd, gescheurd 



blz. 3 
 
 

 
52 

 
 
 
 

53 

54 
 
 
 
 

55 

 
staat van de bescherming 

 
 
 
 

bevestiging defect  

functioneel gebrek 
 
 
 
 

schade aan de sokkels 

 
- metallisatie, galvanisatie of verf, 

verplicht in te vullen: - roestgraad 

- aanhechting 
- polychloropreenomhulling 

of -slabben gebrekkig 

- los, gebroken, afwezig 

- geblokkeerd, vervuild, losgekomen, 
abnormale verplaatsing, vervorming, 

gebrek verplaatsingsmogelijkheid, 

gebrekkig dragen van de bovenbouw 

- gebroken, gescheurd 

 
61-70 

 
 

61 

62 
 

63 

64 
 
 
 
 
 
 
 
 

65 

 
66 

Voegen 

 

staal beschadigd 

polychloropreen/ PTFE beschadigd 

 

bevestiging/ondersteuning defect 

functioneel gebrek 
 
 
 
 
 
 
 
 

vervorming 

 
staat van het verfwerk 

 
 
 
- gebroken, geplooid, gescheurd 

- verbrand, gescheurd, doorboord, 

losgekomen, afgerukt, doorgezakt 

- losgekomen, afgerukt, verplaatst, speling 

- vervuild, niet waterdicht, langse of 

dwarse vervormings- of verplaatsings- 

mogelijkheid onvoldoende of belet 

- gebrekkige aansluiting tussen rijweg- 

en voetpadgedeelte 

- gebrekkige aansluiting tussen voeg en 

wegdek 

- van het geheel, van een deel, gezakt, 

naar boven of dwars bewogen 

- verplicht in te vullen: - roestgraad 

- aanhechting 

 
71-80 

 
71 

 
 
 
 
 
 

72 
 
 
 
 

73 

 
Verharding 

 
gebrek aan het oppervlak 

 
 
 
 
 
 

gebrek dat de afdichting 

kan beïnvloeden 
 
 
 

gebrek dat andere elementen 

kan beïnvloeden 

 
 
 

- spoorvorming, opstijgen van bitumen, 

sleet, zichtbare gladheid, aantasting 

aan het oppervlak, oppervlaktescheuren, 

tegels gebroken, zakkingen 

 
- kippennest, diepe scheuren, 

beschermingslaag zichtbaar, 

blaasvorming, afglijden, loskomen 

 
- verzakking, opstuiking of schade 

in de omgeving van de voeg 



blz. 4 
 
 
 

81-90 
 
 
 
 

81 
 
 
 

82 

 

83 
 

84 

 
Beveiligingselementen en diversen 

(leuningen, veiligheidsstootband, 

geluidswerend scherm, verkenmerken) 

 

materiaal beschadigd / vervormd 
 
 
 

ontbrekend deel  

bevestiging defect 

staat van bescherming 

 
 
 
 
 
 

- gescheurd, verdraaid, verplaatst, 

gebroken, gegolfd, geplooid, 

uitgeknikt, gebarsten 

- plaats, lengte, 

benaming van de onderdelen 

- los, onvolledig, bouten beschadigd, 

las onvoldoende, plaats, aantal 

- galvanisatie of verf, verplicht in te 

vullen: - roestgraad 

- aanhechting 

- plastificering: onvoldoende, roest 

 
91-98 

 
 
 

91 
 
 
 

92 

 
93 

 
94 

 
95 

 
Waterafvoer van het kunstwerk 

waterstagnatie  

verstopping 

beschadiging 

ontbrekend deel 

waterschade 

 
 
 
 
 
- op de rijweg, in de watergreppels, 

in de omgeving van de voegen 

- in de kokerliggers / holle elementen 

- geheel of gedeeltelijk, 

met slib of met ander vuil 

- losgekomen, gebroken, niet waterdicht, 

lekken 

- plaats, benaming van de onderdelen 

- lekkage onder deksteen / 

op structuurelementen 

 
 

99 

 
 

niet nagezien 

 
 
- reden: 

 



BIJLAGE 7 

 

Lijst van belangrijke gebreken 
 

 

- uitschuring of verzakking van de grond naast of onder de funderingen; 

- funderingsniveau boven uitschuurbare grond- of vorstgrens en afwezigheid van een 

voldoend diepe beschoeiing of damwand; 

- beweging van pijlers, landhoofden of keermuren; 

- differentiële zettingen; d.w.z. ongelijkmatige peilwijzigingen ter plaatse van de 

verschillende steunpunten; 

- belangrijke vervormingen; 

- belangrijke trillingen door belastingen of wind; 

- abnormale beweging van het kunstwerk in horizontale zin (langs of dwars); 

- belemmering van de vrije beweging van de elementen van het kunstwerk; 

- onvoldoende contact van de opleggingen of overgangsconstructies; 

- verbrijzeling of breuk van beton; 

- scheuren gelijk aan of groter dan 0,2 mm in het beton; 

- jonge scheuren, die toenemen of vergroten in de tijd of bij belasting; 

- chemische aantasting van het beton in de diepte; 

- betonstaal bloot en aangetast (naargelang belangrijkheid van die wapening); 

- voorspanstaal bloot; 

- scheuren ter hoogte van de ligging van de kabelkokers (inwendige kabels); 

- scheuren of beschadiging van de omhulling (uitwendige kabels); 

- gebrek t.p.v. de verankering van de kabels; 

- gebreken aan de cantileverbekken (scheuren - verplaatsing opleggingen enz.); 

- corrosie van metalen dragende elementen (trekkers inbegrepen); 

- corrosie van hangers, kabels of hun bevestigingen; 

- gebreken aan klink-, bout- of lasverbindingen van vitale onderdelen; 

- beschadigingen van de afdichting, in het bijzonder bij kunstwerken 

in voorgespannen beton; 

- beschadigingen door lekkage- of draineerwater, onvoldoende verluchting van 

kokerbruggen in voorgespannen beton, vochtige atmosfeer in de kokers. 
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Inspectieformulier: vast brug / grondkerende constructie (*) 
 
Benaming van het kunstwerk: 
 
Inspecteur(s) (naam, graad, entiteit):  
     
       

1. Algemene inlichtingen 

       
  
1. Voorgaande A- of C-inspectie:    
  
 Voorgaande B-inspectie:      

 
2. Het recentst uitgevoerde volledige schilderwerk:   
 
3. Sinds voorgaande A-, C- of B-inspectie: 
 
    - uitgevoerde herstellingswerken:    
 
 
 
    - andere belangrijke feiten:    
 
 
 

Datum Inlichtingen en commentaar 

  

 
4. Weersomstandigheden: droog weer – regenweer  (*) 
  
 gemiddelde omgevingstemperatuur:       °C om       uur 
 
5. Verkeer op het kunstwerk: hoeveelheid: zwak – middelmatig – intens (*) 
  
 aard: licht – halfzwaar – zwaar (*) 
 
6. Toegankelijkheid van het kunstwerk voor inspectie: 
 

 
- voor onderhoudsrolbrug: datum recentste keuringsverslag:    /    /         

 
- gebruikte bijzondere toegangsmiddelen: stellingen, elevator, vaartuig, inspectiewagen (*) 

 

- opmerkingen, voorstellen:  
 

7. Indien het kunstwerk niet in veilige omstandigheden geïnspecteerd kan worden: 
 
 - reden: 
 
 
 - voorstellen tot verbetering: 
 
 
 
 
…..: A-, C- of O invullen;                 : invullen     
 
(*) schrappen wat niet van toepassing is 
 

   

BIJLAGE 8 



 

w.(ijziging): n(ieuw), g(ewijzigd) of h(ersteld) invullen indien mogelijk.       vaste brug/ grondkerende constructie                      pagina 2 van 4 

2.Vaststellingen 

nr. element w.   nr.  vaststelling Lokalisatie 

+ nr. foto 
 

00 

 

05 

10 

11 

12 

13 

14 

 

15 

16 

 

17 

 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

 

25 

26 

 

27 

 

30 

 

31 

32 

33 

34 

35 

 

 

brug/keermuur in zijn 

geheel 

onderbouw 

landhoofd 

fundering 

damwand 

zool 

opstaande wand / 

bekleding 

scheenmuur 

vleugel-, front-, 

retourmuur 

talud/bedding/trappen/ 

banket /.../omgeving 

vlotplaat 

 

pijler 

fundering 

damwand 

zool 

kolom/wand/pendel/ 

bekleding 

koppelbalk 

taludbekleding/ 

omgeving 

 

grondkerende con- 

structie 

fundering 

damwand 

zool 

lichaam/bekleding 

taludbekleding/omgeving 
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nr. element w.   nr.  vaststelling Lokalisatie 

+ nr. foto 

40 

41 

 

42 

43 

44 

45 

 

46 

 

47 

48 

 

 

49 

 

 

50 

51 

52 

 

53 

 

54 

55 

 

56 

 

57 

58 

59 

 

60 

 

61 

62 

63 

64 
 

bovenbouw 

hoofdligger/ 

onderrand(vakwerk) 

cantileverbek 

dwarsdrager 

langsligger 

brugdekplaat/ 

orthotrope plaat 

onderplaat kokervormige 

ligger/mangat 

eindblok 

remverband/ 

slingerverband 

(spoorbruggen) 

gewelf 

(metselwerk/beton/ 

gegolfd plaatstaal) 

uitkragend voetpad 

pyloon/portaal 

boog/bovenrand 

(vakwerk) 

windverband 

(boven/onder) 

stijl/hanger/diagonaal 

draagkabel hangbrug/ 

tui 

uitwendige voorspan- 

kabel 

onderhoudsrolbrug 

 

 

 

opleggingen en 

voegen 

vaste oplegging 

beweegbare oplegging 

sokkel 

verankering/trekker/ 

scharnier 
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nr. element w.   nr.  vaststelling Lokalisatie 

+ nr. foto 

65 

66 

 

67 

 

 

70 

71 

72 

73 

74 

 

75 

 

80 

 

81 

82 

83 

 

84 

85 

 

86 

 

87 

 

88 

89 

 

90 

91 

92 

 

93 

94 

95 

horizontale geleiding 

voeg onderhevig aan 

wegverkeer 

voeg niet onderhevig 

aan wegverkeer 

 

wegverharding 

rijweg 

voetpad/fietspad 

vluchtheuvel/berm 

afdichtingslaag/ 

beschermlaag 

afdichtingsdeksel 

 

veiligheidselementen 

en diversen 

leuning/borstwering 

deksteen/randscherm 

veiligheidsstootband 

(hoog/laag) 

geluidwerend scherm 

signalisatie/ 

verlichting 

remmingswerk/wrijfhout 

(pijler/landhoofd) 

verkenmerk/ 

referentieverkenmerk 

nutsleiding 

veiligheidsvoorziening 

 

waterafvoer 

watergreppel 

waterslikker/rooster/ 

spuikoker 

afvoerbuis 

drainering 

pompput 

  

Alle onderdelen van het kunstwerk werden onderzocht tenzij het hierboven anders werd 
vermeld. 

 
 Datum:    /    /         
 
De inspecteur(s), 

 



…..-INSPECTIE  Einddatum:     /    /         

Identificatienummer:      .            .           .      Volgnummer:               

pagina 1 van 4 

Inspectieformulier: tunnel / kokerbrug / portaalbrug / duiker (*) (deel burgerlijke bouwkunde) 
 
Benaming van het kunstwerk: 
 
Inspecteur(s) (naam, graad, entiteit):  
     
       

1. Algemene inlichtingen 

       
  
1. Voorgaande A- of C-inspectie:    
  
 Voorgaande B-inspectie:      

 
2. Het recentst uitgevoerde volledige schilderwerk:   
 
3. Sinds voorgaande A-, C- of B-inspectie: 
 
    - uitgevoerde herstellingswerken:    
 
 
 
    - andere belangrijke feiten:    
 
 
 
 

Datum Inlichtingen en commentaar 

  

 
4. Weersomstandigheden: droog weer – regenweer  (*) 
  
 gemiddelde omgevingstemperatuur:       °C om       uur 
 
5. Verkeer op het kunstwerk: hoeveelheid: zwak – middelmatig – intens (*) 
  
 aard: licht – halfzwaar – zwaar (*) 
 

 Verkeer in het kunstwerk: hoeveelheid: zwak – middelmatig – intens (*) 
  
 aard: licht – halfzwaar – zwaar (*) 
 
6. Toegankelijkheid van het kunstwerk voor inspectie: 
 

- gebruikte bijzondere toegangsmiddelen: stellingen, elevator, vaartuig, inspectiewagen (*) 
 

- opmerkingen, voorstellen:  
 

7. Indien het kunstwerk niet in veilige omstandigheden geïnspecteerd kan worden: 
 
 - reden: 
 
 - voorstellen tot verbetering: 
 
8. Werden de delen burgerlijke bouwkunde en elektromechanica tegelijk geïnspecteerd? Ja / Nee (*) 
 
 
 
…..: A-, C- of O invullen;                 : invullen     
 
(*) schrappen wat niet van toepassing is 
 

   

BIJLAGE 9 



 

w.(ijziging): n(ieuw), g(ewijzigd) of h(ersteld) invullen indien mogelijk.       tunnel/kokerbrug/portaalbrug/duiker                   pagina 2 van 4 

2.Vaststellingen 

nr. element w.   nr.  vaststelling Lokalisatie 

+ nr. foto 

00 

 

05 

10 

 

 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

 

17 

 

18 

19 

 

20 

 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

 

30 

 

 

31 

32 

33 

34 

35 

 

tunnel/koker/portaal/

duiker in zijn geheel 

onderbouw 

zijwand 

tunnel/koker/portaal/

duiker 

fundering 

damwand 

bodemplaat/zool 

wand/bekleding 

 

vleugel-, front-, 

retourmuur 

talud/bedding/trappen/

banket/.../omgeving 

vlotplaat 

 

 

tussenwand 

tunnel/koker/portaal/

duiker 

fundering 

damwand 

bodemplaat/zool 

wand/bekleding 

 

 

 

 

grondkerende 
constructie /  

open toerit 

fundering 

damwand 

zool 

lichaam/bekleding 

taludbekleding/ 

omgeving 

 

  

 



 

w.(ijziging): n(ieuw), g(ewijzigd) of h(ersteld) invullen indien mogelijk.       tunnel/kokerbrug/portaalbrug/duiker                   pagina 3 van 4 

nr. element w.   nr.  vaststelling Lokalisatie 

+ nr. foto 

40 

41 

42 

43 

44 

45 

46 

47 

48 

49 

 

50 

51 

52 

 

60 

61 

62 

63 

64 

65 

66 

 

67 

 

 

70 

71 

72 

73 

74 

 

75 

 

bovenbouw 

 

 

dwarsbalk 

langsligger 

dakplaat/bekleding 

tussenplaat/bekleding 

 

 

gewelf (metselwerk/beton/ 

gegolfd plaatstaal) 

 

 

 

opleggingen en voegen 

vaste oplegging 

beweegbare oplegging 

 

 

 

voeg onderhevig aan 

wegverkeer 

voeg niet onderhevig aan 

wegverkeer 

 

wegverharding 

rijweg 

dienst-, voet-, fietspad 

 

afdichting/ beschermlaag 

afdichtingsdeksel 

 

  



 

w.(ijziging): n(ieuw), g(ewijzigd) of h(ersteld) invullen indien mogelijk.       tunnel/kokerbrug/portaalbrug/duiker                   pagina 4 van 4 

nr. element w.   nr.  vaststelling Lokalisatie 

+ nr. foto 

80 

 

81 

82 

83 

 

84 

85 

86 

87 

 

88 

89 

 

 

 

 

 

 

 

 

90 

91 

92 

93 

94 

95 

veiligheidselementen en 

diversen 

leuning/borstwering 

deksteen/randscherm 

veiligheidsstootband 

(hoog/laag) 

 

signalisatie/verlichting 

 

verkenmerk/  

referentieverkenmerk 

nutsleiding 

veiligheidsvoorziening 

 .1 brandblusser 

 .2 brandkraan/haspel 

 .3 brandwerende deur 

 .4 gang/trap 

 .5 noodverlichting 

 .6 telefoon 

 .7 andere 

 

waterafvoer 

watergreppel 

waterslikker/rooster 

afvoerbuis 

drainering 

pompput 

  

Alle onderdelen van het kunstwerk werden onderzocht tenzij het hierboven anders werd 
vermeld. 

 
 Datum:    /    /         
 
De inspecteur(s), 

 



…..-INSPECTIE  Einddatum:     /    /         

Identificatienummer:      .            .           .      Volgnummer:               

pagina 1 van 4 

Inspectieformulier: beweegbare brug (deel burgerlijke bouwkunde) 
 
Benaming van het kunstwerk: 
 
Inspecteur(s) (naam, graad, entiteit):  
     
       

1. Algemene inlichtingen 

       
  
1. Voorgaande A- of C-inspectie:    
  
 Voorgaande B-inspectie:      

 
2. Het recentst uitgevoerde volledige schilderwerk:   
 
3. Sinds voorgaande A-, C- of B-inspectie: 
 
    - uitgevoerde herstellingswerken:    
 
 
 
 
    - andere belangrijke feiten:    
 
 
 

Datum Inlichtingen en commentaar 

  

 
4. Weersomstandigheden: droog weer – regenweer  (*) 
  
 gemiddelde omgevingstemperatuur:       °C om       uur 
 
5. Verkeer op het kunstwerk: hoeveelheid: zwak – middelmatig – intens (*) 
  
 aard: licht – halfzwaar – zwaar (*) 
 
6. Toegankelijkheid van het kunstwerk voor inspectie: 
 

 
- voor onderhoudsrolbrug: datum recentste keuringsverslag:    /    /         

 
- gebruikte bijzondere toegangsmiddelen: stellingen, elevator, vaartuig, inspectiewagen (*) 

 
- opmerkingen, voorstellen:  

 

7. Indien het kunstwerk niet in veilige omstandigheden geïnspecteerd kan worden: 
 
 - reden: 
 
 
 - voorstellen tot verbetering: 
 
8. Werden de delen burgerlijke bouwkunde en elektromechanica tegelijk geïnspecteerd? Ja / Nee (*) 
 
 
 
…..: A-, C- of O invullen;                 : invullen     
 
(*) schrappen wat niet van toepassing is 
 

   

BIJLAGE 10 



 

w.(ijziging): n(ieuw), g(ewijzigd) of h(ersteld) invullen indien mogelijk.                     beweegbare brug                                   pagina 2 van 4 

2.Vaststellingen 

nr. element w.   nr.  vaststelling Lokalisatie 

+ nr. foto 

00 

 

05 

 

10 

 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

 

17 

 

18 

19 

 

 

 

 

20 

21 

22 

23 

 

24 

 

25 

26 

27 

 

 

 

 

30 

 

31 

32 

33 

34 

35 

 

brug in haar geheel 

 

onderbouw 

 

landhoofd/ 

kelderlandhoofd 

fundering 

damwand 

zool/bodemplaat/dakplaat 

wand/bekleding 

scheenmuur 

vleugel-, front-, retourmuur 

taludbekleding/bedding/ 

trappen/banket/.../ 

omgeving 

vlotplaat 

steun rotatieas/  

steun vijzel/  

steun vergrendeling/ 

stootblokken 

 

pijler/kelderpijler 

fundering 

damwand 

zool/bodemplaat / 

dakplaat 

kolom/wand/pendel/ 

bekleding 

koppelbalk 

taludbekleding/omgeving 

steun rotatieas/  

steun vijzel/ 

steun vergrendeling/ 

stootblokken 

 

grondkerende  

constructie 

fundering 

damwand 

zool 

lichaam/bekleding 

taludbekleding/ omgeving 

 

  

 



 

w.(ijziging): n(ieuw), g(ewijzigd) of h(ersteld) invullen indien mogelijk.                     beweegbare brug                                   pagina 3 van 4 

nr. element w.   nr.  vaststelling Lokalisatie 

+ nr. foto 

40 

41 

 

42 

43 

 

44 

45 

 

 

 

46 

 

47 

48 

49 

 

50 

51 

 

52 

 

53 

 

54 

55 

56 

57 

 

58 

 

59 

 

60 

61 

62 

63 

64 
 

bovenbouw 

hoofdligger/ 

onderrand(vakwerk) 

cantileverbek 

hoofd-, secundaire 

dwarsdrager 

langsligger 

brugdekplaat/ 

orthotrope plaat/ 

houten bevloering/ 

aluminium panelen 

onderplaat kokervormige 

ligger/mangat 

eindblok 

remverband/slinger-

verband (spoorbruggen) 

gewelf(metselwerk/beton/

gegolfd plaatstaal) 

uitkragend voetpad 

hameistijl/heftoren 

pyloon/portaal 

boog/bovenrand 

(vakwerk) 

windverband 

(boven/onder) 

stijl/hanger/diagonaal 

draagkabel hangbrug/tui 

uitwendige voorspankabel 

onderhoudsrolbrug/ 

hefwerktuigen 

achterarm/rolsector/ 

balans/trekstang 

ballastkist/ 

tegengewicht 

 

opleggingen en voegen 

vaste oplegging 

beweegbare oplegging 

sokkel 

verankering/trekker/ 

scharnier 

  



 

w.(ijziging): n(ieuw), g(ewijzigd) of h(ersteld) invullen indien mogelijk.                     beweegbare brug                                   pagina 4 van 4 

nr. element w.   nr.  vaststelling Lokalisatie 

+ nr. foto 

65 

 

 

66 

 

67 

 

 

70 

71 

72 

73 

74 

 

75 

 

80 

 

81 

82 

83 

 

84 

85 

 

86 

 

87 

 

88 

89 

 

90 

91 

92 

 

93 

94 

95 

centreertoestel/ 

horizontale geleiding/ 

rolbaan 

voeg onderhevig aan 

wegverkeer/sluitplaat 

voeg niet onderhevig aan 

wegverkeer/ sluitplaat 

 

wegverharding 

rijweg 

voetpad/fietspad 

vluchtheuvel/berm 

afdichtingslaag/ 

beschermlaag 

afdichtingsdeksel 

 

veiligheidselementen 

en diversen 

leuning/borstwering 

deksteen/randscherm 

veiligheidstootband 

(hoog/laag) 

geluidwerend scherm 

signalisatie/ 

verlichting 

remmingswerk/wrijf- 

hout (pijler/landhoofd) 

verkenmerk/ 

referentieverkenmerk 

nutsleiding 

veiligheidsvoorziening 

 

waterafvoer 

watergreppel 

waterslikker/rooster/ 

spuikoker 

afvoerbuis 

drainering 

  

Alle onderdelen van het kunstwerk werden onderzocht tenzij het hierboven anders werd 
vermeld. 

 
 Datum:    /    /         
 
De inspecteur(s), 

 



 -INSPECTIE  Einddatum: 

Identificatienummer: Volgnummer: 
 

 

 pagina 1 van 3 vaste brug / grondkerende constructie  

Inspectieformulier: vast brug / grondkerende constructie 

 

Benaming van het kunstwerk:       

Inspecteur(s) (naam, graad, entiteit):       

       

   

 Algemene inlichtingen 

 Datum, inlichtingen en commentaar 

 

1. Voorgaande A- of C-inspectie :       

 Voorgaande B-inspectie :       

 

2. Het recentst uitgevoerde volledige schilderwerk  :       

 

3. Sinds voorgaande A-, C- of B-inspectie 

 - uitgevoerde herstellingswerken :       

 

 

 - andere belangrijke feiten  :       

 

4. Weersomstandigheden:       

 gemiddelde omgevingstemperatuur:       °C om       uur 

 

5. Verkeer op het kunstwerk:  hoeveelheid:       

 aard:       

 

6. Toegankelijkheid van het kunstwerk voor inspectie:  

 

 - voor onderhoudsrolbrug: datum recentste keuringsverslag:       

 

 - gebruikte bijzondere toegangsmiddelen:       

 

 - opmerkingen, voorstellen:       

 

7. Indien het kunstwerk niet in veilige omstandigheden geïnspecteerd kan worden: 

 

 - reden:       

 

 - voorstellen tot verbetering:       

 

 

 

BIJLAGE 11 



 

 pagina 2 van 3 vaste brug / grondkerende constructie  

 De elementen van een vaste brug / grondkerende constructie 

 

nr element  nr Element  nr element 

00 

 

05 

10 

11 

12 

13 

14 

 

15 

16 

 

17 

 

 

18 

19 

 

20 

21 

22 

23 

24 

 

25 

26 

 

27 

 

30 

 

31 

32 

33 

34 

35 

brug/keermuur in zijn 

geheel 

onderbouw 

landhoofd 

fundering 

damwand 

zool 

opstaande wand / 

bekleding 

scheenmuur 

vleugel-, front-, 

retourmuur 

talud/bedding/trappen/ 

banket /.../omgeving 

 

vlotplaat 

 

 

pijler 

fundering 

damwand 

zool 

kolom/wand/pendel/ 

bekleding 

koppelbalk 

taludbekleding/ 

omgeving 

 

 

grondkerende con- 

structie 

fundering 

damwand 

zool 

lichaam/bekleding 

taludbekleding/ 

omgeving 

 40 

41 

 

42 

43 

44 

45 

 

46 

 

 

47 

48 

 

 

49 

 

 

50 

51 

52 

 

53 

 

54 

55 

 

56 

 

57 

58 

59 

 

60 

 

61 

62 

63 

64 

 

bovenbouw 

hoofdligger/ 

onderrand(vakwerk) 

cantileverbek 

dwarsdrager 

langsligger 

brugdekplaat/ 

orthotrope plaat 

onderplaat 

kokervormige ligger/ 

mangat 

eindblok 

remverband/ 

slingerverband 

(spoorbruggen) 

gewelf 

(metselwerk/beton/ 

gegolfd plaatstaal) 

uitkragend voetpad 

pyloon/portaal 

boog/ 

bovenrand(vakwerk) 

windverband 

(boven/onder) 

stijl/hanger/diagonaal 

draagkabel hangbrug/ 

tui 

uitwendige voorspan- 

kabel 

onderhoudsrolbrug 

 

 

 

opleggingen en  

voegen 

vaste oplegging 

beweegbare oplegging 

sokkel 

verankering/trekker/ 

scharnier 

 65 

66 

 

67 

 

 

70 

71 

72 

73 

74 

 

75 

 

80 

 

81 

82 

83 

 

84 

85 

 

86 

 

87 

 

88 

89 

 

90 

91 

92 

 

93 

94 

95 

horizontale geleiding 

voeg onderhevig aan 

wegverkeer 

voeg niet onderhevig 

aan wegverkeer 

 

wegverharding 

rijweg 

voetpad/fietspad 

vluchtheuvel/berm 

afdichtingslaag/ 

beschermlaag 

afdichtingsdeksel 

 

veiligheidselementen 

en diversen 

leuning/borstwering 

deksteen/randscherm 

veiligheidsstootband 

(hoog/laag) 

geluidwerend scherm 

signalisatie/ 

verlichting 

remmingswerk/wrijfhout 

(pijler/landhoofd) 

verkenmerk/ 

referentieverkenmerk 

nutsleiding 

veiligheidsvoorziening 

 

waterafvoer 

watergreppel 

waterslikker/rooster/ 

spuikoker 

afvoerbuis 

drainering 

pompput 

  



 

 

 

w.  nr.  vaststelling         lokalisatie + nr. foto 
 

w.(ijziging): n(ieuw), g(ewijzigd) of h(ersteld) invullen indien mogelijk pagina 3 van 3  vaste brug / grondkerende constructie  

-INSPECTIE  Einddatum: 

Identificatienummer: Volgnummer: 

 

    

 

 

Alle onderdelen van het kunstwerk werden onderzocht tenzij het hierboven anders werd vermeld. 

 

Datum:       

 

De inspecteur(s), 

 

        

      

 



 -INSPECTIE  Einddatum: 

Identificatienummer: Volgnummer: 
 

 pagina 1 van 3 beweegbare brug  

Inspectieformulier: beweegbare brug (deel burgerlijke bouwkunde) 

 

Benaming van het kunstwerk:       

Inspecteur(s) (naam, graad, entiteit):       

        

   

 Algemene inlichtingen 

 Datum, inlichtingen en commentaar 

 

1. Voorgaande A- of C-inspectie :       

 Voorgaande B-inspectie :       

 

2. Het recentst uitgevoerde volledige schilderwerk  :       

 

3. Sinds voorgaande A-, C- of B-inspectie 

 - uitgevoerde herstellingswerken :       

 

 

 - andere belangrijke feiten  :       

 

 

4. Weersomstandigheden:       

   gemiddelde omgevingstemperatuur:       °C om       uur 

 

5. Verkeer op het kunstwerk:  hoeveelheid:       

    aard:       

 

6. Toegankelijkheid van het kunstwerk voor inspectie:  

 - voor onderhoudsrolbrug: datum recentste keuringsverslag:       

 

 - gebruikte bijzondere toegangsmiddelen:       

 

 - opmerkingen, voorstellen:       

 

 

7. Indien het kunstwerk niet in veilige omstandigheden geïnspecteerd kan worden: 

 

 - reden:       

 

 - voorstellen tot verbetering:       

 

8. Werden de delen burgerlijke bouwkunde en elektromechanica tegelijk geïnspecteerd ? 

       

BIJLAGE 13 



 

 pagina 2 van 3 beweegbare brug  

 De elementen van een beweegbare brug (deel burgerlijke bouwkunde)  

 

nr element  nr element  nr element 

00

05 

10 

 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

 

 

18 

19 

 

 

 

 

20 

21 

22 

23 

 

24 

 

25 

26 

27 

 

 

 

 

30 

 

31 

32 

33 

34 

35 

 

brug in haar geheel 

onderbouw 

landhoofd/ 

kelderlandhoofd 

fundering 

damwand 

zool/bodemplaat/dakplaat 

wand/bekleding 

scheenmuur 

vleugel-, front-, retourmuur 

taludbekleding/bedding/ 

trappen/banket/.../ 

omgeving 

vlotplaat 

steun rotatieas/  

steun vijzel/  

steun vergrendeling/ 

stootblokken 

 

pijler/kelderpijler 

fundering 

damwand 

zool/bodemplaat / 

dakplaat 

kolom/wand/pendel/ 

bekleding 

koppelbalk 

taludbekleding/omgeving 

steun rotatieas/  

steun vijzel/ 

steun vergrendeling/ 

stootblokken 

 

grondkerende  

constructie 

fundering 

damwand 

zool 

lichaam/bekleding 

taludbekleding/ omgeving 

 40 

41 

 

42 

43 

 

44 

45 

 

 

 

46 

 

47 

48 

 

49 

 

50 

51 

 

52 

 

53 

 

54 

55 

56 

 

57 

 

58 

 

59 

 

 

60 

 

61 

62 

63 

64 

 

bovenbouw 

hoofdligger/ 

onderrand(vakwerk) 

cantileverbek 

hoofd-, secundaire 

dwarsdrager 

langsligger 

brugdekplaat/ 

orthotrope plaat/ 

houten bevloering/ 

aluminium panelen 

onderplaat kokervormige 

ligger/mangat 

eindblok 

remverband/slinger-

verband (spoorbruggen) 

gewelf(metselwerk/beton

/gegolfd plaatstaal) 

uitkragend voetpad 

hameistijl/heftoren 

pyloon/portaal 

boog/bovenrand 

(vakwerk) 

windverband 

(boven/onder) 

stijl/hanger/diagonaal 

draagkabel hangbrug/tui 

uitwendige 

voorspankabel 

onderhoudsrolbrug/ 

hefwerktuigen 

achterarm/rolsector/ 

balans/trekstang 

ballastkist/ 

tegengewicht 

 

opleggingen en 

voegen 

vaste oplegging 

beweegbare oplegging 

sokkel 

verankering/trekker/ 

scharnier 

 65 

 

 

66 

 

67 

 

 

 

70 

71 

72 

73 

74 

 

75 

 

80 

 

81 

82 

83 

 

84 

85 

 

86 

 

87 

 

88 

89 

 

90 

91 

92 

 

93 

94 

95 

centreertoestel/ 

horizontale geleiding/ 

rolbaan 

voeg onderhevig aan 

wegverkeer/sluitplaat 

voeg niet onderhevig 

aan wegverkeer/ 

sluitplaat 

 

wegverharding 

rijweg 

voetpad/fietspad 

vluchtheuvel/berm 

afdichtingslaag/ 

beschermlaag 

afdichtingsdeksel 

 

veiligheidselementen 

en diversen 

leuning/borstwering 

deksteen/randscherm 

veiligheidstootband 

(hoog/laag) 

geluidwerend scherm 

signalisatie/ 

verlichting 

remmingswerk/wrijf- 

hout (pijler/landhoofd) 

verkenmerk/ 

referentieverkenmerk 

nutsleiding 

veiligheidsvoorziening 

 

waterafvoer 

watergreppel 

waterslikker/rooster/ 

spuikoker 

afvoerbuis 

drainering 

 



 

 

 

w.  nr.  vaststelling lokalisatie + nr. foto 
 

w.(ijziging): n(ieuw), g(ewijzigd) of h(ersteld) invullen indien mogelijk  pagina 3 van 3   beweegbare brug  

 -INSPECTIE  Einddatum: 

Identificatienummer: Volgnummer:  

 

    

 

 

Alle onderdelen van het kunstwerk werden onderzocht tenzij het hierboven anders werd vermeld. 

 

Datum:       

 

De inspecteur(s), 

 

        

      

 
 

















Brug B 72 over de A 13 te Hasselt. Inspectie n° 11 d.d. 09.01.2012   0/013/072/1 Blad 1 

 

Algemeen  Algemeen 

   

 

 

 
   

13.04  17.04 
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24.01  50.01 

   

 

 

 
   

72.07  81.05 
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NOTA: 

 

Dit hoofdstuk is een weergave van dienstorder LI 93/50 van 1 juli 1993: Richtlijnen voor het beheer 
van de kunstwerken. 

Aangezien deze dienstorder aan vernieuwing toe is, wordt in onderhavig hoofdstuk de bestaande 
dienstorder overgenomen en aangepast of aangevuld waar dit reeds mogelijk was. 

 

------- 

1 ALGEMEEN KADER 

1.1 Inleiding 

 

Op 1 juli 1993 werden de huidige richtlijnen voor het beheer van de kunstwerken bij 
dienstorder LI 93/50 van kracht.  

 

Na 19 jaar is het aangewezen die richtlijnen te actualiseren in een nieuwe uitgave. Dit wordt 
vermoedelijk uitgevoerd in 2013. 

 

1.2 Het beheer van de kunstwerken: een grote noodzaak 

 

De Vlaamse overheid is verantwoordelijk voor het beheer van 2569 kunstwerken met een 
overspanning van ten minste 5 m. 

 

Deze zijn gelegen in of over 6939 km weg (786 km autosnelweg, 418 km in- en uitrit van 
autosnelwegen, 108 km ringweg met autosnelwegstatuut, 246 km ringweg en 5381 km gewestweg) en 
1056 km waterweg. 

 

De nieuwbouwwaarde van de kunstwerken wordt geraamd op 5,6 miljard €. 

 

Niet alleen de veiligheid, maar ook het economisch bestel vereisen dat deze kunstwerken absoluut in 
stand worden gehouden. Hiervoor moet volgens internationale maatstaven (OESO) jaarlijks een 
onderhouds- en vernieuwbouwbudget van 56 tot 84 miljoen euro of 1 tot 1,5 % van de 
nieuwbouwwaarde worden uitgetrokken. 

 

Door de steeds stijgende groei van het vervoer, de grotere en zwaardere lasten, de chemische 
inwerking van dooizouten en de invloed van schadelijke gassen worden de kunstwerken steeds meer 
belast en meer onderworpen aan agressieve chemische aantastingen. 

Sinds enige jaren worden schadeverschijnselen door scheikundige reacties, zoals de alkali-silica-
reactie, in betonstructuren vastgesteld, wat kan leiden tot de afbraak van het hele kunstwerk of een 
gedeelte ervan. 

 

Het samenspel van al deze factoren maakt dat onvolmaaktheden in het ontwerp of bij de uitvoering 
een grote weerslag zullen hebben op het latere gedrag van het kunstwerk. 

 

Het is daarom onontbeerlijk het gedrag van de kunstwerken stelselmatig en nauwgezet te volgen, 
zodat tijdig de vereiste maatregelen kunnen worden getroffen. 
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1.3 Doel van de systematische inspecties en onderhoudswerkzaamheden 

 

Het doel van het beheer van de kunstwerken door systematische inspecties en 
onderhoudswerkzaamheden is meerledig: 

- het bezit aan kunstwerken van de burgerlijke bouwkunde optimaal bewaren; 

- een veilig en continu gebruik van het kunstwerk door de weggebruiker waarborgen; 

- de beschikbare financiële middelen zo economisch mogelijk benutten; 

- tijdig klein onderhoud uitvoeren tegen een beperkte kostprijs om later grote onderhouds- of 
vernieuwbouwkosten te vermijden; 

- nieuwe schadeverschijnselen of nieuwe scheikundige aantastingen vlugger onderkennen; 

- schade, waarvoor de bouwheer of de beheerder burgerlijk aansprakelijk kan worden gesteld, 
vermijden; 

- bij het ontwerpen van nieuwe kunstwerken gebruik maken van de ervaring opgedaan bij de 
inspecties. 

 

1.4 Toepassingsgebied 

 

De richtlijnen van de dienstorder zijn van toepassing op het gedeelte burgerlijke bouwkunde van de 
kunstwerken die door de Vlaamse overheid worden beheerd. 

 

Ze zijn niet van toepassing op de elektromechanische uitrustingen hiervan. 

Hiervoor zullen afzonderlijke richtlijnen worden opgesteld door de afdeling Elektromechanica en 
Telematica (EMT) van het agentschap Wegen en Verkeer (AWV).  

 

Als kunstwerken worden opgenomen: 

- viaducten en vaste bruggen; 

- beweegbare bruggen; 

- tunnels en duikers; 

- grondkerende muren en steunmuren. 

 

Voor kleine kunstwerken zoals bruggen of duikers waarvan de som van de overspanningen minder 
dan 5 m bedraagt, en voor steunmuren die minder dan 2 m grond keren, is het aan de beherende 
entiteiten om deze kunstwerken in eigen beheer te inspecteren, te onderhouden en te herstellen. 

 

1.5 Woordkeuze voor de verschillende inspectiewerkzaamheden 

 

De term "dossier" wordt gebruikt bij: 

- het bouwdossier van het kunstwerk; 

- het exploitatiedossier van het kunstwerk; 

- het inspectiedossier van het kunstwerk. 

 

De term "inspectie" is van toepassing in de gevallen: 

- A-inspectie   = algemene inspectie 

- A-inspectieverslag   = verslag van een algemene inspectie 

- A-inspectiedossier  = dossier van een algemene inspectie 

- B-inspectie    = bijzondere inspectie 

- B-inspectieverslag  = verslag van een bijzondere inspectie 

- B-inspectiedossier  = dossier van een bijzondere inspectie 

- C-inspectie    = controle-inspectie 
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- C-inspectieverslag   = verslag van een controle-inspectie 

- C-inspectiedossier   = dossier van een controle-inspectie 

- O-inspectie    = occasionele inspectie 

- O-inspectieverslag   = verslag van een occasionele inspectie 

- O-inspectiedossier  = dossier van een occasionele inspectie 
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2 ORGANISATIE VAN HET BEHEER VAN DE KUNSTWERKEN 

2.1 Het dossier van het kunstwerk 

 

Voor een goed beheer van de kunstwerken is het noodzakelijk dat alle entiteiten die meewerken aan 
het beheer ervan, voor ieder kunstwerk een dossier aanleggen. 

 

De beherende entiteit beschikt per kunstwerk over een dossier dat een bouwdossier en een 
exploitatiedossier bevat. 

 

Het Beheercentrum bezit per kunstwerk een dossier dat ook ter beschikking staat van de 
studiediensten. 

 

De vestiging in Gent en in Hasselt van de afdeling Expertise Beton en Staal (EBS) en de afdeling 
Algemene Technische Ondersteuning (ATO) leggen eveneens per kunstwerk een dossier aan. 

 

2.1.1 Bouwdossier van de beherende entiteit 

 

Om een goed inzicht te behouden in de identiteit en de geschiedenis van het kunstwerk behoort het 
bouwdossier de volgende documenten te bevatten: 

- een liggingsplan van het kunstwerk; 

- de tekeningen van het kunstwerk zoals het in werkelijkheid werd uitgevoerd; 

- de essentiële delen van de berekeningsnota's; 

- het grondmechanisch onderzoek; 

- een gedetailleerd bouwverslag van het kunstwerk met meldenswaardige feiten die zich voorgedaan 
hebben tijdens de uitvoering ervan; 

- de bouwverslagen van de eventuele controleorganisatie, alsook de verzekeringspolis indien de 
bouw van het kunstwerk gedekt is door een controleverzekering; 

- de uitslagen van de belastingsproeven; 

- de resultaten van de basiswaterpassing; 

- de resultaten van het gedetailleerd onderzoek, uitgevoerd door de uitvoeringsdienst volgens de 
werkwijze en aan de hand van dezelfde standaarddocumenten van een A-inspectie, zowel bij de 
voorlopige als bij de definitieve oplevering; 

- de documenten over de verdeling van het beheer, wanneer het kunstwerk beheerd wordt door 
verschillende agentschappen of diensten. 

 

2.1.2 Het exploitatiedossier van de beherende entiteit 

 

Het exploitatiedossier bevat de hierna opgesomde documenten: 

- een lijst van de verschillende te onderhouden onderdelen; 

- de resultaten van de routine-inspecties; 

- de A-, B-, C- en O-inspectiedossiers; 

- een lijst met de belangrijkste gebeurtenissen die zich hebben voorgedaan, zoals overschrijdingen 
door zwaar uitzonderlijk vervoer (ZUV); 

- een lijst van de uitgevoerde onderhouds-, herstellings- en verstevigingswerkzaamheden. 
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2.1.3 Dossier van het Beheercentrum 

 

Het dossier dat berust bij het Beheercentrum en dat eveneens ter beschikking staat van de 
studiediensten, bevat minstens: 

- de tekeningen van het kunstwerk zoals het in werkelijkheid werd uitgevoerd; 

- de berekeningsnota's, opgemaakt door eigen diensten of door derden; 

- het grondmechanisch onderzoek; 

- de uitslagen van de belastingsproeven; 

- de resultaten van de basiswaterpassing; 

- de behandelde dossiers van A-, B-, C- en O-inspecties. 

 

2.1.4 Dossier van de vestiging in Gent en in Hasselt van de afdeling 
Expertise Beton en Staal (EBS) 

 

Het dossier dat berust bij de vestiging in Gent en in Hasselt van de afdeling Expertise Beton en 
Staal (EBS), bevat minstens: 

- de meest essentiële tekeningen; 

- de berekeningsnota's van de meest essentiële delen; 

- de uitslagen van de belastingsproeven; 

- de dossiers van de behandelde B-inspecties. 

 

2.1.5 Dossier van de afdeling Algemene Technische Ondersteuning, cel 
Topografie (ATO) 

 

Het dossier dat berust bij de cel Topografie van de afdeling Algemene Technische 
Ondersteuning (ATO), bevat minstens: 

- de resultaten van de basiswaterpassing; 

- de verstrekte adviezen omtrent de controlewaterpassingen; 

- de resultaten van aangevraagde bijkomende waterpassingen. 

 

2.2 De inspecties 

2.2.1 Routine-inspecties 

 

Dit zijn visuele inspecties, waarbij geen vaste voorschriften gelden en die vrij regelmatig gebeuren 
door het personeel van de beherende entiteit tijdens de inspecties van wegen en waterwegen. 

 

Zij vergen geen speciaal materiaal, behalve eventueel een fotoapparaat. 

 

Deze inspecties maken het mogelijk vast te stellen dat de veiligheid van de gebruiker in gevaar is, of 
dat er zich een abnormale evolutie voordoet in het gedrag van bepaalde onderdelen van het 
kunstwerk of van bepaalde gebreken. 

 

Het personeel brengt de vaststellingen ter kennis van de ingenieur-beheerder, die de nodige 
maatregelen treft. 

 

Bij ernstige gebreken beslist deze om een O-inspectie uit te voeren. 
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Als het gaat om gebreken die de veiligheid van de gebruiker rechtstreeks in gevaar kunnen brengen, 
neemt hij meteen de nodige maatregelen. 

 

Routine-inspecties worden eventueel ook uitgevoerd vóór en nadat zwaar uitzonderlijk vervoer (ZUV) 
over het kunstwerk is gereden. 

2.2.2 De A-inspectie (of de algemene inspectie) 

 

De A-inspectie van een kunstwerk omvat het grondig inspecteren en het controlewaterpassen van dit 
kunstwerk, systematisch om de 3 jaar, door gespecialiseerd ploegen van de beherende entiteit. 

 

Het tijdstip van het controlewaterpassen wordt zo gekozen dat t.o.v. het inspecteren de 
controlewaterpassing hoogstens 12 maanden eerder is uitgevoerd. 

 

Na het inspecteren en het controlewaterpassen wordt een A-inspectiedossier opgesteld dat voor 
advies aan het Beheercentrum wordt opgestuurd. 

 

Het Beheercentrum deelt over ieder A-inspectiedossier zijn advies mee aan de beherende entiteit. 

 

De A-inspectie en het samenstellen van het A-inspectiedossier van een kunstwerk wordt verder 
besproken. 

 

2.2.3 De C-inspectie (of de controle-inspectie) 

 

Bij kunstwerken waarvoor weinig problemen verwacht worden vanwege hun bouwtype en waarvan de 
gebreken niet in slechte zin evolueren, kan eventueel, afwisselend met een A-inspectie, om de 6 jaar 
een C-inspectie worden uitgevoerd. 

 

Bij het uitvoeren van een C-inspectie worden zoals bij een A-inspectie alle elementen van het 
kunstwerk geïnspecteerd en alle verkenmerken gewaterpast, maar het inspecteren zelf kan vlugger en 
eventueel met inzet van minder hulpmiddelen plaatsvinden. 

 

De controlewaterpassing daarentegen wordt op haar gewone wijze uitgevoerd en ze vindt t.o.v. het 
inspecteren hoogstens 12 maanden eerder plaats. 

 

Over ieder C-inspectiedossier deelt het Beheercentrum zijn advies aan de beherende entiteit mee. 

 

De C-inspectie en het samenstellen van een C-inspectiedossier van een kunstwerk wordt verder 
besproken. 

 

2.2.4 De B-inspectie (of de bijzondere inspectie) 

 

De B-inspectie is voor welbepaalde elementen van het kunstwerk een verder doorgedreven inspectie 
waarbij extra hulpmiddelen, gespecialiseerd personeel en aangepaste apparatuur worden 
ingeschakeld. 

 

Een B-inspectie vindt plaats op aanvraag van de beherende entiteit of van het Beheercentrum. 

 

Zij wordt uitgevoerd door de afdeling Expertise Beton en Staal (EBS).  
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Voor iedere B-inspectie levert de afdeling Expertise Beton en Staal aan de beherende entiteit een 
B-inspectieverslag af. 

 

De B-inspectie van een (deel van een) kunstwerk wordt verder besproken. 

 

2.2.5 De O-inspectie (of de occasionele inspectie) 

 

De A- en de C-inspecties zijn inspecties die betrekking hebben op het volledig kunstwerk en die 
systematisch om de 3, respectievelijk 6 jaar, opnieuw worden uitgevoerd. 

 

Om diverse redenen kan het nochtans nodig zijn dat de beherende entiteit buiten de systematische 
cyclus van 3, respectievelijk 6 jaar : 

- het volledige kunstwerk of een deel ervan aan een inspectie onderwerpt; 

- hierover het advies van het Beheercentrum vraagt. 

 

Deze inspecties worden O-inspecties (occasionele inspecties) genoemd. 

 

Over ieder dossier van een occasionele inspectie deelt het Beheercentrum zijn advies mee aan de 
beherende entiteit. 

 

De O-inspectie van een (deel van een) kunstwerk wordt verder besproken. 

 

2.3 De beherende entiteit 

2.3.1 De beherende entiteit en de beheerder 

 

De beherende entiteit is de entiteit die het kunstwerk onder zijn bevoegdheid heeft en die de 
verantwoordelijkheid draagt voor de instandhouding ervan. 

 

Dit betreft in het algemeen: 

- de afdeling Maritieme Toegang (aMT) van het Departement Mobiliteit en Openbare Werken 
(DMOW),  

- de territoriale afdelingen van het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV), 

- de buitenafdelingen van het agentschap Waterwegen en Zeekanaal nv (W&Z),  

- de afdeling Kust (aK) van het Agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust (AMDK),  

- het agentschap De Scheepvaart nv (DS),  

- het Havenbestuur Brugge-Zeebrugge nv (MBZ),  

- het Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen (GHA), 

- enz. 

 

Het hoofd van de beherende entiteit wijst na de voorlopige oplevering van het kunstwerk een 
beheerder aan. Deze beheerder is een burgerlijk ingenieur. 

 

2.3.2 De taken "inspectie" 

 

De beherende entiteiten hebben onder meer tot taak: 

- het uitvoeren van routine-inspecties; 

- het proper houden van de kunstwerken zodat de inspectieploegen in verantwoorde hygiënische 
omstandigheden kunnen werken; 
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- het opmaken van de planning van de inspecties rekening houdend met de lijsten die door het 
Beheercentrum worden opgesteld; 

- het uitvoeren van inspecties; 

- het uitvoeren van controlewaterpassingen; 

- het aanvragen van B-inspecties; 

- het opstellen van een eerste diagnose en de beoordeling van gebreken; 

- het treffen van maatregelen om de veiligheid van het verkeer te verzekeren; 

- het meedelen van de voltooiing van de herstellingswerken aan het Beheercentrum; 

- het plaatsen en het in stand houden van verkenmerken; 

- het melden van verkeersbeperkende maatregelen voor een kunstwerk aan de directie 
Verkeersveiligheid - dienst Uitzonderlijk Vervoer van de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en 
Vervoer; 

- het melden aan het Beheercentrum van feiten die een verlaging van de draagkracht van een 
kunstwerk tot gevolg hebben. 

 

2.3.3 De taken "onderhoud" en "herstelling" van de kunstwerken 

 

De beheeropdracht van de beherende entiteiten omvat naast het uitvoeren van inspecties ook het 
gewone en buitengewone onderhoud en de herstelling van de kunstwerken. 

 

Het onderhoud omvat alle operaties die tot doel hebben het kunstwerk gebruiksklaar te bewaren, 
terwijl door een herstelling het kunstwerk opnieuw volledig gebruiksklaar wordt gemaakt. 

 

Als basisregels kan men stellen: 

- ONDERHOUDEN = VOORKOMEN 

- HERSTELLEN = GENEZEN 

 

Inzake onderhoud wordt een onderscheid gemaakt tussen het gewone onderhoud en het 
buitengewone onderhoud, waarvoor specialisten nodig zijn om bepaalde werkzaamheden uit te 
voeren en waarbij eventueel speciaal materieel wordt ingezet. 

 

Per kunstwerk worden systematisch de verschillende te onderhouden onderdelen aangeduid en de 
bewerkingen genoteerd die uitgevoerd zijn. 

De lijst van deze onderdelen en bewerkingen wordt in het exploitatiedossier van het kunstwerk 
bewaard. 

 

Iedere herstelling is als een afzonderlijk geval te behandelen. 

 

De volgorde van de werkzaamheden kan de volgende zijn: 

- vaststelling en beoordeling van de gebreken; dit kan gebeuren bij inspecties en 
controlewaterpassingen of op welk ogenblik ook dat een gebrek wordt vastgesteld; 

- onmiddellijk te nemen maatregelen; 

- bepalen van de oorzaken; 

- studie en raming van de herstellingswerkzaamheden; 

- uitvoering en controle van de herstelling; 

- controle op het gedrag van de herstelling. 

 

Tijdens elk van deze werkzaamheden kan de medewerking gevraagd worden van de afdeling 
Expertise Beton en Staal (EBS). 
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2.3.4 Bijzonder geval: gemengd beheer 

 

Ingeval verscheidene besturen of entiteiten bij het beheer van een kunstwerk betrokken zijn worden 
de verantwoordelijkheden en de taken van elkeen op ondubbelzinnige wijze vastgelegd. 

 

Dit is o.m. het geval voor kunstwerken van gemeenschappelijk belang voor:  

- Wegen – Waterwegen; 

- Infrabel en de Vlaamse overheid. 

Ook met andere overheden, zoals de provincies en de gemeenten, kan er een gemengd beheer 
ontstaan. 

 

Per gemeenschappelijk kunstwerk regelt een duidelijke conventie de verdeling van de 
verantwoordelijkheden en de taken tussen de beherende entiteiten. 

 

Bestaat een dergelijke conventie nog niet, dan is het absoluut nodig dat de beherende entiteiten deze 
onverwijld opmaken. 

 

Over een huidige regeling kan het volgend worden meegedeeld : 

bruggen met beweegbaar gedeelte: de elektromechanische uitrusting wordt beheerd door de afdeling 
Elektromechanica en Telematica (EMT) van AWV.  

 

2.4 Het Beheercentrum 

 

De afdeling Expertise Beton en Staal (EBS) van het Departement Mobiliteit en Openbare Werken 
(DMOW) is belast met de algemene organisatie en coördinatie van het beheer van de kunstwerken. 

 

Hiervoor is binnen de afdeling Expertise Beton en Staal een Beheercentrum opgericht dat zorgt voor: 

- de controle op het systematisch uitvoeren van de inspecties; 

- de beoordeling van de resultaten van de inspecties en advies bij de te nemen maatregelen; 

- advies bij buitengewoon onderhoud en herstellingen; 

- het opsporen van kunstwerken die gebreken vertonen of die gevoelig zijn voor bepaalde gebreken; 

- het bepalen voor welke kunstwerken een C-inspectie mogelijk is; 

- actualiseren en standaardiseren van de inspectiedocumenten en van de procedure; 

- het beheer van de informaticatoepassing (Bryggja) met in het bijzonder het opslaan van informatie 
omtrent belastingsproeven, controlewaterpassingen, inspecties, herstellingen enz. ; 

- het opstellen en verspreiden onder de vorm van dienstorders van bijzondere informatie over 
specifieke schadegevallen; 

- het opstellen van de Lijst van de Prioritaire Kunstwerken (LPK): dit zijn de kunstwerken waaraan 
met voorrang dringend werkzaamheden nodig zijn; 

- het verzamelen en het melden van feiten die een verlaging van de draagkracht van een kunstwerk 
tot gevolg hebben, aan de directie Verkeersveiligheid – dienst Uitzonderlijk Vervoer van de 
Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer. 

 

Om de planning van de inspecties duidelijk vast te leggen stuurt het Beheercentrum elk jaar, vóór het 
einde van het derde kwartaal, naar de verschillende entiteiten de lijst op van de tijdens het volgend 
jaar te inspecteren kunstwerken en - ter aansporing - de lijst van de nog niet ontvangen dossiers voor 
het lopende jaar. 

 

Het Beheercentrum doet voor een aantal taken een beroep op:  

 

de afdeling Expertise Beton en Staal: 
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- de controle op en het advies bij de inspecties; 

- de uitvoering van B-inspecties; 

- de stabiliteitsberekeningen; 

- het advies bij buitengewoon onderhoud en bij herstellingen; 

- de uitvoering van belastingsproeven; 

- de medewerking bij herstellingswerkzaamheden door keuring van de materialen en door toezicht 
op de uitgevoerde werken. 

 

de cel Topografie van de afdeling Algemene Technische Ondersteuning (ATO): 

- de uitvoering van de basiswaterpassing van het kunstwerk; 

- het advies bij de uitvoering van de controlewaterpassingen; 

- de bijkomende waterpassingen, die een beherende entiteit of het Beheercentrum aanvragen in het 
kader van het beheer van een bepaald kunstwerk. 

 

Om alle communicatieproblemen te vermijden geeft het Beheercentrum altijd advies over alle 
ingezonden dossiers inzake: 

- A-inspecties; 

- C-inspecties; 

- O-inspecties. 

 

2.5 De commissie Beheer van de Kunstwerken (CBK) 

 

De commissie wordt voorgezeten door de secretaris-generaal van het Departement Mobiliteit en 
Openbare Werken (DMOW), met als waarnemend voorzitter het afdelingshoofd van de afdeling 
Expertise Beton en Staal (EBS). 

 

Ze komt regelmatig en, indien nodig, in bijzondere gevallen samen. 

 

In de vergaderingen worden de krachtlijnen van het beheer vastgelegd, de stand van de inspecties 
geëvalueerd, concrete problemen besproken en oplossingen voorgesteld, nieuwe ideeën en 
bedenkingen uitgewisseld. 

 

Maken deel uit van deze commissie: 

- Departement Mobiliteit en Openbare Werken (DMOW); 

- Agentschap Wegen en Verkeer (AWV); 

- Agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust (AMDK); 

- agentschap Waterwegen en Zeekanaal nv (W&Z); 

- agentschap De Scheepvaart nv (DS); 

- Vlaamse Milieumaatschappij (VMM); 

- Vlaamse Vervoermaatschappij De Lijn; 

- Havenbestuur Brugge-Zeebrugge nv (MBZ); 

- Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen (GHA); 

- de infrastructuurbeheerder van het Belgisch spoorwegnet (Infrabel). 

De commissie maakt een beter contact en een vlottere communicatie mogelijk tussen de beherende 
entiteiten en de entiteiten die als Beheercentrum of als gespecialiseerde diensten betrokken zijn bij 
het beheer van de kunstwerken. 

Ze vormt het forum om de goede werking van het beheer van de kunstwerken te verzekeren. 

  



 Beheer van de kunstwerken 

Cursus bruginspecteur  hoofdstuk 3.1 13  

2.6 Het organisatieschema van het beheer van de kunstwerken 

 

Het hiernavolgend schema geeft een beeld van de organisatie van het beheer van de kunstwerken. 
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3 DE A-INSPECTIE VAN EEN KUNSTWERK 

3.1 De A-inspectie 

 

De eerste A-inspectie van een kunstwerk wordt uitgevoerd in het kader van de controles die de 
voorlopige oplevering van de werken of de ingebruikname van het kunstwerk voorafgaan. Die eerste 
A-inspectie vormt dus een van de middelen ter beoordeling van de waarde van het kunstwerk met het 
oog op de voorlopige oplevering van de werken of de ingebruikname van het kunstwerk. 

De eerste A-inspectie van een kunstwerk heeft tot doel: 

- te onderzoeken wat de kwaliteit is van de materialen die gebruikt zijn bij de constructie van het 
kunstwerk; 

- te onderzoeken met welke zorg deze materialen verwerkt zijn; 

- een diepgaand onderzoek en een nauwkeurige beschrijving van de nulfase te verrichten. 

 

De opdrachtgever levert zijn bijdrage voor de uitvoering van een A-inspectie zoals beschreven in het 
Standaardbestek 260, hoofdstuk 35 - Indienststellingsproeven en inpassingsonderzoek. 

 

Een A-inspectie omvat het grondig inspecteren en het controlewaterpassen van een kunstwerk, 
systematisch om de 3 jaar, door gespecialiseerde ploegen van de beherende entiteit. 

 

Het tijdstip van het controlewaterpassen wordt zo gekozen dat t.o.v. het inspecteren de 
controlewaterpassing hoogstens 12 maanden eerder is uitgevoerd. 

 

Na het inspecteren en het controlewaterpassen wordt een A-inspectiedossier opgesteld dat voor 
advies aan het Beheercentrum wordt opgestuurd. 

 

De gespecialiseerde ploegen die inspecteren en controlewaterpassen, beschikken over de 
basisuitrusting die in bijlage 1 wordt opgesomd. 

 

De ploegen die inspecteren, gebruiken het "vademecum van de gebreken" en "de lijst van belangrijke 
gebreken" die kunnen voorkomen bij kunstwerken. 

 

Deze twee belangrijke basisdocumenten worden verder beschreven. 

 

3.2 Het A-inspectiedossier 

 

Na het inspecteren en het controlewaterpassen van het kunstwerk wordt een A-inspectiedossier 
samengesteld dat altijd de volgende documenten bevat: 

- het A-inspectieverslag met vermelding van alle vaststellingen die hetzij de stabiliteit of de 
duurzaamheid van het kunstwerk, dan wel de veiligheid van de gebruiker in gevaar brengen; 

- het inspectieformulier of de inspectieformulieren (bij meerdere delen) volgens de categorie van het 
deel van het kunstwerk, met als bijlage de schetsen van het kunstwerk waarop de locatie en de 
weergave van de vaststellingen zijn gelokaliseerd, het best aangevuld met genummerde foto's; 

- de waterpassingstabel; het tijdstip van de recentste controlewaterpassing wordt zo gekozen dat 
t.o.v. het inspecteren de controlewaterpassing hoogstens 12 maanden eerder is uitgevoerd. 

 

Het eerste A-inspectiedossier wordt aangevuld met: 

- een liggingsplan van het kunstwerk (bijlage 2); 

- een of meer algemene foto's van het kunstwerk of een fotosteekkaart (bijlage 3); 

- de schetsen met de belangrijkste gegevens van het kunstwerk op A4- of A3-formaat.  
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Deze schetsen bevatten, buiten de voornaamste afmetingen en de gebruikte materialen en 
nummering, slechts een minimum aan gegevens om voldoende ruimte vrij te laten voor de 
plaatsaanduiding en de weergave van de vaststellingen door de inspecteur.  

In het geval van een brug kan dat worden (bijlage 4): 

- lengtedoorsneden en/of opstand van de brug (fundering - onderbouw - bovenbouw); 

- planzichten van de brug:  

- fundering met onderbouw; 

- bovenbouw;  

- opstanden of doorsneden van de onderbouw;  

- langsdoorsneden en dwarsdoorsneden van de bovenbouw alleen;  

- een tabel met de typen van opleggingen, voegen en voorspansystemen. 

 

3.3 Nummering en wijze van de nummering van de onderdelen van de 
kunstwerken 

 

Zie hoofdstuk 3.3 van de cursus.  

 

3.4 Vademecum van de gebreken 

 

Zie hoofdstuk 3.4 van de cursus. 

 

3.5 Lijst van belangrijke gebreken 

 

Zie hoofdstuk 3.4 van de cursus. 

 

3.6 Het inspectieformulier 

3.6.1 Het inspectieformulier met klassieke bladschikking 

 

Het inspectieformulier wordt ingevuld door de inspecteur. Daar het inspecteren voldoende vakkennis 
vereist, wordt deze taak bij voorkeur door een technicus uitgevoerd. 

 

Om het inspecteren van de verscheidene soorten kunstwerken te vergemakkelijken worden 
3 verschillende inspectieformulieren gebruikt : 

- voor vaste bruggen en grondkerende constructies (bijlage 8); 

- voor tunnels, kokerbruggen, portaalbruggen en duikers (bijlage 9); 

- voor beweegbare bruggen (bijlage 10). 

 

Bij het invullen van het inspectieformulier maakt de inspecteur bij het omschrijven van de 
vaststellingen tijdens zijn A-inspectie, zoveel mogelijk gebruik van de benamingen van het 
vademecum van de gebreken en van de lijst van belangrijke gebreken. 

 

Voor kunstwerken in metselwerk of hout, of in het algemeen voor kunstwerken die niet volledig passen 
in de opgegeven verdeling, dienen de voorgestelde inspectieformulieren door de beherende entiteit te 
worden aangepast. 

 

Ieder inspectieformulier bestaat uit twee delen die hierna nader worden beschreven. 
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3.6.1.1 Deel 1 - Algemene inlichtingen 

 

In dit deel worden naast algemene gegevens inlichtingen verstrekt betreffende de feiten die zich 
voorgedaan hebben sinds de laatste inspectie, het verkeer, de weersomstandigheden tijdens de 
inspectie en de toegankelijkheid van het kunstwerk. 

 

3.6.1.2 Deel 2 - Vaststellingen 

 

In dit deel worden uitsluitend objectieve vaststellingen genoteerd, ter plaatse gedaan door de 
inspecteur. 

 

De onderdelen van het kunstwerk zijn gegroepeerd in hoofdrubrieken als kunstwerk in zijn geheel, 
landhoofd, pijler, grondkerende constructie, bovenbouw enz. 

 

Dit deel van het formulier is onderverdeeld in 4 kolommen: 

Kolom 1:  

nummer van het 
element 

Dit nummer is voor de voornaamste elementen voorgedrukt. 
Sommige nummers zijn niet gebruikt zodat de inspecteur de lijst kan 
uitbreiden. 

Zie hoofdstuk 3.2 van de cursus. 

Kolom 2:  

benaming van het 
element 

Zie hoofdstuk 3.2 van de cursus. 

 

Kolom 3:  

omschrijving van de 
vaststelling 

Enkel het nummer van het element waarvoor een vaststelling 
gebeurt, wordt herhaald, zodat de beschikbare ruimte van kolom 3 
vrij benut kan worden voor het beschrijven van de vaststellingen. 

Eventueel kan vóór het nummer een aanduiding worden gegeven 
van wijzigingen sinds de vorige inspectie d.m.v. de letters n, g of h, 
naargelang het om een nieuwe, een gewijzigde of een herstelde 
vaststelling gaat. 

De indices 1, 2, 3, … worden aan het nummer toegevoegd indien er 
meerdere vaststellingen aan het element worden geconstateerd. De 
beschrijving gebeurt bij voorkeur met de benamingen van het 
"Vademecum van de gebreken". Zij moet voldoende gedetailleerd 
zijn om de ingenieur-beheerder en het Beheercentrum in staat te 
stellen zich rekenschap te geven van de ernst van een gebrek en met 
kennis van zaken dit gebrek te beoordelen. 

Zie ook hoofdstuk 3.4 van de cursus. 

Kolom 4:  

lokalisatie van de 
vaststelling 

In deze kolom wordt door middel van de nummering van de 
elementen (zie hoofdstuk 3.3 van de cursus) aangegeven waar de 
beschreven vaststelling werd geconstateerd. Indien dit niet duidelijk 
genoeg is, worden genummerde schetsen en foto's toegevoegd. Zie 
hiervoor de volgende rubriek. 

 

3.6.2 Het inspectieformulier met efficiënte bladschikking  

 

De beherende entiteit kan eventueel gebruik maken van de inspectieformulieren in 
bijlage 11, 12 en 13 waarbij de nummers van de elementen en de benaming van de elementen van 
het kunstwerk allemaal samen op het 2e blad werden samengebundeld. 

Hierdoor komt er meer plaats vrij voor de omschrijving van de vaststellingen en het maakt de 
verwerking met tekstverwerking gemakkelijker. 
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3.7 De bijlagen van het inspectieformulier: de schetsen van het kunstwerk 
met locatie en weergave van vaststellingen en foto's 

 

Bij de beoordeling van de A-inspectie is het nodig dat de ingenieur-beheerder en in een later stadium 
het Beheercentrum over voldoende informatie beschikken om tot een besluit te komen. 

 

Om dit mogelijk te maken zal de inspecteur zijn vaststellingen weergeven op het inspectieformulier en 
aanduiden op de schetsen met de belangrijkste gegevens van het kunstwerk. Deze schetsen op 
formaat A3 of A4 worden opgemaakt bij de samenstelling van het eerste A-inspectiedossier van een 
kunstwerk, zodat ze later steeds opnieuw kunnen worden gebruikt. 

 

Voor een aantal vaststellingen zal het nodig zijn meer gedetailleerde schetsen bij te voegen of foto's te 
nemen. Deze gedetailleerde schetsen en foto's worden genummerd. De nummering wordt vermeld in 
de 4de kolom van het inspectieformulier. 

 

De schetsen met de belangrijkste gegevens van het kunstwerk en met de locatie en de weergave van 
de vaststellingen, eventueel aangevuld met genummerde, gedetailleerde schetsen en foto's, vormen 
een wezenlijk deel van het inspectieformulier en worden altijd bijgevoegd. 

 

3.8 De waterpassingstabel 

 

De kunstwerken zijn voorzien van verkenmerken op structurele hoofdelementen. De opeenvolgende 
controlewaterpassingen van deze verkenmerken vertrekkend vanuit de referentieverkenmerken buiten 
het kunstwerk maken het mogelijk de bewegingen en vervormingen van het kunstwerk te bepalen. 

 

Een gespecialiseerde waterpassingsploeg van de beherende entiteit voert om de 3 jaar een 
controlewaterpassing van alle verkenmerken van het kunstwerk uit. 

 

De controlewaterpassing gebeurt voor elk kunstwerk bij voorkeur in hetzelfde jaargetijde en het tijdstip 
van de recentste controlewaterpassing wordt zo gekozen dat t.o.v. het inspecteren de 
controlewaterpassing hoogstens 12 maanden eerder is uitgevoerd. 

De resultaten worden ingevuld op de waterpassingstabel van het kunstwerk. 

 

De beherende entiteit analyseert de resultaten en de ingenieur-beheerder vermeldt zijn conclusie over 
de resultaten van de recentste waterpassing op het inspectieverslag. 

 

Bij anomalieën of vragen in verband met de waterpassingsresultaten kan contact met de cel 
Topografie van de afdeling Algemene Technische Ondersteuning (ATO) of met het Beheercentrum 
worden opgenomen. 

 

De ingevulde tabel van de waterpassingen moet altijd bij het A-inspectiedossier worden gevoegd. 

 

Het hoofdstuk 2.8 geeft meer specifieke inlichtingen over de beschrijving, de plaatsing, het onderhoud 
van verkenmerken en referentieverkenmerken, over het uitvoeren van de controlewaterpassingen en 
over de allereerste waterpassing van een kunstwerk : de basiswaterpassing. 

 

Overgangsmaatregel: 

Voor de kunstwerken waarvoor men niet over drie controlewaterpassingen beschikt, wordt jaarlijks 
een controlewaterpassing uitgevoerd tot de beherende entiteit over drie controlewaterpassingen 
beschikt waarvan een analyse gemaakt kan worden en waaruit een besluit getrokken kan worden. 
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3.9 Het A-inspectieverslag 

 

Het A-inspectieverslag (bijlage 14) wordt bij voorkeur op geel papier afgeleverd. 

 

De ingenieur-beheerder vult de vakken 1 tot 4 in aan de hand van de gegevens van het 
inspectieformulier, van de schetsen van het kunstwerk en eventueel van bijgevoegde detailschetsen 
en foto's. Deze worden eventueel aangevuld na een bespreking met de inspecteur of met eigen 
bevindingen vastgesteld bij een plaatsbezoek. 

 

Het ingevulde A-inspectieverslag mag geen loutere kopie of samenvatting zijn van het 
inspectieformulier. 

 

Het A-inspectieverslag heeft een objectief aspect (vermelding van de gebreken waarvoor een advies 
van het Beheercentrum nodig is) en een subjectief aspect (beoordeling van de gebreken). 

 

De ingenieur-beheerder vermeldt en beoordeelt op het A-inspectieverslag alleen die vaststellingen die 
naar zijn oordeel een gevaar vormen hetzij voor de stabiliteit of de duurzaamheid van het kunstwerk, 
hetzij voor de veiligheid van de gebruiker. 

 

De vaststellingen die kunnen worden verholpen via het gewone onderhoud, worden op het 
inspectieverslag niet vermeld. Het laten uitvoeren van het onderhoud is een taak eigen aan iedere 
beherende entiteit en volgt na het vaststellen bij voorkeur zo snel mogelijk. 

 

In de vakken van het inspectieverslag wordt het volgende ingevuld : 

 

Vak 1: 

nummer van de vaststelling 

Dit nummer wordt overgenomen uit de kolom omschrijving van 
de vaststelling van het inspectieformulier, bv. 41.3. 

De eerste twee cijfers zijn het nummer van element waaraan 
een vaststelling werd gedaan. Het volgende cijfer geeft de index 
aan waarmee de opeenvolgend vaststellingen worden 
aangeduid. 

Vak 2: 

code van het gebrek 

Hier wordt de code ingevuld waarmee de ingenieur-beheerder 
volgens het vademecum van de gebreken de gedane 
vaststellingen als gebreken beoordeelt. 

Bv. 22 staat voor het gebrek "middelbrede scheur in het beton". 

Zie hoofdstuk 3.4 van de cursus. 

Vak 3: 

algemene omschrijving en 
beoordeling van het gebrek 

De ingenieur-beheerder beoordeelt het gebrek en geeft een 
aanduiding van de ernst en de mogelijke gevolgen van het 
gebrek, zowel inzake stabiliteit of duurzaamheid van het 
kunstwerk als inzake veiligheid van de gebruiker. 

Zie hoofdstuk 3.4 van de cursus. 
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Vak 4:  

voorgestelde maatregelen 

Hier doet de ingenieur-beheerder voorstellen inzake de te 
nemen maatregelen. 

Ingeval de ingenieur-beheerder, voor bepaalde gebreken 
oordeelt dat de beschikbare gegevens onvoldoende zijn om een 
beoordeling te kunnen geven en om maatregelen voor te stellen, 
kan hij/zij een beroep doen op de afdeling Expertise Beton en 
Staal om die gebreken aan een B-inspectie te onderwerpen. 

Hij/zij vermeldt op het A-inspectieverslag in het vak 4 van het 
bewuste gebrek dat hij/zij een B-inspectie aanvraagt bij of 
voorstelt aan het Beheercentrum, werkt zijn/haar 
A-inspectiedossier verder af en stuurt het voor advies naar het 
Beheercentrum. 

Vak 5:  

advies van het Beheercentrum 

In dit vak vermeldt het Beheercentrum bondig zijn advies over de 
stabiliteit of de duurzaamheid van het kunstwerk. Ingeval het 
Beheercentrum een bepaald gebrek voorlopig niet kan 
beoordelen (aanvullend onderzoek, bijkomende studies enz.) 
wordt dit meegedeeld aan de beherende entiteit. Het advies 
wordt dan later verstrekt. 

Vak 6:  

evolutie van de herstelling 

 

De aanduidingen in dit vak moeten het Beheercentrum in staat 
stellen de uitvoering van de herstellingswerkzaamheden van de 
gebreken i.v.m. de stabiliteit of de duurzaamheid van het 
kunstwerk te volgen. 

 

3.10  Verzending en advies op het A-inspectiedossier 

 

Het ingevulde A-inspectieverslag wordt, na ondertekening door de ingenieur-beheerder en het 
afdelingshoofd van de beherende entiteit, in tweevoud gevoegd bij het inspectieformulier met de 
schetsen en de foto's van het kunstwerk en bij de waterpassingstabel. 

 

Al deze documenten samen vormen het A-inspectiedossier van het kunstwerk en worden voor advies 
naar het Beheercentrum gestuurd. Het Beheercentrum controleert het A-inspectieverslag aan de hand 
van het inspectieformulier en de tekeningen en de foto's van de vaststellingen. Het beoordeelt de 
controlewaterpassingen en het A-inspectieverslag en vermeldt in het vak 5 van dit verslag zijn advies. 

 

Het Beheercentrum vermeldt op het inspectieverslag of de volgende inspectie een C-inspectie kan 
zijn. 

 

Het advies wordt naar de beherende entiteit gestuurd. 

 

3.11 Voorbeeld van een ingevuld A-inspectiedossier 

 

Bijlage 15 geeft een voorbeeld van een ingevuld A-inspectiedossier. 
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4 DE C-INSPECTIE VAN EEN KUNSTWERK 

4.1 Algemeenheden en beschrijving 

 

Als basisregel geldt dat ieder kunstwerk systematisch om de 3 jaar door gespecialiseerde ploegen van 
de beherende entiteit grondig wordt geïnspecteerd en gewaterpast, en dat hierover een 
A-inspectiedossier voor advies aan het Beheercentrum wordt opgestuurd. 

De periode van 3 jaar voor een A-inspectie kan verlengd worden tot 6 jaar voor kunstwerken waarvoor 
weinig problemen worden verwacht. 

 

In dit geval heeft er een C-inspectie plaats in het midden van de periode van 6 jaar, d.w.z. na 3 jaar. 

 

Bij een C-inspectie worden zoals bij een A-inspectie alle elementen van het kunstwerk geïnspecteerd 
en alle verkenmerken gewaterpast, maar het inspecteren zelf kan vlugger en eventueel met inzet van 
minder hulpmiddelen gebeuren, bijvoorbeeld : 

- de scheurwijdtemeter hoeft niet systematisch te worden gebruikt; 

- een aantal reeds vroeger vastgestelde gebreken kan geïnspecteerd worden door middel van een 
verrekijker i.p.v. met de hulp van een hoogwerker; 

- er kan minder inzet zijn van signalisatie, wanneer men beslist geen rijstrook voor het verkeer af te 
sluiten. 

 

De controlewaterpassing daarentegen wordt op haar gewone wijze uitgevoerd en ze vindt plaats 
hoogstens 12 maanden eerder dan het inspecteren. 

 

4.2 De kunstwerken die in aanmerking komen voor een C-inspectie 

 

Afwisselend met een A-inspectie kan om de 6 jaar een C-inspectie worden uitgevoerd voor 
kunstwerken waarvoor weinig problemen worden verwacht. Het bouwtype, de ouderdom en de 
afwezigheid van belangrijke gebreken zijn hierbij belangrijke criteria. 

 

In het bijzonder kunnen de volgende kunstwerken in aanmerking komen: 

- kokerbruggen, tunnels, starre portaalbruggen; 

- bruggen met in de fabriek geprefabriceerde voorgespannen betonliggers; 

- bruggen met ommantelde voorgebogen stalen balken; 

- stalen bruggen met orthotrope plaat. 

 

Andere kunstwerken kunnen eveneens in aanmerking komen als zij geen noemenswaardige gebreken 
vertonen of als er geen evolutie van bestaande gebreken en geen peilveranderingen bij de 
controlewaterpassing worden vastgesteld. 

 

Enkel het Beheercentrum is bevoegd om de kunstwerken aan te duiden waarvoor eventueel, 
afwisselend met een A-inspectie, om de 6 jaar een C-inspectie kan worden uitgevoerd. 

 

Op het inspectieverslag is een rubriek ingelast waar het Beheercentrum aangeeft dat een C-inspectie 
kan worden uitgevoerd. 

 

Bij het uitvoeren van een C-inspectie van een kunstwerk kunnen zich de volgende situaties voordoen : 

- er worden geen evolutie van de gebreken noch peilveranderingen vastgesteld; 

- er wordt evolutie vastgesteld, hetzij door de inspecteur tijdens de inspectie, hetzij door de 
ingenieur-beheerder bij de beoordeling. 
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4.3 Geen evolutie van de gebreken en geen peilveranderingen 

 

Als geen evolutie van de gebreken bij het inspecteren en geen peilveranderingen bij de 
controlewaterpassing zijn vastgesteld, wordt een C-inspectiedossier samengesteld en voor advies aan 
het Beheercentrum opgestuurd. 

 

Het C-inspectiedossier bevat altijd de volgende documenten: 

- het vorige A-inspectieverslag als volgt aangevuld: 

- in het vak 6 vermeldt de ingenieur-beheerder voor elk van de gebreken de maatregelen die 
getroffen werden om ze te verhelpen; 

- met de einddatum van het inspecteren; 

- een inspectieformulier of de inspectieformulieren (bij meerdere delen) volgens de categorie van het 
deel van het kunstwerk, waarop vermeld wordt welke hulpmiddelen er werden ingezet; 

- de waterpassingstabel waarbij de recentste controlewaterpassing t.o.v. het inspecteren hoogstens 
12 maanden eerder is uitgevoerd. 

 

Het Beheercentrum deelt zijn advies over het C-inspectiedossier mee aan de beherende entiteit. 

 

Op het C-inspectieverslag kunnen in de vakken 1 tot 4 een klein aantal nieuwe, minder belangrijke 
gebreken of kleine wijzigingen van bestaande gebreken worden vermeld. Deze moeten in aantal 
echter beperkt blijven en in elk geval duidelijk opvallen. 

 

4.4 Evolutie van de gebreken bij het inspecteren of peilveranderingen bij de 
controlewaterpassing 

4.4.1 Evolutie van de gebreken vastgesteld door de inspecteur bij het 
inspecteren. 

 

Als de inspecteur tijdens zijn inspectie oordeelt dat de vroegere gebreken ongunstig evolueren of als 
er belangrijke nieuwe gebreken worden vastgesteld, die hetzij de stabiliteit of de duurzaamheid van 
het kunstwerk hetzij de veiligheid van de gebruiker in gevaar brengen, voert hij een A-inspectie uit 
i.p.v. de C-inspectie die gepland was. 

 

4.4.2 Evolutie van de gebreken of peilveranderingen bij de 
controlewaterpassing vastgesteld door de ingenieur-beheerder 

 

Zodra de ingenieur-beheerder bij de beoordeling van het inspectieformulier en de 
controlewaterpassing vaststelt dat de vroegere gebreken ongunstig evolueren, dat aan de 
peilveranderingen bij de controlewaterpassing geen aanneembare verklaring kan worden gegeven of 
als hij belangrijke nieuwe gebreken ontdekt, die hetzij de stabiliteit of de duurzaamheid van het 
kunstwerk, hetzij de veiligheid van de gebruiker in gevaar brengen, stelt hij een A-inspectieverslag op 
en stelt hij een A-inspectiedossier samen. 

 

4.5 Samenvatting 

 

Als er bij het inspecteren geen evolutie van de gebreken en bij de controlewaterpassing geen 
peilveranderingen zijn vastgesteld, wordt een C-inspectie uitgevoerd en een C-inspectiedossier voor 
advies aan het Beheercentrum opgestuurd. 

 

In de andere gevallen wordt de procedure gevolgd van een A-inspectie en een A-inspectiedossier. 
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5 B-INSPECTIE VAN EEN KUNSTWERK 
 

De B-inspectie is een verder doorgedreven inspectie ten opzichte van het inspecteren dan de 
A-inspectie. 

 

5.1 Aanvraag van de B-inspectie 

 

Zij gebeurt op aanvraag van de beherende entiteit of van het Beheercentrum en is altijd het gevolg 
van een A-inspectie of een O-inspectie door de beherende entiteit. Als bijlage bij de aanvraag om een 
B-inspectie wordt altijd het A- of O-inspectiedossier gevoegd, zodat de entiteit die de B-inspectie 
uitvoert, meteen over de nodige gegevens van het kunstwerk beschikt. 

 

De aanvraag vermeldt duidelijk voor welke onderdelen of voor welke vaststellingen om een 
B -inspectie wordt verzocht. 

 

De B-inspectie wordt aangevraagd: 

- wanneer gebreken of onregelmatigheden vermoed of vastgesteld worden tijdens de 
controlewaterpassingen of tijdens de inspectiewerkzaamheden voor de A- of O-inspectie en de 
ingenieur-beheerder of het Beheercentrum niet meteen bij machte zijn de gegevens te beoordelen; 

- bij onverklaarbare vaststellingen ter gelegenheid van de voorlopige of de definitieve oplevering van 
het kunstwerk; 

- na delicate structurele herstellings- of verstevigingswerkzaamheden; 

- na incidenten zoals een aanrijding, een brand, een aanvaring enz. die belangrijke structurele 
schade tot gevolg hebben. 

 

5.2 Uitvoering van de B-inspectie 

 

De B-inspectie bestaat voor bepaalde elementen van een kunstwerk uit een gedetailleerde inspectie 
waarbij extra hulpmiddelen, gespecialiseerd personeel en aangepaste apparatuur worden 
ingeschakeld. 

 

Zij wordt uitgevoerd door de afdeling Expertise Beton en Staal (EBS), doch steeds met de 
medewerking van de beherende entiteit, die zorgt voor de verkeersveiligheid, het verschaffen van 
bepaalde toegangsmiddelen enz. 

De afdeling Expertise Beton en Staal (EBS), is uitgerust om onder meer de volgende onderzoeken te 
verrichten : 

- indicatie van de betonkwaliteit via oppervlaktehardheidsmetingen (sclerometer); 

- het niet-destructief opsporen van betonstaal naar diameter en diepteligging; 

- visuele inspectie d.m.v. de endoscoop via smalle openingen; 

- registratie van vervormingen, ogenblikkelijk en in de tijd, t.p.v. scheuren, voegen enz.; 

- meten van hoekverdraaiingen en doorbuigingen; 

- meten van scheurwijdtes en van dilataties; 

- potentiaalmetingen voor het opsporen van wapeningscorrosie; 

- meten met ultrasone golven van scheurdiepten en van grindnesten in beton; 

- meten van de kracht in (vrijliggende of vrijgemaakte) voorgespannen draden of strengen d.m.v. 
een spanningsmeter; 

- ontnemen van betonmonsters d.m.v. geboorde kernen (diameters 25 mm tot 130 mm); 

- bepalen van de ligging van het carbonatatiefront in beton; 

- detecteren van chloriden in beton (EBS kan indicatief bepalen of er al dan niet chloriden in zitten, 
maar kan geen gedetailleerd chlorideprofiel in de diepte opstellen); 
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- meten van resterende dikten van constructiestaal met ultrasone diktemeters; 

- bepalen van de staalsoort (S235-S355) via hardheidsmetingen met draagbare hardheidsmeter; 

- diktemetingen van de beschermingslagen op een stalen structuur met elektronische 
laagdiktemeter. 

 

Soms wordt bij een B-inspectie een beroep gedaan op externe laboratoria of controleorganismen. Dit 
kan o.m. het geval zijn bij : 

- potentiaalmetingen voor het opsporen van wapeningscorrosie; 

- bepalen van het chlorideprofiel van beton; 

- bepalen van de betondruktesterkte; 

- petrografisch onderzoek van betonmonsters; 

- trekproeven en kerfslagproeven op staal; 

- scheikundige analyses op staal; 

- uitvoeren van niet-destructief onderzoek op lassen (ultrasoon, magnetisch); 

- onderzoek naar aanwezigheid van scheuren in staal d.m.v. magnetisch en ultrasoon onderzoek. 

 

5.3 Het B-inspectieverslag 

 

Na elke B-inspectie wordt door de afdeling Expertise Beton en Staal een B-inspectieverslag 
opgemaakt dat naar de beherende entiteit wordt gestuurd. 

 

In het geval van gemengd beheer wordt naar alle beherende entiteiten een B-inspectieverslag 
gestuurd. 

 

  



 Beheer van de kunstwerken 

Cursus bruginspecteur  hoofdstuk 3.1 24  

6 DE O-INSPECTIE VAN EEN KUNSTWERK 

6.1 Beschrijving 

 

De A- en C-inspecties zijn inspecties die betrekking hebben op het volledig kunstwerk en die 
systematisch volgens een vast ritme worden uitgevoerd. 

 

Om meerdere redenen kan het evenwel nodig zijn dat de beherende entiteit buiten het vast ritme van 
3, respectievelijk 6 jaar, een inspectie uitvoert van : 

- ofwel het volledige kunstwerk 

- ofwel een onderdeel van het kunstwerk. 

 

Deze tussentijdse inspecties worden O-inspecties (occasionele inspecties) genoemd. 

 

De O-inspectie wordt o.a. uitgevoerd: 

- als de beherende entiteit bij een routine-inspectie ernstige gebreken of een abnormale evolutie van 
bestaande gebreken vaststelt; 

- als bij de controlewaterpassing belangrijke gebreken of niet-verklaarbare peilveranderingen van de 
verkenmerken worden vastgesteld. 

- bij elk voorval dat invloed heeft op de stabiliteit of de duurzaamheid van het kunstwerk, 
bijvoorbeeld bij een aanrijding, een brand, een aanvaring enz.; 

- bij kunstwerken die gebreken, opgesomd in de lijst van belangrijke gebreken, vertonen en 
waarvoor het Beheercentrum aan de beherende entiteit vraagt de kunstwerken in een versneld 
ritme te inspecteren en/of te controlewaterpassen; 

- op vraag van het Beheercentrum. 

 

6.2 De samenstelling van het O-inspectiedossier 

 

Na het inspecteren en/of controlewaterpassen van het kunstwerk wordt een O-inspectiedossier 
opgesteld waarbij men dezelfde standaarddocumenten gebruikt als bij een A-inspectie, maar 
aangepast aan de situatie. 

 

Het O-inspectiedossier bevat: 

- het O-inspectieverslag met vermelding van de gebreken die hetzij de stabiliteit of de duurzaamheid 
van het kunstwerk, hetzij de veiligheid van de gebruiker in gevaar brengen; 

- het inspectieformulier of de inspectieformulieren (bij meerdere delen) volgens de categorie van het 
deel van het kunstwerk, met als bijlage de schetsen van het kunstwerk waarop de locatie en de 
weergave van de gebreken zijn gelokaliseerd, het best aangevuld met genummerde foto's; 

- de bijgewerkte waterpassingstabel. 

  

Ook na een O-inspectie kan een beroep gedaan worden op de afdeling Expertise Beton en Staal. 

 

Het O-inspectiedossier wordt voor advies naar het Beheercentrum gestuurd. 

 

Het Beheercentrum deelt zijn advies over het O-inspectiedossier mee aan de beherende entiteit. 

 

In het specifieke geval dat het Beheercentrum aan de beherende entiteit alleen gevraagd heeft het 
kunstwerk regelmatig te controlewaterpassen, bestaat het O-inspectiedossier uit : 

- het O-inspectieverslag; 

- de waterpassingstabel. 
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7 DE WATERPASSINGEN 

7.1 Het waterpassen van een kunstwerk 

 

De kunstwerken zijn voorzien van roestvrije verkenmerken op hoofdonderdelen van de constructies. 
Het periodiek waterpassen van deze verkenmerken, uitgaand vanuit de referentieverkenmerken 
buiten het kunstwerk, maakt het mogelijk de bewegingen en vervormingen van de structuur van het 
kunstwerk te bepalen en de evolutie ervan na te gaan ten opzichte van een begintoestand. 

 

Het vastleggen van de begintoestand gebeurt bij de basiswaterpassing. De daarop volgende 
waterpassingen, die in principe systematisch om de 3 jaar plaatsvinden, worden 
controlewaterpassingen genoemd. 

 

Voor de kunstwerken waarvoor men niet over drie controlewaterpassingen beschikt, wordt jaarlijks 
een controlewaterpassing uitgevoerd tot de beherende entiteit over drie controlewaterpassingen 
beschikt waarvan een analyse gemaakt kan worden en waaruit een besluit getrokken kan worden. 

 

7.2 Beschrijving van de verkenmerken  

  

Zie hoofdstuk 2.8 van de cursus.  

 

 

 



 -INSPECTIE  Einddatum: 

Identificatienummer: Volgnummer: 
 

  pagina 1 van 3  tunnel / kokerbrug / portaalbrug / duiker  

Inspectieformulier:  tunnel / kokerbrug / portaalbrug / duiker (deel burgerlijke bouwkunde) 

  

Benaming van het kunstwerk:       

Inspecteur(s) (naam, graad, entiteit):       

        

 Algemene inlichtingen 

 Datum, inlichtingen en commentaar 

 

1. Voorgaande A- of C-inspectie :       

 Voorgaande B-inspectie :       

 

2. Het recentst uitgevoerde volledige schilderwerk  :       

3. Sinds voorgaande A-, C- of B-inspectie 

 - uitgevoerde herstellingswerken :       

 

 

 - andere belangrijke feiten  :       

 

 

4. Weersomstandigheden:       

    gemiddelde omgevingstemperatuur:      °C om       uur 

 

5. Verkeer op het kunstwerk:  hoeveelheid:       

 aard:       

Verkeer in het kunstwerk:  hoeveelheid:       

 aard:       

6. Toegankelijkheid van het kunstwerk voor inspectie: 

 

 - gebruikte bijzondere toegangsmiddelen:       

 

 - opmerkingen, voorstellen:       

 

 

7. Indien het kunstwerk niet in veilige omstandigheden geïnspecteerd kan worden: 

 

 - reden:       

 

 - voorstellen tot verbetering:       

 

8. Werden de delen burgerlijke bouwkunde en elektromechanica tegelijk geïnspecteerd ? 
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 De elementen van een tunnel / kokerbrug / portaalbrug / duiker  

 (deel burgerlijke bouwkunde)  

nr element  nr element  nr element 

00 

 

05 

10 

 

 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

 

17 

 

18 

19 

 

20 

 

 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

 

30 

 

 

31 

32 

33 

34 

35 

 

tunnel/koker/portaal/

duiker in zijn geheel 

onderbouw 

zijwand 

tunnel/koker/portaal/

duiker 

fundering 

damwand 

bodemplaat/zool 

wand/bekleding 

 

vleugel-, front-, 

retourmuur 

talud/bedding/trappen/

banket/.../omgeving 

vlotplaat 

 

 

tussenwand 

tunnel/koker/portaal/

duiker 

fundering 

damwand 

bodemplaat/zool 

wand/bekleding 

 

 

 

 

grondkerende 

constructie /  

open toerit 

fundering 

damwand 

zool 

lichaam/bekleding 

taludbekleding/ 

omgeving 

 

 40 

41 

42 

43 

44 

45 

46 

47 

48 

49 

 

 

50 

51 

52 

 

 

60 

 

61 

62 

63 

64 

65 

66 

 

67 

 

 

70 

71 

72 

73 

74 

 

75 

 

bovenbouw 

 

 

dwarsbalk 

langsligger 

dakplaat/bekleding 

tussenplaat/bekleding 

 

 

gewelf 

(metselwerk/beton/ 

gegolfd plaatstaal) 

 

 

 

 

 

opleggingen en 

voegen 

vaste oplegging 

beweegbare oplegging 

 

 

 

voeg onderhevig aan 

wegverkeer 

voeg niet onderhevig 

aan wegverkeer 

 

wegverharding 

rijweg 

dienst-, voet-, fietspad 

 

afdichting/ 

beschermlaag 

afdichtingsdeksel 

 

 80 

 

81 

82 

83 

 

84 

85 

 

86 

87 

 

88 

89 

 

 

 

 

 

 

 

 

90 

91 

92 

93 

94 

95 

veiligheidselementen 

en diversen 

leuning/borstwering 

deksteen/randscherm 

veiligheidsstootband 

(hoog/laag) 

 

signalisatie/verlichting 

 

 

verkenmerk/  

referentieverkenmerk 

nutsleiding 

veiligheidsvoorziening 

 .1 brandblusser 

 .2 brandkraan/haspel 

 .3 brandwerende deur 

 .4 gang/trap 

 .5 noodverlichting 

 .6 telefoon 

 .7 andere 

 

waterafvoer 

watergreppel 

waterslikker/rooster 

afvoerbuis 

drainering 

pompput 

 

  



 

 

 

w.  nr.  vaststelling lokalisatie + nr. foto 
 

 w.(ijziging): n(ieuw), g(ewijzigd) of h(ersteld) invullen indien mogelijk   pagina 3 van 3 tunnel / kokerbrug / portaalbrug / duiker  

 -INSPECTIE  Einddatum: 

Identificatienummer: Volgnummer:  

 

    

 

 

 

Alle onderdelen van het kunstwerk werden onderzocht tenzij het hierboven anders werd vermeld. 

 

Datum:       

 

De inspecteur(s), 

        

      

 



 -inspectieverslag  Einddatum inspectie: 

Identificatienummer: Volgnummer: Einddatum controlewaterpassing:  
 

 pagina 1 van 2 

 

Benaming kunstwerk: 

Datum voorlopige oplevering: 

Beherende entiteit bovenbouw: 

Beherende entiteit onderbouw  

 

 

  

  

 

  

Conclusie laatste controlewaterpassing: 

Voorgestelde toekomstige frequentie van de 

controlewaterpassing (normaal om de 3 jaar): 

Extra aandacht voor: 

 

Tonnagebeperking ja/nee  

Legende : vak 1: nr. vaststelling  

vak 2: code gebrek 

vak 3: beoordeling gebrek 

vak 4: voorgestelde maatregelen  

vak 5: advies Beheercentrum 

vak 6: evolutie herstelling 

 

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

 

 

6.  

 

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

 

 

6.  

 

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

 

 

6.  
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 -inspectieverslag  Einddatum inspectie: 

Identificatienummer: Volgnummer: Einddatum controlewaterpassing:  
 

 pagina 2 van 2 

 

Beherende entiteit 

datum opmaak:     datum verzending   

de ir.-beheerder, 

 

 

 

 

 

ir.  

het afdelingshoofd, 

 

 

 

 

 

ir.  

 

Beheercentrum 

  ontvangstdatum verslag:  

Eindadvies: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Akkoord met voorgestelde frequentie waterpassing? 

 

De volgende inspectie is een A-inspectie / mag een C-inspectie zijn. 

 

  verzendingsdatum advies:  

de ir. Beheercentrum 

 

 

ir.  

 

het afdelingshoofd 

 

 

ir. 

 
 



 

 

Vlaams Ministerie van Mobiliteit en Openbare Werken  

Departement Mobiliteit en Openbare Werken 

Technisch Ondersteunende Diensten 

Expertise Beton en Staal (EBS) 

 

Graaf de Ferrarisgebouw, verdieping 6 

Koning Albert II-laan 20 bus 6 

1000 Brussel 

 

tel. 02 553 73 56   fax 02 553 73 55 

expertise.betonenstaal@vlaanderen.be 
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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  

 



 Beheer van de kunstwerken - nummering elementen 

Cursus bruginspecteur  hoofdstuk 3.2 11  

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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1 BESTAANDE KUNSTWERKEN 
 

Voor kunstwerken waarvoor reeds een inspectiedossier is aangelegd blijft de vroeger toegepaste 
nummering van de onderdelen van toepassing.  

 

Het is onnodig deze te wijzigen, omdat dit enkel verwarring zou stichten. 

 

2 NIEUWE KUNSTWERKEN 
 

2.1 Kunstwerktype 

2.1.1 Bruggen 

 

De nummering van de onderdelen van nieuwe kunstwerken gebeurt als volgt: 

- hoofdliggers : hoofdletters A, B, C, D, ….: 

- langsliggers : letters a, b, c, d, ….; 

- dwarsdragers en/of steunen : cijfers 1, 2, 3, 4, … ; 

- voor kokerliggers wordt een letter gebruikt per lijf; 

- de overspanningen worden aangeduid door de cijfers van de steunen : bv. veld1.3; 

- de steunen (landhoofd, pijler) en de bovengelegen dwarsdragers krijgen hetzelfde nummer. Bij 
aanwezigheid van twee dwarsdragers per steun wordt elke dwarsdrager genummerd. De steun 
draagt dan het dubbel nummer van de twee dwarsdragers en de overspanning de nummers van de 
uiterste dwarsdragers van het beschouwde veld. 

 

Voorbeelden zijn te vinden in bijlage 4 en 5 van hoofdstuk 3.1. 

 

2.1.2 Tunnels, kokerbruggen en duikers 

 

De nummering van de onderdelen van nieuwe kunstwerken gebeurt als volgt: 

- de verticale wanden : hoofdletters A, B, C, D,… ; 

- de horizontale elementen (bodemplaat, tussenplaat, dakplaat) : letters a, b, c, … (van onder naar 
boven); 

- de constructiedelen die in de langsas door dwarse voegen gescheiden zijn : cijfers 1, 2, 3, … 

 

Een voorbeeld is te vinden in bijlage 5 van hoofdstuk 3.1. 

 

2.2 Wijze van nummering 

 

Voor kunstwerken over of onder een waterweg gebeurt de wijze van nummering van de elementen in 
de richtingen : 

 

- van opwaarts naar afwaarts en 

- van linkeroever naar rechteroever. 
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Voor een kunstmatige waterweg waarbij de linker- en rechteroever niet conventioneel is vastgelegd, 
wordt de richting van de stijgende afstandspunten beschouwd als van opwaarts naar afwaarts. 

 

Voor kunstwerken over of onder wegen gebeurt de wijze van nummering in de richtingen : 

 

- van de stijgende kilometerpunten en 

- van links naar rechts wanneer men de richting volgt van de stijgende kilometerpunten. 

 

De te beschouwen kilometerpunten zijn die van de weg met de hoogste hiërarchie (gewest, provincie, 
gemeente). Bij gelijke hiërarchie zijn het de kilometerpunten van de weg met de hoogste rang 
(autosnelwegen, ringwegen, lussen, 1e, 2e,3e en 4e net) en bij een zelfde rang die met het kleinste 
wegnummer. 
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1 KORTE HERHALING 

1.1 Overzicht van de cursus 

 

1.1 Begrippen stabiliteit  

1.2 Belastingen op bruggen  

1.3 Staaltechnologie  

1.4 Staalcorrosie  

1.5 Voorspansystemen en betontechnologie  

1.6 Betonschade  

2.1 Brugtypes  

2.2 Beweegbare bruggen  

2.3 Tunnels  

2.4 Onderbouw en funderingen van bruggen  

2.5 Opleggingen van bruggen  

2.6 Uitzetvoegen van bruggen  

2.7 Waterdichte bedekkingen op brugdekken en waterafvoer  

2.8 Topografische verkenmerken van bruggen  

3.1 Beheer van de kunstwerken - dienstorder + bijlages  

3.2 Beheer van de kunstwerken - nummering elementen  

3.3 Beheer van de kunstwerken - nummering onderdelen  

3.4 Beheer van de kunstwerken - gebreken  

 

1.2 Nummering van de elementen  

(zie hoofdstuk 3.2 van de cursus) 

Er zijn 3 verschillende inspectieformulieren (zie hoofdstuk 3.1 van de cursus): 

 

- (bijlage 8) voor vaste bruggen en grondkerende constructies,  

- (bijlage 9) voor tunnels, kokerbruggen en duikers,  

- (bijlage 10) voor beweegbare bruggen. 

 

Voorbeelden nummering elementen: 

- 10 landhoofd 

- 11 fundering 

- 12 damwand 

- 13 zool 

- 14 opstaande wand /bekleding 

- 15 scheenmuur 

- 16 vleugel-, front-, retourmuur 

- 17 talud/bedding/trappen/banket 

- 40 bovenbouw 

- 41 hoofdligger/onderrand(vakwerk) 

- 42 cantileverbek 

- 43 dwarsdrager 

- 44 langsligger 

- 45 brugdekplaat / orthotrope plaat 

- 46 onderplaat kokervormige ligger / mangat 

- 47 eindblok 
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1.3 Nummering van de onderdelen  

(zie hoofdstuk 3.3 van de cursus) 

Bijvoorbeeld: 

 

 

 

1.4 Het inspectieformulier (deel vaststellingen) 

 

In dit deel worden uitsluitend objectieve vaststellingen genoteerd, ter plaatse gedaan door de 
inspecteur. 

 

De onderdelen van het kunstwerk zijn gegroepeerd in hoofdrubrieken als kunstwerk in zijn geheel, 
landhoofd, pijler, grondkerende constructie, bovenbouw enz. 

 

Het formulier is onderverdeeld in 4 kolommen: 

 

- Kolom 1: nummer van het element 

- Kolom 2: benaming van het element 

- Kolom 3: omschrijving van de vaststelling  

- Kolom 4: lokalisatie van de vaststellingen 

 

Toelichting bij kolom 3: omschrijving van de vaststelling: 

 

- Het nummer van het element waarvoor een vaststelling gebeurt, wordt herhaald. 

- De indices 1, 2, 3, … worden aan het nummer toegevoegd indien er meerdere vaststellingen aan 
het element worden geconstateerd. 

- Vóór het nummer kan een aanduiding worden gegeven van wijzigingen sinds de vorige inspectie 
d.m.v. de letters: 

- n: nieuwe vaststelling, 

- g: gewijzigde vaststelling, 
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- h: herstelde vaststelling. 

 

- De beschrijving van de vaststelling moet voldoende gedetailleerd zijn om de ingenieur-beheerder 
en het Beheercentrum (EBS-Brussel) in staat te stellen zich rekenschap te geven van de ernst van 
een gebrek en met kennis van zaken dit gebrek te beoordelen. De beschrijving gebeurt bij voorkeur 
met de benamingen van het "Vademecum van de gebreken" (zie verder).  

 

De vaststellingen van de gebreken tijdens de inspecties zijn gebaseerd op: 

- stabiliteit, 

- duurzaamheid, 

- onderhoud, 

- gebruikscomfort, 

- veiligheid. 
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2 GEBREKEN? 
 

Gebreken zijn functionele tekortkomingen welke meestal tot uiting komen onder vorm van zichtbare 
schadekenmerken. 

 

Een gebrek wordt veroorzaakt door een fout of is het gevolg van slijtage of veroudering.  

 

Als fout wordt aangemerkt een verkeerde handeling of beslissing. Fouten kunnen ingedeeld worden 
in: 

- ontwerpfouten: fouten in het ontwerp m.b.t. 

- concept,  

- stabiliteit,  

- materiaalgebruik,  

- duurzaamheid,  

- veiligheid,  

 

- uitvoeringsfouten: fouten t.g.v. slechte uitvoering, onvoldoende controle, …  

- onvoldoende betondekking van de wapeningen,  

- gebrekkige waterafvoer,  

- lekkende waterdichte rokken, 

- slecht schilderwerk, 

 

- gebruiksfouten: fouten t.g.v. niet correct gebruik van het kunstwerk: 

- het ongecontroleerd circuleren van te hoge belastingen op de brug (te zwaar verkeer), 

- onvoldoende preventief onderhoud (bijvoorbeeld te laat herschilderen), 

- vervuiling. 
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3 VADEMECUM VAN DE GEBREKEN 
 

De meest voorkomende gebreken bij kunstwerken zijn opgenomen in een lijst "Vademecum van de 
gebreken" en wordt gegeven in bijlage 6 van hoofdstuk 3.1 van de cursus. 

 

Het vademecum van de gebreken is als volgt te lezen en te gebruiken bij het invullen van de 
documenten: 

 

1e kolom: 

de code van het gebrek 

- Sommige codenummers ontbreken, dit stelt het 
beheercentrum in staat de lijst uit te breiden door invoeging 
van nieuwe codenummers voor niet-vermelde gebreken. 

2e kolom: 

de benaming van het gebrek 

 

- De opgesomde benamingen zijn niet limitatief. 

- Het beheercentrum kan benamingen in deze kolom invoegen 
en in de 1e kolom tegelijk een nieuw codenummer invullen. 

3e kolom: 

de omschrijving van het gebrek 

- Deze kolom verstrekt de inspecteur aanvullende kwalitatieve 
en kwantitatieve gegevens. 

 

Buiten het aanduiden van gebreken biedt het vademecum nog twee mogelijkheden: 

- het aanduiden van de afwezigheid van een gebrek door middel van de code 00 of door de 
mededeling "geen gebrek". 

- het aanduiden dat het onderdeel niet werd geïnspecteerd gebeurt door de code 99 of de 
mededeling "niet nagezien". 

 

3.1 Gebrek 00: geen gebrek 

 

3.2 Gebrek 01-10: vervormingen – trillingen – bewegingen 

3.2.1 Gebrek 01: zichtbare verticale vervorming of doorbuiging 

 

- Zichtbare doorbuiging van een Baileybrug: 
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3.2.2 Gebrek 02: zichtbare horizontale vervorming 

 

- Horizontale vervorming van de hoofdligger van een draaibrug: 

- Verbindingsplaat voor aansluiting tui op pyloon  tui van een tuibrug staat schuin (tov de tui): 

  

 

3.2.3 Gebrek 03: abnormale trilling bij verkeer of wind  

 

- Trillen van een voetgangersbrug bij belasting: 

 

 

3.2.4 Gebrek 04: zetting of verticale verplaatsing 

Extra omschrijving van het gebrek: grootte, plaats 

 

- Verzakking van de hoofdligger ter plaatse van de oplegging: 
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3.2.5 Gebrek 05: draaiing of horizontale verplaatsing van de bovenbouw 

 

Extra omschrijving van het gebrek: waarde, richting 

 

- Laterale verschuiving van de bovenbouw van een brug: 

 

 

3.2.6 Gebrek 06: belemmering in de vrije beweging of uitzetting van de 
bovenbouw 

Extra omschrijving van het gebrek: plaats, oorzaak 

 

- Pendelpijlers duwen tegen de binnenkant van de buitenste koppelbalken:  

- 2 brugdelen kunnen niet vrij uitzetten t.g.v. de leidingenkokers die mekaar raken tpv de voeg: 
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3.3 Gebrek 11-20: grond-water (buiten het kunstwerk) 

3.3.1 Gebrek 11: gebrekkige waterafvoer 

Extra omschrijving van het gebrek: verstopt , gebroken 

 

- Verstopte afvoerbuis ter plaatse van het talud onder de brug: 

- Gebrekkige afvoer van de voet van het talud: 

  

 

3.3.2 Gebrek 12: grondverzakking 

Extra omschrijving van het gebrek: oppervlakte, diepte, plaats (voor, achter, naast het landhoofd) 

 

- Grondverzakking achter een landhoofd: 
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3.3.3 Gebrek 13: uitschuring / verzakking in de bedding van de waterloop 

Extra omschrijving van het gebrek: oppervlakte, diepte, plaats 

 

- Ontgronding naast de pijler onder de taludplaat: 

 

 

3.3.4 Gebrek 14: waterdoorsijpeling 

Extra omschrijving van het gebrek: debiet, kleur, oorsprong, meesleuren van fijne grondkorrels 

 

- Waterdoorsijpeling ter plaatse van de scheenmuur van het landhoofd: 

- Waterdoorsijpeling doorheen de frontmuur en vleugelmuur van het landhoofd: 
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3.3.5 Gebrek 15: omgeving gebrekkig 

Extra omschrijving van het gebrek: verzakkingen van steenglooiingen, kwartkegels, enz… 

 

- Taludverzakking van ongeveer 10cm met gebroken talud bekleding: 

- Verzakking van de trap naast het landhoofd: 

- Trap begroeid: 

- Scheefgroeiende boom boven fietspad en voetpad: 

- Begroeiing op taludbekleding: 

    

   

 

3.3.6 Gebrek 16: drainering defect 

Extra omschrijving van het gebrek: verstopt, gebroken 

 

- Kapotte drainagebuis achter de scheenmuur van een landhoofd: 

- Verstopte of niet meer aangesloten afvoerpijp van deze drainagebuis doorheen de taludplaat naar 
de afwateringsgoot onder de brug: 

- Resultaat: onderspoeling van het landhoofd, waarbij in dit geval de funderingspalen bovenaan 
bloot komen te zitten: 
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3.4 Gebrek 21-40: beton-voorspanning 

3.4.1 Gebrek 21: fijne scheur (≥ 0,1 mm) 

3.4.2 Gebrek 22: middelbrede scheur 

3.4.3 Gebrek 23: brede scheur (≥ 0,2 mm) 

Extra omschrijving van deze gebreken: verticaal-horizontaal-schuin, ouderdom (oud, recent), diepte 
(dwars door het element lopend of slechts zichtbaar aan één zijde), lengte, ligging (aanduiden op de 
tekening) 

 

- Dwarse scheuren in de betonplaat van de rijweg, 4stuks over de volledige breedte, en 3 over de 
halve breedte afwaartse kant: 

- Talrijke scheuren in brugdekplaat met kalkafzetting, sommige met roestsporen en 
stalactietvorming: 

- Talrijke scheuren in dwarsdrager met kalkafzetting: 

- Scheur in hoofdligger: 

- Fijne scheuren met vochtdoorsijpeling en kalkafzetting 1.4m: 

- Talrijke scheuren in wand van een kelderlandhoofd: 

- Scheuren in landhoofd met vochtvlekken en kalkuitvloeiing en roestsporen: 

- Verschillende middelgrote tot brede scheuren in de koppelbalken van de pijler: 
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3.4.4 Gebrek 24: beton beschadigd 

Extra omschrijving van het gebrek: grindnesten, verbrijzeling, afgebrokkeld, los, afschilfering 

 

- Grindnesten in de onderkant van een brugdekplaat: 

- Verbrijzeling van beton van de hoofdliggers t.g.v. aanrijding: 

- Betonafbrokkeling ter plaatse van een oplegsokkel: 

- Brugdekplaat beschadigd met opening door betonuitbrokkeling over 1m² : 

- Betonafbrokkeling tpv dwarsdrager: 

- Betonafbrokkeling tpv betonnen damwand: 
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3.4.5 Gebrek 25: gebrek in waterdichtheid / chemische aantasting van het 
beton 

Extra omschrijving van het gebrek: waterdoorsijpeling, vochtvlekken, uitbloeiing, stalactieten 

 

- Waterinfiltratie doorheen de brugdekplaat: 

- Kalkafzetting in een dwarsdrager: 

- Alkali-Silica-Reactie (ASR) in het beton van een landhoofd: 

- Alkali-Silica-Reactie (ASR) in het beton van een U-vormige brugdekligger:   

 

   

  

 

3.4.6 Gebrek 26: wapening bloot 

Extra omschrijving van het gebrek: plaats, functie, aantal, lengte, aangetast of niet 

 

- Blootliggende wapening tgv afgesprongen beton: 

- Blootliggende wapening tgv afgesprongen beton: 

- Blootliggende wapening tgv afgesprongen beton: 

- Blootliggende wapening tgv onvoldoende betondekking: 

- Blootliggende wapening tgv onvoldoende betondekking: 
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3.4.7 Gebrek 27: wapening gebroken 

Extra omschrijving van het gebrek: plaats, aantal 

 

- Breuk in de wapening van een randelement ten gevolge van een aanrijding 

 

 

3.4.8 Gebrek 28: staat van de bescherming 

Extra omschrijving van het gebrek: beschadigd, los, gescheurd, aard van de bekleding 

 

- Bescherming van de dakplaat beschadigd tgv scheuren met vochtdoorsijpeling: 

- Blaasvorming en afschilfering van oppervlaktelaag: 
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3.4.9 Gebrek 31: huls bloot 

Extra omschrijving van het gebrek: beschadigd of niet, geroest of niet 

 

- Metalen hulzen (gaines) beschadigd door een aanrijding: 

- Metalen hulzen (gaines) geroest en gedeeltelijk weggeroest door indringend water: 

  

 

3.4.10 Gebrek 32: spanstaal bloot 

Extra omschrijving van het gebrek: beschadigd of niet, geroest of niet 

 

- Voorspanstreng bloot door een aanrijding, niet beschadigd, niet geroest: 

- Voorspandraden bloot en geroest, nadat huls (gaine) door waterindringing weggecorrodeerd was: 
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3.4.11 Gebrek 33: injectie defect (inwendige kabels) 

Extra omschrijving van het gebrek: onvoldoende, roestvlekken 

 

3.4.12 Gebrek 34: omhulling defect (uitwendige kabels) 

Extra omschrijving van het gebrek: onvoldoende, gescheurd, gebarsten, roestvlekken 

 

- Metalen omhulsel geroest en deel van omhullende mortelbalk afgesprongen; kabels liggen niet 
bloot: 

- Metalen omhulsel gedeeltelijk weggeroest; omhullende mortelbalk gebarsten; kabels komen 
gedeeltelijk bloot en zijn geroest: 

  

 

3.4.13 Gebrek 35: verankering of haar bescherming beschadigd 

Extra omschrijving van het gebrek: roest, scheuren, draden los 

 

3.4.14 Gebrek 36: kabel beschadigd 

Extra omschrijving van het gebrek: strengen of draden gebroken, geroest 

 

- Drie gebroken kabelstrengen van een hangkabel van een hangbrug: 

- Voorspandraden vervormd en gebroken door een aanrijding; 

- Voorspandraden geroest door waterindringing; 

- Voorspanstrengen vervormd en gebroken door een aanrijding. 
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3.5 Gebrek 41-44: metaal (metalen brug / gemengde constructie) 

3.5.1 Gebrek 41: materiaal beschadigd 

Extra omschrijving van het gebrek: gescheurd, geplooid, uitgeknikt, gebroken, verstijvers beschadigd 

 

- Scheuren in de verstijvers tpv het draaipunt van een draaibrug (tgv slecht ontwerp):  

- Scheuren in de lijfplaat tpv een mangat (tgv corrosie): 

- Opening in de lijfplaat van een vakwerligger tgv corrosie: 

- Opening in een langsligger onder het brugdek tgv corrosie: 

- Gereduceerde dikte van de lijfplaat van een hoofdligger (ook al herschilderd): 

- Flenzen en hoekijzers van liggers zodanig geroest dat er geen structureel materiaal meer overblijft: 

- Onderflens in dikte gereduceerd tgv corrosie (afschilferen van staal): 

- Platen van duiker doorgeroest met gronddoorstroming: 

- Hanger van een boogbrug verwrongen tgv aanrijding: 

- Bovenwindverband van een draaibrug (type vakwerk) verwrongen tgv aanrijding: 

- Trekstang van een ophaalbrug verwrongen: 

- Brug bezweken tgv overbelasting: 

- Windverband gebroken tpv de verbindingsplaat met een dwarsdrager (tgv aanvaring): 

- Materiaal beschadigd tgv brand: 

- Scheuren in een orthotope plaat tgv vermoeiing: 

- Scheuren in aluminium brugdekpanelen tgv vermoeiing: 

- Scheuren in een diagonaal van een vakwerk tgv vermoeiing: 
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3.5.2 Gebrek 42: las defect 

Extra omschrijving van het gebrek: gescheurd, onvolledig 

 

- Scheuren in de las tpv aansluiting van windverband op hoofdligger tgv vermoeiing:  

- Scheuren in de las tpv dwarsdrager tgv vermoeiing:  

- Scheuren in de las in de hoofdligger bij een vakwerkbasculebrug: 
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3.5.3 Gebrek 43: bout- of klinknagel defect 

Extra omschrijving van het gebrek: gescheurd, los, gebroken, ontbreekt 

 

- Loskomen van bouten voor bevestiging van aluminium wegdekpanelen (tgv aluminium dat op 
termijn “weggaat tgv contact met staal): 

- Lostrillen en afbreken van bouten voor bevestiging van wegdekpanelen: 

- Loszittende bout voor bevestiging van draaias van beweegbare brug op staalstructuur:  

- Afgebroken bout voor bevestiging van draaias van beweegbare brug op staalstructuur: 

- Klinknagels weggeroest (aansluiting dwarsdrager op hoofdligger):  

- Kop van de klinknagels bijna volledig weggeroest: 
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3.5.4 Gebrek 44: staat van het verfwerk 

Extra omschrijving van het gebrek: verplicht in te vullen per element: roestgraad, aanhechting 

 

- Corrosie van de scherpe randen van platen en profielen: 

- Corrosie van de onderflenzen van een deels met staal omhulde langsligger: 

- Corrosie van de bovenflenzen van een langsligger tpv het contact met het betonnen brugdek: 

- Corrosie van de onder- en bovenflenzen van de dwarsdragers, langsliggers en windverbanden: 

- Corrosie van de hoofdliggers en dwarsdragers van een ophaalbrug: 

- Corrosie van hoekijzers (met afschilferen van staal) voor bevestiging houten brugdekvloer: 

- Corrosie van de dwarsdragers tpv de verbinding met de hoofdliggers van een ophaalbrug: 

- Corrosie van de onder- en bovenflenzen van de dwarsdragers, langsliggers en windverbanden: 

- Corrosie van de aansluiting van de hangers van een boogbrug met het brugdek: 

- Corrosie van de aansluiting van de hangers van een hangbrug met de hangkabel: 

- Corrosie van de bouten en knoopplaat van een verbinding van een hoofdligger: 

- Verfafbladdering van een boogbrug: 

- Corrosie van de verankering van de hameistijl van een ophaalbrug (2 foto’s): 
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3.6 Gebrek 45-50: metselwerk 

3.6.1 Gebrek 45: scheur in de voegen 

Extra omschrijving van het gebrek: richting, lokalisering, ouderdom, diepte, lengte 

 

- Scheuren in de voegen het metselwerk van een landhoofd: 

- Scheuren in de voegen het metselwerk van een vleugelmuur: 
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3.6.2 Gebrek 46: scheur door de stenen en de voegen heen 

Extra omschrijving van het gebrek: richting, lokalisering, ouderdom, diepte, lengte 

 

- Scheuren in door de stenen van het metselwerk, de hardsteen en deksteen: 

 

 

3.6.3 Gebrek 47: stenen beschadigd 

Extra omschrijving van het gebrek: verbrijzeld, afgebrokkeld, afgeschilferd 

 

- Stenen afgebrokkeld van een landhoofd: 

 

 

3.6.4 Gebrek 48: gebrek in de waterdichtheid/ aantasting voegen/ aantasting 
metselwerk 

Extra omschrijving van het gebrek: waterdoorsijpeling, vochtvlekken, uitslag, stalactieten, lokalisering 

 

- Stenen zijn aangetast tgv waterinfiltratie (groen, kalkafzetting, voegen aangetast, …):  

- Muur staat vochtig en is aangetast boven de waterlijn: 
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3.6.5 Gebrek 49: losse stenen 

Extra omschrijving van het gebrek: ontbrekend, onstabiel 

 

- Losse stenen in de zijmuur van een landhoofd tgv begroeiing, te grote vervormingen en drukken en 
loskomende voegen: 

- Stenen onder de oplegging gescheurd en hellen over naar het water: 

  

 

3.7 Gebrek 51-60: opleggingen 

3.7.1 Gebrek 51: materiaal beschadigd 

Extra omschrijving van het gebrek: 

- Staal: gescheurd, gebroken, vervormd 

- Ploychlororpeen: los, vervormd, verbrijzeld, gescheurd, frettage beschadigd 

- PTFE: verplaatst, gescheurd, verbrijzeld 

- Beton-scharnieren: gescheurd, verbrijzeld, vervormd 

- Mortel: gescheurd verbrijzeld 

- Speciale opleggingen (potoplegging, kalottenlager): vervormd, gescheurd 

 

- De zijdelingse blokken van een brug zijn zwaar vervormd door de grote vervormingen van het 
brugdek (verwering van het neopreen, roestvorming van de stalen platen tussen de verscheidene 
lagen neopreen): 

- Neopreenoplegging beschadigd tgv te grote vervormingen en verwering: 

- Trekker tegen opwaartse krachten geroest en in sectie verminderd: 

- Trekker tegen opwaartse krachten geroest (omgeven door vocht) en staat schuin:  
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3.7.2 Gebrek 52: staat van de bescherming 

Extra omschrijving van het gebrek: 

- Metallisatie, galvanisatie of verf, verplicht in te vullen: 

- Roestgraad 

- Aanhechting 

- Polychloropreenomhulling of slabben gebrekkig 

 

- Corrosie van de oplegging: 

- Corrosie van een roloplegging: 
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3.7.3 Gebrek 53: bevestiging defect 

Extra omschrijving van het gebrek: los, gebroken, afwezig 

 

- Bouten voor verankering op boven- en onderbouw verdwenen tgv roestvorming: 

 

 

3.7.4 Gebrek 54: functioneel gebrek 

Extra omschrijving van het gebrek: geblokkeerd, vervuild, losgekomen, abnormale verplaatsing, 
vervorming, gebrek, verplaatsingsmogelijkheid, gebrekkig dragen van de  bovenbouw 

 

- Roloplegging verplaatst over grote afstand: 

- Loopvlak van de roloplegging beschadigd � rol kan niet meer rollen: 

- De brugval van een ophaalbrug bonkt op de opleggingen bij het neerlaten + slijtage van de 
oplegging:  

- De brugval van een basculebrug komt terecht op een oplegging met een zak gevuld met zand: 
tegen trillingen?: 
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3.7.5 Gebrek 55: schade aan de sokkels 

Extra omschrijving van het gebrek: gebroken, gescheurd 

 

- Op de hoek van de oplegsokkel beton afgesprongen met blootliggende wapening: 

 

 

3.8 Gebrek 61-70: voegen 

3.8.1 Gebrek 61: staal beschadigd 

Extra omschrijving van het gebrek: gebroken, geplooid, gescheurd 

 

- Rijplaat verwijderd: 
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3.8.2 Gebrek 62: polychloropreen of PTFE beschadigd 

Extra omschrijving van het gebrek: verbrand, gescheurd, doorboord, losgekomen, afgerukt, 
doorgezakt 

 

- Voegband gescheurd en losgekomen uit profiel: 

  

 

3.8.3 Gebrek 63: bevestiging of ondersteuning defect 

Extra omschrijving van het gebrek: losgekomen, afgerukt, verplaatst, speling 

 

- Meervoudige brugdekvoeg met breuk in een klauwprofiel: 
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3.8.4 Gebrek 64: functioneel gebrek 

Extra omschrijving van het gebrek: 

- Vervuild, niet waterdicht, langse of dwarse vervormings- of verplaatsingsmogelijkheid 
onvoldoende of belet 

- Gebrekkige aansluiting tussen rijweg- en voetpadgedeelte 

- Gebrekkige aansluiting tussen voeg en wegdek 

 

- Voeg vol vuil zodat dilatatie van de brug verhinderd wordt: 

- Afdichting uitgebrokkeld zodat voeg niet meer waterdicht is: 

- Materiaal van het wegdek beschadigd zodat voeg niet meer waterdicht is: 

- Materiaal van het wegdek beschadigd zodat voeg niet meer waterdicht is: 

- Staalprofiel van de voeg sluit niet aan op de brugstructuur waardoor water naast de brug terecht 
komt: 
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3.8.5 Gebrek 65: vervorming 

Extra omschrijving van het gebrek: van het geheel, van een deel, gezakt, naar boven of dwars 
bewogen 

 

- Profielen schuiven niet vlot in mekaar: 

 

 

3.8.6 Gebrek 66: staat van het verfwerk 

Extra omschrijving van het gebrek: verplicht in te vullen: roestgraad, aanhechting 

 

- Verf komt los van de voeg: 

- Corrosie van de sluitplaat bij een beweegbare brug: 
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3.9 Gebrek 71-80: verharding 

3.9.1 Gebrek 71: gebrek aan het oppervlak 

Extra omschrijving van het gebrek: spoorvorming, opstijgen van bitumen, sleet, zichtbare gladheid, 
aantasting aan het oppervlak, oppervlaktescheuren, tegels gebroken, zakkingen 

 

- Scheurvorming, blaasvorming en spoorvorming van het oppervlak: 

- Spoorvorming in het asfalt: 

- Verzakking van de voetpadtegels: 

- Losgekomen tegels op een aluminium brugdekplaat: 

- Scheuren in de houten balken van een brugdek: 

- Bevestiging van houten balken niet meer functioneel, hout versleten: 

- Slijtlaag op de houten voetpaden is op vele plaatsen verwijderd (glad): 

- Moeren voor bevestiging houten brugdek verwijderd (balken liggen los): 

- Verzakking van kasseien + vuilophoping: 
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3.9.2 Gebrek 72: gebrek dat de afdichting kan beïnvloeden 

Extra omschrijving van het gebrek: kippenest, diepe scheuren, beschermingslaag zichtbaar, 
blaasvorming, afglijden, loskomen 

 

- Uitbrokkeling asfalt:  

- Uitbrokkeling en scheuren in de asfaltverharding: 

- Afslijten van de afdichtingslaag: 
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3.9.3 Gebrek 73: gebrek dat andere elementen kan beïnvloeden 

Extra omschrijving van het gebrek: verzakking, opstuiking of schade in de omgeving van de voeg 

 

- Uitbrokkeling en verzakking van het voetpad ter plaatse van de voeg: 

- Materiaal van het wegdek beschadigd zodat voeg niet meer waterdicht is: 

  

 

3.10 Gebrek 81-90: beveiligingselementen en diversen (leuningen, 
veiligheidsstootband, geluidwerend scherm, verkenmerken) 

3.10.1 Gebrek 81: materiaal beschadigd of vervormd 

Extra omschrijving van het gebrek: gescheurd, verdraaid, verplaatst, gebroken, gegolfd, geplooid, 
uitgeknikt, gebarsten 

 

- Deksteen verschoven over 15 cm: 

- Losliggende dekstenen (voegen verwijderd): 

- Verankering en stijl van de leuning beschadigd: 

- Deksteen met leuning met scheuren en schuift af en is reeds 5 cm opgeschoven:  

- Leuning van passerelle vervormd: 

- Kabel van de leuning hangt los: 

- Slagboom van een beweegbare brug verplaatst: 

- Afdichtingsdeksels ingedeukt en geplooid: 

- Afdichtingsplaten tussen de hoofdliggers zijn doorgeroest (gevaarlijk) 
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3.10.2 Gebrek 82: ontbrekend deel 

Extra omschrijving van het gebrek: plaats, lengte, benaming van de onderdelen 

 

- Onderdelen van de leuning verwijderd: 

- Afsluitdeksel verdwenen van de verlichtingsbuis op de leuning: 

- Verkeersborden aanwezig? Reden tonnagebeperking?: 

- Ontbreken van de juiste verkeersborden (tonnagebeperking, vrije hoogte, ….): 

  

   

 

3.10.3 Gebrek 83: bevestiging defect 

Extra omschrijving van het gebrek: los, onvolledig, bouten beschadigd, las onvoldoende, plaats, aantal 

 

- Verankering van trapleuning beschadigd: 
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3.10.4 Gebrek 84: staat van bescherming 

Extra omschrijving van het gebrek: 

- Galvanisatie of verf, verplicht in te vullen: 

- Roestgraad 

- Aanhechting 

- Plastificering: onvoldoende, roest 

 

- Leuning op kelderlandhoofd afbladdering van de verf en zware corrosie: 

- Corrosie van de leuning: 

- Groei van mos op de handgreep van de leuning:  

- Toegangsdeksel tot brugkelder geroest: 

- Staalprofiel van op de trapneuzen geroest: 
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3.11 Gebrek 91-98: waterafvoer van het kunstwerk 

3.11.1 Gebrek 91: waterstagnatie 

Extra omschrijving van het gebrek: 

- Op de rijweg, in de watergreppels, in de omgeving van de voegen 

- In de kokerliggers/ holle elementen 

 

- Waterstagnatie naast de greppel tgv verzakking in asfalt: 

- Waterstagnatie t.p.v. de toegang tot een kelderlandhoofd: 

- Waterstagnatie in een kelderlandhoofd: 

 

   

 

3.11.2 Gebrek 92: verstopping 

Extra omschrijving van het gebrek: geheel of gedeeltelijk, met slib of ander vuil 

 

- Waterslikkers op de brug verstopt: 
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3.11.3 Gebrek 93: beschadigd 

Extra omschrijving van het gebrek: losgekomen, gebroken, niet waterdicht, lekken 

 

- Waterinfiltratie via de brugdekvoegen: 

- Waterafvoerbuis beschadigd: 

 

  

 

3.11.4 Gebrek 94: ontbrekend deel 

Extra omschrijving van het gebrek: plaats, benaming van de onderdelen 

 

- Afvoerbuis verdwenen water komt terecht op onderflens hoofdligger: 

- Afvoerbuis verdwenen � water loopt af op betonpijler: 

  

 

3.11.5 Gebrek 95: waterschade 

Extra omschrijving van het gebrek: lekkage onder deksteen, op structuurelementen 

 

- Corrosie van staal t.g.v. slechte waterafvoer: 
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3.12 Gebrek 99: niet nagezien 

 

- Reden: 
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4 MAAR OOK … 

4.1 Begroeiing op het kunstwerk 

- Begroeiing in de hameistijl van een ophaalbrug: 

- Mos op staalstructuur: 

  

 

4.2 Duiven 

- Duiven op de onderzijde van het brugdek: 

- Duiven op een brugpijler: 

  

 

4.3 Vuilophoping 

- Vuilophoping op een landhoofd: 

- Vuilophoping in een kelderlandhoofd: 
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4.4 Onlogische situaties 

- Extra houten steunen in het midden van de overspanning: 

 

 

 

4.5 Schade geleidingswerk tgv aanvaringen 

- Schade aan remmingswerk tgv houtrot en aanvaring: 

- Geleidingswerk beschadigd tgv aanvaringen: 
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4.6 Inspecties van funderingen onder water  

- 3 palen vertonen oppervlakkige schade: 
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4.7 Soms eens verder kijken  … 

- Voorbeeld 1: Bruggen die volledig herschilderd en gerenoveerd  zijn vertonen ook schade ….: 

- Brug (foto tpv mangat van een mangat in een kokervormige hoofdligger) lijkt perfect in orde na 
schilderwerken (vanaf buitenkant bekeken):  

  

- MAAR: vanaf binnenkant van de koker: zware roestvorming, scheuren en staal volledig weg: 

      

 

- Voorbeeld 2: Bruggen die volledig herschilderd en gerenoveerd  zijn vertonen ook schade ….: 

- Brug lijkt perfect in orde te zijn: 

 

- MAAR: bij verdere inspectie: 
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5 LIJST VAN BELANGRIJKE GEBREKEN 
 

De lijst van de belangrijke gebreken die kunnen voorkomen bij de kunstwerken, wordt gegeven in 
bijlage 7 van Dienstorder LI 93/50 van 1 juli 1993: Richtlijnen voor het beheer van de kunstwerken. 

 

Aan de gespecialiseerde ploegen wordt gevraagd tijdens het inspecteren en het controlewaterpassen 
vooral aandacht te besteden aan de in de lijst opgesomde belangrijke gebreken. 

 

De ingenieur-beheerder zal tijdens de beoordeling van de vastgestelde gebreken en het opstellen van 
de inspectieverslagen de vereiste aandacht hebben voor de vermelde gebreken. 

 

5.1 Specifiek funderingen 

- Uitschuring of verzakking van de grond naast of onder de funderingen 

- Funderingsniveau boven uitschuurbare grond- of vorstgrens en afwezigheid van een voldoend 
diepe beschoeiing of damwand 

- Beweging van pijlers, landhoofden of keermuren 

- Differentiële zettingen; d.w.z. ongelijkmatige peilwijzigingen ter plaatse an de verschillende 
steunpunten 

 

5.2 Specifiek vervormingen 

- Belangrijke vervormingen 

- Belangrijke trillingen door belasting of wind 

- Abnormale beweging van het kunstwerk in horizontale zin (langs of dwars) 

- Belemmering van de vrije beweging van de elementen van het kunstwerk 

- Onvoldoende contact van de opleggingen of overgangsconstructies 

 

5.3 Specifiek beton en wapening 

- Verbrijzeling of breuk van beton 

- Scheuren gelijk of groter dan 0,2 mm in het beton 

- Jonge scheuren, die toenemen of vergroten in de tijd of bij belasting 

- Chemische aantasting van het beton in de diepte 

- Betonstaal bloot en aangetast (naargelang belangrijkheid van die wapening) 

- Voorspanstaal bloot 

- Scheuren ter hoogte van de ligging van de kabelkokers (inwendige kabels) 

- Scheuren of beschadiging van de omhulling (uitwendige  kabels) 

- Gebrek t.p.v. de verankering van de kabels 

- Gebreken aan de cantileverbekken (scheuren - verplaatsing opleggingen, enz.) 

 

5.4 Specifiek constructiestaal 

- Corrosie van metalen dragende elementen (trekkers inbegrepen) 

- Corrosie van hangers, kabels of hun bevestigingen 

- Gebreken aan klink-, bout- of lasverbindingen van vitale onderdelen 
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5.5 Specifiek waterafdichting en waterafvoer 

- Beschadigingen van de afdichtingslaag, in het bijzonder bij kunstwerken in voorgespannen beton 

- Beschadigingen door lekkage- of draineerwater, onvoldoende verluchting van kokerbruggen in 
voorgespannen beton, vochtige atmosfeer in de kokers. 
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