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1 TYPE VAN DE STUDIEOPDRACHT  
De opdrachtdocumenten bepalen het type van de studieopdracht. 
Tenzij de opdrachtdocumenten anders bepalen voert de opdrachtnemer de studie van het kunstwerk 
niet uit. 
Ongeacht of hij de studie van het kunstwerk al dan niet uitvoert en ongeacht het type van de 
studieopdracht documenteert de opdrachtnemer de uitvoering van het kunstwerk (zie SB 260-36). 
Voor het uit te voeren studiegedeelte: 
- rekent de opdrachtnemer de sterkte en de stabiliteit uit;  
- stelt de opdrachtnemer de berekeningsnota’s op en legt ze voor visum voor aan de 

aanbestedende overheid; 
- stelt de opdrachtnemer de studietekeningen op en legt ze ter goedkeuring voor aan de 

aanbestedende overheid. 
De uitgangspunten, principes, afmetingen, maten, peilen, voorzieningen, kwaliteiten, 
detailleringen,… 
- die in de opdrachtdocumenten vermeld zijn, worden aangehouden, tenzij expliciet vermeld; 
- die niet in de opdrachtdocumenten vermeld zijn, worden bepaald door de opdrachtnemer en 

worden ter goedkeuring voorgelegd aan de aanbestedende overheid; de opdrachtnemer baseert 
zich bij zijn keuze op de voorschriften van het standaardbestek SB 260; 

- van de onderdelen die in het studiegedeelte opgenomen zijn en waarvoor uit de berekeningen 
blijkt dat deze om geometrische, om sterkte- of om stabiliteitsredenen niet voldoen, worden 
aangepast; in dit geval: 
- legt de opdrachtnemer een gedetailleerde berekeningsnota voor waarin wordt aangetoond 

dat het voorziene niet voldoet; 
- legt de opdrachtnemer een onderbouwd voorstel voor aanpassing ter goedkeuring voor aan 

de aanbestedende overheid; dit voorstel voor aanpassing is gebaseerd op de 
opdrachtdocumenten en op de voorschriften van het standaardbestek SB 260; uit de 
onderbouwing blijkt dat de sterkte en de stabiliteit voldoen met de voorgestelde 
aanpassingen. 
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2 KWALIFICATIES VAN HET STUDIEBUREAU EN VAN DE STUDIE-
INGENIEUR(S)  

2.1 Algemeen  
De kwalificaties van het voorgestelde studiebureau en van de verantwoordelijke ingenieur(s) en een 
lijst met de gevraagde referenties worden ten laatste drie weken na betekening van de opdracht ter 
goedkeuring voorgelegd aan de aanbestedende overheid. 
In het geval de studie meerdere disciplines omvat zal naast de gevraagde kwalificaties van de 
voorgestelde studiebureaus in de verschillende disciplines, één studiebureau worden aangeduid dat 
verantwoordelijk is voor de integratie en coördinatie van de verschillende studieonderdelen. 

 Expertise van het studiebureau 

De studie wordt toevertrouwd aan een studiebureau met voldoende expertise op het vlak van de 
berekening van gelijkaardige constructies.  

 Expertise van de ingenieur belast met de studie 

De studie wordt gedaan door een burgerlijk bouwkundig ingenieur met relevante ervaring in het 
betreffende vakgebied. 
Bij besprekingen over de studie van het kunstwerk wordt de opdrachtnemer door deze ingenieur 
vertegenwoordigd. 
Het studiebureau beschikt bovendien over minstens één gelijkwaardige vervanger. 

 Referenties  

Een lijst van de voornaamste studies van constructies die werkelijk zijn uitgevoerd tijdens de laatste 
vijftien jaar, waaruit de opgebouwde en gehonoreerde expertise in de bedoelde materie moet 
blijken, wordt voorgelegd ter staving van de gevraagde expertise. 
In de lijst worden achtereenvolgens vermeld: het jaartal van de uitvoering, de titel, het bedrag, de 
aanbestedende publiek- of privaatrechtelijke instanties, de contactpersoon (met naam, 
kantooradres, telefoon- en faxnummer) en een bondige beschrijving van de inhoud van de opdracht. 
Deze diensten worden gestaafd aan de hand van hetzij certificaten opgesteld door de bevoegde 
autoriteiten (= aanbestedende overheid), hetzij, bij ontstentenis daarvan of in geval van studies voor 
particulieren, door een verklaring van de dienstverlener zelf. 

2.2 Bijkomende bepalingen voor de studie van bruggen 

 Expertise van het studiebureau 

De opdrachtdocumenten geven verdere bepalingen. 

 Expertise van de ingenieur belast met de studie 

In geval van een stalen brug voor wegverkeer en/of voor spoorverkeer heeft de ingenieur die de 
studie doet, ervaring met vermoeiingsberekeningen. 

2.3 Bijkomende bepalingen voor de studie van beweegbare waterkerende constructies 

 Expertise van het studiebureau 

De opdrachtdocumenten geven verdere bepalingen. 
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 Expertise van de ingenieur belast met de studie 

De opdrachtdocumenten geven verdere bepalingen. 

2.4 Bijkomende bepalingen voor grondmechanische studies en studies van vaste 
waterbouwkundige constructies (kaaimuur, sluiskolk, sluishoofd, stuw(geul),…) 

 Expertise van het studiebureau 

De grondmechanische interpretaties en berekeningen worden toevertrouwd aan een studiebureau 
met voldoende expertise op het vlak van de grondmechanica. De expertise blijkt uit de voor te leggen 
referenties. 

 Expertise van de ingenieur belast met de studie 

De grondmechanische interpretaties en berekeningen worden gedaan door een burgerlijk 
bouwkundig ingenieur met relevante ervaring op het vlak van de grondmechanica. De ervaring blijkt 
uit de voor te leggen referenties. 

2.5 Bijkomende bepalingen voor de studie van tunnelconstructies 

 Expertise van het studiebureau 

De opdrachtdocumenten geven verdere bepalingen. 

 Expertise van de ingenieur belast met de studie 

De opdrachtdocumenten geven verdere bepalingen. 
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3 GEGEVENS MET BETREKKING TOT HET KUNSTWERK 

3.1 Aard van het kunstwerk  

 Algemeen 

De opdrachtdocumenten bepalen de aard van het kunstwerk. 

 Beweegbare waterkerende constructies 

De beweegbare waterkerende constructies zijn sluisdeuren, stuwen en aanverwante constructies. 
De opdrachtdocumenten bepalen het type van de beweegbare waterkerende constructie. 

 Vaste waterbouwkundige constructie 

De opdrachtdocumenten bepalen de aard van de vaste waterbouwkundige constructie. 
De opdrachtdocumenten geven aan of de constructie zich al dan niet in de getijdenzone bevindt. 

 Tunnelconstructies 

Onder de verder gehanteerde verzamelnaam “tunnelconstructies” worden de volgende constructies 
verstaan: 
- tunnelconstructies of onderdoorgangen voor wegverkeer; 
- tunnelconstructies of onderdoorgangen voor fiets- en/of voetgangersverkeer; 
- tunnelconstructies of duikers onder of in waterwegen, al of niet bevaarbaar. 
De opdrachtdocumenten geven de aard van de weg in en boven de tunnelconstructie aan. 
Met open toegangen worden de niet gesloten kerende constructies bedoeld die aansluiten op de 
tunnel, zijnde het gesloten gedeelte. 
Als verderop in dit hoofdstuk de term “tunnelconstructie” wordt gehanteerd, dan wordt over het 
algemeen het geheel van tunnel + open toegangen bedoeld. De tunnel is daarbij het gesloten 
gedeelte en met open toegangen worden de niet gesloten kerende constructies bedoeld die 
aansluiten op de tunnel. 
Als verderop in dit hoofdstuk de term “tunnel” wordt gebruikt, dan heeft dit in principe alleen 
betrekking op het gesloten gedeelte, tenzij de context een andere invulling suggereert. 
Bij tunnelconstructies onder of in waterwegen, geven de opdrachtdocumenten aan of de constructie 
zich al dan niet in de getijdenzone bevindt. 

3.2 Geometrische randvoorwaarden  

 Bruggen 

3.2.1.1 Waterpeilen 
De opdrachtdocumenten vermelden de TAW-peilen. 

3.2.1.2 Maaiveld- en bodempeilen 
De opdrachtdocumenten vermelden de TAW-peilen. 
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3.2.1.3 Vrije ruimte op de brug 
Bij het ontwerp van een kunstwerk zijn de vrije hoogtes van tabel 21-3-1 normaal gezien van 
toepassing ter hoogte van de rijweg en de zijstroken. Deze waardes moeten echter nog steeds 
bevestigd worden door Team Zwaar Vervoer: 

Ter plaatse van gewone wegen (voertuighoogte max 4,00 m) 4,65 m 
Ter plaatse van autosnelwegen 5,10 m 

Tabel 21-3-1: richtwaarden voor vrije hoogtes bij wegen voor normaal verkeer 

Hogere vrije hoogtes zijn relevant als de weg een reisweg voor uitzonderlijk vervoer betreft. De 
richtwaarden van tabel 21-3-2 worden ter informatie vermeld. 

Wegen geschikt voor transporten tot 4,50 m 
(kranen, prefab elementen,…) 

4,70 m 

Wegen geschikt voor transporten tot 4,80 m 
(4,80m is de maximale hoogte waarmee relatief makkelijk een route kan gevonden 
worden) 

5,00 m 

Wegen geschikt voor transporten tot 5,50 m (dit wordt aanzien als de bovengrens 
waarbij een transport mogelijk is) 

5,70 m 

< 0.1 % van alle transporten zijn nog hoger 
(deze rijden op zeer specifieke routes of zeer korte trajecten (fabriek – kade)) 

> 5,7 m 

Tabel 21-3-2: richtwaarden voor vrije hoogtes bij wegen met reisweg voor uitzonderlijk vervoer 

Voor speciale kunstwerken (bijvoorbeeld in havens) is het mogelijk dat de vrije hoogte afgestemd is 
op specifiek verkeer en bijgevolg verschillend is van de waarden in tabel 21-3-1 en 21-3-2.  
De vrije hoogte na voltooiing van het kunstwerk ter hoogte van de rijweg en de zijstroken, voor 
normale wegen en voor wegen die bestemd zijn als een reisweg voor uitzonderlijk verkeer, is op te 
vragen bij: Team Zwaar Vervoer, Afdeling EVT – AWV (Koning Albert II laan 20 bus 4, 1000 BRUSSEL, 
02 553 78 47, zwaar.vervoer@mow.vlaanderen.be).  
De vrije hoogte voor speciale kunstwerken is op te vragen bij de bevoegde instanties. 
Tenzij de opdrachtdocumenten anders bepalen, is de vrije hoogte na voltooiing van het kunstwerk 
ter hoogte van de rijweg en de zijstroken reeds opgevraagd door de aanbestedende overheid. In dat 
geval zullen de opdrachtdocumenten de van toepassing zijnde vrije hoogte vermelden. 
Tenzij de opdrachtdocumenten anders bepalen is het vrije ruimteprofiel ter plaatse van de fiets- en 
voetpaden na voltooiing van het kunstwerk 2,5 m. 
Voor spoorwegen wordt een minimale vrije hoogte van 6,00 m gehanteerd, met een bijkomende 
reserve voor spooronderhoud. In bijzondere gevallen (bv. wisselzones met sectioneringen en 
kruisingen in de bovenleidingen) wordt deze vrije hoogte opgetrokken tot 6,50 m of 7,00 m.  
Tenzij de opdrachtdocumenten anders bepalen is de vrije hoogte bij spoorwegen reeds door de 
aanbestedende overheid opgevraagd bij de autoriteiten verantwoordelijk voor de spoorwegen. In 
dat geval zullen de opdrachtdocumenten de van toepassing zijnde vrije hoogte vermelden. 
Indien van toepassing, vermelden de opdrachtdocumenten de vrije-ruimteprofielen op de brug 
tijdens de werken. 

3.2.1.4 Vrije ruimte onder de brug ter plaatse van de (rij)weg 
De bepalingen van SB 260-21-3.2.1.3 zijn van toepassing waarbij op de brug gelezen wordt als onder 
de brug. 

mailto:zwaar.vervoer@mow.vlaanderen.be
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3.2.1.5 Vrije ruimte onder de brug ter plaatse van de waterweg 
Tenzij de opdrachtdocumenten anders bepalen is het profiel van vrije ruimte na voltooiing van het 
kunstwerk als volgt: 
- vrije doorvaarthoogte (gemeten vanaf de bevaarbare hoogste waterstand): 

- 4,00 m boven de scheepvaartwegen klasse I (400 ton); 
- 5,00 m boven de scheepvaartwegen klasse II (600 ton); 
- 5,50 m boven de scheepvaartwegen klasse III (1.000 ton); 
- 6,50 m of 7,00 m boven de scheepvaartwegen klasse IV(1.350 ton), naargelang de waterweg;  
- 7,00 m of 9,10 m boven de scheepvaartwegen klasse V (2.000 ton) en klasse VI (meer dan 

2.000 ton), naargelang de waterweg. De waarde van 7,00 m geldt voor containervaart met drie 
lagen; de waarde van 9,10 m geldt voor containervaart met vier lagen; 

- vrije doorvaartdiepte (gemeten vanaf de bevaarbare laagste waterstand): 
- 2,70 m voor de scheepvaartwegen klasse I; 
- 3,00 m voor de scheepvaartwegen klasse II en III; 
- 3,50 m voor de scheepvaartwegen klasse IV; 
- 4,00 m voor de scheepvaartwegen klasse V; 
- 5,00 m voor de scheepvaartwegen klasse VI; 

- vrije doorvaartbreedte (breedte waarover de vrije doorvaarthoogte en -diepte moeten worden 
gerespecteerd): 
- 16 m voor de scheepvaartwegen klasse I; 
- 20 m voor de scheepvaartwegen klasse II; 
- 25 m voor de scheepvaartwegen klasse III; 
- 28 m voor de scheepvaartwegen klasse IV; 
- 35 m voor de scheepvaartwegen klasse V; 
- 70 m voor de scheepvaartwegen klasse VI. 

De hierboven aangegeven vrije doorvaartbreedte geldt niet voor beweegbare kunstwerken in het 
algemeen en beweegbare bruggen in het bijzonder. 
De opdrachtdocumenten vermelden de vrije-ruimteprofielen onder de brug, tijdens de werken. 

3.2.1.6 Lengteprofiel (ingeval dit op de opdrachttekeningen is opgegeven) 
Het lengteprofiel, zoals voorzien op de opdrachttekeningen, mag niet worden gewijzigd, tenzij anders 
vermeld in de opdrachtdocumenten. 
De brugdekplaat volgt het lengteprofiel. 

3.2.1.7 Lengteprofiel (ingeval dit niet op de opdrachttekeningen is opgegeven) 
Ingeval geen lengteprofiel is opgegeven, mag dit door de opdrachtnemer vrij worden gekozen binnen 
de randvoorwaarden opgelegd in de opdrachtdocumenten. 
De brugdekplaat volgt het lengteprofiel. 

3.2.1.8 Tracé 
Het tracé, zoals voorzien op de opdrachttekeningen, mag niet worden gewijzigd, tenzij anders 
vermeld in de opdrachtdocumenten. 

3.2.1.9 Dwarsprofiel op het kunstwerk (ingeval dit op de opdrachttekeningen is opgegeven) 
Het dwarsprofiel, zoals voorzien op de opdrachttekeningen, mag niet worden gewijzigd, tenzij anders 
vermeld in de opdrachtdocumenten. 
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3.2.1.10 Dwarsprofiel op het kunstwerk (ingeval dit niet op de opdrachttekeningen is 
opgegeven) 

De opdrachtdocumenten bepalen het dwarsprofiel. 
- De breedte van de rijweg, de verharde zijstroken, de kantstroken, de greppels, de voetpaden en 

fietspaden is constant over de ganse lengte en onwijzigbaar. 
- Het dwarsprofiel heeft een verkanting (zowel voor de rijweg als voor de fiets- en voetpaden). 
- Het diepste punt is gelegen ter plaatse van het midden van de afwateringsgoten. 
- De brugdekplaat volgt het dwarsprofiel. 
- De rijweg, de verharde zijstroken en de kantstroken worden als een onafscheidbaar geheel 

beschouwd. 
- De opdrachtdocumenten bepalen de beveiligingsconstructies die moeten worden voorzien. De 

breedte die deze constructies innemen, is afhankelijk van de aard van deze constructies. 
- Opgaande constructiedelen (bv. hangers, stijlen, bogen, tuien, masten,...) blijven minstens 1,50 m 

buiten het vrije ruimteprofiel van de rijweg op de brug en worden beschermd door een 
beveiligingsconstructie. 

- De vrije hoogte moet worden gerespecteerd. 

3.2.1.11 Dwarsprofiel buiten het kunstwerk/aansluiting op de omgeving 
Het typedwarsprofiel is weergegeven in de opdrachtdocumenten of wordt ter plaatse opgemeten.  
De opdrachtnemer zorgt er voor dat de overgang van het dwarsprofiel buiten het kunstwerk naar het 
dwarsprofiel op het kunstwerk vloeiend geschiedt. 
Dit geldt in het bijzonder voor de rijweg, de zijstroken, de fietspaden en de beveiligingsconstructies. 
Constructies zoals oeververdedigingen, keermuren, taluds enz. die aansluiten op het kunstwerk, zijn 
verenigbaar met het kunstwerk op gebied van esthetisch uiterlijk en op gebied van vervormingen. 

3.2.1.12 Bepalingen ingeval bruggen voor tramverkeer  
De ontwerper volgt de technische richtlijnen van De Lijn. De documenten kunnen opgevraagd 
worden bij De Lijn. 

3.2.1.13 Nutsleidingen op kunstwerken 
De bepalingen van dienstorder MOW/MIN/2019/01 zijn van toepassing. 
De opdrachtdocumenten kunnen daarenboven nog bijkomende bepalingen opleggen m.b.t. de 
nutsleidingen op kunstwerken. 

 Beweegbare waterkerende constructies  

3.2.2.1 Waterpeilen 
De opdrachtdocumenten vermelden de TAW-peilen. 

3.2.2.2 Maaiveld- en bodempeilen 
De opdrachtdocumenten vermelden de TAW-peilen. 
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 Vaste waterbouwkundige constructies (kaaimuur, sluiskolk, sluishoofd, 
stuw(geul),…) 

3.2.3.1 Invloedszone 
De invloedszone van de vaste waterbouwkundige constructie is de zone waar de belastingen en de 
grond- en materiaalkarakteristieken een invloed hebben op de stabiliteit en het vervormingsgedrag 
van de constructie. 
Alle voorschriften met betrekking tot het ontwerp van de constructie zijn van toepassing op de 
volledige invloedszone. 

3.2.3.2 Tracé 
Het tracé, zoals voorzien in de opdrachtdocumenten, mag niet worden gewijzigd. 
Indien geen tracé wordt vermeld in de opdrachtdocumenten, wordt dit voorafgaand aan het 
ontwerp oordeelkundig bepaald door de opdrachtnemer in samenspraak met de aanbestedende 
overheid en vastgelegd in een door de aanbestedende overheid goed te keuren nota. 

3.2.3.3 Waterpeilen 

3.2.3.3.A WATERPEILEN VAN KANAAL/DOK/RIVIER 
De informatie betreffende de waterpeilen wordt weergegeven voor de niet-getijdenzone of de 
getijdenzone, al naargelang de zone waarin de vaste waterbouwkundige constructie zich bevindt en 
zoals vermeld onder SB 260-21-3.1.3. 

 Niet-getijdenzone 
In voorkomend geval bepalen de opdrachtdocumenten het gemiddeld peil, alsook de eventuele 
marge op dit gemiddeld peil. 

 Getijdenzone 
In voorkomend geval bepalen de opdrachtdocumenten de verschillende waterpeilen die typerend 
zijn voor tijgebonden water. 

3.2.3.3.B GRONDWATERPEIL 
Gegevens betreffende het grondwaterpeil zijn niet beschikbaar, tenzij anders weergegeven in de 
opdrachtdocumenten. 

3.2.3.4 Maaiveld- en bodempeilen 
Alle expliciet in de opdrachtdocumenten weergegeven maaiveld- en bodempeilen, desgevallend 
onder helling, zijn van toepassing en mogen niet worden gewijzigd. 
Indien geen te realiseren maaiveld- en bodempeilen worden voorzien in de opdrachtdocumenten, 
worden deze voorafgaand aan het ontwerp oordeelkundig gekozen door de opdrachtnemer in 
samenspraak met de aanbestedende overheid. De gegevens worden vastgelegd in een door de 
aanbestedende overheid goed te keuren nota. 

3.2.3.5 Gewenste geometrie 
Alle expliciet in de opdrachtdocumenten weergegeven bovenpeilen, afmetingen enz. zijn van 
toepassing en mogen niet worden gewijzigd. 
Indien geen bovenpeilen, afmetingen enz. worden weergegeven in de opdrachtdocumenten, worden 
deze voorafgaand aan het ontwerp oordeelkundig gekozen door de opdrachtnemer in samenspraak 
met de aanbestedende overheid. De gegevens worden vastgelegd in een door de aanbestedende 
overheid goed te keuren nota. 
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3.2.3.6 Aansluitingen 
De opdrachtdocumenten vermelden waarop de waterbouwkundige constructie eventueel aansluit. 

3.2.3.7 Aanhorigheden en afwerking 
De opdrachtdocumenten vermelden welke aanhorigheden op de waterbouwkundige constructie 
worden voorzien en waar ze worden ingeplant. 
Indien de opdrachtdocumenten geen aanwijzingen geven betreffende de aanhorigheden, worden de 
aard en de inplanting van de aanhorigheden voorafgaand aan het ontwerp oordeelkundig gekozen 
door de opdrachtnemer in samenspraak met de aanbestedende overheid. De gegevens worden 
vastgelegd in een door de aanbestedende overheid goed te keuren nota. 

3.2.3.8 Omgeving 
De opdrachtdocumenten vermelden welke gebouwen en/of belangrijke constructies zich eventueel 
in de omgeving van de waterbouwkundige constructie bevinden. 

3.2.3.9 Bouwen van een nieuwe kaaimuur voor of over een bestaande kaaimuur 
De opdrachtdocumenten vermelden de bepalingen waarmee rekening moet worden gehouden. 

3.2.3.10 Keuze locatie uitzetvoegen 
De mootindeling van de waterbouwkundige constructie wordt bepaald in de opdrachtdocumenten. 
Indien de mootindeling niet in de opdrachtdocumenten wordt bepaald, bedraagt de maximale lengte 
van één moot 25 m. 

 Vlottende steigers 

3.2.4.1 Waterpeilen 
De opdrachtdocumenten vermelden de TAW-peilen. 

3.2.4.2 Maaiveld- en bodempeilen 
De opdrachtdocumenten vermelden de TAW-peilen. 

3.2.4.3 Vrije ruimte op de toegangsbruggen 
Tenzij de opdrachtdocumenten anders bepalen, is het vrije ruimteprofiel op de toegangsbruggen na 
voltooiing van het kunstwerk 2,5 m. 

 Tunnelconstructies 

3.2.5.1 Invloedszone 
De invloedszone van de tunnelconstructie is de zone waar de belastingen en de grond- en 
materiaalkarakteristieken een invloed hebben op de stabiliteit en het vervormingsgedrag van de 
constructie. 
Alle voorschriften met betrekking tot het ontwerp van de constructie zijn van toepassing op de 
volledige invloedszone. 

3.2.5.2 Waterpeilen 

3.2.5.2.A WATERPEILEN VAN KANAAL/DOK/RIVIER 
Bij tunnelconstructies onder of in waterwegen, wordt de informatie betreffende de waterpeilen 
weergegeven voor de niet-getijdenzone of de getijdenzone, al naargelang de zone waarin het 
kunstwerk zich bevindt en zoals vermeld onder SB 260-21-3.1. 
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 Niet-getijdenzone 
In voorkomend geval bepalen de opdrachtdocumenten het gemiddeld peil, alsook de eventuele 
marge op dit gemiddeld peil. 

 Getijdenzone 
In voorkomend geval bepalen de opdrachtdocumenten de verschillende waterpeilen die typerend 
zijn voor tijgebonden water. 

3.2.5.2.B GRONDWATERPEIL 
Indien de stand van het grondwater relevant is voor het ontwerp en de studie van de 
tunnelconstructie, bepalen de opdrachtdocumenten het in rekening te brengen grondwaterpeil, 
zijnde het minimum grondwaterpeil hmin en het maximum grondwaterpeil hmax waargenomen tijdens 
de meetperiode. De schommeling van het grondwaterpeil Δh wordt gedefinieerd als het verschil 
tussen hmax en hmin. 
De open constructie reikt in dwars- en lengteprofiel minstens tot aan de karakteristieke waarde van 
het grondwaterpeil zoals gedefinieerd in SB 260-21-6.4.3.9. 
In geval van metingen minder dan 1 jaar komt de open constructie in dwars- en lengteprofiel 
minstens tot aan het oorspronkelijk maaiveld.  

3.2.5.3 Maaiveld- en bodempeilen 
De opdrachtdocumenten vermelden de TAW-peilen. 

3.2.5.4 Vrije ruimteprofielen in de tunnelconstructie 

3.2.5.4.A VERKEER 
Bij tunnelconstructies met verkeer in de tunnelconstructie is de vrije hoogte voor verkeer in de 
tunnel evenals in de open toegangen, na voltooiing van het kunstwerk, volgens SB 260-21-3.2.1.3. 
De opdrachtdocumenten vermelden de vrije-ruimteprofielen tijdens de werken. 

3.2.5.4.B NIET-BEVAARBARE WATERWEGEN 
Bij tunnelconstructies in niet-bevaarbare waterwegen, vermelden de opdrachtdocumenten de 
minimale doorstroomsectie ter plaatse van het kunstwerk, zowel tijdens de werken als na voltooiing 
van het kunstwerk. 

3.2.5.4.C BEVAARBARE WATERWEGEN 
Bij tunnelconstructies in bevaarbare waterwegen zijn de vrije ruimteprofielen ter plaatse van het 
kunstwerk, na voltooiing van het kunstwerk, zoals bepaald in SB 260-21-3.2.1.5, tenzij de 
opdrachtdocumenten anders bepalen. 
De opdrachtdocumenten vermelden de vrije-ruimteprofielen tijdens de werken. 

3.2.5.5 Vrije ruimteprofielen boven de tunnelconstructie 

3.2.5.5.A VERKEER 
Bij tunnelconstructies waar verkeer mogelijk is boven de tunnelconstructie is de vrije hoogte voor 
verkeer boven de tunnelconstructie, na voltooiing van het kunstwerk, volgens  
SB 260-21-3.2.1.3. 
De opdrachtdocumenten vermelden de vrije-ruimteprofielen tijdens de werken. 
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3.2.5.5.B NIET-BEVAARBARE WATERWEGEN 
Bij tunnelconstructies onder niet-bevaarbare waterwegen, vermelden de opdrachtdocumenten de 
minimale doorstroomsectie ter plaatse van het kunstwerk, zowel tijdens de werken als na voltooiing 
van het kunstwerk. 

3.2.5.5.C BEVAARBARE WATERWEGEN 
Bij tunnelconstructies onder bevaarbare waterwegen zijn de vrije ruimteprofielen ter plaatse van het 
kunstwerk, na voltooiing van het kunstwerk, zoals bepaald in SB 260-21-3.2.1.5, tenzij de 
opdrachtdocumenten anders bepalen. 
De opdrachtdocumenten bepalen de overdiepte. 
De opdrachtdocumenten vermelden de vrije-ruimteprofielen tijdens de werken. 

3.2.5.6 Bijkomende randvoorwaarden 

3.2.5.6.A MINIMALE AFSTAND TOT VASTE CONSTRUCTIES 
Indien van toepassing, vermelden de opdrachtdocumenten de minimale afstand tot nabijgelegen 
vaste constructies. 

3.2.5.6.B MINIMALE EN MAXIMALE GRONDHOOGTE 
Indien van toepassing, vermelden de opdrachtdocumenten de minimale en/of maximale 
grondhoogtes boven de tunnel (gesloten gedeelte). 

3.2.5.7 Lengteprofiel voor verkeer in de tunnelconstructie 

3.2.5.7.A LENGTEPROFIEL OPGEGEVEN OP DE OPDRACHTTEKENINGEN 
Ingeval het lengteprofiel is opgegeven op de opdrachttekeningen, mag dit niet worden gewijzigd, 
tenzij anders vermeld in de opdrachtdocumenten. 

3.2.5.7.B LENGTEPROFIEL NIET OPGEGEVEN OP DE OPDRACHTTEKENINGEN 
Ingeval geen lengteprofiel is opgegeven op de opdrachttekeningen, mag dit door de opdrachtnemer 
vrij worden gekozen, mits de randvoorwaarden opgelegd in de opdrachtdocumenten. 

3.2.5.8 Lengteprofiel voor verkeer boven de tunnelconstructie 

3.2.5.8.A LENGTEPROFIEL OPGEGEVEN OP DE OPDRACHTTEKENINGEN 
Ingeval het lengteprofiel is opgegeven op de opdrachttekeningen, mag dit niet worden gewijzigd, 
tenzij anders vermeld in de opdrachtdocumenten. 

3.2.5.8.B LENGTEPROFIEL NIET OPGEGEVEN OP DE OPDRACHTTEKENINGEN 
Ingeval geen lengteprofiel is opgegeven op de opdrachttekeningen, mag dit door de opdrachtnemer 
vrij worden gekozen, mits de randvoorwaarden opgelegd in de opdrachtdocumenten. 

3.2.5.9 Tracé 
Het tracé, zoals voorzien op de opdrachttekeningen, mag niet worden gewijzigd, tenzij anders 
vermeld in de opdrachtdocumenten. 
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3.2.5.10 Dwarsprofiel voor verkeer in de tunnelconstructie 

3.2.5.10.A DWARSPROFIEL OPGEGEVEN OP DE OPDRACHTTEKENINGEN 
Ingeval het dwarsprofiel is opgegeven op de opdrachttekeningen, mag dit niet worden gewijzigd, 
tenzij anders vermeld in de opdrachtdocumenten. 

3.2.5.10.B DWARSPROFIEL NIET OPGEGEVEN OP DE OPDRACHTTEKENINGEN 
Ingeval geen dwarsprofiel is opgegeven op de opdrachttekeningen, bepalen de opdrachtdocumenten 
het dwarsprofiel, met inachtneming van de vrije ruimte zoals bepaald onder SB 260-21-3.2.5.4.A. 
Bovendien wordt er nog rekening gehouden met de hierna volgende voorwaarden: 
- de breedte van de rijweg, de verharde zijstroken, de kantstroken, de greppels, de voetpaden en 

fietspaden is constant over de ganse lengte en onwijzigbaar; 
- het dwarsprofiel heeft een verkanting (zowel voor de rijweg als voor de fiets- en voetpaden); 
- het diepste punt van de wegdekplaat ter plaatse van de rijweg is gelegen ter plaatse van het 

midden van de afwateringsgoten; 
- de rijweg, de verharde zijstroken en de kantstroken worden als een onafscheidbaar geheel 

beschouwd; 
- de opdrachtdocumenten bepalen de beveiligingsconstructies die moeten worden voorzien. De 

breedte die deze constructies innemen, is afhankelijk van de aard van deze constructies. 

3.2.5.11 Dwarsprofiel voor verkeer boven de tunnelconstructie 

3.2.5.11.A DWARSPROFIEL OPGEGEVEN OP DE OPDRACHTTEKENINGEN 
Ingeval het dwarsprofiel is opgegeven op de opdrachttekeningen, mag dit niet worden gewijzigd, 
tenzij anders vermeld in de opdrachtdocumenten. 

3.2.5.11.B DWARSPROFIEL NIET OPGEGEVEN OP DE OPDRACHTTEKENINGEN 
Ingeval geen dwarsprofiel is opgegeven op de opdrachttekeningen, bepalen de opdrachtdocumenten 
het dwarsprofiel, met inachtneming van de vrije ruimte zoals bepaald onder SB 260-21-3.2.5.5.A. Er 
wordt rekening gehouden met de voorwaarden zoals aangegeven onder SB 260-21-3.2.5.10.B. 

3.2.5.12 Dwarsprofiel buiten het kunstwerk/aansluiting op de omgeving 
Het typedwarsprofiel is weergegeven in de opdrachtdocumenten of wordt ter plaatse opgemeten.  
De opdrachtnemer zorgt ervoor dat de overgang van het dwarsprofiel buiten het kunstwerk naar het 
dwarsprofiel ter plaatse van het kunstwerk vloeiend geschiedt. 
Voor tunnelconstructies met verkeer in en/of boven de tunnelconstructie geldt dit in het bijzonder 
voor de rijweg, de zijstroken, de fietspaden en de beveiligingsconstructies. 
Constructies en grondlichamen die aansluiten op het kunstwerk, zijn verenigbaar met het kunstwerk 
op gebied van esthetisch uiterlijk en op gebied van vervormingen. 

 Dijken 

3.2.6.1 Waterpeilen 

3.2.6.1.A NIET-GETIJDENZONE 
De opdrachtdocumenten bepalen het gemiddeld peil, alsook de eventuele marge op dit gemiddeld 
peil. 



 ONTWERP, STUDIE EN BEREKENINGSNOTA'S 

december 2021 standaardbestek 260 versie 2.0a 21-13 

3.2.6.1.B GETIJDENZONE 
De opdrachtdocumenten bepalen de verschillende waterpeilen die typerend zijn voor tijgebonden 
water. 

3.2.6.1.C ONTWERP GOG/GGG 
Bij het ontwerp van een GOG/GGG geven de opdrachtdocumenten aan welke ontwerpstormen 
dienen gehanteerd te worden. 

3.2.6.1.D GRONDWATERPEIL 
Gegevens betreffende het grondwaterpeil zijn niet voorhanden, tenzij anders weergegeven in de 
opdrachtdocumenten. 

3.3 Geotechnische randvoorwaarden  

 Sonderingen en boringen 

Tenzij anders vermeld in de opdrachtdocumenten werd er door de afdeling Geotechniek van de 
Vlaamse overheid, departement Mobiliteit en Openbare Werken, een geotechnisch onderzoek 
uitgevoerd ter plaatse van het te bouwen kunstwerk. De opdrachtdocumenten vermelden de 
nummers van de verslagen van dit onderzoek. 
De opdrachtnemer baseert zijn berekeningen op deze sonderingen en boringen en op de resultaten 
van de bijkomende sonderingen die binnen het kader van de opdracht dienen te worden uitgevoerd. 

 Lagenopbouw 

De opdrachtdocumenten vermelden de lagenopbouw en de bij de berekeningen te hanteren 
grondkarakteristieken. 
Indien de opdrachtdocumenten geen lagenopbouw vermelden, worden de lagenopbouw en de te 
hanteren grondkarakteristieken oordeelkundig bepaald door de opdrachtnemer in samenspraak met 
de aanbestedende overheid. 
Voor de dimensionering van het kunstwerk wordt daarbij gerekend met plaatselijk geldende 
grondkarakteristieken. Interpoleren tussen naastliggende sonderingen is toegestaan, interpoleren 
tussen niet-naastliggende sonderingen (en zo een tussenliggende ongunstiger sondering uitsluiten) is 
niet toegestaan. 

 Grondkarakteristieken met betrekking tot de paalfunderingen 

Het eenheidsdraagvermogen qb wordt bepaald met de methode De Beer, tenzij de 
opdrachtdocumenten het eenheidsdraagvermogen bepalen. 
De opdrachtdocumenten kunnen verdere aanduiding geven met betrekking tot de in rekening te 
brengen wrijving en de negatieve kleef voor de palen. 

 Grondkarakteristieken van de aanvullingen 

De opdrachtdocumenten geven aanduiding met betrekking tot de aan te nemen wrijvingshoek φ' 
voor aanvullingen in den droge met opgelegde ϕ '. 
De aanbevolen waarden zijn ϕ' = 32,5 ° of ϕ ' = 30 °. 

 Grondkarakteristieken voor dijken 

3.3.5.1 Ophogingen voor dijken 
De opdrachtdocumenten bepalen met welke karakteristieken dienen gerekend te worden. 
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3.3.5.2 Bekleding dijklichaam met vette grond  
Voor een dijk die dagelijks tweemaal onder water komt (natte dijk), mag voor de “vette grond” onder 
de waterlijn gerekend worden met een doorlatendheid van 10-7 à 10-8 m/sec. 
Voor ringdijken en voor natte dijken boven de waterlijn dienen er gerekend te worden met 10-5 
m/sec in de buitenste 1 à 2 m. 
De waterlijn is de waterlijn die overeenkomt met HW doodtij. 

 Grondkarakteristieken van lichte aanvullingen 

3.3.6.1 Geëxpandeerde kleikorrels 
Boven het freatisch oppervlak wordt de dichtheid van de kleikorrels beschreven in een toestand na 
verdichting en nat zoals beschreven in SB 260-4-24.1.1.1.A.1. 
Tenzij de opdrachtdocumenten anders bepalen bedraagt deze dichtheid 820kg/m³. 
Onder het freatisch oppervlak wordt de dichtheid van de kleikorrels beschreven in een toestand na 
verdichting, verzadigd en onder water zoals beschreven in SB 260-4-24.1.1.1.A.2. 
Tenzij de opdrachtdocumenten anders bepalen bedraagt deze dichtheid 1250kg/m³. 
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4 INHOUD VAN DE STUDIE/TE BESTUDEREN 
ONDERDELEN/FASEN/BELASTINGEN/COMBINATIES 

4.1 Algemeen 
Ingeval de volledige studie wordt uitgevoerd, wordt in de paragrafen hieronder een richtinggevende, 
niet-limitatieve opsomming gegeven. 
Ingeval een gedeeltelijke studie wordt uitgevoerd, bepalen de opdrachtdocumenten welke delen 
moeten worden bestudeerd. 
Alle berekeningen en tekeningen (op algemeen en detailniveau) die noodzakelijk zijn voor het 
integraal en samenhangend geheel, worden uitgevoerd. 
De studieonderdelen die tot verschillende disciplines behoren (grondmechanica, burgerlijke 
bouwkunde en staalconstructie, elektromechanica en hydraulica, elektrotechniek,…) zijn op elkaar 
afgestemd en opgenomen in één geïntegreerde nota. 
De aandacht van de opdrachtnemer wordt gevestigd op de impact op het geheel bij wijzigen van een 
deel.  
De opdrachtnemer is verplicht in elke fase van de studie en voor elk onderdeel te controleren of de 
uiteindelijke geometrie van de onderdelen op elkaar is afgestemd. 
Studies van elektronische, elektrische, mechanische en hydraulische installaties en uitrustingen voor 
telecommunicatie worden uitgevoerd op basis van SB 270-40. 

4.2 Bruggen 
Een volledige studie houdt in dat de opdrachtnemer alle studies doet van de funderingen, de 
onderbouw, de bovenbouw en alle aanhorigheden van het kunstwerk. 
Een gedeeltelijke studie wordt omschreven in de opdrachtdocumenten. 

 Onderdelen 

De volgende onderwerpen behoren o.a. tot de studie van de opdrachtnemer en worden berekend 
en/of gedetailleerd. De opsomming is richtinggevend, niet-limitatief. 

4.2.1.1 Funderingen en onderbouw van de brug 
(grondmechanische berekening en sterkteberekening) 

- De funderingsconstructies. 
- De funderingspalen. 
- De opdrachtdocumenten kunnen verdere bepalingen geven met betrekking tot de schikking van 

de funderingspalen. 
- De landhoofden. 
- De pijlers. 
- De grondkerende constructies. 
- De damwandconstructie. 
- De vlotplaten. 
- Alle onderdelen die deel uitmaken van de onderbouw van de brug. 
- De bijkomende - eventueel tijdelijke en demonteerbare - voorzieningen die het opvijzelen 

mogelijk maken. 

4.2.1.2 Bovenbouw van de brug 
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- De dragende structuur. 
- De hoofdliggers van het brugdek.  
- De hoofdliggerverbindingen. 
- De dwarsdragers. 
- De einddwarsdragers. 
- De langsliggers. 
- De wegdekplaat in beton/de orthotrope plaat (wegdekplaten + langsliggers). 
- De consoles voor de voet- en fietspaden. 
- Alle lokale verstevigingen ten gevolge van geconcentreerde belastingen en lokale 

krachtsinleidingen. 
- Alle verstijvers en knieplaten van de staalconstructie. 
- Alle verbindingen (bouten, lassen, pen-gat) van de staalconstructie. 
- De voorspanning /naspanning (kabeltracé, aanspankrachten, voorspanverliezen, 

eindblokverankering, afbuigpunten, inleiding van de voorspankrachten) 
- Alle verbindingen van de betonconstructie (kolom-plaat, prefabelementen,…) 
- Alle bevestigingsmiddelen en verankeringen. 
- De bijkomende - eventueel tijdelijke en demonteerbare - voorzieningen die het opvijzelen 

mogelijk maken. 
- Alle overige onderdelen die deel uitmaken van de bovenbouw van de brug. 

4.2.1.3 Aanhorigheden en uitrusting van de brug 
- De leuningen. 
- De beveiligings- en geleideconstructies. 
- De opleggingen, met inbegrip van de instelwaarde bij inbouwen. 
- De brugdekvoegen, met inbegrip van de instelwaarde bij inbouwen. 
- De voorzieningen voor de waterafvoer van het brugdek. 
- De voorzieningen voor de waterafvoer ter plaatse van de landhoofden en pijlers. 
- De taludafwerking naast de landhoofden. 
- De wegopbouw. 
- De rolwagens en looprails. 
- De bevestiging van de nutsleidingen aan het brugdek. 
- De voorzieningen voor de verlichting op de brug. 
- De voorzieningen voor de verlichting onder de brug. 
- Toegangsluiken en deksels. 
- Alle onderdelen die deel uitmaken van de brug. 

 Te bestuderen fasen 

4.2.2.1 Tijdelijke bouwfasen 
De studie voor deze fase omvat de berekening van de volledige onderbouw en bovenbouw voor alle 
tijdelijke bouwfasen en bij de montage, voor zover deze invloed hebben op de definitieve toestand. 
Deze berekening omvat een nazicht van de (gecumuleerde) spanningen, vervormingen, 
stabiliteiten,... 
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De spanningen ten gevolge van het slechts op bepaalde punten ondersteunen (in plaats van het 
continu ondersteunen) van de constructie tijdens de montage en die in de constructie blijven door de 
montagemethode, worden bij de berekeningen in definitieve fase meegerekend. 

4.2.2.2 Bouwzeeg 
De studie omvat de berekening van de bouwzeeg van de brug die aan de constructiedelen, in functie 
van de montagefasering, moet worden gegeven opdat de constructie onder alle eigen gewicht en 
permanente belastingen loopt volgens het opgegeven lengteprofiel en de opgegeven geometrie 
heeft. 

4.2.2.3 Steunpuntsregeling 
De opleggingen worden geplaatst zodanig dat bij openstelling van het kunstwerk voor verkeer onder 
geen enkele uiterste-grens-combinatie trek in de opleggingen komt. Indien noodzakelijk wordt de 
manier van inbouwen (volgorde, tijdelijk opvijzelen, fase van vastzetting,…) hierop afgesteld. Een 
procedure voor het plaatsen van de opleggingen moet worden uitgewerkt. 

4.2.2.4 Belastingsproef (enkel voor wegbrug) 
De studie omvat de berekening van de theoretische vervorming van de brug onder de belasting van 
de belastingsproef zoals ze in werkelijkheid zal worden aangebracht. 
Onder de aan te nemen belastingsfasen worden minstens beschouwd: 
- brug volledig belast; 
- brug volledig belast over één rijstrook (indien maatgevend); 
- in geval van bogen: brug belast over de halve lengte; 
- in geval van bogen: brug enkel belast buiten de bogen; 
- in geval van bogen: brug enkel belast binnen de bogen; 
- in geval van toegangsoverspanningen: elke toegangsoverspanning volledig belast. 
De belastingsfasen worden in overleg met de aanbestedende overheid vervolledigd. 

4.2.2.5 Kunstwerk opengesteld voor verkeer 
De berekening van de onderbouw en bovenbouw van de brug opengesteld voor verkeer. 

4.2.2.6 Burgerlijke klasse 
De ontwerpbelasting die voor de bijzondere voertuigen volgens TEUV 1 en TEUV 2 in aanmerking 
genomen wordt, is bepaald in SB 260-21-4.2.3.2. 
De opdrachtnemer bepaalt tevens de effectieve burgerlijke klasse. Dit wil zeggen dat hij bijkomend 
controleert door welke voertuigen met aslijnen van 150 kN, 200 kN en 300 kN het kunstwerk kan 
worden overschreden. Op die manier gaat hij dus na wat het maximum aantal aslijnen van 150 kN, 
200 kN of 300 kN is dat het kunstwerk mag overschrijden. De voorwaarden voor dit overschrijden 
(positie, snelheid, remkracht en gelijktijdigheid met ander verkeer) zijn deze zoals vermeld onder  
SB 260-21-4.2.3.2.A.1 (TEUV 1). Wat betreft de samenstelling stemmen deze voertuigen met aslijnen 
van 150 kN, 200 kN en 300 kN niet noodzakelijk overeen met de bijzondere voertuigen zoals 
gespecificeerd in bijlage A van NBN EN 1991-2 NL:2013. 
Op de overzichtstekening wordt door de opdrachtnemer - met inbegrip van de referentie naar de 
desbetreffende norm - vermeld voor welke verkeersbelasting het kunstwerk ontworpen is, en welke 
de positie en de samenstelling van de toegelaten bijzondere voertuigen met aslijnen van 150 kN, 200 
kN en 300 kN zijn 
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4.2.2.7 Bijkomende te bestuderen fasen in geval van een stalen brug 
voor weg- of spoorverkeer 

4.2.2.7.A VERMOEIING 
De berekening van de staalstructuur van de brug op vermoeiing. 
De aandacht wordt gevestigd op het feit dat de dimensionering op vermoeiing maatgevend kan zijn 
en dus niet kan worden beschouwd als een controle achteraf. In de verschillende stadia van de 
berekeningen wordt hiermee rekening gehouden. 

4.2.2.8 Bijkomende te bestuderen fasen in geval van bruggen met opleggingen 

4.2.2.8.A TIJDELIJK OPVIJZELEN 
Een berekening voor het tijdelijk opvijzelen voor het vervangen van de opleggingen omvat de 
berekening van de fundering, de onderbouw en de bovenbouw van de brug tijdens het opvijzelen 
van de brug voor het vervangen van de opleggingen. 
De opdrachtdocumenten bepalen of er berekeningen voor het tijdelijk opvijzelen uitgevoerd worden. 
Als de brug tijdelijk opgevijzeld wordt, worden de opleggingen per lijn vervangen.  
Tenzij de opdrachtdocumenten anders bepalen, wordt het opvijzelen per lijn van de brug over een 
hoogte van 10mm uitgevoerd samen met de verkeersbelasting. 
Er wordt rekening gehouden met een maximale denivellatie tussen twee oplegpunten in dezelfde lijn 
van 2 mm. 

4.2.2.9 Bijkomende te bestuderen fasen in geval van een boog-, tui- of hangbrug 
Definitie: in de tekst hieronder slaat de term 'trekelement' op een tui of hanger van een boog- , tui- 
of hangbrug. 

4.2.2.9.A VERVANGEN VAN EEN TREKELEMENT 
Conform de bepalingen van NBN EN 1993-1-11:2007 (+AC:2009)  wordt rekening gehouden met een 
tijdelijke ontwerpsituatie voor het vervangen van elk trekelement. 
De opdrachtdocumenten specificeren de onder deze omstandigheden in acht te nemen 
belastingscombinaties. 

4.2.2.9.B ACCIDENTELE FASE VAN AANRIJDING VAN TREKELEMENTEN 
Conform de bepalingen van NBN EN 1993-1-11:2007 (+AC:2009) wordt rekening gehouden met een 
accidentele ontwerpsituatie na aanrijding en uitvallen van eender welke groep trekelementen over 
een lengte van 10 m. 
Het dynamisch effect mag conform de opmerking 2 in rekening worden gebracht. 
De opdrachtdocumenten specificeren verdere bijzonderheden.  

4.2.2.9.C TIJDELIJKE GEBRUIKSFASE NA AANRIJDING VAN ÉÉN TREKELEMENT 
Conform de bepalingen van NBN EN 1993-1-11:2007 (+AC:2009) wordt rekening gehouden met een 
tijdelijke ontwerpsituatie na aanrijding van eender welk trekelement. 
De opdrachtdocumenten specificeren de onder deze omstandigheden in acht te nemen 
belastingscombinaties. 

4.2.2.10 Bijkomende te bestuderen fasen in geval van voetbruggen: trillingen 
Bij bruggen voor voetgangersverkeer wordt de versnellingshinder ten gevolge van optredende 
trillingen beperkt. Deze trillingen kunnen optreden doordat onder invloed van een regelmatige 
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stapbelasting de eigenfrequentie van de brug geëxciteerd wordt en er resonantie optreedt. Deze 
versnellingshinder is een comfortcriterium. (zie SB 260-21-6.7.1.2). 
Binnen dit deel van de studie worden de eigenmodes en frequenties van deze trillingen 
geïdentificeerd. Indien nodig worden ook de versnellingen bepaald die de brug onder 
voetgangersbelasting kan ondergaan. 
Indien de versnellingshinder niet voldoende kan beperkt worden door aanpassingen in de structuur 
omvat de studie tevens het ontwerp van een dempingssysteem. 

4.2.2.11 Bijkomende te bestuderen fasen in geval van een beweegbare brug 

4.2.2.11.A PRINCIPE 
Definities 
- Brug in gesloten stand = open voor het wegverkeer/gesloten voor scheepvaartverkeer. 
- Brug in open stand = gesloten voor wegverkeer/open voor het scheepvaartverkeer. 
- EMU = elektromechanische uitrusting voor de brug zoals cilinders, draaiassen, vergrendelingen, 

taatsen,... 
Ontwerpsituaties 
De ontwerpsituaties worden hieronder verduidelijkt. Aangezien de ontwerpsituaties beïnvloed 
worden door het type brug en de specifieke bewegingswet is het mogelijk dat sommige situaties niet 
relevant of maatgevend zijn, identiek zijn aan een andere situatie of moeten aangepast worden. 
Belastingen 
De relevante belastingen voor bepaalde standaard ontwerpsituaties worden hieronder verduidelijkt. 
Afhankelijk van het type brug of de specifieke bewegingswet worden bijkomende relevante 
belastingen zoals temperatuur, opgedrongen vervorming, wrijving,... in rekening gebracht. 
Belastingscombinaties 
De belastingscombinaties worden opgemaakt volgens de principes van de Eurocodes. De 
combinatiefactoren (ψ-waarden) voor ‘overlast’ en ‘traagheidskrachten’ zijn gelijk aan 1. 

Modellering  
De cilinders worden in de hieronder beschreven ontwerpsituaties als vaste, verende of als afwezige 
steunpunten gesimuleerd. 
- De cilinders worden als ‘vaste steunpunten’ gesimuleerd als zij als steunpunt noodzakelijk zijn om 

evenwicht in het systeem te bekomen. (Bvb bij een bewegende brug). 
- Met ‘verende steunpunten’ simuleert men dat de cilinders, met het oliecircuit afgesloten door de 

kleppenblokken, onbedoeld een steunpunt vormen en zo voor secundaire krachtswerkingen in de 
structuur zorgen. De opneembare belasting door de cilinder als verend steunpunt wordt in dit 
geval beperkt tot de overdrukbelasting van de cilinder. Overeenkomstig de functionering van de 
hydraulica wordt een voorspanning in de veer voorzien (bvb als de brug bij vergrendelen 
opgespannen wordt). 
De veerconstante van de cilinders kan indien geen hoge nauwkeurigheid vereist is vereenvoudigd 
berekend worden als: 

𝑘𝑘𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 = 𝐸𝐸𝑜𝑜𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 ∗
𝐴𝐴𝑧𝑧𝑧𝑧𝑐𝑐𝑧𝑧𝑐𝑐𝑐𝑐2

𝑉𝑉𝑜𝑜𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐
 

met: 
Eolie =1,5 GPa 
Azuiger = werkzame oppervlakte van de zuiger 
Volie = volume van de olie in de cilinder 
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- Met ‘afwezige steunpunten’ simuleert men dat de cilinders geen belasting (meer) opnemen (bvb 
doordat de oliedruk door lekverliezen uit de cilinders is verdwenen). 

De rotatiepunten vormen in alle situaties een steunpunt. Deze worden in de modelleringen 
hieronder niet meer expliciet vermeld. 
Uitgangspunten 
De opdrachtnemer overlegt met de aanbestedende overheid omtrent de aan te nemen 
ontwerpsituaties, belastingsgegevens, belastingscombinaties en modellering en legt hierover een 
uitgangspuntennota voor alvorens zijn berekeningen aan te vangen.  

4.2.2.11.B VERDUIDELIJKING VAN DE ONTWERPSITUATIES VOOR BRUGGEN ROTEREND OM EEN 
HORIZONTALE AS 

1. Brug in gesloten stand  
De brug wordt berekend zoals een vaste brug. 
Modellering: 
- de opleggingen zijn steunpunten (op druk); 
- de cilinders worden ingegeven als: 

- verend steunpunt; 
- afwezig steunpunt; 

- de grendel voor de brug in gesloten stand is een verticaal steunpunt (op trek) (enkel indien 
grendel aanwezig is); 

- het centreermechanisme voor de brug in gesloten stand is een horizontaal steunpunt (enkel 
indien centreermechanisme aanwezig is). 

Voor bruggen met spoor- of tramverkeer wordt een grendel en centreermechnisme voor de brug in 
gesloten stand voorzien. 
Tenzij de opdrachtdocumenten anders bepalen wordt voor bruggen zonder spoor of tramverkeer 
geen grendel of centreermechanisme voorzien. 
 
2. Brug in open stand  
2.1 Brug in open stand (na normale cyclus beweging)  
Deze situatie is een ‘blijvende’ontwerpsituatie  
Modellering: 
- de opleggingen zijn afwezige steunpunten; 
- de aanslagvoorzieningen zijn steunpunten (op druk); 
- de grendels (indien aanwezig en in gebruik in deze situatie) zijn steunpunten; 
- de cilinders worden ingegeven als: 

- vast steunpunt; 
- verend steunpunt; 
- afwezig steunpunt. 

De cilinders worden gemodelleerd als vast steunpunt als geen grendel gebruikt wordt in deze 
situatie. 
Indien er een vergrendeling gebruikt is worden de cilinders zowel als verende als als afwezige 
steunpunten gemodelleerd.  
De opdrachtdocumenten bepalen of de brug tijdens de normale cyclus beweging in open stand 
vergrendeld wordt. 
Belastingen: 
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- eigen gewicht (inclusief het eventuele tegengewicht); 
- overlast; 
- wind in normale omstandigheden (= wind waarbij de brug operationeel blijft); 
- sneeuw (enkel bij openingshoek kleiner of gelijk aan 45°). 
2.2 Brug in open vergrendelde stand tijdens storm 
Deze situatie is een ‘tijdelijke’ontwerpsituatie  
Ook indien niet voorzien is om de brug tijdens storm te openen, kan het voorvallen dat de brug bij 
anomalieën in een periode met storm in open stand vergrendeld wordt om het scheepvaartverkeer 
niet te hinderen. De ‘grendel’ kan in dit geval ook een profiel of blok zijn die de dichtgaande 
beweging van de brug uit open stand blokkeert. 
Modellering: 
- de opleggingen zijn afwezige steunpunten; 
- de aanslagvoorzieningen zijn steunpunten (op druk); 
- de grendels zijn steunpunten; 
- de cilinders worden ingegeven als: 

- verend steunpunt; 
- afwezig steunpunt. 

Belastingen: 
- eigen gewicht (inclusief het eventuele tegengewicht); 
- overlast; 
- wind in volledig geopende/vergrendelde stand. 
2.3 Brug in open vergrendelde stand: 2kN/m² accidentele windbelasting 
Deze situatie is een ‘accidentele’ontwerpsituatie  
Modellering: 
Idem als onder 2.2. 
Belastingen: 
- eigen gewicht (inclusief het eventuele tegengewicht); 
- overlast; 
- windbelasting = 2kN/m² (deze waarde is inclusief alle coëfficiënten en factoren). 
 
3. Brug in beweging met twee cilinders 
3.1 Normale cyclus beweging  
Deze situatie is een ‘blijvende’ontwerpsituatie. 
Brug in stand: 
- begin openen (net los van de opleggingen); 
- einde openen (nog net niet tegen de aanslagvoorziening); 
- begin sluiten (net los van de aanslagvoorziening); 
- einde sluiten (nog net niet tegen de opleggingen); 
- tijdens openen - op tussenstanden 1/5, 2/5,1/2, 3/5, 4/5 van het bewegingstraject; 
- tijdens sluiten - op tussenstanden 1/5, 2/5, 1/2, 3/5, 4/5 van het bewegingstraject. 
Modellering: 
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- de opleggingen/ aanslagvoorzieningen/grendel zijn afwezige steunpunten; 
- de cilinders zijn steunpunten. 
Belastingen: 
- eigen gewicht (inclusief het eventuele tegengewicht); 
- overlast; 
- wind in normale omstandigheden (= wind waarbij de brug operationeel blijft); 
- sneeuw (tot openingshoek 45°); 
- traagheidskrachten tengevolge van normale cyclus beweging volgens SB 270-43-2.2. 
Tenzij de opdrachtdocumenten anders bepalen volgt de brug de bewegingswetten zoals bepaald in 
SB 270. 
3.2 Noodstop  
Deze situatie is een ‘blijvende’ontwerpsituatie. 
Brug in stand: 
- tijdens openen - op tussenstanden 1/5, 2/5, 1/2, 3/5, 4/5 van het bewegingstraject; 
- tijdens sluiten - op tussenstanden 1/5, 2/5, 1/2, 3/5, 4/5 van het bewegingstraject. 
Modellering: 
- de opleggingen/ aanslagvoorzieningen/grendel zijn afwezige steunpunten; 
- de cilinders zijn steunpunten. 
Belastingen: 
- eigen gewicht (inclusief het eventuele tegengewicht); 
- overlast; 
- wind in normale omstandigheden (= wind waarbij de brug operationeel blijft); 
- sneeuw (tot openingshoek 45°); 
- traagheidskrachten ten gevolge van de noodstop volgens SB 270-41-2.2.1.8.E. 
Tenzij de opdrachtdocumenten anders bepalen, volgt de brug de noodstop zoals beschreven in het 
SB 270. 
3.3 Overmatig aandrukken/trekken door cilinders op het einde van openen en sluiten 
Deze situatie is een ‘accidentele’ontwerpsituatie. 
Brug in stand: 
- einde openen - contact met aanslagvoorziening; 
- einde sluiten - op de opleggingen. 
Modellering: 
- de opleggingen/aanslagvoorzieningen zijn steunpunten; 
- de cilinders zijn afwezige steunpunten, ter plaatse van de aangrijpingspunten van de cilinders 

wordt de ‘overdrukbelasting’ ingegeven. 
Belastingen: 
- eigen gewicht (inclusief het eventuele tegengewicht); 
- overdrukbelasting door de cilinders: de rekenwaarde van de maximaal ingestelde cilinderkracht 

van de hydraulische of elektromechanische cilinders volgens SB 260-21-4.3.4.13. 
3.4 Aanwezigheid van een vreemd voorwerp dat de beweging belemmert 
Deze situatie is een ‘accidentele’ontwerpsituatie. 
Brug in stand: 



 ONTWERP, STUDIE EN BEREKENINGSNOTA'S 

december 2021 standaardbestek 260 versie 2.0a 21-23 

- begin openen (net los van de opleggingen); 
- einde openen (nog net niet tegen de aanslagvoorziening); 
- begin sluiten (net los van de aanslagvoorziening); 
- einde sluiten (nog net niet tegen de opleggingen). 
Modellering: 
- de opleggingen/ aanslagvoorzieningen/grendel zijn afwezige steunpunten; 
- het vreemd voorwerp is een steunpunt; 
- de cilinders zijn afwezige steunpunten, ter plaatse van de aangrijpingspunten van de cilinders 

wordt de ‘overdrukbelasting’ ingegeven. 
Locatie vreemd voorwerp: 
Afhankelijk van de geometrie van de brug: bvb blokkage ter plaatse van de voeg, blokkage tussen 
delen van de brug en het landhoofd in bijna geopende stand,… 
Belastingen: 
- eigen gewicht (inclusief het eventuele tegengewicht); 
- overdrukbelasting door de cilinders: de rekenwaarde van de maximaal ingestelde cilinderkracht 

van de hydraulische of elektromechanische cilinders volgens SB 260-21-4.3.4.13. 
3.5 Overbelasting tijdens de beweging (verdeelde last) 
Deze situatie is een ‘accidentele’ontwerpsituatie. 
Brug in stand: 
- begin openen (net los van de opleggingen): 
- einde openen (nog net niet tegen de aanslagvoorziening): 
- begin sluiten (net los van de aanslagvoorziening): 
- einde sluiten (nog net niet tegen de opleggingen): 
- tijdens openen - op tussenstand 1/2 van het bewegingstraject: 
- tijdens sluiten - op tussenstand 1/2 van het bewegingstraject. 
Modellering: 
- de opleggingen/ aanslagvoorzieningen/grendel zijn afwezige steunpunten; 
- de cilinders zijn steunpunten (met een bovengrens die overeenkomt met de overdrukbelasting 

van de cilinders). 
Belastingen: 
- eigen gewicht (inclusief het eventuele tegengewicht); 
- ‘overbelastende’ wind (=windbelasting die met een geschikte coëfficiënt wordt vermenigvuldigd 

zodat met de bovengrens die op de steunpunten t.p.v. de cilinders is ingesteld evenwicht in het 
model gevonden wordt). 

3.6 Overbelasting tijdens de beweging (traagheid) 
Deze situatie is een ‘accidentele’ontwerpsituatie. 
Brug in stand: 
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- begin openen (net los van de opleggingen); 
- einde openen (nog net niet tegen de aanslagvoorziening); 
- begin sluiten (net los van de aanslagvoorziening); 
- einde sluiten (nog net niet tegen de opleggingen); 
- tijdens openen - op tussenstand 1/2 van het bewegingstraject; 
- tijdens sluiten - op tussenstand 1/2 van het bewegingstraject. 
Modellering: 
- de opleggingen/ aanslagvoorzieningen/grendel zijn afwezige steunpunten; 
- de cilinders zijn steunpunten (met een bovengrens die overeenkomt met de overdrukbelasting 

van de cilinders). 
Belastingen: 
- eigen gewicht (inclusief het eventuele tegengewicht); 
- ‘overbelastende’ traagheid (=traagheidskrachtvan de noodstop die met een geschikte coëfficiënt 

wordt vermenigvuldigd zodat met de bovengrens die op de steunpunten t.p.v. de cilinders is 
ingesteld evenwicht in het model gevonden wordt). 

3.7 Blokkeren van één cilinder 
Deze situatie is een ‘accidentele’ontwerpsituatie. 
Brug in stand: 
- begin openen (net los van de opleggingen); 
- einde openen (nog net niet tegen de aanslagvoorziening); 
- begin sluiten (net los van de aanslagvoorziening); 
- einde sluiten (nog net niet tegen de opleggingen); 
- tijdens openen - op tussenstand 1/2 van het bewegingstraject; 
- tijdens sluiten - op tussenstand 1/2 van het bewegingstraject. 
Modellering: 
- de opleggingen zijn afwezige steunpunten; 
- de aanslagvoorzieningen zijn afwezige steunpunten; 
- de falende(blokkerende) cilinder is een steunpunt; 
- de functionerende cilinder is een afwezig steunpunt; ter plaatse van het aangrijpingspunt van de 

cilinder wordt de ‘overdrukbelasing’ ingegeven. 
Belastingen: 
- eigen gewicht (inclusief het eventuele tegengewicht); 
- overdrukbelasting door de cilinder: de rekenwaarde van de maximaal ingestelde cilinderkracht 

van de hydraulische of elektromechanische cilinders volgens SB 260-21-4.3.4.13. 
De opdrachtdocumenten bepalen of deze situatie wordt beschouwd. 
4. Brug in beweging met één cilinder (falen/ontbreken van één cilinder) 
4. 1 Cyclus beweging in één-cilinder-bedrijf 
Tenzij de opdrachtdocumenten anders bepalen is deze situatie een ‘tijdelijke’ontwerpsituatie. 
De opdrachtdocumenten bepalen of deze situatie al dan niet beschouwd wordt.  
Brug in stand: 
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- begin openen (net los van de opleggingen); 
- einde openen (nog net niet tegen de aanslagvoorziening); 
- begin sluiten (net los van de aanslagvoorziening); 
- einde sluiten (nog net niet tegen de opleggingen); 
- tijdens openen - op tussenstanden 1/5, 2/5, 1/2, 3/5, 4/5 van het bewegingstraject; 
- tijdens sluiten - op tussenstanden 1/5, 2/5, 1/2, 3/5, 4/5 van het bewegingstraject. 
Modellering: 
- de opleggingen/ aanslagvoorzieningen/grendel zijn afwezige steunpunten; 
- de functionerende cilinder is een steunpunt; 
- de falende/ontbrekende cilinder is een afwezig steunpunt. 
Belastingen: 
- eigen gewicht (inclusief het eventuele tegengewicht); 
- overlast; 
- wind in één-cilinder-bedrijf; 
- sneeuw in één-cilinder-bedrijf (tot openingshoek 45°); 
- traagheidskrachten tengevolge van normale cyclus beweging volgens SB 270-43-2.2. 
4.2 Noodstop in één-cilinder-bedrijf 
Deze situatie is een ‘tijdelijke’ontwerpsituatie. 
Brug in stand: 
- tijdens openen - op tussenstanden 1/5, 2/5, 1/2, 3/5, 4/5 van het bewegingstraject; 
- tijdens sluiten - op tussenstanden 1/5, 2/5, 1/2, 3/5, 4/5 van het bewegingstraject. 
Modellering: 
- de opleggingen/ aanslagvoorzieningen/grendel zijn afwezige steunpunten; 
- de functionerende cilinder is een steunpunt; 
- de falende/ontbrekende cilinder is een afwezig steunpunt. 
Belastingen: 
- eigen gewicht (inclusief het eventuele tegengewicht); 
- overlast; 
- wind in één-cilinder-bedrijf; 
- sneeuw in één-cilinder-bedrijf (tot openingshoek 45°); 
- traagheidskrachten ten gevolge van de noodstop volgens SB 270-41-2.2.1.8.E. 
4.3 Overmatig aandrukken/trekken op het einde van open en sluiten in één-cilinder-bedrijf 
Deze situatie is een ‘accidentele’ontwerpsituatie. 
Brug in stand: 
- einde openen - contact met aanslagvoorziening; 
- einde sluiten - op de opleggingen. 
Modellering: 
- de opleggingen/aanslagvoorzieningen zijn steunpunten; 
- de functionerende cilinder is een afwezig steunpunt, ter plaatse van het aangrijpingspunt van de 

cilinder wordt de ‘overdrukbelasting’ ingegeven; 
- de falende/ontbrekende cilinder is een afwezig steunpunt. 
Belastingen: 
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- eigen gewicht (inclusief het eventuele tegengewicht); 
- overdrukbelasting door de cilinder: de rekenwaarde van de maximaal ingestelde cilinderkracht 

van de hydraulische of elektromechanische cilinders volgens SB 260-21-4.3.4.13. 
4.4 Aanwezigheid van een vreemd voorwerp dat de beweging belemmert in één-cilinder-bedrijf 
Deze situatie is een ‘accidentele’ontwerpsituatie. 
Brug in stand: 
- begin openen (net los van de opleggingen); 
- einde openen (nog net niet tegen de aanslagvoorziening); 
- begin sluiten (net los van de aanslagvoorziening); 
- einde sluiten (nog net niet tegen de opleggingen). 
Modellering: 
- de opleggingen/ aanslagvoorzieningen/grendel zijn afwezige steunpunten; 
- het vreemd voorwerp is een steunpunt; 
- de functionerende cilinder is een afwezig steunpunt, ter plaatse van het aangrijpingspunt van de 

cilinder wordt de ‘overdrukbelasting’ ingegeven; 
- de falende/ontbrekende cilinder is een afwezig steunpunt. 
Locatie vreemd voorwerp: 
Afhankelijk van de geometrie van de brug: bvb blokkage ter plaatse van de voeg, blokkage tussen 
delen van de brug en het landhoofd in bijna geopende stand,… 
Belastingen: 
- eigen gewicht (inclusief het eventuele tegengewicht); 
- overdrukbelasting door de cilinder: de rekenwaarde van de maximaal ingestelde cilinderkracht 

van de hydraulische of elektromechanische cilinders volgens SB 260-21-4.3.4.13. 
4.5 Overbelasting tijdens de beweging (verdeelde last) in één-cilinder-bedrijf 
Deze situatie is een ‘accidentele’ontwerpsituatie. 
Brug in stand: 
- begin openen (net los van de opleggingen); 
- einde openen (nog net niet tegen de aanslagvoorziening); 
- begin sluiten (net los van de aanslagvoorziening); 
- einde sluiten (nog net niet tegen de opleggingen); 
- tijdens openen - op tussenstand 1/2 van het bewegingstraject; 
- tijdens sluiten - op tussenstand 1/2 van het bewegingstraject. 
Modellering: 
- de opleggingen/ aanslagvoorzieningen/grendel zijn afwezige steunpunten; 
- de functionerende cilinder is een steunpunt (met een bovengrens die overeenkomt met de 

overdrukbelasting van de cilinders); 
- de falende/ontbrekende cilinder is een afwezig steunpunt. 
Belastingen: 
- eigen gewicht (inclusief het eventuele tegengewicht); 
- ‘overbelastende’ wind (=windbelasting die met een geschikte coëfficiënt wordt vermenigvuldigd 

zodat met de bovengrens die op de steunpunten t.p.v. de cilinders is ingesteld evenwicht in het 
model gevonden wordt). 

4.6 Overbelasting tijdens de beweging (traagheid) in één-cilinder-bedrijf 
Deze situatie is een ‘accidentele’ontwerpsituatie. 
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Brug in stand: 
- begin openen (net los van de opleggingen); 
- einde openen (nog net niet tegen de aanslagvoorziening); 
- begin sluiten (net los van de aanslagvoorziening); 
- einde sluiten (nog net niet tegen de opleggingen); 
- tijdens openen - op tussenstand 1/2 van het bewegingstraject; 
- tijdens sluiten - op tussenstand 1/2 van het bewegingstraject. 
Modellering: 
- de opleggingen/ aanslagvoorzieningen/grendel zijn afwezige steunpunten; 
- de functionerende cilinder is een steunpunt (met een bovengrens die overeenkomt met de 

overdrukbelasting van de cilinders); 
- de falende/ontbrekende cilinder is een afwezig steunpunt. 
Belastingen: 
- eigen gewicht (inclusief het eventuele tegengewicht); 
- ‘overbelastende’ traagheid (=traagheidskrachtvan de noodstop die met een geschikte coëfficiënt 

wordt vermenigvuldigd zodat met de bovengrens die op de steunpunten t.p.v. de cilinders is 
ingesteld evenwicht in het model gevonden wordt). 

 
5 Openen/sluiten met behulp van uitzonderlijke middelen 
Tenzij de opdrachtdocumenten anders bepalen, is deze situatie is een ‘accidentele’ontwerpsituatie. 
De opdrachtdocumenten bepalen of deze situatie al dan niet beschouwd wordt. 
Het openen en sluiten kan gebeuren met kranen, lierwerken of strandjacks die via kabels op het 
brugdek aangrijpen. 
Brug in stand: 
- begin openen (net los van de opleggingen); 
- einde openen (nog net niet tegen de aanslagvoorziening); 
- begin sluiten (net los van de aanslagvoorziening); 
- einde sluiten (nog net niet tegen de opleggingen); 
- tijdens openen - op tussenstand 1/2 van het bewegingstraject; 
- tijdens sluiten - op tussenstand 1/2 van het bewegingstraject. 
Modellering: 
- de opleggingen zijn afwezige steunpunten; 
- de aanslagvoorzieningen zijn afwezige steunpunten; 
- de cilinders zijn afwezige steunpunten; 
- de kabelaansluitingen zijn steunpunten. 
Belastingen: 
- eigen gewicht (inclusief het eventuele tegengewicht); 
- overlast; 
- wind gelijk aan wind in één-cilinder-bedrijf; 
- sneeuw gelijk aan sneeuw in één-cilinder-bedrijf (tot openingshoek 45 °). 
 
6. In montage-, transport- en bouwsituaties 
6.1 Algemeen 
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De brug wordt in deze ontwerpsituaties op dezelfde manier beschouwd als een vaste brug. 
6.2 Afwezigheid van sluitplaten in de constructiefase  
Bij het ontwerp van het kelderlandhoofd van een beweegbare brug wordt rekening gehouden 
met het feit dat de sluitplaten niet ingebetonneerd zijn op het ogenblik van de montage van de brug. 
Bij de organische berekening van de dakplaten van de kelderlandhoofden wordt hiermee rekening 
gehouden, alsook met de eventuele belastingen bij de montage van de brug. Deze ontwerpsituaties 
zijn ‘tijdelijke’ situaties. 
 
7. Onderhoudssituaties 
7.1 Vervangen van de assen met de brug in open stand 
De opdrachtdocumenten bepalen of deze situatie wordt beschouwd. 
Er wordt rekening gehouden met het één voor één vervangen van de rotatieassen bij de brug in open 
stand. Dit zijn ‘tijdelijke’ ontwerpsituaties. 
Modellering: 
- de opleggingen zijn afwezige steunpunten; 
- de aanslagvoorzieningen zijn steunpunten (op druk); 
- de grendels zijn steunpunten; 
- de ‘fixeerinirichtingen’ (= bijkomende voorzieningen voor vastzetten van de brug bij vervanging 

van de as ) zijn steunpunten; 
- de ‘demontagecilinder’ (=cilinder voor opvijzelen bij vervanging van de as) is een steunpunt of het 

‘opblokmechanisme ter ontlasting van de demontagecilinder’ is een steunpunt; 
- de cilinders (voor het openen van de brug) worden ingegeven als: 

- verend steunpunt; 
- afwezig steunpunt. 

Belastingen: 
- eigen gewicht (inclusief het eventuele tegengewicht); 
- overlast; 
- wind in onderhoudsomstandigheden. 
7.2 Brug in open stand ‘ingepakt’ voor onderhoud 
De hernieuwing van de conservering gebeurt in open stand waarbij de brug stofdicht wordt ingepakt. 
Rond een stelling die omheen de brug wordt gemonteerd wordt een folie aangebracht. De 
inkapseling in folie steekt langs alle randen 2m voorbij de contouren van de brug. Dit is een ‘tijdelijke’ 
ontwerpsituatie. 
Modellering: 
- de opleggingen zijn afwezige steunpunten; 
- de aanslagvoorzieningen zijn steunpunten (op druk); 
- de grendels zijn steunpunten; 
- de cilinders worden volgens de situatie ingegeven als: 

- verend steunpunt; 
- afwezig steunpunt. 

Belastingen: 
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- eigen gewicht (inclusief het eventuele tegengewicht); 
- overlast; 
- wind in onderhoudsomstandigheden. 
De opdrachtdocumenten bepalen of de ontwerpsituatie ‘ingepakt voor onderhoud’ wordt 
beschouwd. 
De opdrachtdocumenten kunnen bepalen dat indien deze situatie maatgevend is voor bepaalde 
onderdelen de opdrachtnemer een plan opmaakt waarbij de brug in delen wordt ingekapseld. De 
gedeeltelijke inkapseling wordt zo voorzien dat deze situatie niet meer maatgevend is. 

4.2.2.11.C VERDUIDELIJKING VAN DE ONTWERPSITUATIES VOOR BRUGGEN ROTEREND OM EEN 
VERTIKALE AS 

De opdrachtnemer werkt de ontwerpsituaties uit volgens de principes van de ontwerpsituaties voor 
bruggen roterend om een horizontale as. 
De opdrachtdocumenten kunnen verdere bepalingen geven. 

4.2.2.11.D VERDUIDELIJKING VAN DE ONTWERPSITUATIES VOOR HEFBRUGGEN  
De opdrachtnemer werkt de ontwerpsituaties uit volgens de principes van de ontwerpsituaties voor 
bruggen roterend om een horizontale as. 
De opdrachtdocumenten kunnen verdere bepalingen geven. 

4.2.2.11.E VERDUIDELIJKING VAN DE ONTWERPSITUATIES VOOR BRUGGEN MET EEN 
AFWIJKEND BEWEGINGSPRINCIPE  

De opdrachtnemer werkt de ontwerpsituaties uit volgens de principes van de ontwerpsituaties voor 
bruggen roterend om een horizontale as. 
De opdrachtdocumenten kunnen verdere bepalingen geven. 

4.2.2.12 Bijkomend te bestuderen fasen in geval van een trambrug 
In geval een trambrug niet loodrecht op de landhoofden aansluit of indien de brug niet recht 
verloopt tussen de landhoofden, worden de horizontale vervormingen van de brug reeds bij het 
schetsontwerp door de opdrachtnemer gedetailleerd berekend. 
Onder andere in de volgende gevallen (niet-limitatief) kunnen de horizontale vervormingen  
bepalend zijn voor het ontwerp: 
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Figuur 21-4-1 

De opdrachtnemer houdt rekening met de beperkt mogelijke transversale verplaatsingen van 
tramsporen en de beperkte mogelijke transversale verplaatsingen van de uitzettoestellen in de 
tramsporen.  

4.2.2.13 Trillingen door windbelasting 
De opdrachtnemer bestudeert het geval ‘trillingen door windbelasting’ en neemt indien nodig 
gepaste maatregelen. Dit behelst zowel een controle in uiterste als in bruikbaarheidsgrenstoestand.  

 Belastingen en rekenpeilen 

4.2.3.1 Eigen gewicht, permanente lasten, profilerings- en aanpassingsreserve 
Het eigen gewicht wordt berekend volgens de bepalingen voorzien in: 

NBN EN 1991-1-1:2002 (+AC:2009) Eurocode 1: Belastingen op constructies - Deel 1-1: 
Algemene belastingen - Volumieke gewichten, eigen 
gewicht en opgelegde belastingen voor gebouwen  

NBN EN 1991-1-1 ANB:2007 
 

Eurocode 1: Belastingen op constructies - Deel 1-1: 
Algemene belastingen - Volumieke gewichten, eigen 
gewicht en opgelegde belastingen voor gebouwen – 
Nationale bijlage 

Tabel 21-4-1 
De permanente lasten van bekledingen (afdichtingslagen, beschermlagen, onderlagen, toplagen,…) 
worden in rekening gebracht. 
Conform de aanvullende bepaling van 5.2.3 van NBN EN 1991-1-1 ANB:2007 wordt over de ganse 
oppervlakte van de brug een profileringsreserve van 0,5 kN/m² voorzien.  
Deze reserve wordt niet beschouwd op bruggen of gedeelten van bruggen waar geen dikke lagen 
bekleding worden aangebracht (bijvoorbeeld in het geval van dunne wegdekbekledingen op 
beweegbare bruggen of voetgangersbruggen, houten planken,…). 
Deze reserve wordt op de meest ongunstige plaats beschouwd en is te combineren met de afwijking 
van +/- 20 % op de nominale waarde van de belasting van de bekleding. 
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De permanente lasten van leuningen, voertuigkeringen en andere uitrustingen worden in rekening 
gebracht. 

4.2.3.2 Verkeersbelastingen 
Het kunstwerk wordt berekend voor de verkeersbelastingen voorzien in: 

NBN EN 1991-2 NL:2013 Eurocode 1: Belastingen op constructies - Deel 2: 
Verkeersbelasting op bruggen 

NBN EN 1991-2 ANB:2011 Eurocode 1: Belastingen op constructies - Deel 2: 
Verkeersbelasting op bruggen - Nationale bijlage 

Tabel 21-4-2 
Deze normen worden toegepast in combinatie met NBN EN 1990+A1 NL:2015 en NBN EN 1990 
ANB:2013. 
De waarden van tabel A.2.1 van NBN EN 1990+A1 NL:2015 voor de combinatiefactoren zijn van 
toepassing, met uitzondering van ѱ1 = 0 voor gr5 (LM3 - bijzondere voertuigen), die wordt vervangen 
door ѱ1 = 1. 

4.2.3.2.A BIJZONDERE VOERTUIGEN (BELASTINGSMODEL 3) 
In wat volgt worden bijzondere voertuigen met aslasten van 150 kN, 200 kN en 300 kN beschouwd. 
Deze met aslasten van 240 kN, zoals vermeld in bijlage A van NBN EN 1991-2 ANB:2011, worden 
buiten beschouwing gelaten. 

 Bijzondere voertuigen volgens belastingstoestand TEUV 1 
De hieronder behandelde belastingstoestand TEUV 1 komt overeen met de belastingstoestand TEUV 
1 <<bijzonder voertuig 5 km/u alleen op de brug>> volgens NBN EN 1991-2 ANB:2011, aangevuld met 
en eventueel gewijzigd door onderstaande bepalingen. 

4.2.3.2.A.1.1 Ontwerpklasse van bijzondere voertuigen 

Tenzij anders bepaald in de opdrachtdocumenten, is de ontwerpklasse van bijzondere voertuigen 
voor nieuwe kunstwerken reeds door de aanbestedende overheid aangevraagd bij de 
verantwoordelijke dienst voor het uitzonderlijk vervoer (Team Zwaar Vervoer, Afdeling EVT – AWV 
Koning Albert II laan 20b4, 1000 BRUSSEL, 02 553 78 47, zwaar.vervoer@mow.vlaanderen.be) en dan 
vermelden de opdrachtdocumenten dus deze ontwerpklasse. 

4.2.3.2.A.1.2 Rijpositie van de bijzondere voertuigen 

De bijzondere voertuigen bewegen zich voort in de as van de rijstrook van de bijzondere voertuigen. 
Deze as behoort bepaald te zijn ten opzichte van elementen waarvan de positie gedurende de 
bruglevensduur vast blijft (bijv. as gelegen op xx m van de as van de noordelijke brugleuning). 
Tenzij anders bepaald in de opdrachtdocumenten ligt de as van de rijstrook van de bijzondere 
voertuigen in het midden van rijweg. De ligging van deze as ten opzichte van vaste elementen wordt 
gespecificeerd in de opdrachtdocumenten. 
Er wordt rekening gehouden met excentriciteiten te wijten aan de onnauwkeurigheden van het 
rijden van 0,5 m voor brugdekken met hoogstens drie theoretische rijstroken. Voor bredere 
brugdekken is de excentriciteit 1 m. 

4.2.3.2.A.1.3 Snelheid 

De bijzondere voertuigen worden verondersteld stapvoets te bewegen (<5 km/u), zodat de 
dynamisch vergrotingseffecten verwaarloosbaar zijn. 

mailto:zwaar.vervoer@mow.vlaanderen.be
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4.2.3.2.A.1.4 Remkracht 

De remkracht wordt gelijk genomen aan 15 % van de op het kunstwerk aanwezige verticale belasting 
(zie §4.4.1(3) van NBN EN 1991-2 ANB:2011). 

4.2.3.2.A.1.5 Gelijktijdigheid met ander verkeer 

De bijzondere voertuigen worden verondersteld zich alleen over het kunstwerk te bewegen. 

 Bijzondere voertuigen volgens belastingstoestand TEUV 2 
De hieronder behandelde belastingstoestand TEUV 2 komt overeen met de belastingstoestand TEUV 
2 <<bijzonder voertuig 70 km/u met gewoon verkeer>> volgens NBN EN 1991-2 ANB:2011, aangevuld 
met en eventueel gewijzigd door onderstaande bepalingen.  
Het bijzonder voertuig verschilt naargelang het kunstwerk al dan niet gelegen is in een 
auto(snel)weg. 
Een autosnelweg is een openbare weg waarvan het begin of de oprit is aangeduid met het 
verkeersteken F5 en het einde of de afrit met het verkeersteken F7. 
Een autoweg is een openbare weg waarvan het begin is aangeduid met het verkeersteken F9 en het 
einde met het verkeersteken F11. 

 

F5 Begin autosnelweg. 

 

F7 Einde 
autosnelweg.  

 

 

F9 Begin autoweg. 

 

F11 Einde 
autoweg.  

4.2.3.2.A.2.1 Bijzonder voertuig 

Tenzij de opdrachtdocumenten een zwaarder bijzonder voertuig opleggen, wordt altijd volgend 
bijzonder voertuig in aanmerking genomen: 
- voor kunstwerken niet gelegen in auto(snel)wegen: 900/150, zoals gespecificeerd in 4.3.4(1) van 

NBN EN 1991-2 ANB:2011; 
- voor kunstwerken gelegen in auto(snel)wegen: 1800/150, in tegenstelling tot wat bepaald werd in 

4.3.4(1) van NBN EN 1991-2 ANB:2011. 

4.2.3.2.A.2.2 Rijpositie van het bijzonder voertuig 

Het bijzonder voertuig beweegt zich over het kunstwerk volgens een willekeurige as van de 
theoretische rijstroken. 

4.2.3.2.A.2.3 Snelheid 

Het bijzonder voertuig rijdt aan een normale snelheid (70km/u), zodat ook de dynamische 
vergrotingsfactor van toepassing is zoals bepaald in A.3(5) van NBN EN 1991-2 NL:2013. 

4.2.3.2.A.2.4 Remkracht 

De remkracht voor het gewone verkeer (zie 4.4.1(2) van NBN EN 1991-2 NL:2013 wordt toegepast. 
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4.2.3.2.A.2.5 Gelijktijdigheid met ander verkeer 

De bepalingen met betrekking tot de gelijktijdigheid van de bijzondere voertuigen en 
belastingsmodel 1 (LM1), zoals opgenomen in bijlage A.3 onder de belastingstoestand TEUV 2, zijn 
van toepassing. 
Deze bepalingen worden verduidelijkt in de tabel hieronder, waarbij: 
- elke TSx en bijbehorende UDLx maar maximaal één keer gebruikt wordt, maar wel zo nadelig 

mogelijk. Positief inwerkende TSx en/of UDLx worden niet in beschouwing genomen; 
- ϕ de dynamische vergrotingsfactor is waarvan sprake in SB 260-21-4.2.3.2.A.2.3; 
- de waarde van ψ1 bepaald is in SB 260-21-4.2.3.2. 

 
Tabel 21-4-2: Combinaties van het bijzondere voertuig met LM1 

 Bepaling effectieve burgerlijke klasse 
De bepalingen van SB 260-21-4.2.2.6 zijn van toepassing. 
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4.2.3.2.B BIJZONDERE VOERTUIGEN VOOR HAVENGEBIEDEN 
De opdrachtdocumenten specificeren de bijzondere voertuigen die in aanmerking moeten worden 
genomen. 

 Type bandenkraan 25 ton 
- Overschrijdt de constructie langs een willekeurige as. 
- Overschrijdt de constructie alleen. 
- Dynamische vergrotingsfactor (minstens gelijk aan 1,2) in rekening te brengen. 
- Configuratie: 25 ton op 4 wielen. 
De opdrachtdocumenten geven verdere bepalingen betreffende de configuratie. 

 Type containerlift (straddle carrier) 
- Overschrijdt de constructie volgens de as van de constructie +/- 0,5 m. 
- Overschrijdt de constructie alleen. 
- Overschrijdt de constructie traag (vmax = 30 km/h): dynamische vergrotingsfactor in rekening 

te brengen. 
- Configuratie: 68 ton op 8 wielen. 
De opdrachtdocumenten geven verdere bepalingen betreffende de configuratie. 

 Type mobiele havenkraan 
- Overschrijdt de constructie volgens de as van de constructie +/- 0,5 m. 
- Overschrijdt de constructie alleen. 
- Overschrijdt de constructie stapvoets: geen dynamische vergrotingsfactor in rekening te brengen. 

 
Figuur 21-4-3 

 Type vorkheftruck 
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- Overschrijdt de constructie langs een willekeurige as. 
- Overschrijdt de constructie in combinatie met de frequente wegverkeersbelasting. 
- Dynamische vergrotingsfactor (minstens gelijk aan 1,2) in rekening te brengen. 

 
Figuur 21-4-4 

 Type reachstacker 
- Overschrijdt de constructie volgens de as van de constructie +/- 0,5 m. 
- Overschrijdt de constructie alleen. 
- Dynamische vergrotingsfactor (minstens gelijk aan 1,2) in rekening te brengen. 

 
Figuur 21-4-5 

 Type multi-trailer system 
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- Overschrijdt de constructie volgens de as van de constructie +/- 0,5 m. 
- Overschrijdt de constructie alleen. 
- Dynamische vergrotingsfactor (minstens gelijk aan 1,2) in rekening te brengen. 

 
Figuur 21-4-6 

 Type Buiscar Roll Trailers 
- Overschrijdt de constructie volgens de as van de constructie +/- 0,5 m. 
- Overschrijdt de constructie alleen. 
- Overschrijdt de constructie stapvoets: geen dynamische vergrotingsfactor in rekening te brengen. 

 
Figuur 21-4-7 

4.2.3.2.C BELASTINGSMODEL 4 (MENSENMENIGTE)  
Dit belastingsmodel wordt niet beschouwd, tenzij de opdrachtdocumenten het anders vermelden. 

4.2.3.2.D BELASTING OP UITKRAGENDE FIETS- EN VOETPADEN 
Als belasting op uitkragende fiets- en voetpaden waarbij door een fysieke afscheiding de 
aanwezigheid van voertuigen verhinderd is, wordt de belasting van een dienstvoertuig zoals vermeld 
in SB 260-21-4.2.3.5 aangenomen. 

4.2.3.2.E BELASTINGEN IN GEVAL VAN TRAMBRUGGEN 

 Algemeen 
Het standaardkonvooi is van toepassing op alle trambruggen. 
De opdrachtdocumenten bepalen welke overige konvooien in aanmerking genomen worden. 
Voor konvooilasten geldt het volgende voor de invloed van het aantal sporen: 
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- bij bruggen voor één of twee sporen worden de schema's volledig toegepast voor elk spoor; 
- bij bruggen voor meer dan twee sporen wordt het nadeligste van de twee onderstaande gevallen 

beschouwd: 
- a) op twee sporen wordt het volledige schema in de nadeligste stand geplaatst, terwijl alle 

andere sporen onbelast zijn; 
- b) alle sporen worden belast met 75 % van het overeenstemmende schema in de nadeligste 

stand; 
- de schikking van de sporen in dwarsrichting wordt bepaald in de opdrachtdocumenten; 
- ieder ontwerp houdt rekening met een mogelijke dwarsexcentriciteit van de sporen van 25 cm. 

Dit is geen tolerantie voor aanleg van de sporen, maar een marge in het ontwerp voor de 
stabiliteit. 

 Standaardkonvooi 
Bij het standaardkonvooi is de verticale verkeersbelasting voor trams volgens onderstaande figuur. 

 
Figuur 21-4-8 

De belastingen worden toegepast in hun nadeligste stand op het beschouwde gedeelte van de brug. 
De gelijkmatig verdeelde belasting van 22,5 kN/m is onbeperkt uitgestrekt en verdeelbaar. 
Naar gelang van de beschouwde lijn, wordt het belastingsschema vermenigvuldigd met een 
classificatiefactor. 
Tenzij de opdrachtdocumenten anders bepalen is de classificatiefactor voor trams gelijk aan 1,2. 
Dynamische factor is in rekening te brengen. 

 Konvooi Hermelijntram 
De karakteristieke belasting van een tram type Hermelijn is volgens onderstaande figuur. 
Dit is een konvooi van een werkelijke tram. 
Dynamische factor is in rekening te brengen. 

 
Figuur 21-4-9 

 Konvooi Albatrostram 
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De karakteristieke belasting van een tram type Albatros is volgens onderstaande figuur. 

 
Figuur 21-4-10 

Dit is een konvooi van een werkelijke tram. 
Dynamische factor is in rekening te brengen.  

 Dynamische effecten 
Dynamische effecten (inclusief resonantie) worden in rekening gebracht zoals beschreven in §6.4. 
van NBN EN 1991-2 NL:2013. 
De berekening van de dynamische factor op het standaardkonvooi gebeurt zoals beschreven in 
§6.4.5 van NBN EN 1991-2 NL:2013.  
De berekening van de dynamische factor op werkelijke tramkonvooien gebeurt zoals beschreven in 
bijlage C van NBN EN 1991-2 NL:2013.  
Tenzij de opdrachtdocumenten anders bepalen wordt uitgegaan van een ‘standaard onderhouden’ 
spoor. 

 Centrifugaalkracht 
De centrifugaalkracht voor een tramspoor in bocht wordt berekend volgens §6.5.1 van NBN EN 1991-
2 NL:2013. 

 Zijdelingse stootbelasting 
De zijdelingse stootbelasting wordt als een horizontaal werkende geconcentreerde belasting 
genomen, aangrijpend op bovenkant van de spoorstaven, loodrecht op de hartlijn van het spoor. 
Deze wordt toegepast op de meest ongunstige plaats zowel bij recht spoor als bij spoor in een bocht. 
De karakteristieke waarde van de zijdelingse stootbelasting is Qsk = 50 kN. 
De zijdelingse stootbelasting wordt steeds gecombineerd met de verticale verkeersbelasting. 

 Remkracht en versnellingskracht  
De remkracht werkt steeds in de richting van de loop van de trams, terwijl de versnellingskracht in de 
tegenovergestelde richting werkt. Beide werken horizontaal in lengterichting, ter hoogte van de 
bovenkant van de spoorstaaf. 
Hun karakteristieke waarde wordt bekomen door de formule: K = m x P 

waarbij: 
- P de totale verticale kracht is, werkzaam op de gehele lengte van de brug, LK, bepaald volgens het 

schema van de verticale belastingen van de konvooien, vermenigvuldigd met de 
classificatiefactor. De belastingen worden niet vermenigvuldigd met de dynamische factor, deze is 
inbegrepen is in de hiema aangegeven coëfficiënten.  
De lengte LK van de brug wordt gelijk gesteld aan de afstand tussen twee opeenvolgende voegen 
in de brugdekken; 

- m stelt de schijnbare kleefcoëfficiënt voor, met 

- m = 0,35 voor de remkracht; 

- m = 0,15 voor de versnellingskracht. 
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De aldus bepaalde horizontale kracht K wordt beschouwd als gelijkmatig verdeeld over de lengte LK 
van de brug. 
De langskracht X op een rij opleggingen wordt bekomen door de formule: 
X = mB x P 

waarbij: 
mB = a x b x m 

- a stelt de invloed van het type oplegging van de beschouwde rij voor: 

- vaste oplegtoestellen van staal nemen de volledige horizontale kracht op (a = 1); 

- roloplegtoestellen nemen een horizontale kracht op van 5 % van hun totale verticale 
oplegkracht op. In deze verticale oplegkracht zijn de vaste belastingen inbegrepen; 

- oplegtoestellen van ingeregen rubber nemen een aandeel van de horizontale kracht op dat in 
verhouding staat tot hun betrekkelijke stijfheid; 

- bij oplegtoestellen van het type Neotopf, Tetron of gelijkaardige materialen hangt de verdeling 
van de horizontale kracht van hun kenmerken af; 

- b stelt de invloed voor van de samenstelling van het spoor aan de uiteinden van de brug: 

- b = 0,4 voor sporen bestaande uit langgelaste staven; 

- b = 0,7 voor sporen met een enkel uitzettingstoestel aan de kant van de beweegbare 
oplegtoestellen; 

- b = 0,85 voor sporen met voegen of uitzettingstoestellen aan beide uiteinden van de brug met 
lengte LK; 

- b = 1,0 voor sporen met een open voeg aan beide uiteinden, bijvoorbeeld bij beweegbare 
brugdekken. 

 Belasting door ontsporing op de dragende constructie gelegen onder het tramspoor 
Ter voorkoming van zeer zware ontsporingsbelastingen worden nabij kunstwerken voorzieningen 
getroffen, welke het ontsporen tegen gaan. Ondanks deze voorzieningen wordt de situatie 
‘ontsporing’ beschouwd.  
Deze situatie is een accidentele ontwerpsituatie. 
De ontwerpsituatie wordt opgesplitst in 2 gevallen, die afzonderlijk, zonder samenstelling met elkaar, 
moeten onderzocht worden: 
- geval A: De ontspoorde voertuigen blijven binnen het spoorgebied op het brugdek; 
- geval B: De ontspoorde voertuigen verlaten het spoorgebied zonder te vallen en blijven in 

evenwicht aan de rand van de brug. 
Tramkonvooien op de andere sporen worden als gelijktijdige belastingen met hun combinatiewaarde 
in beschouwing genomen. 
- De combinatiewaarde is 100 % ingeval van 2 sporen. 
- Voor bruggen met 3 sporen of meer wordt het nadeligste van de twee onderstaande gevallen 

beschouwd: 
- de combinatiewaarde is 75 % op alle sporen; 
- de combinatiewaarde is 100 % op één spoor en alle andere sporen zijn onbelast. 

4.2.3.2.E.9.1 Geval A 

De hoofdbouwdelen van de brug mogen geen blijvende schade lijden. Bedoelde bouwdelen van het 
brugdek en de hoofdliggers zijn te berekenen met: 
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- twee verticale lijnbelastingen, elk van 15 kN/m, met een tussenafstand van 1,40 m, evenwijdig te 
plaatsen aan het spoor in de meest nadelige stand, beiden binnen een zone die zich 2,00 m aan 
beide zijden van de as van het spoor uitstrekt; 

- één puntlast van 60 kN werkzaam in de nadeligste stand in het gebied van 2,00 m. 
Deze belastingen treden niet gelijktijdig op. Geen andere veranderlijke belastingen, behalve de 
konvooien op de andere sporen, worden gelijktijdig beschouwd.  

4.2.3.2.E.9.2 Geval B 

De hierna vermelde belastingen strekken tot het vermijden van de instorting van de brug. Deze 
belasting dient alleen om de globale stabiliteit van de brug na te gaan, doch niet om steunliggers van 
voetpaden, consoles enz... te berekenen. 
Men beschouwt een verticale lijnbelasting van 25 kN/m met een totale lengte van 20,00 m geplaatst 
op de rand van de beschouwde brug. Geen andere veranderlijke belastingen, behalve de konvooien 
op de andere sporen, worden gelijktijdig beschouwd. 

 Belasting door ontsporing op constructies gelegen langs of over de tramlijn 
De belastingen door ontsporing worden beschouwd conform art. 4.5.1 van NBN EN 1991-1-7:2006.  
De rekenwaarden van de statisch equivalente krachten door aanrijding voor constructies van klasse A 
over of langs tramlijnen zijn: 

Afstand d vanaf constructieve 
elementen tot de hartlijn van het 
dichtstbij gelegen tramspoor 

Kracht Fdxa Kracht Fdya 

(m) (kN) (kN) 
Constructieve elementen: d < 3 m  Voor te schrijven per project. Voor te schrijven per project. 
Voor doorgaande wanden en 
wandconstructies: 3 m < d < 5 m 1 500 750 
d > 5 m 0 0 
a    x = richting van het tramspoor; y = loodrecht op de richting van het tramspoor. 

Tabel 21-4-3 

Deze situatie is een accidentele ontwerpsituatie. 

4.2.3.3 Vermoeiingsbelasting in geval van wegbruggen in staal of staal-beton 
Bruggen worden gecheckt op vermoeiing ten gevolge van het overrijdend verkeer. 
Bruggen worden berekend op vermoeiing voor 100 jaar levensduur. 
De opdrachtdocumenten bepalen het te beschouwen verkeerstype en de te beschouwen 
verkeerscategorie. 
De benaderingsmethode voor vermoeiing is ‘Safe life/schade tolerante onderdelen’ (γMf = 1,1) 
voor de wegdekplaat, de langse verstijvers in omegavorm en de dwarsdragers. 
De benaderingsmethode voor vermoeiing is ‘Safe life/niet-schade tolerante onderdelen’ (γMf = 1,25) 
voor de overige dragende elementen. 
γMf wordt met een bijkomende factor 1,1 vermenigvuldigd in het geval de scheurinitatiezone zich 
bevindt in een niet toegangelijke of inspecteerbare zone (binnenkant kokers,..) 
Ook het effect van de combinatie van de schade ten gevolge van de lokale en globale 
spanningswisselingen wordt in rekening gebracht. 
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4.2.3.4 Vermoeiingsbelasting in geval van beweegbare bruggen  
Beweegbare bruggen worden bijkomend gecheckt op vermoeiing ten gevolge van het openen en 
sluiten van de brug. 
Het aantal brugbewegingen (één brugbeweging is gelijk aan de brug eenmaal openen gevolgd door 
het terug sluiten) wordt bepaald in de opdrachtdocumenten. 

4.2.3.5 Verkeersbelastingen in geval van fiets- en voetbruggen 
Het kunstwerk wordt berekend voor de verkeersbelastingen voorzien in: 

NBN EN 1991-2 NL:2013 Eurocode 1: Belastingen op constructies - Deel 2: 
Verkeersbelasting op bruggen  

NBN EN 1991-2 ANB:2011 Eurocode 1: Belastingen op constructies - Deel 2: 
Verkeersbelasting op bruggen - Nationale bijlage 

Tabel 21-4-4 
Deze normen worden toegepast in combinatie met NBN EN 1990+A1 NL:2015 en NBN EN 1990 
ANB:2013. 

4.2.3.5.A GELIJKMATIG VERDEELDE BELASTING 
Tenzij de opdrachtdocumenten anders bepalen, is er een risico van een gelijkmatig verdeelde zware 
mensenmenigte en is belastingsmodel 4 (qfk = 5kN/m²) van toepassing. 
In geval er geen risico is van een gelijkmatig verdeelde zware mensenmenigte, is in formule (5.1) uit 
NBN EN 1991-2 NL:2013 de belaste lengte te interpreteren als de getalswaarde van de kleinste 
aaneengesloten lengte van de invloedslijn met hetzelde teken. 

4.2.3.5.B DIENSTVOERTUIG 
Als dienstvoertuig vermeld onder 5.3.2.3 van NBN EN 1991-2 NL:2013 wordt een dienstvoertuig 
beschouwd van 60 kN bestaande uit twee assen van 30 kN met een tussenafstand van 3 m, een 
wielafstand (van wielcentrum tot wielcentrum) van 1,30 m en vierkante contactvlakken met zijden 
van 0,20 m op het niveau van de bekleding; de met deze belasting verbonden remkracht bedraagt 
60 % van de verticale belasting. 

 
QSV1 = QSV2 = 30 kN. 
Figuur 21-4-11 

Dit voertuig dekt de aanwezigheid van een onderhoudsvoertuig/strooiwagen op een brugdek waarbij 
een vast obstakel verhindert dat elk ander voertuig de voetgangers- en fietszone accidenteel kan 
oprijden. 
Indien geen vast obstakel de accidentele aanwezigheid van voertuigen op de brug verhindert, 
is 5.6.3. van NBN EN 1991-2 NL:2013 van toepassing. 
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4.2.3.6 Buitengewone/bijzondere belastingen: belastingen t.g.v. aanvaring 
De opdrachtdocumenten specificeren de aanvaringskrachten.  

4.2.3.7 Buitengewone/bijzondere belastingen: belastingen t.g.v. aanrijding door voertuigen 
De dragende delen van het kunstwerk die boven het niveau van de weg uitsteken (met uitzondering 
van tuien en hangers), worden berekend tegen aanrijding volgens de aanrijdingskrachten uit 4.7.3.4 
van NBN EN 1991-2 NL:2013 en tabel 4.1 van NBN EN 1991-1-7:2006. 
Deze krachten mogen verminderd worden met 40 % indien voor het te beschermen object een 
afschermende constructie geplaatst wordt met kerend vermogen H4a of H4b én indien bij het 
plaatsen van deze afschermende constructie: 
- de werkingsbreedte van de afschermende constructie gerespecteerd is; 
- de nodige te installeren lengte (d.i. de geïnstalleerde lengte van de afschermende constructie 

tijdens de crashtest) gerespecteerd is. 
Deze krachten mogen verminderd worden met 20 % indien voor het te beschermen object een 
afschermende constructie geplaatst wordt met kerend vermogen H2 of H3 én indien bij het plaatsen 
van deze afschermende constructie: 
- de werkingsbreedte van de afschermende constructie gerespecteerd is; 
- de nodige te installeren lengte (d.i. de geïnstalleerde lengte van de afschermende constructie 

tijdens de crashtest) gerespecteerd is. 
In alle andere gevallen worden deze krachten niet verminderd.  
Bij het beschouwen van deze krachten mag de structuur niet bezwijken, maar wel lokaal plastisch 
vervormen of beschadigd zijn.  
De aanrijdingskracht op pijlers is afhankelijk van de afstand van het dagvlak van de pijler tot de rand 
van de rijweg. De kracht wordt als volgt bepaald (zie ook figuur 21-4-12): 
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- indien deze afstand kleiner is dan de minimale breedte van de veiligheidsstrook (d20), zijn de 
aanrijdingskrachten de aanbevolen minimum aanrijdingskrachten volgens 4.7.2.1.(1) OPMERKING 
van NBN EN 1991-2 NL:2013; 

- indien deze afstand groter is dan de minimale breedte tot ‘0 %-kans aanrijding’ (d0), worden geen 
aanrijdingskrachten meer in rekening genomen; 

- indien deze afstand groter dan de minimale breedte veiligheidsstrook (d20) en kleiner dan de 
minimale breedte tot ‘0 %-kans aanrijding’ (d0) is, worden de krachten bepaald via lineaire 
interpolatie. 

 
Figuur 21-4-12 

De minimale breedte van de veiligheidsstrook (d20) en de minimale breedte tot ‘0 %-kans aanrijding’ 
(d0) zijn afhankelijk van het snelheidsregime van de weg. De waarden van deze breedtes zijn gegeven 
in tabel 21-4-51. 

V85 Minimale breedte d20 
veiligheidsstrook voor rechte weg 

Minimale breedte d0 tot ‘0 %-kans 
aanrijding’ voor rechte weg 

50 km/u 1,50 m 5,00 m 
70 km/u 3,00 m 10,00 m 
90 km/u 4,90 m 16,00 m 
100 km/u 6,00 m 20,00 m 
120 km/u 8,60 m 29,00 m 

Tabel 21-4-5 

De minimale breedte van de veiligheidsstrook verhoogt indien de ondergelegen weg in een bocht 
ligt. De verhoging is afhankelijk van de kromtestraal van de bocht.  

 
1 Deze waarden zijn afkomstig uit het ‘Handboek Vergevingsgezinde Wegen’, §3.3.1, versie O.2 van 2014 
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De kans dat een obstakel aangereden wordt in een bocht verhoogt met verhogingsfactor gegeven in 
tabel 21-4-62.  

Kromtestraal r van de bocht Verhogingsfactor f 
>= 1000 m 1,0 
100 m < r < 1000 m 1,2 
<= 100 m 1,5 

Tabel 21-4-6 

De minimale breedte voor de ‘0 %-kans aanrijding’ verhoogt niet. 
De minimale breedte voor de veiligheidsstrook in een bocht is dan: d20,bocht = d0-(d0-d20)/f. 
De brugdekplaat wordt getoetst op de maximale krachten die door de afschermende constructie aan 
de ondergelegen structuur worden doorgegeven bij aanrijding. Deze krachten worden bepaald 
volgens PTV 124/4:2017 voor prefab betonnen afschermende constructies en volgens 
PTV 869/4.0:2016 voor stalen afschermende constructies. 
De berekeningen tonen aan dat bij de aanrijding van de vangrail, deze vervormt of bezwijkt zonder 
beschadiging van de staal- of betonconstructie waarop de vangrail gemonteerd is. 

4.2.3.8 Sneeuwbelastingen 
Het kunstwerk wordt berekend voor de sneeuwbelastingen voorzien in: 

NBN EN 1991-1-:2003 (+AC:2009) Eurocode 1: Belastingen op constructies - Deel 1-3: 
Algemene belastingen - Sneeuwbelasting  

NBN EN 1991-1-3/A1:2015 Eurocode 1: Belastingen op constructies - Deel 1-3: 
Algemene belastingen - Sneeuwbelasting – Amendement 

NBN EN 1991-1-3 ANB:2007 Eurocode 1: Belastingen op constructies - Deel 1-3: 
Algemene belastingen - Sneeuwbelasting - 
Nationale bijlage 

Tabel 21-4-7 

4.2.3.8.A BIJKOMENDE BEPALINGEN IN GEVAL VAN BEWEEGBARE BRUGGEN  

 Aan te nemen sneeuwbelasting bij het bewegen van de brug in normale 
omstandigheden met twee cilinders 

De sneeuwbelasting wordt enkel bij openen en tot een openingshoek 45° in rekening gebracht. 
De karakteristieke sneeuwbelasting waarbij de brug nog kan worden geopend = 300 N/m² 

 Aan te nemen sneeuwbelasting bij het bewegen van de brug in ongewone 
omstandigheden: bewegen in één-cilinder-bedrijf 

De sneeuwbelasting wordt enkel bij openen en tot een openingshoek 45° in rekening gebracht. 
De karakteristieke sneeuwbelasting waarbij de brug nog kan worden geopend = 100 N/m² 

4.2.3.9 Windbelastingen  
Het kunstwerk wordt berekend voor de windbelastingen voorzien in:  

 
2 Deze waarden zijn afkomstig uit het ‘Handboek Vergevingsgezinde Wegen’, §3.3.1, versie O.2 van 2014 
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NBN EN 1991-1-4+A1 NL:2015 Eurocode 1: Belastingen op constructies - Deel 1-4: 
Algemene belastingen - Windbelasting  

NBN EN 1991-1-4 ANB:2010 Eurocode 1: Belastingen op constructies - Deel 1-4: 
Algemene belastingen - Windbelasting - Nationale bijlage 

Tabel 21-4-84-3 

4.2.3.9.A BIJKOMENDE BEPALINGEN IN GEVAL VAN BEWEEGBARE BRUGGEN 

 Karakteristieke windbelasting voor de brug in beweging 

4.2.3.9.A.1.1 Algemeen 

De karakteristieke windbelasting per m² op een brugdek in functie van de hoogte (z) is gelijk aan: 
𝑞𝑞𝑤𝑤𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐(𝑧𝑧) = 𝑐𝑐𝑐𝑐 ∗ 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑑𝑑 ∗ 𝑐𝑐𝑓𝑓 ∗ 𝑞𝑞𝑏𝑏,𝑜𝑜𝑜𝑜 ∗ 𝑐𝑐𝑐𝑐(𝑧𝑧) 

met: 
- cd = 1.15 is een dynamische factor; 
- cdim = 0.95 is een reductiefactor (die de afmetingen van de brug in rekening brengt); 
- cf = krachtscoëfficiënt, afhankelijk van de vorm van de structuur die de windbelasting ondervindt, 

zie verder; 
- qb,op = de winddruk gekoppeld aan de operationele windsnelheid; 
- ce (z) = blootstellingsfactor, afhankelijk van de terreincategorie, te bepalen volgens NBN EN 1991-

1-4+A1 NL:2015. 
Voor hoogtes kleiner dan 15 m wordt de karakteristieke windbelasting gelijk genomen aan deze 
berekend op 15 m. 
Boven de 15 m wordt rekening gehouden met de graduele toename van de wind of wordt 
vereenvoudigd conservatief over het volledige brugdek de windbelasting van het hoogste punt van 
de brug aangenomen. 
Bij de hieronder vermelde waardes voor de windsnelheden waarbij de brug operationeel blijft wordt 
verondersteld: 
- piekwindsnelheid = 3-seconden piek gemeten op 10 m hoogte; 
- operationele basiswindsnelheid = 10 minuten-gemiddelde gemeten op 10m hoogte; 
- de metingen worden verondersteld te gebeuren met een windmeter in terreincategorie II. In het 

geval de windmeter in werkelijkheid in een terreincategorie 0 of I staat is de belasting zoals 
hierboven omschreven en hieronder afgeleid langs de licht conservatieve kant. 

4.2.3.9.A.1.2 Beweegbare bruggen roterend om een horizontale as 

De windlast grijpt loodrecht op het brugdek aan. 
De toe te passen krachtcoëfficiënt cf wordt in functie van de openingshoek afgeleid uit de volgende 
figuur (l is de lengte van de brug, b is de breedte van de brug). 
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Figuur 21-4-13 

4.2.3.9.A.1.3 Beweegbare bruggen roterend om een vertikale as of translerend over een horizontale of 
vertikale as 

Cf= +/-1.2 voor horizontale windbelasting. 
Cf= +/-0.4 voor verticale windbelasting. 

 Windsnelheid/windbelasting bij het bewegen van de brug in normaal bedrijf met 
twee cilinders 

4.2.3.9.A.2.1 Bruggen niet gelegen in zeehavengebied 

De brug blijft operationeel tot piekwindsnelheden gelijk aan 90 km/h (=25 m/s)  
De hiermee overeenstemmende ‘operationele basiswindsnelheid’ vb,op = 16.3 m/s. 
Hiermee bekomt men: 

z qb,op * ce(z) 
m N/m² 
  Terreincategorie 0 Terreincategorie I Terreincategorie II 
15 534 501 434 

20 563 531 467 

25 585 555 492 

30 604 575 514 

40 634 607 548 

50 657 632 576 

60 677 654 599 

70 694 672 619 

cf 
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z qb,op * ce(z) 
m N/m² 
  Terreincategorie 0 Terreincategorie I Terreincategorie II 
80 708 688 636 
Tabel 21-4-9 

De opdrachtdocumenten kunnen aangepaste operationele windsnelheden geven. 

4.2.3.9.A.2.2 Bruggen gelegen in zeehavengebied 

De brug blijft operationeel aan normale snelheid tot stormniveau 1. 
Als de windsnelheid van stormniveau 1 overschreden wordt, blijft de brug operationeel aan halve 
snelheid, tot het eventuele bereiken van stormniveau 2. 
Als de windsnelheid van stormniveau 2 overschreden wordt, wordt de beweging beeïndigd in de 
volgende evewichtstand (= volledig open of volledig gesloten brug). 
Stormniveau 1 komt overeen met piekwindsnelheden gelijk aan 80 km/h (=22.12 m/s). 
De hiermee overeenstemmende operationele basiswindsnelheid vb,op, stormniveau 1 = 14.4 m/s. 
Stormniveau 2 komt overeen met piekwindsnelheden gelijk aan 102 km/h (=28.28 m/s)  
De hiermee overeenstemmende operationele basiswindsnelheid vb,op, stormniveau 2 = 18.5 m/s. 
Hiermee bekomt men: 

z qb,op, stormniveau 1 * ce(z) 
m N/m² 
  Terreincategorie 0 Terreincategorie I Terreincategorie II 
15 417 391 339 
20 439 414 364 
25 457 433 384 
30 471 449 401 
40 494 474 428 
50 513 494 449 
60 528 510 467 
70 541 524 483 
80 553 537 496 

Tabel 21-4-10 

z qb,op, stormniveau 2 * ce(z) 
m N/m² 
  Terreincategorie 0 Terreincategorie I Terreincategorie II 
15 688 645 560 
20 725 684 601 
25 754 715 634 
30 778 741 662 
40 816 782 706 
50 847 815 742 
60 872 842 771 
70 893 865 797 
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z qb,op, stormniveau 2 * ce(z) 
m N/m² 
  Terreincategorie 0 Terreincategorie I Terreincategorie II 
80 912 886 819 

Tabel 21-4-11 

De opdrachtdocumenten kunnen aangepaste operationele windsnelheden geven. 

 Windsnelheid/windbelasting bij het bewegen van de brug in één-cilinder-bedrijf (bij 
falende cilinder) 

4.2.3.9.A.3.1 Bruggen niet gelegen in zeehavengebied 

De brug blijft in één-cilinder-bedrijf operationeel tot piekwindsnelheden gelijk aan 70 km/h (=19.5 
m/s). 
De hiermee overeenstemmende operationele basiswindsnelheid vb,op, 1cilinder = 12.7 m/s 
Hiermee bekomt men: 

z qb,op, 1cilinder* ce(z) 
m N/m² 
  Terreincategorie 0 Terreincategorie I Terreincategorie II 
15 324 304 264 
20 342 322 283 
25 355 337 299 
30 366 349 312 
40 385 368 333 
50 399 384 350 
60 411 397 364 
70 421 408 376 
80 430 417 386 

Tabel 21-4-12 

De opdrachtdocumenten kunnen aangepaste operationele windsnelheden geven. 

4.2.3.9.A.3.2 Bruggen gelegen in zeehavengebied 

De brug blijft in één-cilinder-bedrijf operationeel tot piekwindsnelheden gelijk aan 80 km/h (= 22.1 
m/s). 
De hiermee overeenstemmende operationele basiswindsnelheid vb,op, 1cilinder = 14.4 m/s 
Hiermee bekomt men: 

z qb,op, 1cilinder* ce(z) 
m N/m² 
  Terreincategorie 0 Terreincategorie I Terreincategorie II 
15 417 391 339 
20 439 414 364 
25 457 433 384 
30 471 449 401 
40 494 474 428 
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z qb,op, 1cilinder* ce(z) 
m N/m² 
  Terreincategorie 0 Terreincategorie I Terreincategorie II 
50 513 494 449 
60 528 510 467 
70 541 524 483 
80 553 537 496 

Tabel 21-4-13 

De opdrachtdocumenten kunnen aangepaste operationele windsnelheden geven. 

 Windsnelheid/windbelasting in volledig geopende/vergrendelde stand van de brug 
In volledig geopende/vergrendelde toestand wordt de brug berekend voor de 
windbelasting overeenkomend met vref uit de norm. 
In volledig geopende/vergrendelde toestand wordt de brug bijkomend getoetst voor een accidentele 
windbelasting van 2 kN/m². 

 Windsnelheid/windbelasting voor vermoeiingscontrole van de staalconstructie. 
De modellering van de windbelasting voor vermoeiing kan gebeuren via een vereenvoudige of 
uitgebreide modellering 
Tenzij de opdrachtdocumenten anders bepalen, wordt de vereenvoudigde modellering toegepast. 
Vereenvoudigde modelleting van de windbelasting voor vermoeiing 
De vermoeiingsbelasting door wind is deze die overeenstemt met een operationele 
basiswindsnelheidv b,op,vermoeiing = 9 m/s.  
Hiermee bekomt men: 

z  qb,op, vermoeiing* ce(z) 
m N/m² 
  Terreincategorie 0 Terreincategorie I Terreincategorie II 
15 163 153 132 
20 172 162 142 
25 178 169 150 
30 184 175 157 
40 193 185 167 
50 200 193 176 
60 206 199 183 
70 211 205 189 
80 216 210 194 

Tabel 21-4-14 

Deze wind waait tijdens elke cyclus in sluitende richting (=naar de as van de waterweg toe) tijdens 
het openen van de brug en verandert van richting tussen einde openen en begin sluiten (dit om de 
maximale wisseling in de cilinderbelasting te kunnen afleiden). 
Uitgebreide modellering van de windbelasting voor vermoeiing 
Het windspectrum wordt afgeleid uit windmetingen ter plaatse of in de buurt over minstens 5 jaar. 
Deze wind wordt naar gelang de dominante windrichting en de oriëntatie van de brug beschouwd 
tijdens het cyclusgedeelte van de beweging (respectievelijk openen of sluiten) waarvoor hij meest 
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maatgevend is ( = dat cyclusgedeelte waar de wind de maximale cilinderdruk of maximale 
cilindertrek laat toenemen) . In het daaropvolgende cylusgedeelte (respectievelijk sluiten of openen) 
wordt de wind in de tegenovergestelde richting en met een reductiectiefactor van 0.2 beschouwd. 

 Windsnelheid/windbelasting in onderhoudsomstandigheden 
In onderhoudsomstandigheden wordt de windbelasting voor een terugkeerperiode van 15 jaar 
aangenomen en afgeleid volgens de norm. 

4.2.3.10 Thermische belastingen 
Het kunstwerk wordt berekend voor de thermische belastingen voorzien in:  

NBN EN 1991-1-5 NL:2015 Eurocode 1: Belastingen op constructies - Deel 1-5: 
Algemene belastingen - Thermische belasting  

NBN EN 1991-1-5 ANB:2009 Eurocode 1: Belastingen op constructies - Deel 1-5: 
Algemene belastingen - Thermische belasting - 
Nationale bijlage 

Tabel 21-4-15 
Bij het combineren van de uniforme temperatuurslast met de lineaire temperatuursverschil-
componenten volgens de uitdrukkingen (6.3) en (6.4) uit de norm worden deze componenten, 
conform de diagramvoorstelling (figuur 4.1) uit de norm, zodanig met elkaar opgeteld dat er geen 
verschil is tussen de temperatuur in het midden van het profiel en de uniforme temperatuur. 

4.2.3.11 Inwendige over- en onderdruk 
De opdrachtdocumenten geven verdere bepalingen met betrekking tot het in rekening brengen van 
de inwendige over- en onderdrukken in geheel gesloten kokervormige, stalen constructieonderdelen 
die met ten minste één zijde grenzen aan de buitenlucht. 

4.2.3.12 Nuttige belasting op/door de rolwagen 
De rolwagen wordt ontworpen volgens NBN EN 1808:2015. 

Tenzij de opdrachtdocumenten anders bepalen geldt voor formule (2) van deze norm voor de nuttige 
belasting (RL) onder paragraaf 6.3.4.1 : 

RL=(n×Mp)+(2×Me)+Mm = 400kg 

Met  

- n= 4 personen  
- Mp = 80kg (gewicht/persoon) 
- Me = 40 kg (gewicht voor persoonlijke uitrusting) (PM : wordt standaard voor 2 personen 

voorzien) 
- Mm = 0kg (dit is een eventuele supplementaire belasting voor (bijkomend/zwaarder) materiaal of 

uitrusting. 

4.2.3.13 Zettingen van de funderingszolen 

4.2.3.13.A VERTICALE ZETTINGEN 
Er wordt rekening gehouden met een zetting die conform het funderingstype is. 
Indien de opdrachtdocumenten geen verdere bepalingen bevatten, geldt, tenzij 
zettingsberekeningen grotere differentiële zettingen aantonen, een differentiële verticale zetting 
van: 
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- 10 mm gelijkmatig onder eender welke funderingszool (γq = 1,5/alle ψ = 1); 
- 5 mm tussen twee uiterste punten van dezelfde funderingszool (γq = 1,5/alle ѱ = 1). 
Deze belastingsgevallen treden niet gelijktijdig op. 

4.2.3.13.B HORIZONTALE ZETTINGEN 
De opdrachtdocumenten specificeren de bepalingen met betrekking tot de horizontale zettingen. 

4.2.3.14 Belastingen door bliksem, ontploffing, brand en aardbeving 
De belastingen door bliksem, ontploffing, brand en aardbeving worden niet beschouwd, 
behalve indien anders bepaald in de opdrachtdocumenten. 

4.2.3.15 Krimp en kruip 
Zie de bepalingen voor beton- of staal-betonconstructies. 

4.2.3.16 Reacties ten gevolge van de weerstand van opleggingen 
Voor rolopleggingen is de horizontale reactie ten minste 1 % van de verticale oplegreactie. 
Een gunstige werking van deze reactie mag niet in rekening worden gebracht. 
Voor glijopleggingen is de horizontale reactie ten minste 4 % van de verticale oplegreactie. 
Een gunstige werking van deze reactie mag niet in rekening worden gebracht. 

4.2.3.17 Bijkomende belastingen in geval van beweegbare bruggen 

4.2.3.17.A OVERLAST BIJ BEWEGING 
Bij bewegen wordt rekening gehouden met een toevallige overlast met een waarde 150 N/m² zoals 
gespecifieerd in SB 270-41-2.2.1.8.E. 
Deze overlast werkt volgens de richting van de zwaartekracht, is een variabele belasting en wordt in 
alle ontwerpsituaties beschouwd. 

4.2.3.17.B TRAAGHEIDSKRACHTEN 
De traagheidskrachten bij begin en einde van de brugbeweging en bij een tussentijdse noodstop of 
processtop worden in rekening gebracht. 
Tenzij de opdrachtdocumenten anders bepalen, worden de traagheidskrachten berekend op basis 
van de bewegingswet volgens de bepalingen van het SB 270. 

4.2.3.17.C OVERDRUKKRACHTEN 
De overdrukkrachten dienen voor beide richtingen van beweging van de zuiger te worden afgeleid. 
De rekenwaarde van de overdrukkracht wordt bepaald door de instelwaarde van de overdrukklep 
te beschouwen als karakteristieke overdrukkracht F(overst;rep) en te vermenigvuldigen met een 
belastingsfactor γ = 1,5. 
Deze belastingsfactor brengt in rekening dat het mogelijk is dat de systeemdruk hoger kan zijn dan 
de instelwaarde van de overdrukklep, bijvoorbeeld door: 
- drukverschil tussen begin openen en volledig openen van de klep; 
- instelfouten of afwijkingen; 
- vervuiling van de stuurleiding van de klep; 
- weerstand in de afvoerleiding; 
- dynamische traagheid bij noodstoppen. 
De belastingsfactor op de karakteristieke overdrukkracht F(overst;rep) mag worden verlaagd 
tot γ = 1,25 onder de volgende voorwaarden: 
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- er wordt een nauwkeurige dynamische numerieke simulatie uitgevoerd waaruit blijkt dat, met de 
juiste openingskarakteristiek van de klep, de druk in de cilinder niet hoger wordt dan 1,15 maal 
de instelwaarde van de klep in geval van noodstoppen; 

- de overdrukklep wordt redundant uitgevoerd; 
- tijdens ontwerp, uitvoering en beheer wordt gewaarborgd dat de instelwaarde van de klep niet 

onbedoeld kan worden aangepast of kan verlopen. 

4.2.3.17.D UITDRIJFKRACHTEN IN GEVAL VAN EEN ROTATIEAS DIE MET VOORSPANBOUTEN OP 
DE BRUG GEBOUT WORDT 

De uitdrijfkracht op de rotatieas bedraagt 50 % van de overgedragen radiale belasting onder 
eigengewicht. De voorspanbouten worden voor deze kracht gedimensioneerd. De uitdrijfkracht 
wordt voor de dimensionering van de bouten als een statische belasting aangenomen en wordt 
opgenomen door de helft van de bouten. 

4.2.3.17.E KRACHTEN TENGEVOLGE VAN WRIJVING 
In geval de uitzetting onder temperatuurslast tegengewerkt wordt door wrijving dient de hierdoor 
veroorzaakte belasting in rekening gebracht te worden. 

4.2.3.18 Belastingen op grondmassieven 
De belasting op de grondmassieven achter de landhoofden en op grondmassieven waar 
gemotoriseerd verkeer is toegelaten, wordt berekend volgens NBN EN 1991-2 NL:2013, dan wel 
gelijkgesteld aan een gelijkmatig verdeelde, onbeperkt en oneindig deelbare veranderlijke 
karakteristieke belasting van 20 kN/m², waarbij de meest ongunstige belasting primeert. 
Tenzij de hiervoor beschreven belasting meer nadelig is, wordt ter hoogte van de doorgang van een 
zwaar bijzonder voertuig over een strookbreedte van a m een veranderlijke belasting van b kN/m² 
voorzien: 
- bij een zwaar bijzonder voertuig met assen van 150 kN: a = 3,0 m; b = 33 kN/m²; 
- bij een zwaar bijzonder voertuig met assen van 200 kN: a = 3,0 m; b = 45 kN/m²; 
- bij een zwaar bijzonder voertuig met assen van 300 kN: a = 4,5 m; b = 45 kN/m². 
Grondmassieven in aanraking met een constructie, maar waar geen gemotoriseerd verkeer mogelijk 
is, bv. door de aanwezigheid van een permanent obstakel, worden belast met een gelijkmatig 
verdeelde, onbeperkt en oneindig deelbare veranderlijke karakteristieke belasting van 10 kN/m². 
Grondmassieven in aanraking met een constructie, waar accidenteel gemotoriseerd verkeer mogelijk 
is, maar in normale omstandigheden niet verwacht wordt, worden belast met een gelijkmatig 
verdeelde, onbeperkt en oneindig deelbare veranderlijke karakteristieke belasting van 20 kN/m². 
Bij het bepalen van de belastingen op de grondmassieven wordt rekening gehouden met de 
uitvoeringsbelastingen en de kraanbelastingen die tijdens de montage van het kunstwerk kunnen 
aangrijpen. 
Bij het bepalen van de frequente belastingscombinatie volgens NBN EN 1990+A1 NL:2015 worden de 
hierboven beschreven belastingen op grondmassieven in rekening gebracht met factor ψ1 = 1. 

4.2.3.19 Belastingen op landhoofden 
Bij de berekening van de horizontale krachten die inwerken op de onderbouw, wordt rekening 
gehouden met temperatuurvariaties en remkrachten. 
Bij het ontwerp van de landhoofden wordt rekening gehouden met de optredende belastingen 
ten gevolge van de montage van het kunstwerk. 
Bij het ontwerp van de landhoofden van beweegbare bruggen wordt ter plaatse van de mechanische 
onderdelen (assen, vijzels, aandrijvingen,…) rekening gehouden met de optredende belastingen 
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ten gevolge van de belastingen van en op de brug. De opdrachtdocumenten geven verdere 
bepalingen. 

4.2.3.20 Belastingen op/in de kelders van beweegbare bruggen 
Dakplaten van kelders die zich in de rijweg bevinden, worden berekend volgens de principes en voor 
de belastingen die in aanmerking genomen worden bij het ontwerp van bruggen. 
Dakplaten van kelders die zich niet in de rijweg bevinden, worden berekend voor een veranderlijke 
karakteristieke belasting van 20 kN/m². 
Bodemplaten van kelders worden in de kelder berekend voor een veranderlijke karakteristieke 
belasting van 10 kN/m². 
Tussengelegen plateaus in kelders worden berekend voor een veranderlijke karakteristieke belasting 
van 5 kN/m² in combinatie met een puntlast van 10 kN aangrijpend op de meest ongunstige plaats. 
De trappen in de kelders worden berekend voor een veranderlijke karakteristieke belasting 
van 5 kN/m². 
Bij het ontwerp van de kelders wordt rekening gehouden met de optredende belastingen ten gevolge 
van de montage van de brug. 
Bij het ontwerp van de kelders wordt ter plaatse van de mechanische onderdelen (assen, vijzels, 
aandrijvingen,…) rekening gehouden met de optredende belastingen ten gevolge van de belastingen 
van en op de brug en o.i.v. de elektromechanische bediening. 
De opdrachtdocumenten specificeren verdere bepalingen. 

4.2.3.21 Vereenvoudigde belastingscombinaties bij grondmechanische berekeningen 
Bij vereenvoudigde berekeningen van funderingen, pijlers, landhoofden, vleugelmuren en keermuren 
worden minstens de volgende corresponderende belastingsgevallen beschouwd: 
- Hmin en Vmin; 
- Hmax en Vmax; 
- Hmin en Vmax; 
- Hmax en Vmin. 
Deze vereenvoudigde berekeningen zijn slechts toelaatbaar in geval van voordimensionering. 

4.2.3.22 Rekenpeil van de bodem 
Er wordt rekening gehouden met de onder SB 260-21-3.2.1.2 weergegeven bodempeilen. 
Tenzij anders bepaald in de opdrachtdocumenten, wordt er uitgegaan van 0,5 m ontgronding.  
De bodempeilen worden door de opdrachtnemer verminderd met de waarde van de ontgronding. 
Indien er een mogelijkheid is dat er in de definitieve of toekomstige toestand riolering/kabels/… of 
een weg aan de voorzijde van de constructie ligt/aangebracht wordt, worden de bodempeilen door 
de opdrachtnemer verminderd met 1 m. 
Deze situaties worden niet aanzien als buitengewone situaties. 
Het toetsen van de optredende horizontale vervormingen van de bruggen aan de toelaatbare 
vervormingen moeten in deze situaties gebeuren. 

4.3 Beweegbare waterkerende constructies 
Tenzij anders vermeld in de opdrachtdocumenten wordt de volledige studie uitgevoerd door de 
opdrachtnemer. Een volledige studie omvat alle studies van de beweegbare waterkerende 
constructie inclusief de bevestiging in de omgevende structuur. 
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De beweegbare waterkerende constructie betreft de volledige staal- respectievelijk houtconstructie 
zoals beschreven onder SB 260-26-2.1.2.5 respectievelijk SB 260-30-8.1, tezamen met alle 
toebehoren ter realisatie van een functioneel geheel. 
De toebehoren zijn onder meer: 
- de raakpunten van de constructie met de omgevende structuur met inbegrip van de 

voorzieningen voor de lokale krachtsinleidingen zoals gespecificeerd in SB 260-21-4.3.1.2; 
- de aanhorigheden zoals gespecificeerd in SB 260-21-4.3.1.3. 
Een gedeeltelijke studie wordt omschreven in de opdrachtdocumenten. 

 Onderdelen 

De volgende onderwerpen behoren o.a. tot de studie van de opdrachtnemer en worden berekend 
en/of gedetailleerd. De opsomming is richtinggevend, niet-limitatief. 

4.3.1.1 Dragende structuur 
- Alle platen en profielen. 
- Veerplaten. 
- Dragende elementen. 
- Alle verstijvingen.  

4.3.1.2 Raakpunten van de constructie met de omgevende structuur 
- Afdichtingen. 
- Steunpunten. 
- Aanslagen. 
- Drukstoelen. 
- Draaipunten (halsbeugel, taats,…). 
- Rails en hun fundering. 
- Opleggingen. 
- Geleidingswielen en -schoenen. 
- Loopwielen. 
- Verbindingen van de bovenrolwagen met de roldeur (trekkers, pendels, bufferblokken, pen-

gatverbindingen,…). 
- Aandrijving (kabels, hydraulische cilinders,…). 
- Voorzieningen voor opslag (steunblokken, draaischelpen …) 

4.3.1.3 Aanhorigheden van de constructie 
- Schuiven. 
- Kleppen. 
- Leuningen. 
- Schampboord. 
- Vangrails. 
- Trappen. 
- Bordessen. 
- Hijsogen. 
- Voorzieningen voor inspectie en onderhoud. 
- Rails intern in de constructie. 
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- Mechanische onderdelen. 
- Rolwagens (boven- en/of onderrolwagens) ingeval het een roldeur betreft. 
- Ophangconsoles van de roldeur voor ophanging aan de ophangwagens. 
- Ophangwagens. 
- Ophangportalen. 
- Wrijfbalken. 
- Loopvloeren. 

 Uit te voeren berekeningen  

Minstens de volgende berekeningen en/of controles worden uitgevoerd: 
- de sterkteberekening: o.a. het controleren van de inwendige krachten en de spanningen in de 

huidbeplating, de regels, de stijlen, de verstijvers, de dwarsschotten van de ballast-
compartimenten, enz.; 

- alle lokale en globale instabiliteitscontroles: o.a. knikken, kippen, plooien enz.; 
- de detailstudie van de knopen, de knieplaten en alle andere details; 
- de vervormingsberekening;  
- de reacties in alle contactpunten van de constructie met de omgevende structuur, in voorkomend 

geval wordt rekening gehouden met de beperkte stijfheid van de omgevende structuur; 
- een supplementaire controle door een eenvoudige handberekening en/of door een 

2D-balkroosterbenadering van: 
- de maatgevende grootteorden; 
- de lokale krachtsinleiding in de verschillende onderdelen; 
- de knopen en de knieën, uitgaande van de waarden van de krachtswerkingen (buigend 

moment, normaalkracht en dwarskracht) bekomen uit een raamwerkmodel; 
- de verbindingen in de dragende structuur, in de raakpunten van de constructie met de 

omgevende structuur en in de aanhorigheden van de constructie: 
- lasverbindingen; 
- boutverbindingen; 
- pen-gatverbindingen; 
- klinknagelverbindingen; 
- lijmverbindingen; 
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- de vermoeiingscontrole; 
- de opliftcontrole volgens SB 260-21-6.12.1; 
- de controle van de vlotstabiliteit volgens SB 260-21-4.3.3.3.C.2; 
- een dynamische berekening voor de belastingsgevallen en -combinaties waarbij de inertie en het 

dynamisch gedrag van de constructie bepalend zijn voor de spanningen en de vervormingen 
van de constructie; 

- de controle op trillingen ten gevolge van waterstroming over, onder en door (onderdelen van) de 
constructie; 

- de controle op slijtage in functie van de verwachte levensduur van de onderdelen. 
- de kantelberekening met bijhorende kantelprocedure ten minste voor de hoeken 0°, 10°, 45°, 80° 

en 90° ten opzichte van de horizontale voor constructies die tijdens de bouwfase of tijdens de 
levensduur horizontaal geplaatst kunnen worden (bijvoorbeeld voor opslag, inspectie, onderhoud 
…); 

 Ontwerpsituaties 

4.3.3.1 Algemeen 
1) In kerende werking: ‘blijvende’ ontwerpsituaties 
Deur in stand: 
- gesloten stand - kerende werking 
Belastingen: 
- de optredende verticale belastingen (eigengewicht, Archimedeskracht, verkeer volgens 

SB 260-21-4.3.4.1, slib volgens SB 260-21-4.3.4.5, sneeuw volgens SB 260-21-4.3.4.6…); 
- het optredend waterpeilverschil (inclusief de golfhoogte): de waterstanden in op- en afwaarts 

pand met bijhorende partiële factoren γQ volgens SB 260-21-4.3.4.2.A; 
- de windbelasting volgens SB 260-21-4.3.4.4. 
2) Bij beweging: ‘blijvende’ ontwerpsituaties 
Normale bewegingscyclus 
Deur in stand: 
- begin openen; 
- tijdens openen; 
- einde openen; 
- begin sluiten; 
- tijdens sluiten; 
- einde sluiten. 
Eventueel aanwezige nivelleer- of spuiopeningen worden gesloten verondersteld. 
Indien de beweegbare waterkerende constructie aangedreven wordt door twee cilinders, zoals o.a. 
bij klepdeuren en segmentdeuren, wordt zowel de situatie waarbij twee cilinders de constructie 
bewegen als de situatie waarbij slechts één cilinder de constructie beweegt bestudeerd. De situatie 
waar slechts één van de twee cilinders in werking is, wordt echter niet beschouwd voor de 
vermoeiingscontrole. 
Belastingen: 
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- de optredende verticale belastingen (eigengewicht, Archimedeskracht, slib volgens 
SB 260-21-4.3.4.5, sneeuw volgens SB 260-21-4.3.4.6…); 

- een waterdruk volgens de richtlijnen van SB 260-21-4.3.4.2.B; 
- de windbelasting volgens SB 260-21-4.3.4.4. 

4.3.3.2 Aanvullende bepalingen voor puntdeuren en draaideuren 

4.3.3.2.A AANVULLENDE ONTWERPSITUATIES VOOR PUNTDEUREN EN DRAAIDEUREN 
Eventueel aanwezige nivelleer- of spuiopeningen worden voor alle ontwerpsituaties gesloten 
verondersteld. 
3) Bij beweging:‘accidentele’ ontwerpsituaties 
3a Aanwezigheid van een vreemd voorwerp dat de beweging belemmert 
Deur in stand: 
- begin openen - deurvleugels niet rakend; 
- tijdens openen; 
- einde openen; 
- begin sluiten; 
- tijdens sluiten; 
- einde sluiten - deurvleugels niet rakend. 
Locatie vreemd voorwerp: 
- onderregel ter plaatse van de voorhar; 
- onderregel op een afstand van ⅓ van de deurlengte t.o.v. de achterhar. 
Belastingen: 
- de optredende verticale belastingen (eigengewicht, Archimedeskracht, slib volgens 

SB 260-21-4.3.4.5, sneeuw volgens SB 260-21-4.3.4.6…); 
- de overdrukkracht volgens SB 260-21-4.3.4.9. 
In overleg met de aanbestedende overheid kan voor deze ontwerpsituatie lokale schade toegelaten 
worden. De stabiliteit van de onderregel moet ten allen tijde behouden blijven. 
3b Overmatig aandrukken door cilinder op het einde van openen en sluiten 
Deur in stand: 
- einde openen - contact met stootblok op de wand van het constructiehoofd; 
- einde sluiten – deurvleugels in contact. 
Belastingen: 
- de optredende verticale belastingen (eigengewicht, Archimedeskracht, slib volgens 

SB 260-21-4.3.4.5, sneeuw volgens SB 260-21-4.3.4.6…); 
- de overdrukkracht volgens SB 260-21-4.3.4.9. 
3c Accidenteel waterpeilverschil tijdens beweging 
Deur in stand: 
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- begin openen - deurvleugels niet rakend; 
- tijdens openen; 
- einde openen; 
- begin sluiten; 
- tijdens sluiten; 
- einde sluiten - deurvleugels niet rakend. 
Belastingen: 
- de optredende verticale belastingen (eigengewicht, Archimedeskracht, slib volgens 

SB 260-21-4.3.4.5, sneeuw volgens SB 260-21-4.3.4.6…); 
- een accidenteel waterpeilverschil. Dit accidenteel waterpeilverschil wordt zodanig aangenomen 

dat het de overdrukkracht volgens SB 260-21-4.3.4.9 veroorzaakt. 
4) In transport-, montage- en onderhoudsomstandigheden: ‘tijdelijke’ ontwerpsituaties 
- de transportfase, rekening houdend met de bepalingen uit SB 260-26-6; 
- de montagefase(s), rekening houdend met de bepalingen uit SB 260-26-7, met speciale aandacht 

voor het openen en sluiten van de deuren tijdens het afregelen in den droge; 
- onderhoudsfase: alle fases (nat en droog) om de deurvleugels uit de sluis te halen en op hun kant 

te leggen. 

4.3.3.2.B AANVULLENDE BEPALINGEN VOOR BOVEN- EN BENEDENDRAAIPUNT 

 Principe van de draaipunten 
Bij deuren met een “los” beneden- en bovendraaipunt nemen de draaipunten enkel belastingen op 
in open toestand en bij beweging. In kerende werking nemen deze “losse” draaipunten geen 
belasting op. Dit in tegenstelling tot “vaste” draaipunten die in elke toestand belastingen opnemen. 
De deur wordt uitgevoerd met “vaste” draaipunten indien voor alle ontwerpsituaties geldt dat de 
reactiekrachten op de draaipunten in kerende werking kleiner zijn dan de reactiekrachten op de 
draaipunten bij beweging of in open toestand. Indien dit niet het geval is, wordt gekozen voor een 
deur met een “los” boven- en benedendraaipunt om de krachten op de draaipunten zo beperkt 
mogelijk te houden. 

 Dynamische effecten in de blijvende ontwerpsituaties 
Het effect van de belastingen in de blijvende ontwerpsituaties op de boven- en benedendraaipunten 
wordt vermeerderd met een bijkomende factor γdyn=1,5 die mogelijke dynamische effecten in de 
deurbeweging in rekening brengt. De detailberekeningen van de boven- en benedendraaipunten, 
hun respectievelijke verankeringsconstructies en de berekeningen van de lokale krachtsinleiding 
rond deze elementen brengen deze bijkomende factor in rekening. 

 Berekening van de krachtsverdeling over de ankers van het bovendraaipunt 
De krachtsverdeling over de ankers van het bovendraaipunt bij een bovendraaipunt met speling is 
afhankelijk van de beweging in het mechanisme van de schakels en het halsbeugeloog. De krachten, 
evenwijdig en loodrecht, op de ankers worden berekend uitgaande van onderstaande 
evenwichtssituatie. 
Het systeem is in evenwicht wanneer de lijn doorheen volgende twee punten: 
- het snijpunt in het verlengde van de aslijnen van de twee verdraaide schakels; 
- het middelpunt van de rotatieas. 
evenwijdig is aan de richting van de resulterende kracht op het halsbeugeloog vóór het opleggen van 
de verdraaiing aan het systeem. 
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 Falen van één ankerstaaf 
Voor het ontwerp van het bovendraaipunt wordt ook de lokale, accidentele ontwerpsituatie waarbij 
één van de ankerstaven faalt in rekening gebracht. 
Deur in stand: 
- begin openen - deurvleugels niet rakend; 
- tijdens openen; 
- einde openen; 
- begin sluiten; 
- tijdens sluiten; 
- einde sluiten - deurvleugels niet rakend. 
Belastingen: 
- de optredende verticale belastingen (eigengewicht, Archimedeskracht, slib volgens 

SB 260-21-4.3.4.5, sneeuw volgens SB 260-21-4.3.4.6); 
- de optredende horizontale belastingen (waterdruk volgens SB 260-21-4.3.4.2.B, windbelasting 

volgens SB 260-21-4.3.4.4, cilinderkracht). 

4.3.3.2.C AANVULLENDE BEPALINGEN VOOR DRUKSTOELEN 

 Effect van slijtage en uitlijningsfouten 
Het effect van de belastingen in de blijvende en accidentele ontwerpsituaties op drukstoelen wordt 
vermeerderd met het effect van slijtage en eventuele uitlijningsfouten volgens SB 260-21-4.3.4.8. 
De detailberekeningen van de drukstoelen, hun respectievelijke verankeringsconstructies en de 
berekeningen van de lokale krachtsinleidingen rond deze elementen brengen dit bijkomende effect 
in rekening. 

 Wrijvingskracht op een drukstoel 
De maximaal mogelijke wrijvingskracht ten gevolge van het over elkaar schuren van de drukstoelen 
aan het begin van het openen of het einde van het sluiten wordt berekend met onderstaande 
veronderstelling: 
Het benedendraaipunt neemt geen kracht op in de richting loodrecht op het contactvlak van de 
drukstoel. Die kracht wordt volledig opgenomen door de onderste drukstoel. Hieruit wordt de 
maximaal mogelijke wrijvingskracht berekend met toepassing van een wrijvingscoëfficiënt µ = 0,5 
met partiële factor 1,5. 
De detailberekeningen van de drukstoelen, hun respectievelijke verankeringsconstructies en de 
berekeningen van de lokale krachtsinleidingen rond deze elementen brengen deze wrijvingskracht in 
rekening. 

 Vermoeiing 
De drukstoelen maken contact bij het beëindigen van de beweging. 
Daarom worden de drukstoelen en hun verankeringen veiligheidshalve gedimensiondeerd voor het 
vermoeiingseffect van de wrijvingskracht volgens SB 260-21-4.3.3.2.C.2 onder alle cycli van de 
volledige levensduur.  

4.3.3.2.D AANVULLENDE BEPALINGEN VOOR HIJSOGEN 
Bij het ontwerp van hijsogen en voor de lokale krachtsinleiding in de structuur wordt voor het 
bepalen van de belasting rekening gehouden met de mogelijke aanwezigheid van slib, water… en 
andere factoren die het hijsproces negatief beïnvloeden. 
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4.3.3.3 Aanvullende bepalingen voor roldeuren 

4.3.3.3.A AANVULLENDE ONTWERPSITUATIES VOOR ROLDEUREN 
Bij het nivelleren wordt er steeds maar één van de beide roldeuren van een sluishoofd gesloten. 
3) Bij beweging:‘accidentele’ ontwerpsituaties 
3a Aanwezigheid van een vreemd voorwerp 
Deur in stand: 
- gesloten stand - kerende werking. 
Locatie vreemd voorwerp: 
- eender welke positie ter hoogte van de aanslagen. 
Belastingen: 
- de optredende verticale belastingen (eigengewicht, Archimedeskracht, verkeer volgens 

SB 260-21-4.3.4.1, slib volgens SB 260-21-4.3.4.5, sneeuw volgens SB 260-21-4.3.4.6…); 
- de optredende horizontale belastingen (waterdruk volgens SB 260-21-4.3.4.2, golven volgens 

SB 260-21-4.3.4.3, wind volgens SB 260-21-4.3.4.4…). 
In overleg met de aanbestedende overheid kan voor deze ontwerpsituatie lokale schade toegelaten 
worden. De globale stabiliteit moet ten allen tijde behouden blijven. 
3b Aanvaring 
Deur in stand: 
- gesloten stand - kerende werking. 
Locatie: 
De sluisdeur wordt aangevaren door de boeg of bulb van een schip dat in de kolk ligt. Minimaal 
worden volgende combinaties beschouwd: 
- bulb, niet-waterkerende beplating, middenoverspanning, midden in de hoogte van de 

ballastcompartimenten; 
- bulb, niet-waterkerende beplating, middenoverspanning, tegen dakplaat van de 

ballastcompartimenten; 
- bulb, waterkerende beplating, middenoverspanning, net boven de ballastcompartimenten; 
- boeg, niet-waterkerende beplating, middenoverspanning; 
- boeg, niet-waterkerende beplating, excentrisch ten opzichte van de middenoverspanning kant 

onderrolwagen; 
- boeg, waterkerende beplating, excentrisch ten opzichte van de middenoverspanning kant 

onderrolwagen; 
- boeg, niet-waterkerende beplating, excentrisch ten opzichte van de middenoverspanning kant 

bovenrolwagen; 
- bulb, niet-waterkerende beplating, op verticale stijl met waterdicht schot in de 

ballastcompartimenten, excentrisch ten opzichte van de middenoverspanning kant 
onderrolwagen; 

- bulb, waterkerende beplating, op verticale stijl, net boven de ballastcompartimenten, excentrisch 
ten opzichte van de middenoverspanning kant onderrolwagen. 

Belastingen: 
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- de optredende verticale belastingen (eigengewicht, Archimedeskracht, verkeer volgens SB 260-
21-4.3.4.1, slib volgens SB 260-21-4.3.4.5, sneeuw volgens SB 260-21-4.3.4.6…); 

- de optredende horizontale belastingen (waterdruk ten gevolge van het meest ongunstige 
combinatie van waterpeilen bij schutten, golven volgens SB 260-21-4.3.4.3, wind volgens SB 260-
21-4.3.4.4 …); 

- de aanvaarbelasting volgens SB 260-21-4.3.4.12. 
Berekening: 
- numerieke simulaties met eindige elementenprogramma gebruikmakend van de expliciete 

tijdsintegratiemethode voor het berekenen van dynamische effecten en met terugkoppeling naar 
de structuurgeometrie voor de simulatie van eventueel voortschrijdend bezwijken van de 
structuur. In overleg met de aanbestedende overheid worden specifiek voor de opdracht 
realistische uitgangspunten vastgelegd; de handleiding van het eindige elementenprogramma 
wordt op eenvoudige aanvraag ter beschikking gesteld van de aanbestedende overheid. 

Bij deze ontwerpsituatie zal er lokale schade aanwezig zijn. Volgende functies/elementen worden 
echter steeds gevrijwaard:  
- bij het aanvaren van de niet-waterkerende zijde van de deur behoudt de roldeur zijn 

waterkerende functie. Bij het aanvaren van de waterkerende zijde van de deur blijft het lekdebiet 
zodanig beperkt dat het sluiten van een andere roldeur – in hetzelfde of een ander sluishoofd –
mogelijk is; 

- de roldeur inclusief rolwagens kan stabiel en vrij in de deurkamer bewogen worden na de 
aanvaring; 

- de roldeur inclusief bovenrolwagen kan in de onderhoudspositie geplaatst worden na de 
aanvaring; 

- alle aanslagen en ingebetonneerde onderdelen kunnen zonder vervanging of herstel hun functie 
nog naar behoren vervullen. 

4) In transport-, montage- en onderhoudsomstandigheden: ‘tijdelijke’ ontwerpsituaties 
- de transportfase, rekening houdend met de bepalingen uit SB 260-26-6; 
- de montagefase(s), rekening houdend met de bepalingen uit SB 260-26-7; 
- onderhoud:  

- Roldeur in droge omstandigheden opgehangen via ophangconsoles en ophangwagentjes 
- De roldeur wordt in een droge deurkamer onder eigengewicht, slibophoping en een 

aangepaste ballast (in overleg met de aanbestedende overheid) opgehangen aan 
ophangconsoles zodat er tussen de onderkant van de roldeur en de bodem van de 
deurkamer overal minimaal 1,80 m vrije hoogte beschikbaar is. 

- Bij het systeem van ophangwagentjes onder ophangconsoles worden er 12 
ophangwagentjes voorzien. Hierbij wordt ook het accidentele geval beschouwd waarbij één 
ophangwagentje geen contact maakt met de ophangconsole en de roldeur ophangt aan de 
andere ophangwagentjes. Er wordt ook gewezen op de niet verwaarloosbare effecten van 
de te beschouwen temperatuursbelasting. 

- Roldeur in droge omstandigheden steunend op dokkielen 
- De roldeur wordt in een droge deurkamer onder eigengewicht, slibophoping en een 

aangepaste ballast (in overleg met de aanbestedende overheid) neergezet op de dokkielen. 
- Roldeur gedeeltelijk opgevlot voor onderhoud/vervanging onderrolwagen 

- De pendels en stootkussens tussen de bovenrolwagen en de roldeur kunnen de scheefstand 
opnemen die volgt uit het gedeeltelijk opvlotten van de roldeur ter plaatse van de 
onderrolwagen. Terwijl de roldeur gedeeltelijk opgevlot is kan de roldeur over voldoende 
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afstand achteruit en vooruit bewogen worden om de onderrolwagen vrij te kunnen 
verwisselen. 

4.3.3.3.B AANVULLENDE BEPALINGEN VOOR DE ELEKTROMECHANISCHE INSTALLATIE 
De krachten in de elektromechanische aandrijving worden voor elke bewegingssituatie (openen en 
sluiten) bepaald. Daarbij wordt rekening gehouden met de rollende wrijving tussen wielen en rails, 
met de hydraulische weerstand van de roldeuren, de traagheidskrachten en met de wrijving uit de 
boven- en ondergeleiding van de middenstandgeleiding. 

4.3.3.3.C AANVULLENDE BEPALINGEN VLOTSTABILITEIT EN BALLASTCOMPARTIMENTEN 

 Uitblazen ballastcompartimenten 
De ballastcompartimenten kunnen weerstand bieden aan de persluchtdruk voor het uitdrijven van 
ballastwater volgens SB 260-21-4.3.4.11. 

 Vlotstabiliteit en schikking van de ballast 
Tijdens het opvlotten van de roldeur zijn bepaalde ballastcompartimenten deels of volledig gevuld 
met water. De waterballast dient om voldoende stabiliteit te bieden tegen het omkantelen van de 
roldeur over zijn langsas (“rollen”) tijdens het opvlotten. 
Het basisprincipe hierbij is dat de roldeur voldoende breed is met voldoende diep gelegen 
ballastcompartimenten zodat ze op zichzelf voldoende stabiel opvlot bij het opgegeven minimumpeil 
zonder dat de hierna te bepalen sliblaag droog valt. Indien nodig wordt in samenspraak met de 
aanbestedende overheid een bijkomende vaste ballast of worden andere hulpmiddelen voor het 
opvlotten bepaald en ontworpen. Vaste ballast wordt enkel toegelaten in de vorm van dikkere platen 
of grotere profielen. 
De vlotstabiliteit van de roldeur inclusief de bovenrolwagen blijft gegarandeerd na aanvaring volgens 
SB 260-21-4.3.4.12. Daarom wordt de vlotstabiliteit ook gecontroleerd rekening houdend met een 
belastingstoestand waarbij de ballastcompartimenten aan één zijde vol loopt door schade ten 
gevolge van aanvaring met een invloedszone volgens SB 260-21-4.3.4.12 in de lengterichting van de 
sluisdeur. Deze schade kan zich voordoen op alle plaatsen van het deuroppervlak. 
De vlotstabiliteit wordt aangetoond wanneer het metacentrum (zwaaipunt) minimaal 25 cm boven 
het zwaartepunt (“GM”) van de roldeur gelegen is én er een oprichtend moment tegen omkantelen 
(“rollen”) van 500 kNm bereikt wordt. Daarbij wordt rekening gehouden met een sliblaag van 150 
mm dikte op de ballastcompartimenten met een soortelijk gewicht van 1300 kg/m³ boven water. 
De voldoende robuustheid van de hoogte van het metacentrum boven het zwaartepunt van de 
roldeur wordt aangetoond door deze hoogte te berekenen voor de verschillende optredende 
gebruiksomstandigheden zoals daar zijn: met/zonder bovenrolwagen, aan- of afwezigheid van slib, 
extra waterbalast boven op de nodige ballast zoals aangegeven in de opdrachtdocumenten,…. Deze 
worden bepaald in overleg met de aanbestedende overheid. 
De opdrachtnemer legt aan de aanbestedende overheid een berekeningsnota voor inzake de 
bepaling van het metacentrum en het zwaartepunt van de geballaste roldeur bij opvlotten, met een 
schatting van de nodige verticale hulpkrachten om de roldeur vast te houden in de verschillende 
omstandigheden van (de)montage en onderhoud. 
Er wordt een tabel opgemaakt met het totale gewicht, het ondergedompelde volume en de ligging 
van het metacentrum, het stuwpunt (het geometrisch zwaartepunt van het ondergedompelde 
volume) en het zwaartepunt van de (geballaste) roldeur in functie van de waterhoogte in de 
verschillende ballastcompartimenten (“schikking van de ballast”). 
Op basis van deze tabel worden onder meer ook de eventuele gebruiksbeperkingen van de roldeur 
afgeleid voor verschillende combinaties van de zijdelingse acties (golfslag, wind) en het waterpeil, 
waarbij de roldeur stabiel moet blijven tegen het omkantelen. 
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De opdrachtnemer bestudeert het buizenstelsel binnenin de roldeur zo dat de globale 
gewichtsverdeling symmetrisch is ten opzichte van het symmetrievlak van de roldeur. Hiertoe kan de 
dwarse positie van de buizen eventueel worden aangepast of kan een regelingsgewicht worden 
voorzien. 
Op basis van dit alles wordt er voorafgaand aan de levering op de bouwplaats een praktische 
gebruiksaanwijzing (draaiboek) opgemaakt en ter goedkeuring voorgelegd aan de aanbestedende 
overheid. Dit draaiboek vermeldt de voorziene hoogte van het ballastwater in de verschillende 
ballastcompartimenten in functie van het optredende waterpeil en de optredende zijdelingse 
golfactie. 

4.3.3.3.D AANVULLENDE BEPALINGEN VOOR ROLWAGENS 

 Minimale en maximale belasting 
De roldeur wordt geballast zodat de verticale reactie per wiel van de onderrolwagen en de 
bovenrolwagen onder elke ontwerpsituatie minimaal 150 kN en maximaal 1000 kN bedraagt. 

 Piekbelasting bij aanvaring 
De onderrolwagen en de bovenrolwagen vangen enkel statisch het extra gewicht door het lekslaan 
van de ballastcompartimenten ten gevolge van aanvaring op.De invloedszone van het lekslaan van de 
compartimenten is weergegeven in SB 260-21-4.3.4.12. Pas na het uitblazen en herverdelen van 
water in de verschillende ballastcompartimenten mag de roldeur terug bewegen. 

 Accidentele belasting onderrolwagen 
Aan één van de wielen van de onderrolwagen wordt een steunpuntszetting van 10 mm opgelegd ter 
simulatie van oneffenheden van de rail. Er wordt nagegaan dat de draagstructruur van de 
onderrolwagen voldoende soepel ontworpen is en dat het beschouwde wiel niet loskomt van de rail: 
onder invloed van de inwerkende belastingen blijft de steunpuntsreactie ter plaatse van de zetting 
steeds een drukkracht. 
Er wordt nagegaan dat de liggers van de onderrolwagen veilig kunnen weerstaan aan buiging rond 
hun zwakke as, in het geval dat slechts één meenemer wordt belast (“scheeftrekken”). De 
horizontale kracht in de meenemer waarmee gerekend wordt, is gelijk aan de totale maximale 
trekkracht in de kabels van de bovenrolwagen. 

4.3.3.3.E AANVULLENDE BEPALINGEN VOOR MIDDENSTANDGELEIDING 
De roldeur wordt zijdelings geleid om rechtop en over de rails te blijven bewegen tijdens het openen 
en sluiten. De roldeur beschikt hiervoor over een middenstandgeleiding. Dit systeem bestaat 
minimaal uit een bovengeleiding en indien nodig een ondergeleiding aan beide uiteinden van de 
deur. 
De bovengeleiding is een rollende geleiding waarbij het wiel op een vaste positie aan de deurkamer 
bevestigd is. 
Het concept van de ondergeleiding wordt oordeelkundig gekozen, rekening houdend met een zo 
groot mogelijke eenvoud (bedrijfszekerheid) en duurzaamheid en zo klein mogelijke krachten in de 
elektromechanische aandrijving. Bij relatief lage krachten is dit een glijdende geleiding; indien er 
frequent hoge belastingen opgenomen moeten worden, is een rollende geleiding meer aangewezen. 
Bij zeer hoge piekbelastingen wordt de rollende geleiding ondersteund door een extra glijdende 
geleiding. 
De bovengeleiding wordt steeds passief uitgevoerd, dat wil zeggen: er is geen zijdelingse aandrukking 
van de roldeur als er geen zijdelingse beweging van de roldeur is. 
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De ondergeleiding mag zowel passief of actief (dat wil zeggen: er is zijdelingse aandrukking van de 
roldeur, ook als er geen zijdelingse beweging van de roldeur is) uitgevoerd worden. De aandrijving 
van de actieve variant wordt boven het hoogste waterpeil voorzien. 
Belastingen: 
- de optredende verticale belastingen (eigengewicht, Archimedeskracht, verkeer volgens 

SB 260-21-4.3.4.1, slib volgens SB 260-21-4.3.4.5, sneeuw volgens SB 260-21-4.3.4.6…); 
- de optredende horizontale belastingen (waterdruk volgens SB 260-21-4.3.4.2.B, golven volgens 

SB 260-21-4.3.4.3, wind volgens SB 260-21-4.3.4.4 …). 

4.3.3.4 Aanvullende bepalingen voor klepdeuren 

4.3.3.4.A AANVULLENDE ONTWERPSITUATIES VOOR KLEPDEUREN 
Eventueel aanwezige nivelleer- of spuiopeningen worden voor alle ontwerpsituaties gesloten 
verondersteld. 
3) Bij beweging:‘accidentele’ ontwerpsituaties 
3a Aanwezigheid van een vreemd voorwerp dat de beweging belemmert 
Deur in stand: 
- einde sluiten. 
Locatie vreemd voorwerp: 
- laagste waterniveau. 
Belastingen: 
- de optredende verticale belastingen (eigengewicht, Archimedekracht, slib volgens 

SB 260-21-4.3.4.5, sneeuw volgens SB 260-4.3.4.6…); 
- de overdrukkracht volgens SB 260-21-4.3.4.9. 
In overleg met de aanbestedende overheid kan voor deze ontwerpsituatie lokale schade toegelaten 
worden. De stabiliteit van het globale raamwerk moet ten allen tijde behouden blijven. 
3b Overmatig aandrukken door cilinder op het einde van openen en sluiten 
Deur in stand: 
- einde openen - contact met aanslag of stootblok; 
- einde sluiten – contact met aanslag of stootblok. 
Belastingen: 
- de optredende verticale belastingen (eigengewicht, Archimedeskracht, slib volgens 

SB 260-21-4.3.4.5, sneeuw volgens SB 260-4-3.4.6…); 
- de overdrukkracht volgens SB 260-21-4.3.4.9. 
4) In montage-, transport- en onderhoudsomstandigheden: ‘tijdelijke’ ontwerpsituaties 
- de transportfase, rekening houdend met de bepalingen uit SB 260-26-6; 
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- de montagefase(s), rekening houdend met de bepalingen uit SB 260-26-7; 
- onderhoudsfase: alle fases (nat en in de droge) om de beweegbare waterkerende constructie uit 

de omgevende vaste constructie te halen en op zijn kant te leggen. 

 Belastingen op de beweegbare waterkerende constructie 

4.3.4.1 Verkeersbelasting 

4.3.4.1.A WEGVERKEER 
De opdrachtdocumenten bepalen of de constructie wordt berekend voor het overschrijden door 
wegverkeer. 
Indien de constructie overschreden kan worden door wegverkeer, wordt ze berekend 
voor de verkeersbelastingen voorzien in NBN EN 1991-2 NL:2013 en in NBN EN 1991-2 ANB:2011. 
De opdrachtdocumenten geven verdere bepalingen met betrekking tot de inrichting van het wegdek, 
het aantal en de schikking van de theoretische rijstroken. (zie ook SB 260-21-5.11.6) 

4.3.4.1.B BELASTINGSMODEL 1 EN 2  
1) Belastingsmodel 1 en 2 
Indien de opdrachtdocumenten geen verdere richtlijnen omvatten, is de overschrijding door 
vrachtwagens behorend tot het wegverkeer niet toegelaten. 
In dit geval worden de coëfficiënten van tabel 4.10 ANB (onder 4. 3.2) van  
NBN EN 1991-2 ANB:2011 behorend bij het geval ‘Met beperkte dynamische vergrotingsfactor en 
lage frequentie van het zwaar verkeer‘ toegepast. 

4.3.4.1.C BELASTINGSMODEL 3 (BIJZONDERE VOERTUIGMODELLEN) 
2) Belastingsmodel 3 (bijzondere voertuigmodellen) 
Het bijzonder voertuig 900/150 wordt niet beschouwd. 
De opdrachtdocumenten bepalen welke bijzondere voertuigmodellen voor havengebieden  
(zie SB 260-21-4.2.3.2.B) in beschouwing genomen worden. 

4.3.4.1.D VOETGANGERS 
De opdrachtdocumenten bepalen of de constructie wordt berekend voor het overschrijden door 
voetgangers en het of gaat om een niet publiek toegankelijke of een publiek toegankelijke 
constructie. 
1) niet publiek toegankelijke constructie 
- Verdeelde belasting van 2 kN/m² op de volledige constructie. 
- Puntlast van 1,5 kN op een oppervlakte van 20 cm x 20 cm op de meest nadelige positie(s). 
2) publiek toegankelijke constructie 
- Verdeelde belasting van 5 kN/m² op de volledige constructie. 
- Puntlast van 1,5 kN op een oppervlakte van 20 cm x 20 cm op de meest nadelige positie(s). 

4.3.4.2 Belasting ten gevolge van de waterdruk 
Aan te nemen dichtheid van het water: 
- zoet water: ρw = 1.000 kg/m³; 
- zout en brak water: ρw = 1.040 kg/m³.  

4.3.4.2.A BIJ EEN DEUR IN KERENDE WERKING 
De opdrachtdocumenten geven de waterbelasting bij een constructie in kerende werking weer. 
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Tenzij de opdrachtdocumenten anders bepalen zijn golven inbegrepen in de vermelde waterpeilen. 
De partiële belastingsfactoren worden toegepast op het gezamenlijk effect van de waterstanden van 
het hoogste te keren peil aan de ene kant van de deur en het corresponderend laagste peil aan de 
andere kant van de deur. 

4.3.4.2.B BIJ EEN DEUR IN BEWEGING (OPENEN EN SLUITEN) 
Indien de opdrachtdocumenten geen exploitatiebeperkingen opleggen voor het bewegen van de 
waterkerende constructie, dan worden de waterstanden afgeleid uit de normale waterpeilen van 
SB 260-21-4.3.4.2.A. 
1) Algemeen (met uitzondering van roldeuren) 
Bij het bewegen van de deur wordt een statisch waterpeilverschil van 0,15 m ingerekend, waarop 
nog een partiële factor γQ = 1,5 wordt toegepast. Dit waterpeilverschil houdt rekening met het 
restverval bij begin van openen en de hydraulische weerstand bij beweging. Indien er bijkomend 
rekening moet gehouden worden met golven zoals scheepsgolven, versassingsgolven… geven de 
opdrachtdocumenten verdere richtlijnen. 
2) Roldeur 
Voor het restverval bij het begin van openen van een roldeur wordt verwezen naar SB 270-43-3.3.3. 
De hydraulische weerstand bij beweging van roldeuren wordt berekend volgens SB 260-21-6.12.2. De 
opdrachtdocumenten geven verdere bepalingen met betrekking tot invallende golven zoals 
windgolven, scheepsgolven…  
Op al deze belastingen wordt een partiële factor γQ = 1,5 toegepast. 

4.3.4.3 Golfbelasting 
Tenzij de opdrachtdocumenten anders bepalen zijn de optredende golven al inbegrepen in 
SB 260-21-4.3.4.2. 

4.3.4.4 Windbelasting 
De windbelasting op de constructie bedraagt 1,5 kN/m², waarop nog een partiële factor γQ = 1,5 
wordt toegepast. 

4.3.4.5 Slibophoping 
Bovenop elk horizontaal constructieonderdeel dat minimaal een gedeelte van de tijd onder water 
ligt, kan slibophoping zich voordoen. Het slib heeft een massadichtheid ρ = 1300 kg/m³ boven water. 
De partiële factor γQ bedraagt 1,5. De opdrachtdocumenten geven verdere bepalingen met 
betrekking tot de hoogte van de sliblaag. 

4.3.4.6 Sneeuwbelasting 
Sneeuwbelasting wordt niet in aanmerking genomen, tenzij anders bepaald in de 
opdrachtdocumenten. In voorkomend geval wordt als sneeuwbelasting 300 N/m² aangenomen. 

4.3.4.7 IJsbelasting 
IJsbelasting wordt niet in aanmerking genomen, tenzij anders bepaald in de opdrachtdocumenten. 

4.3.4.8 Parasitaire krachten ten gevolge van spelingen, slijtage, uitlijning,… 
Ten gevolge van niet perfect uitlijnen, speling, slijtage,… kan het zijn dat krachten niet exact in het 
theoretisch aangrijpingspunt staan, maar een beperkte excentriciteit hebben. Dit leidt tot parasitaire 
krachten waarmee rekening wordt gehouden in de berekening. Grote excentriciteiten (t.g.v. niet 
perfecte uitlijning, speling, slijtage,…) mogen niet opgevangen worden met een ontwerpberekening, 
maar worden vermeden met een gepaste conceptkeuze en goede uitvoering. 
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4.3.4.9 Overdrukkracht 
1) Elektromechanische cilinders 
De overdrukkracht wordt in geval van elektromechanische cilinders bepaald door de instelwaarde 
van de krachtbegrenzing vermenigvuldigd met een partiële factor γ = 2. 
Deze partiële factor brengt in rekening dat het mogelijk is dat de systeemkracht hoger kan zijn dan 
de instelwaarde van de krachtbegrenzing door onder andere: 
- instelnauwkeurigheid of afwijkingen; 
- weerstand in het systeem; 
- dynamische effecten; 
- traagheid bij noodstoppen. 
2) Hydraulische cilinders 
De overdrukkracht wordt in geval van hydraulische cilinders bepaald door de instelwaarde van het 
overdrukventiel vermenigvuldigd met een partiële factor γ = 2.  
Deze partiële factor brengt in rekening dat het mogelijk is dat de systeemdruk hoger kan zijn dan de 
instelwaarde van het overdrukventiel door onder andere: 
- drukverschil tussen begin openen en volledig openen van het ventiel; 
- instelnauwkeurigheid of afwijkingen; 
- vervuiling van de stuurleiding van het ventiel; 
- weerstand in de afvoerleiding; 
- dynamische effecten 
- traagheid bij noodstoppen. 
Er wordt gewaarborgd dat de instelling van het overdrukventiel in geen enkel geval kan worden 
ontregeld. 
De partiële factor γ = 2 mag onder volgende voorwaarden worden verlaagd tot een partiële factor γ = 
1,35: 
- er wordt een nauwkeurige dynamische numerieke simulatie uitgevoerd waaruit blijkt dat met de 

juiste openingskarakteristiek van het ventiel de druk in de cilinder niet hoger wordt dan 1,15 maal 
de instelwaarde van het ventiel in geval van noodstoppen; 

- het overdrukventiel wordt redundant uitgevoerd. 

4.3.4.10 Tractiekrachten in aandrijfkabels 
Voor de berekening van de kracht in de aandrijvende kabels geldt (de berekening van de 
mechanismen gebeurt volgens het SB 270): 
- per kabel geldt als richtwaarde een nominale kracht gelijk aan 200 kN en een maximale kracht 

gelijk aan 300 kN (belastingsniveau 1 volgens SB 270); de in het SB 270 voorziene Ka-factor en 
de groepsfactor γm zijn begrepen in deze richtwaarden; 

- de werkelijke kabelkrachten volgen uit de berekeningen door de opdrachtnemer; indien de 
berekende kabelkrachten kleiner zijn dan de bovenvermelde waarden, worden de bovenvermelde 
krachten in de berekeningen aangenomen als nominale en maximale kabelkrachten; 

- de maximale belasting door de tractiekracht volgt uit de instelwaarde voor het deactiveren 
van de kabels (volgens de berekening van de mechanismen); 

- de rekenwaarde van deze maximale belasting door tractiekracht wordt bekomen door 
vermenigvuldiging met een partiële factor γ = 1,5. 



ONTWERP, STUDIE EN BEREKENINGSNOTA'S  

21-68 standaardbestek 260 versie 2.0a december 2021 

4.3.4.11 Uitblazen van de ballastcompartimenten 
Indien van toepassing vermelden de opdrachtdocumenten de belastingsgevallen met de 
rekenwaarde van de werkdrukken voor het uitblazen van de ballastcompartimenten. 

4.3.4.12 Aanvaring 
Indien hiermee rekening gehouden moet worden in het ontwerp, geven de opdrachtdocumenten 
verdere bepalingen. De invloedszone van de aanvaring is 8 m. 

4.4 Vaste waterbouwkundige constructies 

 Uit te voeren berekeningen 

Ingeval de volledige studie van de vaste waterbouwkundige constructie door de opdrachtnemer 
wordt uitgevoerd, wordt hieronder per constructietype een niet-limitatieve lijst van berekeningen 
weergegeven die noodzakelijk zijn voor de studie van de constructie. 
Gewichtsmuur of L-muur. 
Minstens de volgende berekeningen worden uitgevoerd: 
- het verticaal evenwichtsdraagvermogen volgens SB 260-21-6.4.4.1; 
- het horizontaal glijdingsevenwicht en het kantelevenwicht volgens SB 260-21-6.4.4.2; 
- het nazicht van diepe glijvlakken volgens SB 260-21-6.4.8; 
- het nazicht van het bezwijken door hydraulische invloeden volgens SB 260-21-6.4.9; 
- de vervormingsberekening (met een eindige-elementenmethode of met eindige differenties) 

volgens SB 260-21-6.4.10; 
- de sterkteberekening van de muur volgens SB 260-21-6.6.1. 
Onverankerde damwand. 
Minstens de volgende berekeningen worden uitgevoerd: 
- het horizontaal evenwichtsdraagvermogen volgens SB 260-21-6.4.6.1; 
- het verticaal evenwichtsdraagvermogen volgens SB 260-21-6.4.6.2; 
- het nazicht van diepe glijvlakken volgens SB 260-21-6.4.8; 
- het nazicht van het bezwijken door hydraulische invloeden volgens SB 260-21-6.4.9; 
- de vervormingsberekening volgens SB 260-21-6.4.10; 
- de sterkteberekening van de damwand volgens SB 260-21-6.5.4; 
- de sterkteberekening van de kesp volgens SB 260-21-6.6.1. 
Verankerde damwand met grondankers. 
Minstens de volgende berekeningen worden uitgevoerd: 
- het horizontaal evenwichtsdraagvermogen volgens SB 260-21-6.4.6.1; 
- het verticaal evenwichtsdraagvermogen volgens SB 260-21-6.4.6.2; 
- de grondankers volgens SB 260-21-6.4.7; 
- het nazicht van diepe glijvlakken volgens SB 260-21-6.4.8; 
- het nazicht van het bezwijken door hydraulische invloeden volgens SB 260-21-6.4.9; 
- de vervormingsberekening volgens SB 260-21-6.4.10; 
- de sterkteberekening van de damwand volgens SB 260-21-6.5.4; 
- de sterkteberekening van de grondankers volgens SB 260-21-6.5.5; 
- de sterkteberekening van de kesp volgens SB 260-21-6.6.1 en volgens SB 260-21-6.6.5.1. 
Damwand met ontlastingsvloer op palen. 
Minstens de volgende berekeningen worden uitgevoerd: 
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- het draagvermogen van de funderingspalen volgens SB 260-21-6.4.5; 
- het horizontaal evenwichtsdraagvermogen van de damwand volgens SB 260-21-6.4.6.1; 
- het verticaal evenwichtsdraagvermogen van de damwand volgens SB 260-21-6.4.6.2; 
- het nazicht van diepe glijvlakken volgens SB 260-21-6.4.8; 
- het nazicht van het bezwijken door hydraulische invloeden volgens SB 260-21-6.4.9; 
- de vervormingsberekening volgens SB 260-21-6.4.10; 
- de sterkteberekening van de funderingspalen volgens SB 260-21-6.5.3; 
- de sterkteberekening van de damwand volgens SB 260-21-6.5.4; 
- de sterkteberekening van de ontlastingsvloer volgens SB 260-21-6.6. 
Ingeval aan de opdrachtnemer slechts een gedeeltelijke studie wordt gevraagd, bepalen de 
opdrachtdocumenten welke delen moeten worden bestudeerd. 

 Te bestuderen fasen 

Bij grondkerende constructies wordt iedere bouw- en gebruiksfase gecontroleerd om na te gaan 
of de vereiste veiligheden worden gehaald. De opeenvolgende bouwfasen zijn deze zoals ze 
in werkelijkheid zullen worden uitgevoerd. Bij de berekening van elke fase wordt rekening gehouden 
met alle voorafgaande fasen. De spanningen en vervormingen uit een vorige fase bepalen immers 
het gedrag van de constructie in de volgende fase. In de berekeningen van de fasen voorafgaand aan 
de te controleren fase wordt uitgegaan van de karakteristieke waarden van de belastingen en 
van de materiaal- en grondparameters. Bij de start van de berekening van de te controleren fase 
worden de desbetreffende partiële factoren ingevoerd om te komen tot de rekenwaarden 
van de belastingen en/of van de materiaal- en grondparameters. 

Fase Rekenwaarden (d) in de te controleren fase, karakteristieke waarden (kar) in 
voorgaande fasen 

1    kar  d 
 

2    kar d 
 

3    kar d 
 

…    kar d 
 

Tabel 21-4-16 

Bij grondkerende constructies die worden verankerd met groutankers/ankers met ankerschot of -
wand moet gecontroleerd worden dat de constructie nog stabiel blijft bij het bezwijken van 1 
groutanker/anker met ankerschot of -wand. 

 Belastingen en rekenpeilen 

4.4.3.1 Rekenpeil van de waterstanden aan de water- en de landzijde 
van de vaste waterbouwkundige constructie 

Ingeval de vaste waterbouwkundige constructie een kaaimuur is, gelden de volgende bepalingen: 
- niet-getijdenzone. 

Er wordt gerekend met een waterstandsverschil van 0,50 m tussen de water- en de landzijde 
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van de kaaimuur, waarbij wordt aangenomen dat het waterpeil aan de landzijde hoger staat 
dan het waterpeil aan de waterzijde; 

- getijdenzone. 
Op basis van peilbuismetingen en een studie van de grondwaterstroming wordt het rekenpeil van 
de waterstanden bepaald. 

Voor andere vaste waterbouwkundige constructies dan kaaimuren vermelden de 
opdrachtdocumenten het rekenpeil van de waterstanden waarmee de berekeningen uitgevoerd 
worden of geven de documenten aan volgens welke methode deze rekenpeilen bepaald worden. 
Voor alle vaste waterbouwkundige constructies geldt dat bij de bepaling van het rekenpeil 
van de waterstand aan de landzijde geen rekening wordt gehouden met de werking van enig 
aanwezig draineermassief. 

4.4.3.2 Rekenpeil van de bodem 
Er wordt rekening gehouden met de onder SB 260-21-3.2.3.4 weergegeven bodempeilen. 
Tenzij anders vermeld in de opdrachtdocumenten, wordt er uitgegaan van 0,50 m ontgronding. 
De bodempeilen worden door de opdrachtnemer verminderd met de waarde van de ontgronding. 
De situatie met ontgronding wordt niet aanzien als een buitengewone situatie. 
Het toetsen van de optredende horizontale vervorming van de vaste waterbouwkundige constructie 
aan de toelaatbare moet gebeuren in de situatie met ontgronding. 

4.4.3.3 Permanente belastingen 
Alle permanente belastingen worden in rekening gebracht. Er wordt rekening gehouden met 
de nabijheid van gebouwen, de aanwezigheid van ondergrondse constructies en van bestaande 
funderingen enz. die voor de vaste waterbouwkundige constructie zowel horizontale als verticale 
belastingen kunnen opleveren. 
Deze belastingen zijn uit te werken door de opdrachtnemer, tenzij anders vermeld in de 
opdrachtdocumenten, en worden ter goedkeuring voorgelegd aan de aanbestedende overheid.  

4.4.3.4 Uniform verdeelde belasting 
In voorkomend geval bepalen de opdrachtdocumenten de in rekening te brengen uniform verdeelde 
belasting. 

4.4.3.5 Belastingen door een kraan en/of een reachstacker 
In voorkomend geval bepalen de opdrachtdocumenten de in rekening te brengen belastingen 
ten gevolge van een kraan en/of een reachstacker. 

4.4.3.6 Belastingen door de laad- en losinfrastructuur 
In voorkomend geval bepalen de opdrachtdocumenten de in rekening te brengen belastingen 
afkomstig van de laad- en losinfrastructuur. 

4.4.3.7 Wegbelasting 
Indien zich binnen de invloedszone van de vaste waterbouwkundige constructie een weg bevindt, 
wordt rekening gehouden met de belasting afkomstig van het wegverkeer. 
Ter hoogte van de doorgang van een zwaar bijzonder voertuig wordt over een strookbreedte van a m 
een veranderlijke belasting van b kN/m² voorzien: 
- bij een zwaar bijzonder voertuig met assen van 150 kN: a = 3,0 m; b = 33 kN/m²; 
- bij een zwaar bijzonder voertuig met assen van 200 kN: a = 3,0 m; b = 45 kN/m²; 
- bij een zwaar bijzonder voertuig met assen van 300 kN: a = 4,5 m; b = 45 kN/m². 
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Indien de wegbelasting al inbegrepen is in de waarde van de bovenbelasting, wordt dit vermeld 
in de opdrachtdocumenten. 
Indien op de weg de doorgang van een zwaar bijzonder voertuig mogelijk is, vermelden de 
opdrachtdocumenten de gegevens van het zwaar bijzonder voertuig en de positie ervan op de weg. 

4.4.3.8 Spoorwegbelasting 
Indien zich binnen de invloedszone van de vaste waterbouwkundige constructie een spoorweg 
bevindt, wordt rekening gehouden met de belasting afkomstig van het spoorwegverkeer. 
Ter hoogte van de doorgang van een trein wordt over een strookbreedte van 3,0 m een veranderlijke 
belasting van 55 kN/m² voorzien. 

4.4.3.9 Bolderbelasting 
In voorkomend geval bepalen de opdrachtdocumenten de in rekening te brengen bolderbelasting. 
Indien de bolderbelasting niet in de opdrachtdocumenten bepaald wordt, dan mag in geval van 
binnenschepen, afhankelijk van de waterwegklasse, worden uitgegaan van de volgende 
rekenwaarden van de individuele troskrachten: 
- klasse I-II: 150 kN; 
- klasse III-IV: 200 kN; 
- klasse V: 250 kN; 
- klasse VIa: 300 kN; 
- klasse VIb: 350 KN. 
Indien de bolderbelasting niet in de opdrachtdocumenten bepaald wordt, dan mag in geval van 
zeeschepen, afhankelijk van de waterverplaatsing, worden uitgegaan van de volgende rekenwaarden 
van de individuele troskrachten: 
- waterverplaatsing < 20.000 kN; troskracht 100 kN; 
- waterverplaatsing < 100.000 kN; troskracht 300 kN; 
- waterverplaatsing < 200.000 kN; troskracht 600 kN; 
- waterverplaatsing < 500.000 kN; troskracht 800 kN; 
- waterverplaatsing < 1.000.000 kN; troskracht 1.000 kN; 
- waterverplaatsing < 2.000.000 kN; troskracht 2.000 kN; 
- waterverplaatsing < 2.500.000 kN; troskracht 2.500 kN, 
- waterverplaatsing > 2.500.000 kN; troskracht > 2.500 kN. 
De richting van de troskracht is loodrecht op en afgekeerd van de vaste waterbouwkundige 
constructie. 
De aandacht wordt erop gevestigd dat de bolderbelasting kan bestaan uit een samenstel van 
meerdere troskrachten afkomstig van verschillende schepen. 
De hellingshoek van de troskracht met het horizontale vlak wordt volgens de omstandigheden 
realistisch doch veilig benaderd ingeschat. 

4.4.3.10 Haalkom- en/of haalpenbelasting 
In voorkomend geval bepalen de opdrachtdocumenten de in rekening te brengen 
haalkom- en/of haalpenbelasting. 

4.4.3.11 Fender- en/of stootbelasting 
In voorkomend geval bepalen de opdrachtdocumenten de in rekening te brengen 
fender- en/of stootbelasting. 
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4.4.3.12 Golfbelasting 
In voorkomend geval bepalen de opdrachtdocumenten de in rekening te brengen golfbelasting. 

4.4.3.13 Ankerkrachten en veerconstanten 
Voor het dimensioneren van de wapening in de verdeelconstructie wordt rekening gehouden met: 
- de voorspankracht en de dienstlast per anker zoals weergegeven op de opdrachtdocumenten per 

zone of zoals volgt uit de studie van de opdrachtnemer in het geval deze de studie van de 
volledige verankerde constructie doet; 

- de variatie in ankerkracht tijdens de aanspanfase, gebruiksfase en de accidentele fase zoals 
gedefinieerd in SB 260 21-6.6.5.1; 

- de verticale veerconstante van de elastische ondersteuning van de verdeelconstructie: 
- door de damwand afgeleid uit de sectie en de lengte van de damplank; 
- door de fundering afgeleid uit het type fundering; 

- de horizontale veerconstante van de lijnvormige ondersteuning van de verdeelconstructie door 
grond. 
De horizontale veerconstante wordt opgegeven in de opdrachtdocumenten indien enkel het 
dimensioneren van de wapening in de verdeelconstructie nog deel is van de studie van de 
opdrachtnemer en niet de volledige stabiliteitsstudie. 
In geval dat de opdrachtnemer de studie van de volledige verankerde constructie doet, dan volgt 
de horizontale veerconstante uit de studie van de opdrachtnemer, waarbij deze veerconstante 
wordt afgeleid uit de verplaatsing ten gevolge van de voorspanning ter plaatse van het anker. 

 Belastingscombinaties 

De belastingen en waterstanden worden op een oordeelkundige manier gecombineerd. Hierbij 
worden de principes uit de Eurocodes toegepast. 
De te hanteren ψ-factoren voor de veranderlijke belastingen zijn als volgt: 

Belasting ψ0 ψ1 ψ2 
Waterdruk 1,0 1,0 1,0 
Veranderlijke nuttige belasting 0,7 0,6 0,5 
Golfbelasting 0,7 0,3 0 

Tabel 21-4-17 

Op één bepaalde locatie van de kaaimuur staat ofwel de bovenbelasting, ofwel de kraanbelasting, 
ofwel de reachstackerbelasting, ofwel de belasting door de laad- en losinfrastructuur, ofwel de 
wegbelasting, ofwel de spoorwegbelasting; op één bepaalde plaats komen deze belastingen niet 
tegelijk voor. 
Op een moot van de kaaimuur kunnen de bovenbelasting, de kraanbelasting, de 
reachstackerbelasting, de belasting door de laad- en losinfrastructuur, de wegbelasting en de 
spoorwegbelasting bv. wel - naast elkaar - voorkomen. 

4.4.4.1 Droogzetten van vaste waterbouwkundige constructies 
Vaste waterbouwkundige constructie, die in gewapende beton worden uitgevoerd en gedurende hun 
levensduur kunnen drooggezet worden (bijv. betonconstructies van stuwen, sluizen (sluishoofden, 
deurkassen en sluiskolk), pompgemalen, uitwateringsconstructies, …) wordt de situatie tijdens het 
droogzetten beschouwd als een frequente belastingscombinatie en wordt er bijgevolg een 
scheurcontrole voor deze situatie uitgevoerd. Hierbij kan aangenomen worden dat droogzettingen 
enkel zullen plaats vinden onder normale waterstanden (d.w.z. waterstanden met een herhalingstijd 
van 1/10 jaar). 
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4.5 Vlottende steigers 
Een volledige studie houdt in dat de opdrachtnemer alle studies doet van alle onderdelen 
(de funderingen, de onderbouw, de bovenbouw, alle aanhorigheden,…) van de vlottende steiger. 
Een gedeeltelijke studie wordt omschreven in de opdrachtdocumenten. 

 Onderdelen 

De volgende onderwerpen behoren o.a. tot de studie van de opdrachtnemer en worden berekend 
en/of gedetailleerd. De opsomming is richtinggevend, niet-limitatief.  

4.5.1.1 Funderingen en onderbouw van de toegangsbrug 
De bepalingen van SB 260-21-4.2.1.1 zijn van toepassing. 

4.5.1.2 Toegangsbrug 
De bepalingen van SB 260-21-4.2.1.2 zijn van toepassing. 

4.5.1.3 Aanhorigheden van de toegangsbrug en van de landhoofden 
- De leuningen. 
- De opleggingen (vaste opleggingen, taatsvormige opleggingen op het landhoofd, rolopleggingen 

op het ponton onder de brug,…). 
- De brugdekvoegen (sluitplaten). 
- De overloopplaten. 
- De voorzieningen voor de waterafvoer van het brugdek. 
- De voorzieningen voor de waterafvoer ter plaatse van de landhoofden. 
- De taludafwerking naast de landhoofden. 
- De bevestiging van de nutsleidingen aan het brugdek. 
- De voorzieningen voor de verlichting op de brug. 
- Alle overige onderdelen die deel uitmaken van de brug en van de landhoofden. 

4.5.1.4 Ponton en buispalen voor de geleiding van het ponton 
- De buispalen voor de geleiding van het ponton. 
- De volledige structuur van het ponton. 
- De ballast (zie SB 260-32-91) van het ponton. 

4.5.1.5 Aanhorigheden van het ponton 
- De leuningen. 
- Voorzieningen (geleidewielen, wrijfblokken,…) ter hoogte van de buispalen voor de geleiding 

van het ponton. 
- De bolders. 
- De ladders. 
- De wrijf- en aanvaringsbalken. 
- De waterafvoer van het ponton. 
- De bevestiging van de nutsleidingen aan het ponton. 
- De voorzieningen voor de verlichting op het ponton. 
- De markeringen (maximale diepgang en informatie producent). 
- De reddingsboeien. 
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- De slijtlaag 
- Alle onderdelen die deel uitmaken van het ponton. 

 Te bestuderen fasen 

4.5.2.1 Toegangsbrug en landhoofden 
De bepalingen van SB 260-21-4.2.2.1, SB 260-21-4.2.2.2, SB 260-21-4.2.2.5 en SB 260-21-4.2.2.10 
zijn van toepassing. 

4.5.2.2 Ponton en buispalen voor de geleiding van het ponton 
De studie omvat de volledige berekening van het ponton, opengesteld voor het publiek en voor de 
scheepvaart. 
- Het ponton wordt onderzocht voor de verschillende waterstanden. 
- De stabiliteit van het ponton in het water onder volledige en gedeeltelijke voetgangersbelasting 

wordt onderzocht. 
Bijkomend omvat de studie de berekening van de fasen volgens NBN EN 14504 zoals gespecifieerd in 
tabel A.1. 

 Belastingen en rekenpeilen 

4.5.3.1 Belastingen op de toegangsbrug en op de landhoofden  
De bepalingen van SB 260-21-4.2.3 zijn van toepassing. 
De opdrachtdocumenten bepalen het van toepassing zijn van een dienstvoertuig. 
Tenzij de opdrachtdocumenten anders bepalen, is er een risico van een gelijkmatig verdeelde zware 
mensenmenigte en is belastingsmodel 4 (qfk = pv = 5kN/m²) van toepassing zoals bepaald in 
SB 260-21-4.2.3.5.A en NBN EN 14504. In geval er geen risico is van een gelijkmatig verdeelde zware 
mensenmenigte, is in formule (A.1) uit NBN EN 14504 van toepassing waarbij de belaste lengte te 
interpreteren is als de getalswaarde van de kleinste aaneengesloten lengte van de invloedslijn met 
hetzelfde teken. 

4.5.3.2 Belastingen op het ponton en op de buispalen voor de geleiding van het ponton 
Het ponton wordt berekend met de belastingen volgens NBN EN 14504 en wordt aangevuld en/of 
gewijzigd met onderstaande bepalingen. 

4.5.3.2.A PERMANENTE LASTEN 
- De reactiekracht vanwege het eigengewicht en de permanente lasten van de toegangsbrug. 
- Het eigengewicht en permanente lasten van het ponton. 

4.5.3.2.B VERKEERSBELASTINGEN 
- De reactiekracht vanwege de verkeersbelasting op de toegangsbrug (zie SB 260-21-4.5.3.1). 
- De verkeersbelasting op het ponton. Tenzij de opdrachtdocumenten anders bepalen, is er een 

risico van een gelijkmatig verdeelde zware mensenmenigte en is belastingsmodel 4 (qfk = pv = 
5kN/m²) van toepassing zoals bepaald in SB 260-21-4.2.3.5.A en NBN EN 14504. In geval er geen 
risico is van een gelijkmatig verdeelde zware mensenmenigte, is in formule (A.1) uit 
NBN EN 14504 van toepassing. 

4.5.3.2.C BELASTINGEN BIJ HET AANMEREN VAN SCHEPEN 
De belasting bestaat uit een stoot- en wrijvingskracht tijdens het aanmeren van schepen. 
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De opdrachtdocumenten bepalen de tonnenmaat en aanmeersnelheid van het maatgevende schip of 
de door de constructie op te nemen energie afkomstig van schepen bij aanvaring of geleiding tegen 
de constructie. 

4.5.3.2.D BOLDERBELASTING 
De opdrachtdocumenten bepalen de waterverplaatsing en bolderbelasting van het maatgevende 
schip. 

4.5.3.2.E HYDRODYNAMISCHE BELASTINGEN 
De opdrachtdocumenten bepalen de maximale stroomsnelheid. 

4.5.3.2.F WINDBELASTING 
- De reactiekracht vanwege de windbelasting op de toegangsbrug (zie SB 260-21-4.5.3.1). 
- De windbelasting op het ponton. 

4.5.3.2.G OVERIGE BELASTINGEN 
De opdrachtdocumenten bepalen welke overige belastingen in rekening gebracht worden. 
Mogelijke belastingen zijn: 
- De belastingen te wijten aan ijsvorming. 
- De belastingen tengevolge van aanhechting van schelpdieren. 
- … 

4.5.3.3 Rekenpeil van de bodem 
Er wordt rekening gehouden met de onder SB 260-21-3.2.4.2 weergegeven bodempeilen. 
Tenzij anders bepaald in de opdrachtdocumenten, wordt er uitgegaan van 0,5 m ontgronding. 
De bodempeilen worden door de opdrachtnemer verminderd met de waarde van de ontgronding. 
De situatie met ontgronding wordt niet aanzien als een buitengewone situatie. 
Het toetsen van de optredende horizontale vervormingen van de vlottende steigers aan de 
toelaatbare vervormingen moet in de situatie met ontgronding gebeuren. 

4.6 Tunnelconstructies 
Een volledige studie houdt in dat de opdrachtnemer alle studies doet van de bouwput en de 
fundering, de tunnel en de open toegangen en alle aanhorigheden van het kunstwerk. 
Een gedeeltelijke studie wordt omschreven in de opdrachtdocumenten. 

 Onderdelen 

De volgende onderwerpen behoren o.a. tot de studie van de opdrachtnemer en worden berekend 
en/of gedetailleerd. De opsomming is richtinggevend, niet-limitatief. 

4.6.1.1 Fundering en elementen van de bouwput 
(grondmechanische berekening en sterkteberekening) 

- De elementen van de bouwput die blijvend onderdeel uitmaken van de definitieve constructie. 
- De grondkerende constructies. 
- De waterkerende constructies. 
- De funderingsconstructies. 
- Bij funderingspalen kunnen de opdrachtdocumenten verdere bepalingen geven met betrekking 

tot de paalschikking. 
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- Alle onderdelen die deel uitmaken van de bouwput en de fundering. 

4.6.1.2 Tunnel (gesloten gedeelte) 
- De dragende structuur. 
- De eventuele afstempelingen. 
- De vlotplaten. 
- Alle verbindingen. 
- Alle bevestigingsmiddelen en verankeringen. 
- Alle onderdelen die deel uitmaken van de tunnel. 

4.6.1.3 Open toegangen 
- De kerende structuur. 
- De afstempelingen. 
- Alle verbindingen. 
- Alle bevestigingsmiddelen en verankeringen. 
- Alle onderdelen die deel uitmaken van de open toegangen. 

4.6.1.4 Aanhorigheden van de tunnelconstructie 
- De leuningen. 
- De beveiligings- en geleideconstructies. 
- De mootvoegen en –afdichtingen. 
- De waterafvoer en de pompkelders. 
- De doorgang en de bevestiging van de nutsleidingen. 
- De voorzieningen voor de verlichting. 
- Alle onderdelen die deel uitmaken van de aanhorigheden van de tunnelconstructie. 

 Te bestuderen fasen 

4.6.2.1 Tijdelijke bouwfasen 
De berekening van de tunnelconstructie (tunnel en open toegangen) voor alle tijdelijke bouwfasen 
en bij de montage, voor zover deze invloed hebben op de definitieve toestand. Deze berekening 
omvat een nazicht van de (gecumuleerde) spanningen, vervormingen, stabiliteit,... 
In het bijzonder dienen volgende tijdelijke bouwfasen desgevallend te worden beschouwd: 
- Verlies van statisch evenwicht door opdrijven; 
- Ongelijkmatige horizontale gronddrukken door gefaseerde uitvoering; 
- Horizontale gronddrukken zonder gelijktijdige verticale belastingen zolang de permanente 

bovenbelasting (grond, vaste lasten,…) nog niet werkzaam is; 
- Deze opsomming is richtinggevend, niet limitatief. 

4.6.2.2 Belastingsproef 
De opdrachtdocumenten bepalen of een belastingsproef moet worden uitgevoerd en in voorkomend 
geval de belastingsfasen die moeten beschouwd worden. 

4.6.2.3 Kunstwerk opengesteld voor gebruik 
De berekening van het kunstwerk opengesteld voor gebruik. 
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4.6.2.4 Burgerlijke klasse 

4.6.2.4.A BURGERLIJKE KLASSE VOOR VERKEER IN DE TUNNELCONSTRUCTIE 
De omschrijving van het bijzonder voertuig dat in aanmerking wordt genomen als ontwerpbelasting, 
is opgenomen onder het hoofdstuk van de verkeersbelastingen (zie SB 260-21-4.6.3.3.A). 
De opdrachtnemer controleert bijkomend welke bijzondere voertuigen met aslijnen van 150 kN, 
200 kN en 300 kN in de tunnelconstructie kunnen rijden. Dit houdt in dat het maximum aantal 
aslijnen van 150 kN, 200 kN of 300 kN dat in de tunnelconstructie kan rijden, wordt bepaald; het 
bijzonder voertuig bevindt zich alleen in de tunnelconstructie en rijdt met een maximale snelheid 
van 5 km/u. De dwarse positie binnen de tunnelconstructie is de meest gunstige, maar wel met een 
mogelijke dwarse excentriciteit van 0,5 m, tenzij er meer dan drie theoretische rijstroken zijn. In dit 
laatste geval is de mogelijke dwarse excentriciteit 1 m. De samenstelling van deze bijzondere 
voertuigen is zoals gespecificeerd in bijlage A van NBN EN 1991-2 NL:2013. 
Op de overzichtstekening wordt door de opdrachtnemer - met inbegrip van de referentie naar de 
desbetreffende norm - vermeld voor welke verkeersbelasting het kunstwerk voor verkeer in de 
tunnelconstructie ontworpen is, en welke de positie en de samenstelling van de toegelaten 
bijzondere voertuigen met aslijnen van 150 kN, 200 kN en 300 kN zijn.  

4.6.2.4.B BURGERLIJKE KLASSE VOOR VERKEER BOVEN DE TUNNELCONSTRUCTIE 
De omschrijving van het bijzonder voertuig dat in aanmerking wordt genomen als ontwerpbelasting, 
is opgenomen onder het hoofdstuk van de verkeersbelastingen (zie SB 260-21-4.6.3.3.B). 
De opdrachtnemer controleert bijkomend welke bijzondere voertuigen met aslijnen van 150 kN, 
200 kN en 300 kN de tunnelconstructie kunnen overschrijden. Dit houdt in dat het maximum aantal 
aslijnen van 150 kN, 200 kN of 300 kN dat de tunnelconstructie kan overschrijden, wordt bepaald; 
het bijzonder voertuig bevindt zich alleen boven de tunnelconstructie en rijdt met een maximale 
snelheid van 5 km/u. De dwarse positie boven de tunnelconstructie is de meest gunstige, maar wel 
met een mogelijke dwarse excentriciteit van 0,5 m, tenzij er meer dan drie theoretische rijstroken 
zijn. In dit laatste geval is de mogelijke dwarse excentriciteit 1 m. De samenstelling van deze 
bijzondere voertuigen is zoals gespecificeerd in bijlage A van NBN EN 1991-2 NL:2013. 
Op de overzichtstekening wordt door de opdrachtnemer - met inbegrip van de referentie naar de 
desbetreffende norm - vermeld voor welke verkeersbelasting het kunstwerk voor verkeer boven de 
tunnelconstructie ontworpen is, en welke de positie en de samenstelling van de toegelaten 
bijzondere voertuigen met aslijnen van 150 kN, 200 kN en 300 kN zijn.  

 Belastingen en rekenpeilen 

4.6.3.1 Eigen gewicht, permanente lasten, profilerings- en aanpassingsreserve 
De bepalingen van SB 260-21-4.2.3.1 worden van toepassing gesteld, mits inachtneming van de 
hierna volgende bepalingen. 
In de tunnelconstructie wordt de profilerings- en aanpassingsreserve alleen toegepast bij wegverkeer 
en wordt daarenboven alleen beschouwd als ze nadelig werkt. 
Boven de tunnelconstructie wordt de profilerings- en aanpassingsreserve alleen toegepast bij 
wegverkeer. 

4.6.3.2 Grond- en waterdrukken 
De grondkarakteristieken worden bepaald volgens SB 260-21-6.4.1, mits inachtneming van de hierna 
volgende bepaling. 
Voor grond die zich boven het freatisch oppervlak bevindt maar toch vochtig kan zijn, wordt het 
soortelijk gewicht beneden het freatisch oppervlak volgens tabel 2.1 van  
NBN EN 1997-1 ANB:2014 aangehouden, als in dit geval deze aanname nadelig werkt. 
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De grond- en waterdrukken worden berekend volgens de bepalingen van SB 260-21-6.4.3.  
Voor alle tunnelconstructies geldt dat bij de bepaling van het rekenpeil van de waterstand geen 
rekening wordt gehouden met de werking van enig aanwezig draineermassief. 
Tenzij kan worden aangetoond dat het effect verwaarloosbaar is, dient er rekening te worden 
gehouden met het opspaneffect onder de temperatuursbelasting, zijnde een verhoging van de 
zijdelingse gronddruk door opgelegde vervorming van de constructie. 

4.6.3.3 Verkeersbelastingen in geval van wegverkeer 

4.6.3.3.A VERKEER IN DE TUNNELCONSTRUCTIE 
De verkeersbelastingen in de tunnelconstructie worden alleen beschouwd als ze nadelig werken. 
In voorkomend geval worden de bepalingen van SB 260-21-4.2.3.2 van toepassing gesteld. 

 Bijzondere voertuigen (belastingsmodel 3) 
De bepalingen van SB 260-21-4.2.3.2.A worden van toepassing gesteld, waarbij termen zoals “over 
het kunstwerk” of “over de brug” dienen gelezen te worden als “in de tunnelconstructie”. 

 Bijzondere voertuigen voor havengebieden 
De opdrachtdocumenten specificeren de bijzondere voertuigen die in aanmerking moeten worden 
genomen. 

 Belastingsmodel 4 (mensenmenigte)  
Dit belastingsmodel wordt niet beschouwd, tenzij de opdrachtdocumenten het anders vermelden. 

 Belasting op uitkragende fiets- en voetpaden 
Als belasting op uitkragende fiets- en voetpaden waarbij door een fysieke afscheiding de 
aanwezigheid van voertuigen verhinderd is, wordt de belasting van een dienstvoertuig zoals vermeld 
in SB 260-21-4.2.3.5 aangenomen. 

4.6.3.3.B VERKEER BOVEN DE TUNNELCONSTRUCTIE 
De bepalingen van SB 260-21-4.2.3.2 worden van toepassing gesteld. 
De spreiding van verkeerslasten doorheen een grondmassief volgt de bepalingen van 4.9.1 van  
NBN EN 1991-2 NL:2013 en zijn nationale bijlage NBN EN 1991-2 ANB:2011. 

 Bijzondere voertuigen (belastingsmodel 3) 
De bepalingen van SB 260-21-4.2.3.2.A worden van toepassing gesteld, waarbij termen zoals “over 
het kunstwerk” of “over de brug” dienen gelezen te worden als “boven de tunnelconstructie”. 

 Bijzondere voertuigen voor havengebieden 
De opdrachtdocumenten specificeren de bijzondere voertuigen die in aanmerking moeten worden 
genomen. 

 Belastingsmodel 4 (mensenmenigte)  
Dit belastingsmodel wordt niet beschouwd, tenzij de opdrachtdocumenten het anders vermelden. 

 Belasting op uitkragende fiets- en voetpaden 
Als belasting op uitkragende fiets- en voetpaden waarbij door een fysieke afscheiding de 
aanwezigheid van voertuigen verhinderd is, wordt de belasting van een dienstvoertuig zoals vermeld 
in SB 260-21-4.2.3.5 aangenomen. 
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4.6.3.4 Verkeersbelastingen in geval van fiets- en voetgangersverkeer 

4.6.3.4.A VERKEER IN DE TUNNELCONSTRUCTIE 
De verkeersbelastingen in de tunnelconstructie worden alleen beschouwd als ze nadelig werken. 
In voorkomend geval worden de bepalingen van SB 260-21-4.2.3.5 van toepassing gesteld. 

4.6.3.4.B VERKEER BOVEN DE TUNNELCONSTRUCTIE 
De bepalingen van SB 260-21-4.2.3.5 worden van toepassing gesteld. 
De spreiding van verkeerslasten doorheen een grondmassief volgt de bepalingen van 4.9.1 van  
NBN EN 1991-2 NL:2013 en zijn nationale bijlage NBN EN 1991-2 ANB:2011. 

4.6.3.5 Belastingen veroorzaakt door vliegverkeer 
Bij tunnelconstructies onder start- en landingsbanen veroorzaakt het vliegverkeer belastingen op de 
tunnel (gesloten gedeelte), zowel horizontaal als verticaal. 
De opdrachtdocumenten specificeren de belastingen ten gevolge van het vliegverkeer.  

4.6.3.6 Buitengewone/bijzondere belastingen: vallend anker 
De opdrachtdocumenten specificeren de belastingen ten gevolge van een vallend anker.  

4.6.3.7 Buitengewone/bijzondere belastingen: zinkend vaartuig 
De opdrachtdocumenten specificeren de belastingen ten gevolge van een zinkend vaartuig.  

4.6.3.8 Sneeuwbelastingen 
De sneeuwbelasting hoeft niet in rekening te worden gebracht bij tunnelconstructies. 

4.6.3.9 Windbelastingen  
De windbelasting mag verwaarloosd worden indien ten minste één zijde van wand of plaat begrensd 
wordt door grond. 
In de andere gevallen wordt het kunstwerk berekend voor de windbelastingen voorzien in  
SB 260-21-4.2.3.9.  

4.6.3.10 Thermische belastingen 
Het kunstwerk wordt berekend voor de thermische belastingen voorzien in SB 260-21-4.2.3.10. 
Het volgende vereenvoudigde belastingsmodel mag toegepast worden voor de gelijkmatige 
temperatuurscomponent ∆TN en de lineaire temperatuurscomponent ∆TMy op wanden en platen met 
aan één zijde grond: 

Open toegangen ∆TN (°C) ∆TMy (°C) 

Wand < 60 cm 
+30 +15 
-5 -8 

Wand ≥ 60 cm 
+25 +15 
-5 -8 

Plaat (asfalt = 15 cm) 
+25 +7 
-5 -6 

Tunnel (gesloten gedeelte) ∆TN (°C) ∆TMy (°C) 

Wand + plaat (dekking D ≥ 1,5 m) 
+20 +5 
0 -5 
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Open toegangen ∆TN (°C) ∆TMy (°C) 

Wand + plaat (dekking D ≤ 1,5 m) 
30 - 10*D/1,5 8 - 3*D/1,5 
-26 + 26*D/1,5 -15 + 10*D/1,5 

Tabel 21-4-18 

4.6.3.11 Zettingen 
Tenzij anders bepaald in de opdrachtdocumenten, bedraagt, bij constructies opgedeeld in elementen 
(bv. moten), het in rekening te brengen zettingsverschil tussen twee naburige elementen ½ van de 
gemiddelde zetting bij fundering op staal en ⅓ van de gemiddelde zetting bij fundering op palen. 

4.6.3.12 Belastingen door bliksem, brand en aardbeving 
De belastingen door bliksem, brand en aardbeving worden niet beschouwd, behalve indien anders 
bepaald in de opdrachtdocumenten. 

4.6.3.13 Belasting door ontploffing 
De belasting door ontploffing wordt niet beschouwd, behalve voor ADR-tunnels of indien anders 
bepaald in de opdrachtdocumenten. 
Bij ADR-tunnels is de minimum in rekening te brengen ontploffingsbelasting een statisch equivalente 
belasting van + 150 kN/m² en - 100 kN/m², waarbij het plusteken (+) wil zeggen dat de belasting 
gericht is van binnen de structuur naar buiten. 
De belasting door ontploffing dient ondersteund te worden door een risicoanalyse. 

4.6.3.14 Krimp en kruip 
Zie de bepalingen voor beton- of staal-betonconstructies. 

4.6.3.15 Belastingen op grondmassieven 
De belasting op de grondmassieven die zich boven en naast de tunnelconstructie bevinden en waar 
gemotoriseerd verkeer is toegelaten, wordt berekend volgens NBN EN 1991-2 NL:2013, dan wel 
gelijkgesteld aan een gelijkmatig verdeelde, onbeperkt en oneindig deelbare veranderlijke 
karakteristieke belasting van 20 kN/m², waarbij de meest ongunstige belasting primeert. 
Tenzij de hiervoor beschreven belasting meer nadelig is, wordt ter hoogte van de doorgang van een 
zwaar bijzonder voertuig over een strookbreedte van a m een veranderlijke belasting van b kN/m² 
voorzien: 
- bij een zwaar bijzonder voertuig met assen van 150 kN: a = 3,0 m; b = 33 kN/m²; 
- bij een zwaar bijzonder voertuig met assen van 200 kN: a = 3,0 m; b = 45 kN/m²; 
- bij een zwaar bijzonder voertuig met assen van 300 kN: a = 4,5 m; b = 45 kN/m². 
Grondmassieven die zich boven en naast de tunnelconstructie bevinden en waar geen gemotoriseerd 
verkeer mogelijk is, bv. door de aanwezigheid van een permanent obstakel, worden belast met een 
gelijkmatig verdeelde, onbeperkt en oneindig deelbare veranderlijke karakteristieke belasting 
van 10 kN/m². 
Grondmassieven die zich boven en naast de tunnelconstructie bevinden en waar accidenteel 
gemotoriseerd verkeer mogelijk is, maar in normale omstandigheden niet verwacht wordt, worden 
belast met een gelijkmatig verdeelde, onbeperkt en oneindig deelbare veranderlijke karakteristieke 
belasting van 20 kN/m². 
Bij het bepalen van de belastingen op de grondmassieven wordt rekening gehouden met de 
uitvoeringsbelastingen en de kraanbelastingen die tijdens de montage van het kunstwerk kunnen 
aangrijpen. 



 ONTWERP, STUDIE EN BEREKENINGSNOTA'S 

december 2021 standaardbestek 260 versie 2.0a 21-81 

Bij het bepalen van de frequente belastingscombinatie volgens NBN EN 1990+A1 NL:2015 worden de 
hierboven beschreven belastingen op grondmassieven in rekening gebracht met factor ψ1 = 1. 

4.6.3.16 Rekenpeil van de bodem 
Er wordt rekening gehouden met de onder SB 260-21-3.2.5.3 weergegeven bodempeilen. 
Tenzij anders bepaald in de opdrachtdocumenten, wordt er uitgegaan van 0,5 m ontgronding. 
De bodempeilen worden door de opdrachtnemer verminderd met de waarde van de ontgronding. 
Deze situaties worden niet aanzien als buitengewone situaties. 
Het toetsen van de optredende horizontale vervormingen van de tunnelconstructies aan de 
toelaatbare vervormingen moeten in deze situaties gebeuren. 

4.7 Aanvaringsbeveiligingen en geleidewerken 

 Dukdalven 

De opdrachtdocumenten bepalen de op te nemen energie bij aanvaring door een maatgevend schip. 
In voorkomend geval bepalen de opdrachtdocumenten de in rekening te brengen bolderbelasting 
op de bolders die op de dukdalven geplaatst worden. 
De dukdalven worden berekend voor de bolderbelastingen op de bolders die erop bevestigd zijn. 

 Geleidewerken 

De opdrachtdocumenten bepalen de op te nemen energie bij geleiding van een maatgevend schip. 

4.8 Leuningen 

 Leuningen op publiek toegankelijke plaatsen 

Voor leuningen op plaatsen die voor het publiek toegankelijk zijn, gelden de volgende bepalingen. 
De leuning voldoet aan de minimumbelasting van 1 kN/m, gespecificeerd in 4.8, opmerking 2 van 
NBN EN 1991-2 NL:2013. 
Voor het plaatselijk nazicht van de onderdelen van de leuning worden een horizontale puntlast 
Qk = 0,5 kNen een verticale puntlast Qk = 1 kN in aanmerking genomen. Deze belastingen treden niet 
gelijktijdig op. 
De leuning als geheel wordt zo opgevat dat er geen enkele opening voorkomt waardoor een bol met 
100 mm diameter, onderworpen aan een kracht Qk = 0,5 kN ter hoogte van haar middelpunt, 
kan worden doorgedrukt. 
Voor leuningen met gesloten panelen wordt de windbelasting en indien van toepassing de belasting 
door stuwdruk vanwege een onderdoor passerende trein in rekening gebracht. 

 Leuningen op niet publiek toegankelijke plaatsen 

Voor leuningen op plaatsen die niet voor het publiek toegankelijk zijn geldt de minimumbelasting 
voor dienstpaden van 0,8 kN/m, gespecificeerd in 4.8, opmerking 2 van NBN EN 1991-2 NL:2013  

4.9 Deksels en afsluitinrichtingen 

 Kaders en deksels gelegen in de rijweg 

De kaders en deksels die in de rijweg gelegen zijn, voldoen aan de klasse D400 volgens 
NBN EN 124-1:2015 of worden ontworpen voor de voorziene belastingsmodellen van het 
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overschrijdend verkeer. Als minimale belasting geldt een wiellast van 200 kN of een aslast van 400 kN 
volgens belastingsmodel 2 van NBN EN 1991-2 NL:2013  

 Kaders en deksels gelegen in de overgangszone rijweg-voetpad 

De kaders en deksels gelegen in de zone van de greppels en die, gemeten vanaf de boordsteen van 
het voetpad, maximaal tot 0,5 m in de rijweg en tot 0,2 m in het voetpad gelegen zijn, voldoen aan 
de klasse C250 volgens NBN EN 124-1:2015 of worden ontworpen voor de voorziene 
belastingsmodellen van het overschrijdend verkeer. Als minimale belasting geldt een wiellast 
van 150 kN of een aslast van 300 kN volgens belastingsmodel 1 van NBN EN 1991-2 NL:2013. 

 Kaders en deksels gelegen in voetgangerszones en in niet publiek toegankelijke 
ruimtes 

- De kaders en deksels die in de voetgangerszones gelegen zijn waar de accidentele aanwezigheid 
van een voertuig niet uitgesloten is, voldoen aan de klasse B125 volgens NBN EN 124-1:2015 of 
worden ontworpen voor de voorziene belastingsmodellen van het overschrijdend verkeer. 
Als minimale belasting geldt een wiellast van 100 kN of een aslast van 200 kN volgens het voertuig 
in de tweede rijstrook van belastingsmodel 1 van NBN EN 1991-2 NL:2013. 

- De kaders en deksels die in de voetgangerszones en in niet publiek toegankelijke ruimtes gelegen 
zijn waar de accidentele aanwezigheid van een voertuig uitgesloten is, voldoen minimaal aan de 
klasse A15 volgens NBN EN 124-1:2015 of worden ontworpen voor de voorziene 
belastingsmodellen voor voetverkeer van NBN EN 1991-2 NL:2013, met name voor de onderlinge 
exclusieve modellen van: 
- een belasting van 5 kN/m²; 
- een geconcentreerde belasting van 10 kN. 

 Kaders en deksels in beweegbare waterkerende constructies 

De kaders en deksels worden ontworpen voor de belastingen waaraan zij kunnen worden 
blootgesteld, bv. de maximale hydrostatische druk op een deksel in een beweegbare waterkerende 
constructie. 

 Kaders en deksels niet onderhevig aan een belasting 

De kaders en deksels die, bv. door hun ruimtelijke oriëntatie, niet kunnen worden belast, worden 
ontworpen voor een puntlast van minstens 2 kN. 

4.10 Dijken 

 Uit te voeren berekeningen 

De verschillende grenstoestanden die voor elke type dwarsdoorsnede dienen berekend te worden 
zijn: 
- overloop; 
- erosie/overslag; 
- macrostabiliteit; 
- zandmeevoerende wellen (piping). 
Overloop en erosie en overslag dienen berekend te worden gebruik makende van de formules zoals 
uiteengezet in de “Leidraad Zee- en Meerdijken Basisrapport”.  
Elke typedwarsdoorsnede wordt volledig doorgerekend totdat voor elk faalmechanisme een stabiele 
toestand bekomen wordt. 
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 Belastingen  

4.10.2.1 Waterpeilen  

4.10.2.1.A NIET-GETIJDENZONE 
Aan rivierzijde wordt gerekend met het gemiddeld peil. 

4.10.2.1.B GETIJDENZONE 
Aan rivierzijde wordt gerekend met GLW. 

4.10.2.1.C ONTWERP GOG/GGG 
Aan de rivierzijde of GOG-zijde wordt een synthetische storm aangelegd. Deze storm is gebaseerd op 
een stormtij op de rivier. De synthetische storm wordt opgesteld door de afdeling Waterbouwkundig 
Laboratorium van de Vlaamse overheid, departement Mobiliteit en Openbare Werken te Borgerhout 
(WL). 

4.10.2.1.D GRONDWATERPEIL 
Aan landzijde wordt het grondwaterpeil op het peil gehouden zoals opgemeten in het 
grondonderzoek. Indien deze gegevens niet voorhanden zijn, wordt voor de waterstand kant land het 
volgende genomen:  
- voor de stabiliteitsberekeningen wordt de waterstand gelijk genomen aan het maaiveld; 
- voor de controle op piping wordt een waterstand in de gracht gelijk aan 0,5 m onder het maaiveld 

genomen. 

4.10.2.1.E WATERPEIL DOORHEEN HET DIJKLICHAAM 
Het verloop van de freatische lijn, stijghoogtes en waterspanningen wordt berekend met een 
stromingsprogramma. Indien dit niet gebeurt, dient een veilige aanname gedaan te worden. Het 
waterpeil aan de landzijde wordt dan horizontaal doorgetrokken tot aan het riviertalud of (indien 
aanwezig) de onderkant van de steenbestorting op het riviertalud. 
Freatische lijn, stijghoogtes en waterspanningen dienen ook berekend te worden tijdens de val van 
de waterstand bij een getijdecyclus. Het water blijft dan immers hangen in de dijk wat nadelig is voor 
de stabiliteit aan rivier-, GOG- of GGG-zijde. 
Bij het gebruik van stromingsprogramma’s dient aandacht besteed te worden aan de keuze van de 
boundary condities omdat deze een belangrijke invloed hebben op de berekeningen. Aan de hand 
van een aantal controleberekeningen met keuze van verschillende randvoorwaarden dient 
aangetoond te worden welke randvoorwaarden aanleiding geven tot de meest correcte berekening. 

4.10.2.2 Verkeersbelasting jaagpad 
Op de dijken waar een weg is gelegen is een verkeersbelasting van 15 kN/m² in rekening gebracht 
over een breedte van 2,5 m.  

  Opdelen van het dijktracé in verschillende typedwarsprofielen 

Op basis van de informatie uit de opdrachtdocumenten en het bestaande grondonderzoek dient de 
opdrachtnemer het dijktracé onder te verdelen in een aantal typedwarsprofielen. Een overzicht 
hiervan dient te worden gebundeld in een verslag dat ter goedkeuring wordt overgemaakt aan de 
aanbestedende overheid. Dit verslag dient als basis voor de latere berekeningen. 
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5 CONSTRUCTIEVE SCHIKKINGEN EN ONTWERPBEPALINGEN  

5.1 Constructieve schikkingen en ontwerpbepalingen met betrekking tot de 
duurzaamheid 

 De ontwerplevensduur 

5.1.1.1 Ontwerplevensduur voor nieuwe kunstwerken 
De ontwerplevensduur van de constructie bedraagt 100 jaar. 

5.1.1.2 Ontwerplevensduur voor aanpassingen aan bestaande kunstwerken 
De ontwerplevensduur van de constructie wordt opgegeven in de opdrachtdocumenten. 

 Ontwerp en detaillering met aandacht voor de duurzaamheid 

Bij het ontwerp en de detaillering wordt aandacht geschonken aan de duurzaamheid door: 
- de aanwending van duurzame materialen en onderhoudsarme detailleringen; 
- een degelijke afdichting; 
- een goede afwatering: de constructie wordt ontworpen zodat er geen water kan blijven staan; 

Hiervoor wordt primair gekeken naar een aangepaste vormgeving van de constructie en -
onderdelen en naar constructieonderdelen die onder een voldoende afwaterende helling 
geplaatst worden. Op plaatsen waar nadien alsnog water kan verzamelen, worden o.a. de nodige 
afwateringsgaten voorzien; 

- het appliceerbaar maken van een degelijke corrosiebescherming: d.w.z. dat het ontwerp zodanig 
wordt geconcipieerd dat in alle zones een corrosiebescherming volgens de eisen van SB 260-33 
kan aangebracht worden. Tevens voldoet het ontwerp aan de basiscriteria voor het ontwerp van 
staalconstructies volgens NBN EN ISO 12944-3:2018 om voortijdige corrosie en degradatie van de 
coating of structuur te voorkomen door de juiste detaillering van de staalstructuur; 

- de bereikbaarheid voor onderhoud en inspectie; 
- de mogelijkheid tot vervangen. 

5.1.2.1 Bijkomende bepalingen voor bruggen  
- Bij het ontwerp van bruggen met meerdere overspanningen worden de overspanningen zo 

gekozen dat negatieve oplegreacties in de mate van het mogelijke vermeden worden. 

5.2 Beton, wapening en voorspanning 

 Keuze van de sterkteklassen voor het beton 

De sterkteklassen worden als volgt bepaald in functie van het toepassingsgebied en de 
omgevingsklasse. Indien de opdrachtdocumenten geen verdere meldingen maken, zijn de volgende 
sterkteklassen aan te wenden. De overeenkomstige omgevingsklassen (normale combinaties) 
worden tussen haakjes vermeld. Andere combinaties tussen sterkteklassen en omgevingsklassen zijn 
eventueel mogelijk, voor zover zij ook uitvoerbaar en toelaatbaar zijn. 

C 12/15 Alle betonsoorten zonder specifieke structurele functie, zoals schraal beton voor 
werkvloeren, hellingsbeton, isolatiebeton en dergelijke (E0). 

C 25/30 Beton voor in de grond gevormde heipalen, boorpalen, schroefpalen en diepwanden 
(EE1/EE2). 
Beton voor het volstorten van valse putten (EE1). 
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Beton voor het opvullen van buispalen (EE1). 
Beton voor ter plaatse gestort beton onder de verharding van voetpaden en fietspaden 
van kunstwerken (EE2). 
Beton voor de plaatsing van referentieverkenmerken (EE3). 

C 30/37  Beton voor in de grond gevormde heipalen, boorpalen, schroefpalen en diepwanden 
(ES1/ES2). 
Beton voor geprefabriceerde heipalen in gewapend beton (EE1/EE2). 
Beton voor de taludbekleding, de steungreppels van de taludbekleding, het banket 
tussen landhoofdbalk en taludbekleding, de steungreppels en de woelkamers (EE3). 
Beton voor de elementen van massieven in gewapende grond (EE3). 
Beton voor tunnelconstructies (EE3). 
Beton voor de onderbouw van de kunstwerken (funderingszolen, pijlers en 
landhoofden), kokerbruggen, portaalbruggen, vleugelmuren en keermuren (EE3). 
Beton voor vlotplaten (EE3). 
Beton voor breedplaten in gewapend beton (EE3). 
Beton voor de bovenbouw van ter plaatse gestorte kunstwerken in gewapend beton 
(EE3). 
Beton voor gewapend beton voor de brugdekplaat en de dwarsdragers van 
kunstwerken met gemengde brugliggers staal-beton, voorgebogen liggers of 
geprefabriceerde liggers (EE3). 
Beton voor het nivelleringsbeton van de brugdekplaat in gewapend beton (EE3). 
Beton voor de solidair met het kunstwerk verbonden beveiligingsconstructies in 
gewapend beton (EE3). 
Beton voor balken voor bermbeveiliging en beton voor beveiligingsconstructies type 
New Jersey (EE4-A). 
Beton voor gewapend beton van kespen van keerwanden (damwanden, 
diepwanden, …) in waterbouwkundige constructies (EE3, ES2). 
Beton voor gewapend beton van kaaiverhardingen op volle grond of op palen (EE3, 
ES2). 
Beton voor gewapend beton van vloerplaten van steigers (EE3, ES2). 
Zichtbaar blijvend beton voor structurele of niet-dragende elementen welke ter plaatse 
worden uitgevoerd (EE3). 

C 35/45 Beton voor in de grond gevormde heipalen, boorpalen, schroefpalen en diepwanden 
(ES3/ES4). 
Beton voor geprefabriceerde heipalen in gewapend beton (ES3/ES4). 
Beton voor de elementen van massieven in gewapende grond (EE4/ES4).  
Beton voor tunnelconstructies (EE4/ES4). 
Beton voor dakplaten van tunnels in voorgespannen beton of met naspanning 
(EE3/EE4/ES4). 
Beton voor de onderbouw van de kunstwerken (funderingszolen, pijlers en 
landhoofden), kokerbruggen, portaalbruggen, vleugelmuren en keermuren 
(EE4/ES3/ES4). 
Beton voor de ommanteling in de fabriek van voorgebogen stalen balken of voor de 
ommanteling op de bouwplaats van dat deel van de voorgebogen stalen balken dat niet 
in de fabriek werd uitgevoerd (EE4/ES4). 
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Beton voor de bovenbouw van ter plaatse gestorte kunstwerken in gewapend beton 
(EE4/ES4). 
Beton voor brugdekken in voorgespannen beton of met naspanning (EE3/EE4/ES4). 
Beton voor breedplaten in gewapend beton (EE4/ES4). 
Beton voor gewapend beton voor de brugdekplaat en de dwarsdragers van 
kunstwerken met gemengde brugliggers staal-beton, voorgebogen liggers of 
geprefabriceerde liggers (EE4/ES4). 
Beton voor het nivelleringsbeton van de brugdekplaat in gewapend beton, 
voorgespannen beton of met naspanning (omgevingsklasse van het brugdek, zijnde EE3, 
EE4 of ES4). 
Beton voor de solidair met het kunstwerk verbonden beveiligingsconstructies in 
gewapend beton (EE4/ES4). 
Beton voor gewapend beton van kespen van keerwanden (damwanden, diepwanden,…) 
in waterbouwkundige constructies (EE4, ES3, ES4). 
Beton voor gewapend beton van kaaiverhardingen op volle grond of op palen (EE4). 
Beton voor gewapend beton van vloerplaten van steigers (EE4). 
Zichtbaar blijvend beton voor structurele of niet-dragende elementen welke ter plaatse 
worden uitgevoerd (EE4/ES4). 
Beton voor constructief spuitbeton (EE4/ES4). 
Beton voor het inbetonneren van brugdekvoegen (EE4-A). 
Beton voor in de grond gevormde palen ( heipalen, boorpalen, schroefpalen en 
diepwanden), die achteraf (gedeeltelijk) worden uitgegraven (EE4/ES3/ES4). 

C 40/50 Beton voor geprefabriceerde heipalen in voorgespannen beton (EE1/EE2). 
Beton voor dakplaten van tunnels in voorgespannen beton of met naspanning 
(EE3/EE4/ES4). 
Beton voor brugdekken in voorgespannen beton of met naspanning (EE3/EE4/ES4). 
Beton voor het nivelleringsbeton van de brugdekplaat in voorgespannen beton of met 
naspanning (omgevingsklasse van het brugdek, zijnde EE3, EE4 of ES4). 

C 45/55  Beton voor geprefabriceerde voorgespannen brugliggers (EE3/EE4/ES4). 
Beton voor de ommanteling in de fabriek van voorgebogen stalen balken (EE4/ES4). 

C 50/60 Beton voor geprefabriceerde voorgespannen brugliggers (EE3/EE4/ES4). 
Tabel 21-5-1 

 Betondekking  

5.2.2.1 Betondekking van ter plaatse gestort beton  
Indien de opdrachtdocumenten geen verdere meldingen maken, zijn de volgende betondekkingen te 
respecteren. 
De vermelde dekking is geldig voor een ontwerplevensduur van 100 jaar. 
Bij gebruik van corrosievast betonstaal zijn de voorgeschreven betondekkingen geldig, tenzij de 
opdrachtnemer aantoont dat de vermindering van dekking de levensduur van het kunstwerk niet 
verkort. 
Indien de ontwerplevensduur is vastgelegd op 50 jaar dan mogen de waarden uit de hieronder 
vermelde tabel als volgt worden aangepast: 
- de minimumbetondekkingen worden met 10 mm verminderd, evenwel met een ondergrens van  

10 mm; 



 ONTWERP, STUDIE EN BEREKENINGSNOTA'S 

december 2021 standaardbestek 260 versie 2.0a 21-87 

- de nominale betondekkingen worden in dezelfde mate verminderd als de 
minimumbetondekkingen, behalve bij beton direct gestort op of tegen de grond (diepwanden, in 
de grond gevormde palen), waar de nominale betondekking op 75 mm gehouden wordt; 

- hieruit volgt dat de toleranties behouden blijven, behalve bij beton direct gestort op of tegen de 
grond, waar de tolerantie in min overeenkomstig dient te worden vergroot. 
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EE1/EE2 < C 35/45   35 75 -40/+10       
≥ C 35/45   30 75 -45/+10       

ES1 < C 40/50   50 75 -25/+10       
≥ C 40/50   45 75 -30/+10       
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Bruggen, tunnels, 
vleugelmuren, 
keerconstructies, 
kaaimuren,… 

EI < C 30/37   25 35 -10/+10 35 45 -10/+10 
< C 30/37 X 20 30 -10/+10 30 40 -10/+10 
≥ C 30/37   20 30 -10/+10 30 40 -10/+10 
≥ C 30/37 X 15 25 -10/+10 25 35 -10/+10 

EE1/EE2 < C 35/45   35 45 -10/+10 45 55 -10/+10 
< C 35/45 X 30 40 -10/+10 40 50 -10/+10 
≥ C 35/45   30 40 -10/+10 40 50 -10/+10 
≥ C 35/45 X 25 35 -10/+10 35 45 -10/+10 

EE3 < C 40/50   40 50 -10/+10 50 60 -10/+10 
< C 40/50 X 35 45 -10/+10 45 55 -10/+10 
≥ C 40/50   35 45 -10/+10 45 55 -10/+10 
≥ C 40/50 X 30 40 -10/+10 40 50 -10/+10 

ES2 < C 40/50   45 55 -10/+10 55 65 -10/+10 
< C 40/50 X 40 50 -10/+10 50 60 -10/+10 
≥ C 40/50   40 50 -10/+10 50 60 -10/+10 
≥ C 40/50 X 35 45 -10/+10 45 55 -10/+10 

ES1 < C 40/50   50 60 -10/+10 60 70 -10/+10 
< C 40/50 X 45 55 -10/+10 55 65 -10/+10 
≥ C 40/50   45 55 -10/+10 55 65 -10/+10 
≥ C 40/50 X 40 50 -10/+10 50 60 -10/+10 

ES3 < C 45/55   50 60 -10/+10 60 70 -10/+10 
< C 45/55 X 45 55 -10/+10 55 65 -10/+10 
≥ C 45/55   45 55 -10/+10 55 65 -10/+10 
≥ C 45/55 X 40 50 -10/+10 50 60 -10/+10 

EE4/ES4 < C 45/55   55 65 -10/+10 65 75 -10/+10 
< C 45/55 X 50 60 -10/+10 60 70 -10/+10 
≥ C 45/55   50 60 -10/+10 60 70 -10/+10 
≥ C 45/55 X 45 55 -10/+10 55 65 -10/+10 

Vlotplaten EE3 < C 40/50 X 35 45 -10/+10 45 55 -10/+10 
Tabel 21-5-2 

5.2.2.2 Betondekking van geprefabriceerd beton  
Indien de opdrachtdocumenten geen verdere meldingen maken, zijn de volgende betondekkingen te 
respecteren. 
De vermelde dekking is geldig voor een ontwerplevensduur van 100 jaar. 
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Bij gebruik van corrosievast betonstaal zijn de voorgeschreven betondekkingen geldig, tenzij de 
opdrachtnemer aantoont dat de vermindering van dekking de levensduur van het kunstwerk niet 
verkort. 
Indien de ontwerplevensduur is vastgelegd op 50 jaar dan mogen de waarden uit de hieronder 
vermelde tabel als volgt worden aangepast: 
- de minimumbetondekkingen worden met 10 mm verminderd, evenwel met een ondergrens van  

10 mm; 
- de nominale betondekkingen worden in dezelfde mate verminderd als de 

minimumbetondekkingen; 
- hieruit volgt dat de toleranties behouden blijven. 
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Heipalen 
EE1/EE2 

< C 35/45  30 35 -5/+5 40 45 -5/+5 
≥ C 35/45  25 30 -5/+5 35 40 -5/+5 

ES1 
< C 40/50  45 50 -5/+5 55 60 -5/+5 
≥ C 40/50  40 45 -5/+5 50 55 -5/+5 

Voorgespannen 
brugliggers 

EE3 ≥ C 45/55  30 35 -5/+5 40 45 -5/+5 
EE4 ≥ C 45/55  45 50 -5/+5 55 60 -5/+5 

Breedplaten 
EE3 

< C 40/50 X 30 30 -0/+5    
≥ C 40/50 X 25 25 -0/+5    

EE4 
< C 45/55 X 45 45 -0/+5    
≥ C 45/55 X 40 40 -0/+5    



ONTWERP, STUDIE EN BEREKENINGSNOTA'S  

21-90 standaardbestek 260 versie 2.0a december 2021 

    O
m

ge
vi

ng
sk

la
ss

e 

St
er

kt
ek

la
ss

e 

Pl
aa

tv
or

m
ig

? 

Betondekking op 
betonstaal (mm) 

Betondekking 
op voorspanstaal 
(mm) 

M
in

im
um

- 

N
om

in
al

e 

To
le

ra
nt

ie
 

M
in

im
um

- 

N
om

in
al

e 

To
le

ra
nt

ie
 

Overige 
structuurelementen 

EI 

< C 30/37   20 25 -5/+5 30 35 -5/+5 
< C 30/37 X 15 20 -5/+5 25 30 -5/+5 
≥ C 30/37  15 20 -5/+5 25 30 -5/+5 
≥ C 30/37 X 10 15 -5/+5 20 25 -5/+5 

EE1/EE2 

< C 35/45  30 35 -5/+5 40 45 -5/+5 
< C 35/45 X 25 30 -5/+5 35 40 -5/+5 
≥ C 35/45  25 30 -5/+5 35 40 -5/+5 
≥ C 35/45 X 20 25 -5/+5 30 35 -5/+5 

EE3 

< C 40/50  35 40 -5/+5 45 50 -5/+5 
< C 40/50 X 30 35 -5/+5 40 45 -5/+5 
≥ C 40/50  30 35 -5/+5 40 45 -5/+5 
≥ C 40/50 X 25 30 -5/+5 35 40 -5/+5 

ES2 

< C 40/50  40 45 -5/+5 50 55 -5/+5 
< C 40/50 X 35 40 -5/+5 45 50 -5/+5 
≥ C 40/50  35 40 -5/+5 45 50 -5/+5 
≥ C 40/50 X 30 35 -5/+5 40 45 -5/+5 

ES1 

< C 40/50  45 50 -5/+5 55 60 -5/+5 
< C 40/50 X 40 45 -5/+5 50 55 -5/+5 
≥ C 40/50  40 45 -5/+5 50 55 -5/+5 
≥ C 40/50 X 35 40 -5/+5 45 50 -5/+5 

ES3 

< C 45/55  45 50 -5/+5 55 60 -5/+5 
< C 45/55 X 40 45 -5/+5 50 55 -5/+5 
≥ C 45/55  40 45 -5/+5 50 55 -5/+5 
≥ C 45/55 X 35 40 -5/+5 45 50 -5/+5 

EE4/ES4 

< C 45/55  50 55 -5/+5 60 65 -5/+5 
< C 45/55 X 45 50 -5/+5 55 60 -5/+5 
≥ C 45/55  45 50 -5/+5 55 60 -5/+5 
≥ C 45/55 X 40 45 -5/+5 50 55 -5/+5 

Tabel 21-5-3 

 Wapening 

5.2.3.1 Betonstaal 
Het betonstaal beantwoordt aan de voorschriften van SB 260-25-2.  
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Geribde koudvervormde draad (DE 500 BS) mag niet gebruikt worden voor bruggen en constructies 
onderhevig aan verkeersbelastingen. 

5.2.3.1.A VLOEIGRENS 
De aangenomen fyk wordt vermeld in de opdrachtdocumenten of volgt uit de studie. 
Onafhankelijk van de gekozen waarde van fyk is er steeds voldaan aan de geldende regels voor de 
scheurbeheersing. 

5.2.3.1.B OVERLAPPINGS- EN VERANKERINGSLENGTES 
Voor de bepaling van de overlappings- en verankeringslengtes wordt uitgegaan van de 
in de berekening aangenomen fyk. 

5.2.3.1.C MINIMUMDIAMETER VAN DE BUIGDOORN EN MINIMUMBUIGSTRAAL 
De minimum doorndiameter waarover een wapeningsstaaf wordt geplooid, zorgt er voor dat er geen 
buigingsscheuren ontstaan in de staaf en dat er geen schade (verbrijzelen, splijten) optreedt aan het 
beton dat zich in de bocht van de gebogen staaf bevindt. 

 Vermijden schade aan de wapening 
De minimumdiameter van de buigdoorn voor niet-gelaste staven en draden is conform tabel 8.1N 
van NBN EN 1992-1-1:2005 (+AC:2010) en wordt hieronder in tabel 21-5-4 aangevuld met de 
overeenstemmende minimumbuigstraal van het hart van de wapening. 

Staafdiameter Minimum doorndiameter 
voor ombuigingen, haken en 
haarspelden 

Minimumbuigstraal (*) 

∅ ≤ 16 mm 4 ∅ 2,5 ∅ 

∅ > 16 mm 7 ∅ 4 ∅ 
Tabel 21-5-4 
(*) overeenstemmende minimumbuigstraal van het hart van de wapening 
Voor gelaste gebogen wapening en voor wapeningsnetten gebogen na het lassen, is eveneens aan de 
eisen van tabel 21-5-5 en conform tabel 8.1N van NBN EN 1992-1-1:2005 (+AC:2010) voldaan. 

Minimumdoorndiameter 

 
 

5 ∅ d ≥ 3∅ : 5 ∅ 
d < 3∅ of lassen binnen de buigzone: 20 ∅ 

OPMERKING: De doorndiameter mag voor lassen binnen de buigzone zijn verminderd tot 5 ∅, 
als het lassen is uitgevoerd in overeenstemming met EN ISO 17660. 

Tabel 21-5-5 

 Vermijden schade aan het beton 
De doorndiameter hoeft met betrekking tot het vermijden van het bezwijken van het beton niet te 
zijn gecontroleerd indien aan het volgende is voldaan: 
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- Ofwel vereist de verankering van de staaf geen staafdeel met een lengte groter dan 5∅ voorbij 
het gebogen deel van de staaf. 

- Ofwel is de staaf niet nabij de rand van het element (plooivlak van de staaf dicht bij een 
buitenvlak van het element) gelegen en is er in het gebogen deel van de staaf een dwarsstaaf 
met diameter ≥ ∅ aanwezig. 

In andere gevallen behoort de doorndiameter ∅m,min te zijn vergroot in overeenstemming met 
formule (8.1) uit NBN EN 1992-1-1:2005 (+AC:2010): 
∅m,min ≥ Fbt ((1/ab) + 1/(2∅)) / fcd 
waarin: 
- Fbt is de trekkracht in uiterste grenstoestand door uiterste belastingen in een staaf of in een groep 

van staven die elkaar raken bij het begin van de ombuiging; 
- ab is voor een gegeven staaf (of een groep van elkaar rakende staven) de helft van de hartafstand 

van de staven (of een groep van staven) loodrecht op het vlak van de ombuiging. Voor een staaf 
of een groep van staven dichtbij de rand van het element behoort voor ab de dekking 
vermeerderd met ∅/2 te zijn genomen. 

Voor de waarde van fcd behoort geen grotere waarde te zijn genomen dan die voor sterkteklasse 
C55/67. 

5.2.3.2 Minimumwapening van betonconstructies 
Langs alle vlakken moet een gekruist wapeningsnet aanwezig zijn. Per vlak bevat iedere 
wapeningsrichting een wapeningsdoorsnede die minstens gelijk is aan de grootste van de 
hiernavolgende waarden: 
- 0,06 % van de brutodoorsnede; 
- 20 % van de wapeningsdoorsnede in de andere wapeningsrichting; 
- een staaf van diameter 10 mm alle 200 mm; deze diameter wordt voor de eerste 3 m bij 

krimpverhinderde constructiedelen (ingeklemd pijlerlichaam, kokerwand, dakplaat enz.) verhoogd 
tot 14 mm in geval van betondiktes van hoogstens 0,50 m en tot 16 mm in geval van betondiktes 
van meer dan 0,50 m. De wapeningshoeveelheid die overeenkomt met de staven diameter 
14 mm of 16 mm alle 200 mm, mag worden gerealiseerd met staven van kleinere diameter met 
een ondergrens evenwel van 10 mm. 

5.2.3.3 Uitstekende wapening bij palen 
Als de paalfundering wordt uitgerekend in de hypothese dat de paalkoppen scharnierend verbonden 
zijn met de funderingszool, dan wordt de langswapening van de palen over een lengte die minstens 
gelijk is aan de verankeringslengte, in de funderingszool ingewerkt. 
Als de paalfundering wordt uitgerekend in de hypothese dat de paalkoppen ingeklemd zijn in de 
funderingszool, dan wordt de langswapening van de palen over een lengte die minstens gelijk is aan 
de overlappingslengte, in de funderingszool ingewerkt. 

5.2.3.4 Minimumwapening van in de grond gevormde palen 
De palen bevatten een minimumlangswapening die voldoet aan de voorschriften van 9.8.5 van 
NBN EN 1992-1-1:2005 (+AC:2010) + NBN EN 1992-1-1 ANB:2010. 
De langswapeningen lopen door over de gehele paallengte en hebben een minimale diameter 
van 16 mm. De vrije ruimte tussen twee naburige langswapeningen is ten hoogste 200 mm, gemeten 
langs de omtrek; het kleinste aantal langswapeningen is 6. 
De minimumdiameter van de dwarswapeningen bedraagt 10 mm. De as op as afstand 
van twee naburige dwarswapeningen is niet groter dan de helft van de diameter van de 
wapeningskorf. 
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5.2.3.5 Wapening van stalen buispalen: wapening in de betonprop voor de krachtsoverdracht 
Ingeval tussen de buispaal en het op te betonneren deel krachten worden overgedragen, gelden 
bijkomend de bepalingen van SB 260-21-5.3.2. 
In het bijzonder in de overgang van staal- naar betonconstructie wordt de nodige betondekking 
gerespecteerd. 
De wapening in de betonprop van de buispalen voldoet aan de bepalingen voor de 
minimumwapening van in de grond gevormde palen. 

 Voorspankanalen voor voorspanstaal 

Het ontwerp houdt rekening met de uitwendige diameter van de omhulling bij de bepaling van de 
betondekking erop. 
De inwendige diameter van de voorspankanalen is afhankelijk van het kabeltype: de inwendige 
dwarsdoorsnede van die kanalen is 2 tot 2,5 keer groter dan de totale dwarsdoorsnede van de 
voorspanwapening (dradenbundel, strengenbundel of staaf). 
Bovendien is deze diameter minstens 10 mm groter dan deze van de voorspanwapening. Bij verticale 
kanalen wordt dit verschil verhoogd tot 15 mm. 
De diameter van een voorspanwapening is, bij overeenkomst, gelijk aan de diameter van een cirkel 
met dezelfde oppervlakte als de totale dwarsdoorsnede van de voorspanwapening. 

 Geprefabriceerd beton 

5.2.5.1 Geprefabriceerde voorgespannen brugliggers 
Zie SB 260-25-8.1. 

5.2.5.2 Breedplaten van gewapend beton voor het vervaardigen van brugdekken en voor 
constructies van burgerlijke bouwkunde 

Zie SB 260-25-8.2. 

5.2.5.3 Andere structuurelementen 
Zie SB 260-25-8.3. 

5.3 Geotechnische constructie-elementen en constructies 

 Funderingen op palen 

Naar achter gehelde palen (helling groter dan 1/10) die uitsteken voorbij de constructie die erop 
gefundeerd is, zijn verboden bij grondkerende constructies, om te vermijden dat deze palen 
zijdelings belast worden. 
De tussenafstand hart op hart van de paalvoeten is minstens gelijk aan driemaal de diameter van de 
paalvoet. De tussenafstand hart op hart van kruisende palen is minstens gelijk aan tweemaal de 
diameter van de paalvoet tijdens het inbrengen. 
Ter plaatse van de aslijn van de palen bedraagt de dikte van de funderingszool (verticaal gemeten) 
minstens 0,75 m. 
Bij ontlastingsvloeren van vaste waterbouwkundige constructies bedraagt de dikte ter plaatse van de 
aslijn van de palen (verticaal gemeten) minstens 0,60 m. 
De horizontale afmetingen van de funderingszolen en van de ontlastingsvloeren zijn zodanig dat de 
zijvlakken minstens 0,20 m voorbij de theoretische omtrek van de palen uitsteken. 
De aanzetpeilen vermeld op de opdrachtdocumenten blijven vermoedelijk tot het definitief 
funderingspeil is vastgesteld volgens SB 260-24-1.1.1.2.B. 
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Bij de berekening van de fundering wordt rekening gehouden met de maximum toegelaten 
afwijkingen op de inplanting van de palen volgens SB 260-24-1.1.1.3.A. 

 Opgelaste verbindingsmiddelen 

In het specifieke geval van een stalen buispaal waarbij geen trekkracht wordt overgedragen via de 
gewapende betonprop tussen betonnen bovenstructuur en stalen buispaal, is een alternatieve 
detaillering volgens NBN EN 1993-5 NL:2011 figuur 7.1 (links) toegelaten waarbij er geen 
wapeningsstaven of deuvels worden gelast aan de stalen buispaal. De opdrachtnemer toont hiervoor 
aan dat de momentsoverdracht via de gewapende betonprop tussen betonnen bovenstructuur en 
stalen buispaal kan gerealiseerd worden zonder opgelaste wapeningsstaven of deuvels. 
Ingeval tussen een stalen geotechnisch constructie-element (buispaal, damplank,…) en het 
ertegenaan gestorte beton verbindingsmiddelen nodig zijn voor de krachtsoverdracht, kan dit op één 
van de volgende manieren gerealiseerd worden. 

5.3.2.1 Opgelaste wapeningsstaven 
Het betonstaal beantwoordt aan de voorschriften van SB 260-25-2. 
Er wordt minimum een wapening met diameter 12 mm alle 200 mm voorzien. 
Voor het ontwerp van de lassen zijn de voorschriften van NBN EN ISO 17660-1:2007 van toepassing 
(minimum laslengte, minimum lasdikte,…). 

5.3.2.2 Opgelaste deuvels 
De bepalingen van SB 260-26-1.2 Art. 5.7 zijn van toepassing. 

5.3.2.3 Opgelaste verankeringen uit plaatstaal met “zwaluwstaart” 
Het plaatstaal is minimum in S355J0 volgens SB 260-26-1. 
De verankeringen bestaan minimaal uit plaatstaal 300 x 30 x 10 mm. Er worden minstens 2 
verankeringen om de 700 mm geplaatst. Het uiteinde van de ankering wordt uitgevoerd als 
“zwaluwstaart” over minstens 50 mm. 
Het lassen gebeurt in overeenstemming met de bepalingen van SB 260-26-1. 

5.4 Betonconstructies 

 Werkvloeren onder betonconstructies 

Onder de betonconstructies die met hun ondervlak in aanraking komen met de grond, wordt een 
werkvloer in ongewapend beton aangebracht van minstens 0,10 m dikte. Deze werkvloer steekt in 
alle richtingen 0,10 m buiten de betonconstructie. 

 Pijlers, landhoofden, vleugelmuren en keermuren 

De pijlers zijn aan de basis ingeklemd in de zool. 
De zolen van pijlers of landhoofden onder eenzelfde reeks opleggingen worden star aan elkaar 
verbonden per eventuele brughelft. 
De scheenmuur op de landhoofden heeft een dikte van minimaal 0,30 m (en bij voorkeur zelfs 
0,60 m); ze wordt aan de landhoofduiteinden opgekeerd zodanig dat de opleggingen op de 
landhoofden aan het zicht onttrokken worden. 
De dikte van vleugelmuren en keermuren is minstens 0,40 m. 
Bij uitkragende vleugelmuren bedraagt de lengte van de kraagarm hoogstens 6 m. 
Achter de landhoofden, vleugelmuren en keermuren die grondkerend zijn, wordt een drainering 
voorzien. 
Funderingszolen worden in alle punten van minstens 0,50 m grondbedekking voorzien. 



 ONTWERP, STUDIE EN BEREKENINGSNOTA'S 

december 2021 standaardbestek 260 versie 2.0a 21-95 

Funderingen in een waterweg of nabij de oevers worden tegen ontgronding beschermd met een 
stalen damwand. De damplanken hebben een dikte van minstens 8 mm en hebben een I/v groter dan 
of gelijk aan 700 cm³/m. 

 Vlotplaten 

Bij vaste constructies, waarbij de aanvulling achteraf onderhevig is aan het verkeer, worden 
vlotplaten voorzien. 

 Kelders 

De kelders worden zo ontworpen dat alle delen het kunstwerk en van de elektromechanische 
uitrusting gemakkelijk bereikbaar zijn voor het onderhoud (toegangstrappen voorzien van leuningen 
enz.). 
In de kelders worden openingen voorzien op de plaatsen die overeenstemmen met uitsparingen of 
openingen voor het leggen van leidingen buiten de kelders. Deze openingen worden langs de 
grondzijde van de kelder waterdicht afgesloten. 
In de kelders worden sokkels (hoogte +/- 100 mm) voorzien voor het plaatsen van de 
elektromechanische uitrusting.  
De kelders worden voorzien van een volledig afgesloten ruimte (toegang via een waterdichte deur) 
voor het aanbrengen van de hoogspanning. 
Er wordt rekening gehouden met de voorzieningen voor het waterdicht maken van kelders zoals 
beschreven bij waterdichting van stortnaden volgens SB 260-25-6.1.1.2.C. 
De mogelijkheid om (bv. bij calamiteiten) insijpelend regenwater af te voeren moet worden voorzien. 
De bovenkant van de vloerplaat wordt voorzien van een helling en/of van greppels, zodat het 
insijpelend water verzameld kan worden in een lager gelegen pompput. Het water wordt van hieruit 
opgepompt. 
In de dakplaat van kelders worden openingen voorzien die toelaten op ieder ogenblik de in de kelder 
opgestelde elektromechanische uitrusting te plaatsen of te verwijderen. Deze openingen worden 
uitgerust met voorzieningen (deksels, deuren, roosters, e.d.) om de toegang (trap) tot de kelder af te 
sluiten. 
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 Betonnen bovenbouw van bruggen  

- De combinatie van structureel lichtbeton met gewoon beton is niet toegelaten. 
- Bij het aanwenden van meer dan twee hoofdliggers wordt in het midden van iedere overspanning 

minstens één dwarsdrager voorzien. 
- Bij het aanwenden van twee hoofdliggers worden steeds einddwarsdragers voorzien. 
- Op geen enkele plaats bedraagt de betondikte (gewapend of voorgespannen) minder dan 0,16 m 

voor geprefabriceerde elementen en minder dan 0,20 m voor ter plaatse gestort beton. 
- De lijven van de betonnen liggers zijn minstens 0,30 m dik voor gewapend beton, 

minstens 0,16 m dik voor geprefabriceerde voorgespannen brugliggers zonder spankabels en 
minstens 0,35 m dik voor ter plaatse gestort voorgespannen beton. 

- De brugdekplaat volgt volledig de dwarsverkanting van het wegdek. Er wordt bijgevolg overdwars 
geen uitvulling toegepast. 

- De betondikte van een brugdekplaat in gewapend beton bedraagt minstens 1/20 van de 
overspanning, met een absoluut minimum van 0,20 m. 

- Bij een brugdekplaat die dwars wordt voorgespannen, bedraagt de dikte minstens 1/25 van de 
overspanning, met hetzelfde absoluut minimum als voorgeschreven voor gewapend beton. 

- Er worden afschuiningen voorzien tussen de lijfplaten en de boven- en eventuele onderplaat bij 
ter plaatse gestorte betonnen bruggen. De minimumafmetingen zijn 0,30 m horizontaal en 
0,15 m verticaal. 

- Bij voorgespannen bruggen mogen de spankoppen van de spankabels niet uitmonden aan de 
bovenzijde van de brugdekplaat, tenzij dit uitdrukkelijk wordt vermeld in de 
opdrachtdocumenten. 

 Betonnen brugdekplaat toegepast bij staal-betonconstructies  

- Het gebruik van structureel lichtbeton is niet toegelaten. 
- De brugdekplaat volgt volledig de dwarsverkanting van het wegdek. Er wordt bijgevolg overdwars 

geen uitvulling toegepast. 

 Tunnelconstructies 

De combinatie van structureel lichtbeton met gewoon beton is niet toegelaten. 
De dikte van tunnelwanden, dak- en bodemplaat is minstens 0,30 m. 
De dikte van vleugelmuren en keermuren van open toegangen is minstens 0,40 m. 
Bij uitkragende vleugelmuren bedraagt de lengte van de kraagarm hoogstens 6 m. 
Bij tunnelconstructies met wegverkeer in de tunnel en de open toegangen, volgt de bodemplaat 
volledig de dwarsverkanting van het wegdek. 
Bij tunnelconstructies met wegverkeer direct op de tunnel, volgt de dakplaat volledig de 
dwarsverkanting van het wegdek. 
Bij tunnelconstructies gelegen boven het freatisch oppervlak wordt er achter de tunnelwanden, 
vleugelmuren en keermuren van de open toegangen een drainering voorzien. 
Tunnelconstructies in een waterweg worden tegen onder- en achterloopsheid beschermd. 
Tenzij anders voorzien in de opdrachtdocumenten, worden de voegen tussen de elementen van 
tunnelconstructies voorzien van voegbanden van het type rubber-staal. 
Voor tunnelconstructies bestaande uit afzonderlijke elementen (moten), is de elementlengte 
(mootlengte) maximaal 22,5 m, tenzij anders voorzien in de opdrachtdocumenten. 
Er wordt rekening gehouden met de voorzieningen voor het waterdicht maken van 
tunnelconstructies zoals beschreven bij waterdichting van stortnaden volgens SB 260-25-6.1.1.2.C. 
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5.5 Staalconstructies 

 Keuze van de staalsoort 

De bepalingen van SB 260-26-1.2 Art. 5.3.1.10 met betrekking tot de keuze van het staal worden 
gerespecteerd. 

 Keuze van het gietstaal 

De bepalingen van SB 260-26-1.2 Art. 5.4 en Art. 4.1.b met betrekking tot de keuze van het gietstaal 
worden gerespecteerd. 

 Aangewezen keuze van het soort roestvast staal 

De bepalingen van SB 260-26-1.2 Art. 5.3.1.11 en Art. 12 met betrekking tot de keuze van het 
roestvast staal worden gevolgd. 

 Aangewezen keuze van de bouten, klinknagels, deuvels,… 

De bepalingen van SB 260-26-1.2 Art. 5.6.3.1, Art. 5.6.3.2, Art. 5.6.4, Art. 5.6.10 en Art. 5.7 worden 
gerespecteerd. 

 Minimumplaatdikte  

Voor de structurele onderdelen van staalconstructies geldt: 
- de minimumplaatdikte van samengestelde profielen bedraagt 10 mm; 
- de minimumplaatdikte van platen bedraagt 10 mm; 
- de minimumflensdikte van gewalste profielen bedraagt 10 mm; 
- de minimumlijfplaatdikte van gewalste profielen bedraagt 8 mm. 
Voor stalen wegdekken van wegverkeersbruggen met wegdekbekleding kleiner dan 50 mm geldt: 
- de minimumplaatdikte van de dekplaat van de rijvloer bedraagt 16 mm; 
- de minimumplaatdikte van de dekplaat van de rijvloer bedraagt 20 mm voor bruggen met een 

verkeerscategorie 1 of 2 volgens NBN EN 1991-2 NL:2013. 

 Lassen en laspoorten 

De keelhoogte van de hoeklassen is niet kleiner dan 5 mm bij tweezijdige hoeklassen en 
niet kleiner dan 10 mm bij eenzijdige hoeklassen.  
Onderbroken lassen zijn niet toegelaten. 
De bepalingen van SB 260-26-1.2 Art. 7.5.8.4 met betrekking tot de laspoorten worden 
gerespecteerd. 

 Geboute verbindingen 

Geboute verbindingen zijn niet toegelaten. 
De constructie wordt volledig gelast, tenzij daar waar in de opdrachtdocumenten anders aangeduid. 

 Stalen bovenbouw van bruggen 

De brug wordt volledig gelast, tenzij daar waar in de opdrachtdocumenten anders aangeduid. 
De randhoofdliggers hebben, behalve op de steunpunten, geen verstijvers op de buitenzijde. 
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De doorgang van de bovenboog en van de hangers bij bowstringbruggen, en van de stijlen en 
diagonalen bij vakwerkbruggen, door de wegdekplaat, wordt afgedicht met een plastisch blijvende 
kit, teneinde de relatieve bewegingen toe te laten. 

 Vermoeiing 

Het ontwerp wordt op een zodanige wijze opgevat dat zones met risico’s op scheurinitatie 
inspecteerbaar zijn. Gesloten kokers worden zoveel mogelijk vermeden. 
Alle details en uitvoeringswijzen worden zo uitgewerkt dat zij tot de hoogst mogelijke detailcategorie 
behoren. 
Hierbij wordt de nodige aandacht gegeven aan de systemen van vasthechting van secundaire 
onderdelen (afwatering, leuningen,…). 
De handelingen die bij uitvoering van de staalbouw nodig zijn om een bepaalde detailcategorie te 
kunnen waarborgen en die niet standaard worden uitgevoerd (bv. het vlakslijpen van lassen) worden 
op de studietekeningen opgenomen met vermelding van de detailcategorie. 
De berekeningsnota bevat bij de aannames van de detailcategorie een duidelijke verwijzing naar de 
vermelding van de detailcategorie op de tekeningen, zodat de overeenstemming tussen beide op 
eenvoudige wijze gecontroleerd kan worden. 

 Mangaten 

Mangaten voor de toegang tot afgesloten ruimtes worden afgedicht met geboute deksels.  
Indien de structuur aan esthetische eisen moet voldoen, worden deze deksels vlak afgewerkt in de 
staalconstructie zodat de aanwezigheid niet opvalt.  
De aansluiting wordt afgedicht met een rubberen voegband. 

 Ontluchtingsopeningen voor te galvaniseren elementen 

De ontluchtingsopeningen zijn zo ingeplant dat zij geen regenwater capteren en water (door 
condensatie,..) kunnen afvoeren. Ingeval het gegalvaniseerde element wordt gemonteerd op een 
beweegbare constructie wordt de captatie van regenwater in elke stand van de beweegbare 
constructie vermeden.  

5.6 Leuningen 

 Algemeen 

Indien het project leuningen bevat op verscheidene locaties, zijn die leuningen uniform qua 
vormgeving. 
Ze kunnen verschillen van opvatting en uitzicht naargelang het gaat over leuningen voor plaatsen die 
publiek toegankelijk zijn of niet, maar eenheid in vorm en materiaalgebruik wordt nagestreefd. 
De minimale verankering voldoet aan SB 260-32-1.1.1.3. 
De maximale lengte van een paneel zonder voegen wordt onder meer met betrekking tot de 
uitzetting beperkt tot 6 m. 
Indien de leuning op een brug wordt gemonteerd, volgen de boven- en onderregel van de panelen de 
langshelling van de brug. 
De stijlen zijn verticaal. 
Ter plaatse van de eventuele verlichtingspalen die zich in de leuning bevinden, wordt een aangepast 
paneel voorzien. 
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Indien de leuning geplaatst wordt op een locatie waar ervoor reeds een leuning aanwezig was, wordt 
het ontwerp bij voorkeur zo opgevat dat er geen interferentie is tussen de bestaande verankeringen 
en de nieuwe verankeringen van de nieuwe leuning. 

 Leuningen op publiek toegankelijke plaatsen 

De hoogte van een leuning op publiek toegankelijke plaatsen bedraagt minstens 1,20 m. 
De leuning wordt zo ontworpen dat ze niet kan worden beklommen zoals een ladder. 
De leuning moet voldoende dicht zijn (zie ook de bepalingen van SB 260-21-4.8.1). 

 Leuningen op niet publiek toegankelijke plaatsen 

De leuningen op plaatsen die niet voor het publiek toegankelijk zijn, hebben een hoogte van 1 m en 
bestaan uit minstens twee langsregels waarvan één op 1 m hoogte en één op halve hoogte. 

 Leuningen op pontons 

De leuningen op pontons voldoen aan de constructieve schikkingen van de leuningen op plaatsen die 
niet voor het publiek toegankelijk zijn (zie ook SB 260-21-5.6.3) en aan de bepalingen van 
NBN EN 14504. 

 Leuningen boven spoorwegen 

De leuningen boven spoorwegen voldoen aan bijkomende bepalingen. 
Deze bepalingen zijn opgenomen in de opdrachtdocumenten of dienen bij de autoriteiten die voor 
de spoorwegen verantwoordelijk zijn, ingewonnen te worden. 

5.7 Opleggingen en brugdekvoegen 

 Opleggingen 

5.7.1.1 Algemeen 
De rand van de opleggingen bevindt zich steeds op minstens 0,10 m van de rand van het dragend 
beton. 
De opleggingen worden horizontaal geplaatst. 
De maximumdikte van de mortellaag is 20 mm. 
Het mortelbed onder de opleggingen steekt in alle richtingen minstens 20 mm voorbij de 
opleggingen. 

5.7.1.2 Voorzieningen voor bereikbaarheid en vervanging 
Alle opleggingen moeten bereikbaar zijn aan alle zijden. 
De opleggingen op de landhoofden worden geplaatst op een sokkel van 0,30 m hoogte, zodanig dat 
ze eenvoudig te bereiken zijn. 
Tussen de bovenbouw en de scheenmuur van het landhoofd wordt een ruimte opengelaten van 
minstens 0,40 m om de toegankelijkheid en de controle te verzekeren. 
Bij de dimensionering en de opvatting van het kunstwerk wordt ervoor gezorgd dat de opleggingen in 
definitieve fase vervangen kunnen worden zonder verstevigingswerken aan de constructie. 

5.7.1.3 Opleggingen onder de stalen hoofdliggers van grote bruggen  
De opleggingen onder de stalen hoofdliggers van grote bruggen zijn potopleggingen of sferische 
opleggingen. 
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5.7.1.4 Opleggingen onder beweegbare bruggen 
Opleggingen onder beweegbare bruggen worden altijd verankerd in de onderbouw. 
De opleggingen onder de voorarm van grote basculebruggen zijn van vormgietstaal, tenzij anders 
vermeld in de opdrachtdocumenten. 

5.7.1.5 Constructieve schikkingen in geval van een bovenbouw rustend op PTFE-opleggingen 
Een bovenbouw rustend op PTFE-opleggingen wordt nagezien op zijdelingse stabiliteit o.i.v. 
windbelasting die optreedt terwijl de brug in langszin glijdt. Hieruit volgt dat een dergelijke 
bovenbouw voorzien wordt van een zijdelingse aanslag die minstens weerstaat aan de windbelasting. 

 Brugdekvoegen 

Behoudens specifieke situaties hierna beschreven, worden enkel brugdekvoegen type klauwprofiel 
met voegband volgens SB 260-32-31.1 aangewend. 
Tenzij anders bepaald in de opdrachtdocumenten, wordt bij nieuwbouw het type 2a volgens annex A 
van EAD 120109-00-0107 geplaatst. 
Tenzij anders bepaald in de opdrachtdocumenten, wordt bij renovatie uitgegaan van de plaatsing van 
het type 2c volgens annex A van EAD 120109-00-0107. 
Enkel boven vaste opleggingen (alleen rotaties, geen verplaatsingen) kan eventueel een flexibele 
voegovergang op basis van bitumen (compoundvoeg) volgens SB 260-32-31.4 worden toegepast. Dit 
type voeg is minder duurzaam dan een brugdekvoeg type klauwprofiel met voegband. 
Enkel boven beweegbare opleggingen met geringe dilataties (maximaal 30 mm waarvan maximum 
10 mm in druk) kan eventueel een brugdekvoeg type “flexible plug” volgens EAD 120011-00-0107 
worden toegepast. Dit type voeg is duurzamer dan een compoundvoeg maar minder duurzaam dan 
een brugdekvoeg type klauwprofiel met voegband. Aan dit type voeg kan er geen voorinstelling 
gegeven worden; hiermee wordt rekening gehouden bij het bepalen van de benodigde 
dilatatiecapaciteit.  

5.8 Beveiligings– en geleideconstructies 

 Beveiligingsconstructies voor het wegverkeer 

De opdrachtdocumenten specificeren de bepalingen met betrekking tot de beveiligingsconstructies 
voor wegverkeer. 
De nodige voorzieningen worden getroffen zodat bij aanrijding van de beveiligingsconstructie, deze 
vervormt of bezwijkt zonder beschadiging van de dragende structuur waarop de 
beveiligingsconstructie gemonteerd is.  
De schikkingen zoals bepaald in SB 260-8-10.1.1 zijn van toepassing 

 Beveiligingsconstructies tegen aanvaring 

De onderbouw van bruggen en constructies in bevaarbare waterlopen wordt beschermd 
door middel van aanvaarpalen/dukdalven. 
De opdrachtdocumenten specificeren de bepalingen met betrekking tot de beveiligingsconstructies 
tegen aanvaring. 

 Geleideconstructies voor de scheepvaart 

De onderbouw van bruggen en constructies in bevaarbare waterlopen wordt beschermd 
door middel van geleideconstructies. 
De opdrachtdocumenten specificeren de bepalingen met betrekking tot de geleideconstructies. 
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5.9 Specifieke uitrusting van bruggen 

 Afwatering 

5.9.1.1 Afwatering van het brugdek 
De waterafvoer van brugdekken voldoen aan NBN B 52-011:1989: waterafvoer van kunstwerken, 
berekeningswijze van de waterafvoer van wegbruggen. 
Er wordt in principe minstens één waterslikker voorzien per 350 m² verharde oppervlakte die erin 
afwatert. De waterslikkers hebben een minimale uitloopdiameter van 150 mm. 
Ter plaatse van de brugdekvoegen wordt op het brugdek een waterslikker vlak voor de brugdekvoeg 
voorzien. 
De afwatering van het kunstwerk is zowel vóór als na het leggen van de wegverharding verzekerd. 
Bij betonnen bruggen en bij stalen bruggen met een betonnen brugdekplaat zijn de waterslikkers van 
gietijzer. Ze zijn van het type bestaande uit twee elementen. Het onderste element, met de uitloop, 
wordt ingebetonneerd in de bovenbouw. Hierop sluit de afdichting aan. Het bovenste element heeft 
een in hoogte verstelbaar rooster zodanig dat het vóór de aanleg van de verharding en van de 
greppel nauwkeurig op de gepaste hoogte ingesteld kan worden. Tussen de twee elementen wordt 
een drainering voorzien voor de afvoer van het water dat tot op de afdichting doordringt. 
Het afvoersysteem wordt zodanig ontworpen dat het maximaal zelfreinigend is en bij eventuele 
verstopping gemakkelijk te ruimen is. Hiertoe worden alle aansluitingen van verticale op horizontale 
buizen uitgevoerd door T-aansluitingen van 2 x 45 ° (geen rechte T-aansluitingen van 90 °). Vanuit 
elke waterslikker moet het mogelijk zijn met een rioolrat het afwaartse deel van het afvoersysteem 
te bereiken. Aan het opwaartse uiteinde van een horizontale buis wordt een afneembare afsluitdop 
voorzien. Het concept moet ook zodanig zijn dat het goed functioneren gemakkelijk te controleren is, 
in het bijzonder aan de overgangen tussen bovenbouw en onderbouw en aan de lozingspunten in de 
rioleringen.  
Aan de overgang tussen bovenbouw en onderbouw gebeurt er een vrije uitstroming van het 
afvoersysteem van de bovenbouw in het afvoersysteem van de onderbouw. De uitstroming gebeurt 
in een trechter, met voldoende speling om de dilataties tussen de bovenbouw en de onderbouw te 
kunnen opvangen. De trechter bovenop een standleiding is voorzien van een spuier die bij 
verstopping van de buis het water afleidt van de brugstructuur.  
In geval van een betonnen dek worden op de plaatsen waar waterstagnatie op de afdichting mogelijk 
is, spuikokers voorzien zodat het water kan worden afgevoerd. 
In de laagste punten voor de brugdekvoegen worden deze steeds toegepast. 

5.9.1.2 Afvoer van het lekwater van de brugdekvoegen 
In het bovenvlak van de landhoofden wordt naast de scheenmuur een greppel voorzien, teneinde het 
water op te vangen dat, bij defect van de brugdekvoeg, doorsijpelt. 
Deze greppel vertoont een langshelling en wordt verbonden met het afwateringssysteem 
door middel van PE-buizen met DN 110 en en 3,4. 

5.9.1.3 Afwatering ter plaatse van pijlers en laaggefundeerde landhoofden 
De verticale aflopen worden geleid langs de pijlers en landhoofden op plaatsen waar dit het uitzicht 
het minst schaadt. 
De verticale aflopen kunnen ook worden geleid in uitsparingen langs de pijlers en de landhoofden, 
echter zodanig dat zij het minst de stabiliteit beïnvloeden.  
Om de werking van de waterafvoer gemakkelijk te kunnen inspecteren worden deze uitsparingen 
niet afgedekt. Onder meer om dezelfde reden wordt het inbetonneren van de aflopen in de 
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kolommen niet toegestaan. Ook om dezelfde reden wordt bij de landhoofden in de mate van het 
mogelijke het inbetonneren van waterafvoerbuizen vermeden. 
Deze buizen monden uit in een woelkamer van gewapend beton. Deze woelkamer wordt 
aangesloten op de langsriolering. 

5.9.1.4 Afwatering ter plaatse van hooggefundeerde landhoofden 
Via de afvoerbuizen ter plaatse van de landhoofden wordt het water van de waterslikkers verder 
afgeleid langs de taluds in PE-buizen, respectievelijk in geprefabriceerde greppels. 
Deze buizen, respectievelijk prefabriceerde greppels, monden uit in een woelkamer van gewapend 
beton. Deze woelkamer wordt aangesloten op de langsriolering. 

 Taludafwerking 

 Afdichting 

 Naamborden 

Op het kunstwerk worden de nodige voorzieningen aangebracht voor het aanbrengen van het 
naambord van het kunstwerk. De bevestigingen worden esthetisch verantwoord uitgewerkt. 

 Nutsvoorzieningen, leidingen en kabels 

5.9.5.1 Nutsleidingen 

5.9.5.2 Verlichting 
De verlichtingskabels worden met de nodige zorg voor duurzaamheid, afwerking en inplanting 
bevestigd op de staalconstructie of op de betonconstructie van de brug. 

5.9.5.3 Elektrische en hydraulische leidingen 
De nodige aandacht wordt besteed aan de doorvoer en bevestiging van de hydraulische en 
elektrische leidingen op het kunstwerk. 
De inplanting, de bevestiging en de afwerking is esthetisch verantwoord en duurzaam. 
Vuilophoping en waterstagnatie wordt vermeden. 

 Kabelstructuur voor hang- en tuibruggen 

De opdrachtnemer zorgt er bij zijn ontwerp voor dat de brug zo ontworpen en gedimensioneerd is 
dat de kabelstructuur geheel en gedeeltelijk kan worden vervangen. 
Bij het eventueel vervangen kan de brug worden gesloten voor het wegverkeer, maar worden in de 
waterweg geen bijkomende ondersteuningen toegelaten. 
In geval van een hangbrug omvat de brug bijgevolg ook de nodige voorzieningen om: 
- de pylonen naar boven uit te bouwen voor een tweede (tijdelijke) verankering van een (tijdelijke) 

draag- en trekkabel; 
- een tweede (tijdelijk) (paar) trekkabel(s) te verankeren in de brug en in de onderbouw; 
- de vervangende hangkabels (tijdelijk) te verankeren. 
De brug wordt zo ontworpen dat de vervanging mogelijk is met minimale aanpassing van de 
constructie. 
De voorzieningen die na ingebruikneming van de brug niet meer of moeilijk kunnen worden 
geconstrueerd, worden in het ontwerp voorzien.  
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 Rolwagens onder bruggen 

Indien de opdrachtdocumenten een rolwagen omvatten, worden de voorzieningen voor een 
rolwagen in het ontwerp geïntegreerd. 
De rails waarover de rolwagen wordt verplaatst zijn I-profielen. Een systeem met wielen die in een 
kokervormige rail rollen, wordt niet aanvaard. 
Er wordt een eindstop voorzien. 
De rails moeten in lijn liggen en continu gelast zijn, waarbij de lassen effen geslepen worden 
t.p.v. de wieldoorgang. 
De eventuele ophangkabels hebben minstens een veiligheidscoëfficiënt van 10. 
De rolwagens zijn conform het ARAB. 
De platformen en dergelijke hebben een leuning met een hoogte van minstens 100 cm, een plint, 
een horizontale regel op ongeveer 100 cm van de vloer en minstens nog een horizontale regel 
ongeveer halverwege tussen de plint en de bovenste horizontale regel. 
Met de rolwagen moet de onderkant van de bovenbouw van het kunstwerk over heel de lengte en 
heel de breedte gemakkelijk toegankelijk zijn. De rolwagen moet zodanig zijn dat een vlak, 
minstens 1,5 m x 1,5 m in planzicht, onder elk deel van de onderkant van de bovenbouw gebracht 
kan worden tot op een verticale afstand van maximaal 2,00 m. 
De rolwagen wordt zodanig ontworpen dat er ten hoogste twee personen nodig zijn om hem voort te 
bewegen. Buiten de personen die nodig zijn om de rolwagen voort te bewegen, moeten er ten 
minste nog vier andere personen kunnen plaatsnemen. Het voortbewegingsmechanisme moet 
zodanig zijn dat een tijdsduur van maximaal 150 minuten nodig is om de rolwagen over de volledige 
lengte van het kunstwerk te verplaatsen. De rolwagen is opgehangen aan de bovenbouw en 
eventueel van uitschuifbare platforms voorzien. De rolwagen moet voorbij alle steunpunten en 
dwarsdragers kunnen, zo niet worden meerdere rolwagens voorzien. 
Er wordt voorzien dat de rolwagen "geparkeerd" kan worden op een eenvoudig toegankelijke plaats 
en dat hij op die plaats vergrendeld kan worden. Indien de onderkant van de rolwagen zich 
in "geparkeerde stand" op minder dan 3 m boven het maaiveld bevindt, wordt er een degelijke 
afsluiting van minstens 2 m hoogte rond gebouwd. 
Aan de rolwagen wordt een duidelijk zichtbaar bord met de toegestane nuttige belasting  
(zie SB 260-21-4.2.3.12) bevestigd. 

5.10 Beweegbare bruggen 

 Ontwerpregels met betrekking tot het brugtype 

5.10.1.1 Ophaalbrug 
Een ophaalbrug bestaat uit: 
- een brugval; 
- een hameipoort (of hameistijlen); 
- een balans (of balansarmen); 
- het tegengewicht. 
De volgende vier punten vormen een parallellogram: 
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- de rotatie-as van de brugval; 
- het aangrijpingspunt van de trekkers t.p.v. de brugval; 
- het aangrijpingspunt van de trekkers t.p.v. de balans; 
- de rotatie-as van de balans. 
De volgende twee verbindingslijnen moeten evenwijdig zijn: 
- de verbindingslijn "rotatie-as van de brugval/zwaartepunt van de brugval"; 
- de verbindingslijn "rotatie-as van de balans/zwaartepunt van de balans (inclusief het 

tegengewicht)". 
Indien dit niet het geval is, wordt een bijkomend moment gecreëerd tijdens het openen of sluiten 
van de brug: 
- dit bijkomend moment zal de beweging van de brug tegenwerken of vergemakkelijken; 
- dit bijkomend moment wordt door de opdrachtnemer voor verschillende openingshoeken aan de 

aanbestedende overheid meegedeeld op het tijdstip zoals aangegeven in artikel 4 § 2 van de 
bijlage van het Koninklijk Besluit van 26.09.1996. 

5.10.1.2 Basculebrug 
Een basculebrug bestaat uit: 
- een voorarm (het gedeelte voor de rotatie-as); 
- een achterarm (het gedeelte achter de rotatie-as); 
- het tegengewicht. 
De volgende drie punten moeten op één lijn liggen: 
- het zwaartepunt van de voorarm; 
- de rotatie-as van de brug; 
- het zwaartepunt van de achterarm (inclusief het tegengewicht). 
Hiervan mag slechts afgeweken worden om de oplegreacties van de brug in open stand te kunnen 
garanderen. 
Indien de bovenvermelde punten niet op één lijn liggen, wordt een bijkomend moment gecreëerd 
tijdens het openen of sluiten van de brug: 
- dit bijkomend moment zal de beweging van de brug tegenwerken of vergemakkelijken; 
- dit bijkomend moment wordt door de opdrachtnemer voor verschillende openingshoeken aan de 

aanbestedende overheid meegedeeld op het tijdstip zoals aangegeven in artikel 4 § 2 van de 
bijlage van het Koninklijk Besluit van 26.09.1996. 

5.10.1.3 Rolbasculebrug 
Een rolbasculebrug bestaat uit: 
- een voorarm (het gedeelte voor het fictieve draaipunt in gesloten stand); 
- een achterarm (het gedeelte achter het fictieve draaipunt in gesloten stand); 
- het tegengewicht. 
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. 
De volgende drie punten moeten op één lijn liggen: 
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- het zwaartepunt van de voorarm; 
- het fictieve draaipunt van de brug; 
- het zwaartepunt van de achterarm (inclusief het tegengewicht). 
Indien dit niet het geval is, wordt een bijkomend moment gecreëerd tijdens het openen of sluiten 
van de brug: 
- dit bijkomend moment zal de beweging van de brug tegenwerken of vergemakkelijken; 
- dit bijkomend moment wordt door de opdrachtnemer voor verschillende openingshoeken aan de 

aanbestedende overheid meegedeeld op het tijdstip zoals aangegeven in artikel 4 § 2 van de 
bijlage van het Koninklijk Besluit van 26.09.1996. 

5.10.1.4 Draaibrug 
Een draaibrug bestaat uit: 
- een voorarm (het gedeelte voor de taats = de rotatie-as); 
- een achterarm (het gedeelte achter de taats = de rotatie-as); 
- het tegengewicht. 

5.10.1.5 Hefbrug 
Een hefbrug bestaat uit: 
- een brugdek; 
- hameistijlen. 

 Wegdekbekleding 

Bij bruggen waarbij de brugklap in open stand onder helling staat (bv. ophaalbruggen, 
basculebruggen, rolbasculebruggen, klapbruggen,…) wordt een wegdekbekleding gekozen die niet 
kan loskomen bij de brug in open stand. 
Indien het in uitzonderlijke gevallen noodzakelijk is een wegdekbekleding te voorzien in een dikte die 
toch tot afschuiven aanleiding kan geven, worden voorzieningen getroffen om het afschuiven te 
beletten (nokken, ribben,…). 

 Opbouw van het tegengewicht 

Voor het uitbalanceren van een uitgebalanceerde beweegbare brug worden tegengewichtkisten 
voorzien die gevuld worden met tegengewicht.  
De hoeveelheid te plaatsen tegengewicht wordt bepaald door de grootte van het onevenwicht. 

5.10.3.1 Grootte van het onevenwicht van uitgebalanceerde bruggen 

5.10.3.1.A OPHAALBRUG 
Tenzij de opdrachtdocumenten het anders bepalen, bedraagt het onevenwicht - of de oplegreactie - 
(karakteristieke waarde): 
- 20 kN voor de ganse brug (alle opleggingen samen); 
- 10 kN per oplegging in geval van twee opleggingen; 
- bij de brug in gesloten stand; 
- ter plaatse van de opleggingslijn onder de brugval. 
De opdrachtdocumenten kunnen verdere bepalingen geven met betrekking tot het onevenwicht. 
De opdrachtdocumenten kunnen verdere bepalingen geven met betrekking tot de oplegreacties in 
open stand. 
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5.10.3.1.B BASCULEBRUG 
Tenzij de opdrachtdocumenten het anders bepalen, bedraagt het onevenwicht - of de oplegreactie - 
(karakteristieke waarde): 
- 20 kN voor de ganse brug (alle opleggingen samen); 
- 10 kN per oplegging in geval van twee opleggingen; 
- bij de brug in gesloten stand; 
- ter plaatse van de opleggingslijn onder de voorarm. 
De opdrachtdocumenten kunnen verdere bepalingen geven met betrekking tot het onevenwicht. 
De opdrachtdocumenten kunnen verdere bepalingen geven met betrekking tot de oplegreacties in 
open stand. 

5.10.3.1.C ROLBASCULEBRUG 
Tenzij de opdrachtdocumenten het anders bepalen, bedraagt het onevenwicht - of de oplegreactie - 
(karakteristieke waarde): 
- 20 kN voor de ganse brug (alle opleggingen samen); 
- 10 kN per oplegging in geval van twee opleggingen; 
- bij de brug in gesloten stand; 
- ter plaatse van de opleggingslijn onder de voorarm. 
De opdrachtdocumenten kunnen verdere bepalingen geven met betrekking tot het onevenwicht. 

5.10.3.1.D DRAAIBRUG 
Tenzij de opdrachtdocumenten het anders bepalen, bedraagt het onevenwicht - of de oplegreactie - 
(karakteristieke waarde): 
- 20 kN voor de ganse brug;  
- 10 kN per oplegging in geval van twee opleggingen (= wielen); 
- bij opening van de brug; 
- ter plaatse van de opleggingslijn (= wielen) onder de achterarm; 
- onder de som van de permanente lasten en een sneeuwlast van 0,3 kN/m². 
De opdrachtdocumenten kunnen verdere bepalingen geven met betrekking tot het onevenwicht. 

5.10.3.1.E HEFBRUG 
Tenzij de opdrachtdocumenten het anders bepalen, bedraagt het onevenwicht - of de oplegreactie - 
(karakteristieke waarde): 
- 80 kN per oever (alle opleggingen per oever samen); 
- 40 kN per oplegging in geval van twee opleggingen per oever; 
- bij de brug in gesloten stand; 
- ter plaatse van de opleggingslijn onder het brugdek. 
De opdrachtdocumenten kunnen verdere bepalingen geven met betrekking tot het onevenwicht. 

5.10.3.1.F ANDERE BRUGTYPES 
De opdrachtdocumenten geven verdere bepalingen met betrekking tot het onevenwicht. 

5.10.3.2 Verdeling van het tegengewicht 
Het tegengewicht van de brug bestaat uit: 
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Vast tegengewicht 95 % van het totale berekende tegengewicht (kN) 
Afneembaar regelingstegengewicht 5 % van het totale berekende tegengewicht (kN) 

Tabel 21-5-6 
of als de verdeling van het tegengewicht wordt uitgedrukt naar moment (i.p.v. naar kracht): 

Vast tegengewicht 95 % van het totale berekende tegengewicht 
(kNm) 

Afneembaar regelingstegengewicht 5 % van het totale berekende tegengewicht (kNm) 
Tabel 21-5-7 
De opdrachtdocumenten bepalen hoe de verdeling van het tegengewicht wordt uitgedrukt. 
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. 

5.10.3.3 Vast tegengewicht  
Er wordt rekening gehouden met de massadichtheid van het materiaal: 

Materiaal  Massadichtheid kN/m³ 
Beton 23 
Zwaarbeton 23 < … < 34 
Beton met toevoeging van staal (*) beton: 23 

staal: 78,5 
Staal (platen/blokken) 
(gelast, opgegoten met beton,…) 

78,5 

Lood 122,5 
…  

Tabel 21-5-8 
(*) 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 
worden geplaatst en nadien met beton worden aangevuld 
Er wordt rekening mee gehouden dat de werkelijke massadichtheid van het geplaatste materiaal 
(staalplaten, staalblokken,…) kleiner is dan de theoretische dichtheid (bv. t.g.v. de vorm van de 
platen, van de blokken,…). De vorm is zodanig dat een maximumvullingsgraad van de kisten bekomen 
wordt indien de voorziene ruimte dit vereist.  
Er wordt rekening mee gehouden dat de kisten niet over het ganse volume kunnen worden gevuld 
(bijvoorbeeld ten gevolge van hindernissen tijdens de plaatsing, de betonnering, de ligging van de 
vullingsgaten,...). 
Het beton wordt (voor alle soortelijke gewichten) voldoende getrild zodat de maximumvullingsgraad 
bekomen wordt. 
Het vast tegengewicht wordt beveiligd tegen verschuiven. 
De opdrachtdocumenten specificeren verdere bepalingen met betrekking tot het vast tegengewicht. 

5.10.3.4 Afneembaar tegengewicht 
Er wordt rekening gehouden met de massadichtheid van het materiaal: 
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Materiaal Massadichtheid kN/m³ 
Beton (blokjes) 23 
Gietijzer (blokjes/staven) 75 
Staal (blokjes/staven/platen) 78,5 
Lood (blokjes/staven) 122,5 
…  

Tabel 21-5-9 
Er wordt rekening mee gehouden dat de werkelijke massadichtheid van het geplaatste materiaal 
(blokjes, staven,…) kleiner is dan de theoretische dichtheid (bv. t.g.v. de vorm van de blokjes, van de 
staven,…). De vorm is zodanig dat een maximumvullingsgraad van de kisten bekomen wordt indien 
de voorziene ruimte dit vereist. 
Er wordt rekening mee gehouden dat de kisten niet over het ganse volume kunnen worden gevuld 
(bv. ten gevolge van hindernissen tijdens de plaatsing, de ligging van de vullingsgaten,...). 
Het gewicht, de vorm en de afmetingen van de blokjes, van de staven of van de platen zijn uniform; 
de blokjes, de staven of de platen zijn zodanig dat ze in de daartoe voorziene openingen en ruimten 
gemakkelijk hanteerbaar zijn door één persoon. 
Het afneembaar tegengewicht wordt beveiligd tegen verschuiven. 
De opdrachtdocumenten specificeren verdere bepalingen met betrekking tot het afneembaar 
tegengewicht. 
Het afneembaar tegengewicht is en blijft steeds afneembaar. 
Een eventuele (gedeeltelijke) wegname van dit gewicht gebeurt op eenvoudige wijze zowel tijdens 
de montage van de brug gedurende de eerste uitbalancering als in de toekomst bij eventuele 
aanpassingswerken. 
De beveiliging tegen verschuiven wordt gedaan door middel van opspieën, het aanbrengen van 
staafankers met schroefdraad waarop vastzetplaatjes en vastzetmoeren geplaatst worden,… 
Het opgieten, het inbetonneren,… van het afneembaar tegengewicht is niet toegelaten. 

5.10.3.5 Reserveregelingstegengewicht 
In de tegengewichtkist wordt ruimte voorzien voor een reserveregelingstegengewicht. 
Dit bedraagt, tenzij anders vermeld, 1.000 kg voor grote bruggen en 150 kg voor kleine bruggen. 
De bepalingen van het afneembaar tegengewicht zijn van toepassing, m.a.w. 
het reserveregelingstegengewicht is volgens dezelfde opbouw als het afneembaar tegengewicht. 
De opdrachtdocumenten specificeren verdere bepalingen met betrekking tot het 
reserveregelingstegengewicht. 

 Openingshoek 

 Aandrijving 

 Bediening 

 Vergrendeling van de brug 

Voor de beweegbare brug wordt in open stand een vergrendeling voorzien. Bij de dimensionering 
van de onderbouw en van de bovenbouw wordt hiermee rekening gehouden (zie 
SB 260-21-4.2.2.11.B.3 en SB 260-21-4.2.3.9.A.3). 
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 Scheepvaartseinen 

Het ontwerp houdt rekening met de plaatsing van de scheepvaartseinen. 
De inplanting van de scheepvaartseinen heeft aandacht voor de integratie in het geheel.  

 Verkeerslichten (zie het gedeelte elektromechanische uitrusting) 

Het ontwerp houdt rekening met de plaatsing van de verkeerslichten. 
De inplanting van de verkeerslichten heeft aandacht voor de integratie in het geheel.  

 Slagbomen (zie het gedeelte elektromechanische uitrusting) 

Het ontwerp houdt rekening met de plaatsing van de slagbomen. 
De inplanting van de slagbomen heeft aandacht voor de integratie in het geheel.  

 Spoorbruggen 

Een beweegbare spoorbrug wordt bij het sluiten zodanig geleid dat er geen beschadiging van de 
overlooptoestellen kan optreden. 

 Sluitplaten 

De bepalingen van SB 260-32-32.1.3 met betrekking tot de keuze van de bouten worden gevolgd. 

5.11 Beweegbare waterkerende constructies 

 Constructieve schikkingen met betrekking tot de afwatering 

Beweegbare waterkerende constructies bevatten geen zones waar water opgesloten kan komen te 
zitten. Water moet steeds terug vrij kunnen wegstromen door in de keuze van een geschikte 
vormgeving en/of door het voorzien van de nodige afwateringsgaten.  
In eerste instantie wordt bekeken of het mogelijk is om een ontwerp voor de constructie te maken 
waar water vrij kan wegstromen d.m.v. o.a. een geschikte keuze van het constructietype, een 
geschikte keuze van het type verstijvers, het plaatsen van constructieonderdelen onder een 
voldoende grote afwaterende helling,enz. .Indien een geschikte vormgeving voor een bepaald 
ontwerp niet mogelijk of onvoldoende is om de afwatering te garanderen, worden de nodige, juist 
geplaatste en voldoende grote afwateringsgaten voorzien in functie van de aanwezige spanningen, 
de slibrijkheid van het water, enz. . 
De opdrachtnemer vermeldt op de uitvoeringsplannen de positie en afmetingen van de 
afwateringsgaten. 

 Constructieve schikkingen met betrekking tot de afdichting 

De beweegbare waterkerende constructie sluit in kerende toestand perfect af met de omgevende 
vaste constructie. De afdichtingen zijn compatibel met de toleranties van de omgevende vaste 
constructies. 

 Constructieve schikkingen met betrekking tot de aanslagbalken en de veerplaat 
van roldeuren 

Bij roldeuren wordt als nominale speling op de balken 5 cm en als nominale speling op de 
veerplaat 1 cm genomen. Deze waarden kunnen tijdens de studie aangepast worden indien de 
krachtswerking van de deur dit vereist. 
Tenzij anders vermeld in de opdrachtdocumenten bedraagt de maximale slijtage op de 
aanslagbalken en wrijfhouten 3 cm. 
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 Constructieve schikkingen met betrekking tot de montage/demontage 

De beweegbare waterkerende constructie wordt voorzien van de nodige hijsogen en bolders voor 
vlotte montage en demontage. 
Tenzij anders vermeld in de opdrachtdocumenten moeten roldeuren drijvend naar de sluiskolk 
kunnen worden gebracht.  
Voor vlotmanoeuvres wordt een oplossing gezocht waarbij de wrijfbalken en aanslagbalken aan de 
deur kunnen blijven hangen tijdens het in- en uitvaren van de deuren. In uitzonderlijke gevallen is 
een beperkte verwijdering van de wrijfbalken en aanslagbalken toegelaten. 

 Voorzieningen voor inspectie en onderhoud 

Alle delen van de beweegbare waterkerende constructies moeten toegankelijk zijn voor inspectie en 
andere postinterventies (bv. herstellingen). Daartoe voorziet de opdrachtnemer de nodige vaste 
ankerpunten (bevestigingsogen) voor hangstellingen. 
De bevestigingsogen: 
- zijn conform klasse A1 (“structurele verankeringen”) volgens NBN EN 795:2012; 
- worden geplaatst op voorstel van de opdrachtnemer en in overleg met de aanbestedende 

overheid; 
- worden geplaatst met maximale tussenafstanden van ongeveer 4 m; 
- worden geplaatst ter plaatse van de lijfplaat van een profiel, nooit op een onverstijfd plaatdeel.  
De bovenvermelde bepalingen gelden a fortiori voor de binnenkant van een roldeur inclusief de 
ballastcompartimenten. 

 Voorzieningen met betrekking tot de inrichting van een wegdek op een roldeur 

De opdrachtdocumenten geven verdere bepalingen met betrekking tot de inrichting van een 
wegdek. 

 In te bouwen mechanica in de rolwagens en in de roldeur  

Bij het ontwerp van de rolwagens en van de roldeur wordt rekening gehouden met de mogelijkheid 
tot inspectie en onderhoud en met de gemakkelijke vervanging van de loopwielen, bussen, assen, 
pendels, trekkers, veren en zijdelingse geleidingswielen. 
Hiertoe worden onder meer de nodige deksels in de constructie opgenomen. 

 Constructieve schikkingen met betrekking tot mangaten/ toegangsopeningen. 

Bij het bepalen van de vormgeving en de afmetingen van de toegangsopeningen wordt ermee 
rekening gehouden dat deksels op mangaten in de beweegbare waterkerende constructie in één stuk 
vlot aangevoerd en afgevoerd kunnen worden. 
De lengte van een mangat wordt bepaald zodat de breedte van een deksel er in past met voldoende 
speling rekening houdend met de vormgeving van deksel en mangat. In dit geval zijn ronde mangaten 
in plaats van ovale mangaten dus niet toegelaten. 
Voor zware deksels (> 20 kg) moet het mogelijk zijn om ze te takelen. 

 Constructieve schikkingen met betrekking tot hijsogen 

De beweegbare waterkerende constructie wordt voorzien van de nodige vaste hijsogen om een 
vlotte montage, demontage en opslag van de constructie mogelijk te maken zowel in constructiefase 
als tijdens later onderhoud en inspectie. 
De hijsogen worden gepositioneerd zodat de beweegbare waterkerende constructie horizontaal met 
de huidplaat naar boven opgeslagen kan worden. 
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De hijsogen mogen afneembaar zijn in plaats van vast indien deze het functioneren van de 
constructie zouden verhinderen. 
De opdrachtnemer legt bij de aanbestedende overheid een voorstel ter goedkeuring voor met 
betrekking tot het aantal hijsogen, hun positie op de beweegbare waterkerende constructie en hun 
al of niet afneembaar zijn. 

 Voorzieningen voor slibbeheersing in en op de roldeur 

5.11.10.1 Agitatieschroeven 
Er worden vier agitatieschroeven ingeplant 0,5 meter boven de dakplaat van de 
ballastcompartimenten. Ze worden onder een hoek van 15° ten opzichte van de horizontale naar 
boven geplaatst in de richting van de sluiskolk. Twee agitatieschroeven staan halverwege de 
deurlengte, de andere twee staan ter hoogte van het laatste raamwerk aan de kant van de 
bovenrolwagen. De agitatieschroeven kunnen via vier openingen in het bovendek van de roldeur, 
door middel van en gegalvaniseerd geleidingsprofiel 100 x 10 0x 10 mm tot op de dakplaat van de 
ballastcompartimenten, naar beneden gelaten worden. Het geleidingsprofiel wordt boven- en 
onderaan bevestigd aan de roldeur met een speciaal hiervoor bestemde bevesting. Een gepaste 
geleidingsklauw, die tevens als frame dient voor de agitatieschroef, laat toe via het geleidingsprofiel 
de agitatieschroef op en neer te laten. De agitatieschroef wordt voorzien van een kunststof lint met 
voldoende lengte om montage en demontage mogelijk te maken.  
De opdrachtdocumenten bepalen verdere specificaties voor de motor, vormgeving, 
constructieopbouw, voeding, voorzieningen laagspanningsbord en bediening. 

5.11.10.2 Airliftsysteem 
De roldeur wordt voorzien van een airliftsysteem om de dikte van de sliblaag in de deurloop te 
kunnen beperken. Het systeem werkt als een zuigersysteem doormiddel van het aanbrengen van 
perslucht onderaan de buis. Deze perslucht stijgt en zet uit en doet zo een waterkolom bewegen. 
Door smalle zuigmonden te creëren wordt er een snelle inzuiging opgewekt die het bezonken slib 
meezuigt. Het opgezogen water en slib wordt via de uitlaten weer vrijgelaten. Op deze manier wordt 
het silb terug in suspensie gebracht waarna het door de schuttende werking van de sluis en het 
passeren van schepen afgevoerd kan worden. De roldeur wordt tijdens het in werking zijn van het 
airliftsysteem twee maal gesloten en geopend. 
Het systeem wordt zowel aan de voorkant (verticale stijl K “i”) als de achterkant (verticale stijl K1) 
van de roldeur voorzien. Het systeem is opgebouwd uit een buizensysteem, verspreid over de 
breedte van de roldeur. De zuigmonden bevinden zich ongeveer gelijk met de diepteligging van de 
horizontale aanslag van de roldeur. De uitlaten liggen onder de bodemplaat van de 
ballastcompartimenten. De uitlaten hebben een bocht met een specifieke hoek ten opzichte van een 
horizontale as én een verticale as om een optimale spreiding van het opgewoelde slib te bekomen. 
De uitlaten zijn steeds weg van de roldeur gericht. Alle buizen worden aan de sluisdeur gelast.  
Het leidingennetwerk om de buizen van perslucht te voorzien wordt aan één zijkant van de roldeur 
gebundeld ter hoogte van de aansluitingen met de buizen. Vandaar wordt de bundel leidingen naar 
het dek van de roldeur geleid via de plaatelementen van de roldeur. Persleidingen die ter plaatse van 
de huidplaat omhoog geleid worden:  
- - bevinden zich aan de binnenkant van de roldeur;  
- - mogen zich NIET aan de kolkzijde van de roldeur bevinden. 
Op het dek van de roldeur komen de leidingen samen in een collector. De twee collectoren van 
respectievelijk de buizen aan de voorkant en de buizen aan de achterkant zijn aan elkaar verbonden 
doormiddel van een verbindingsleiding. Dit laat toe dat het airliftsysteem aan beide kanten van de 
roldeur simultaan voorzien kan worden van luchtoverdruk via koppeling met de mobiele compressor 
aan één van de twee collectoren.  
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Alle persleidingen worden duidelijk en onuitwisbaar genummerd.  
Elke persleiding dient voorzien te zijn van een afsluitkraan en een minimes meetpunt voor aansluiting 
van een manometer zodat er ook een keuze gemaakt kan worden het airliftsysteem slechts aan één 
kant van de sluisdeur te laten werken.  
De collectoren worden gemonteerd in de waterdichte kast.  

 Constructieve schikkingen met betrekking tot trillingen t.g.v. waterstroming  

Waterstroming over, door of onder de constructie kan trillingen veroorzaken bijvoorbeeld bij stuwen 
of bij nivelleeropeningen. Er worden in ontwerpfase gepaste maatregelen genomen om deze 
trillingen te vermijden. 

 Constructieve schikkingen met betrekking tot de staalstructuur 

Plaatverstijvers, regels of stijlen van een beweegbare waterkerende constructie worden uitgevoerd 
als profielen met een open doorsnede, dus geen buis-, koker- of trogvormige doorsnede. 
Uitzonderingen zijn enkel mogelijk in geval van: 
- ofwel stabiliteitsredenen, namelijk het creëren van weerstand tegen torsie; 
- ofwel een functionele luchtkist of ballastcompartiment; 
- ofwel verstijvingen van orthotrope brugdekken voor roldeuren; 
en mits goedkeuring van de aanbestedende overheid. 
 
Breekbalken worden uitgevoerd als profielen met een kokervormige doorsnede. 

5.12 Vlottende steigers 

 Toegangsbrug en landhoofden 

De constructieve schikking en het ontwerp van de toegangsbrug (en bijgevolg landhoofden) voldoen 
aan de bepaling van NBN EN 14504. Dit betreft o.a.: 
- de minimale nuttige breedte van de brug; 
- de helling van de toegangsbrug; 
- de verplaatsing aan de roloplegging bij aanmeren. 

 Structuur van de pontons van vlottende steigers 

Het ponton wordt opgedeeld in meerdere compartimenten door middel van waterdichte 
tussenschotten. Deze compartimenten leveren het drijvend vermogen van het ponton. 
Ieder compartiment wordt volledig lucht- en waterdicht uitgevoerd door het compartiment volledig 
af te lassen. 
Elk compartiment dat toegankelijk gemaakt wordt, is voorzien van twee mangaten. Deze mangaten 
worden diametraal tegenover of maximaal uit elkaar gezet, rekening houdend met de inwendige 
structuur van het compartiment. De opdrachtnemer legt dit ter goedkeuring voor aan de 
aanbestedende overheid. 
Een mangat wordt steeds afgesloten met een lucht- en waterdicht deksel en onder het deksel wordt 
een ladder ten behoeve van inspectie en onderhoud geplaatst. 
Deze ruimtes worden echter als niet luchtdicht beschouwd, zodat er een conservering in deze 
compartimenten wordt aangebracht. 
Het is niet toegelaten gaten in de buitenwand van een waterdicht compartiment aan te brengen. 
Het toepassen van een mof voor doorgang van bijvoorbeeld kabels is eveneens niet toegelaten. 



 ONTWERP, STUDIE EN BEREKENINGSNOTA'S 

december 2021 standaardbestek 260 versie 2.0a 21-113 

Het loopvlak van pontons wordt afwaterend en volledig vlak afgewerkt. De opdrachtdocumenten 
bepalen hoeveel het loopvlak bij permanente lasten boven het wateroppervlak uitsteekt. 
De structuur van de pontons voldoen eveneens aan de (ontwerp)bepalingen van NBN EN 14504. Dit 
betreft o.a.: 
- het drijfvermogen en stabiliteit; 
- het hoogteverschil tussen het dek van het aanmerend schip en de loopvloer van het ponton; 
- het aantal lucht- en waterdicht afgesloten ruimtes; 
- de stabiliteit van het ponton bij excentrische belasting. 

 Toebehoren van de pontons van vlottende steigers 

De toebehoren van de pontons van vlottende steigers voldoen aan de bepalingen van NBN EN 14504. 
Er worden o.a. eisen opgelegd m.b.t: 
- de leuningen; 
- de bolders; 
- de reddingsboeien en touwen; 
- de verlichting; 
- de elektrische voorzieningen; 
- de opslagruimtes; 
- het wandeloppervlak; 
- markeringen (maximale diepgang en informatie producent). 
Bijkomend ten opzichte van de eisen uit NBN EN 14504, voldoen de toebehoren aan volgende eisen: 
- het gebruik van breekbouten bij bolders is niet toegestaan; 
- er worden ladders aangebracht; 
- er worden wrijf- en aanvaarbalken aangebracht. 
De opdrachtdocumenten kunnen bijkomende eisen m.b.t. de geometrie van de aanhorigheden 
geven. 

5.13 Zeeweringen 
 

5.14 Fauna-uitstapplaatsen (fup) 
Principe 
Waterlopen die leefgebieden of migratiezones van diersoorten doorsnijden, vormen soms een 
barrière voor die soorten. Dieren migreren bijvoorbeeld voor de paartijd of wanneer jonge dieren 
worden uitgedreven en nieuwe territoria opzoeken. Migratie is belangrijk voor het voortbestaan van 
de populatie. Indien er te veel barrières zijn, raken populaties geïsoleerd en is niet voldoende 
genenuitwisseling meer mogelijk. Soms wordt de waterloop ook gebruikt als vluchtplaats.  
Dieren die de waterloop willen oversteken of er per ongeluk in terechtkomen, kunnen er vaak door 
te steile oevers niet meer uitklimmen. Het niet uitvoeren van een verticale of te steile 
oeverversteviging of het vervangen van een damwand of van een te steile oever door een flauw 
talud heeft de voorkeur. Wanneer het gebruik van damwanden of steile oevers onvermijdelijk is, 
kunnen fauna-uitstapplaatsen (fup) een oplossing bieden. Ze bestaan uit een plaatselijke verlaging 
van de damwand of van de te steile oever, die het te water gaan en het uitklimmen van te water 
geraakte dieren mogelijk maken. Bij natuurlijke of natuurvriendelijk ingerichte oevers met taluds die 
voldoende schuin of getrapt aangelegd zijn, hoeven dergelijke uitstapplaatsen niet. 
Gevolgen: 
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- door de aanleg van fauna-uitstapplaatsen kunnen dieren zelfs bij steile of verticale oevers in en 
uit het water; 

- uitstapplaatsen dienen tevens als drinkplaats; 
- uitstapplaatsen kunnen ook nuttig zijn voor drenkelingen. 
Uitvoering 
A. Ligging 
Fauna-uitstapplaatsen moeten over de gehele migratiezone en op de beide oevers voorkomen om 
doeltreffend te zijn. Voor reeën en andere grote diersoorten geldt 300 m als maximale afstand 
tussen de fauna-uitstapplaatsen. Voor kleine en middelgrote diersoorten zoals egel, haas en 
marterachtigen is dergelijke afstand evenwel te groot en wordt een tussenliggende afstand van 50 m 
geadviseerd. Kleine soorten hebben immers een geringer uithoudingsvermogen. Als combinatie 
kunnen afwisselend grote en kleine fauna-uitstapplaatsen worden aangelegd, met een onderlinge 
afstand van maximaal 100 m (figuur 21-5-1). 

 
Figuur 21-5-1: Ligging van fauna-uitstapplaatsen 
Fauna-uitstapplaatsen moeten maximaal aansluiten op kernpopulaties, d.w.z. dat in het leefgebied 
van de populaties een grotere dichtheid aan fauna-uitstapplaatsen is aangewezen dan in de randen. 
Fauna-uitstapplaatsen worden bij voorkeur aangelegd op plaatsen waar migratiegeleidende en -
stuwende ruimtestructuren uitkomen op een waterloop, waardoor een verhoogde kans bestaat dat 
dieren gewild of ongewild in het water terechtkomen. Voorbeelden van geleidende structuren zijn 
bosranden, houtkanten, bossingels, heggen en ruig begroeide oevers. Indien dergelijke structuren 
ontbreken, kunnen zij worden aangelegd. Daartegenover staan stuwende structuren als dijken, brede 
greppels, waterlopen, wegen en (lint)bebouwingen die de trekrichting dwarsen. 
Uit diverse onderzoeken blijkt dat in niet tot zwak stromende wateren recht tegenover elkaar 
liggende fauna-uitstapplaatsen goed voldoen. 
Bij doorsnijdingen van vaste, veel gebruikte trekroutes (wissels) zijn de uitstapplaatsen bij voorkeur 
breed omdat een bredere plaats sneller wordt gezien en makkelijker wordt ingezwommen  
(figuur 21-5-2). 
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Figuur 21-5-2: Ligging van fauna-uitstapplaatsen ter hoogte van een wildwissel 
B. Ontwerp van fauna-uitstapplaatsen 
B.1 Algemeen 
- Oeverhelling van de fauna-uitstapplaats: 

- de oeverhelling is de bepalende factor die dieren al dan niet verhindert om uit het water te 
klimmen; 

- de gradiënt van de fauna-uitstapplaats (verticaal/horizontaal) hoort steeds zwakker te zijn 
dan 6/4 (of 10/4 bij een gladde oever). Wanneer slechts weinig fauna-uitstapplaatsen 
aanwezig zijn, moet de maximale helling zwakker zijn dan 16/4 (vermoeide dieren hebben niet 
de kracht om steilere hellingen te beklimmen); 

- Waterdiepte boven de fauna-uitstapplaats: 
- de dieren moeten zowel op hun voor- als achterpoten kunnen steunen; 
- bij het ontwerp wordt rekening gehouden met waterstandschommelingen; 
- een gradueel oplopende waterdiepte van 50 cm onder het laagste waterpeil wordt aanbevolen 

en volstaat voor alle soorten; 
- Dimensionering en afwerking: 

- hoe groter de voorziening, hoe meer kans dat ze door het zwemmende dier wordt gevonden, 
vooral wanneer de soort zich niet op zicht oriënteert; 

- bij voorkeur wordt geen of een fijnkorrelige verharding gebruikt om de opstap gemakkelijk 
begaanbaar te houden en om te voorkomen dat bepaalde diersoorten (zoals ree) hun poten 
breken. Bij scheepvaart is een stevige ondergrond van doorgroeistenen, doorgroeimatten, 
basaltblokken, breukstenen, betonblokken of andere grove verhardingsmaterialen doorgaans 
wel noodzakelijk. Indien mogelijk wordt grof materiaal met fijner materiaal vermengd om een 
gelijkmatiger loopvlak te verkrijgen; 

- bij uitstapplaatsen die af te rekenen krijgen met een sterke golfslag wordt de achterliggende 
oever tegen afkalving beschermd. 

B.2 Positie ten opzichte van de oever 
Fauna-uitstapplaatsen kunnen voor of achter een damwand of een te steile oever worden gebouwd. 
De keuze is afhankelijk van de constructiemogelijkheid en de sterkte van de golfslag. 
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Er kunnen twee types worden onderscheiden met name een fauna-uitstapplaats in vooruitbouw 
(voor de bestaande oever) of in achteruitbouw (achter de bestaande oever). 
Voor beide types bestaan twee uitvoeringsvarianten met name met twee parallelle uitstaphellingen 
of met één dwarse uitstaphelling. 
B.2.1. Fauna-uitstapplaatsen voor een damwand of een te steile oever 
Dit is een oplossing bij smalle oevers met beperkte oeverruimte voor de constructie. Ze is echter 
enkel mogelijk indien de scheepvaart niet verhinderd wordt. 
Een fauna-uitstaplaats (fup) in vooruitbouw met één dwarse uitstaphelling blijkt in praktijk niet goed 
te werken.  
Uitvoering: 
Voor de bestaande damwand een tweede stuk damwand (hout, staal) of een aaneensluitende 
palenrij plaatsen. Indien nodig verankeren aan de achterliggende damwand. Tegen de palenrij een 
gronddicht geotextiel als scheidingslaag aanbrengen. Dit geotextiel is van het type 6a of type 6b 
naargelang de ondergrond volgens tabel 6 van PTV 829. Vullen met breuksteen, waarbij het geheel 
naar beide zijden afloopt tot onder de waterspiegel. Geen gevaar voor afkalving omdat de damwand 
of de steile oever intact blijft. 
Breedte: 1 m volstaat (wel minimaal tot 1 m voor de eigenlijke damwand of de steile oever). 

 
Figuur 21-5-3: Fup in vooruitbouw met twee parallelle uitstaphellingen (bovenaanzicht) 
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Figuur 21-5-4: Fup in vooruitbouw met twee parallelle uitstaphellingen (doorsnede) 

 
Figuur 21-5-5: Fup in vooruitbouw met één dwarse uitstaphelling (bovenaanzicht) 
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Figuur 21-5-6: Fup in vooruitbouw met één dwarse uitstaphelling (dwarsdoorsnede) 
B.2.2. Fauna-uitstapplaatsen achter een damwand of een te steile oever 
Een fauna-uitstaplaats (fup) achter de bestaande damwand is minder erosiegevoelig dan deze die de 
golfslag rechtstreeks opvangt. 
Uitvoering: 
De bestaande damwand verlagen tot onder het waterpeil. De achterliggende oever glooiend 
afwerken. Indien nodig tegen afkalven beschermen. 
Breedte:  
Inspringende uitstapplaatsen worden bij onvoldoende breedte gemakkelijk voorbij gezwommen en 
zijn daarom ten minste 1 m breed en bij voorkeur veel breder tot 20 m. 
Diepte: de maximaal mogelijke diepte benutten, doch minimaal 1 m diep. 
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Figuur 21-5-7: Fup in achteruitbouw met twee parallelle uitstaphellingen (bovenaanzicht) 

 
Figuur 21-5-8: Fup in achteruitbouw met twee parallelle uitstaphellingen (doorsnede) 
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Figuur 21-5-9: Fup in achteruitbouw met één dwarse uitstaphelling (bovenaanzicht) 

 
Figuur 21-5-10: Fup in achteruitbouw met één dwarse uitstaphelling (dwarsdoorsnede) 
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C. Inrichting 
Door spontane ontwikkeling van vegetatie of door het aanbrengen van een oeverbegroeiing van 
hoogopgaande oeverplanten en/of struiken worden fauna-uitstapplaatsen vanuit het water 
geaccentueerd en trekken ze de overzwemmende dieren sneller aan, zeker deze die zich op zicht 
oriënteren (figuur 21-5-4). Ook onder natuurlijke omstandigheden wordt een plaats waar de 
oeverbegroeiing tot in of tot aan het wateroppervlak reikt, veelal als uitklimmogelijkheid herkend. 
Voor uitgesproken "zichtsoorten" zoals vos en bunzing is experimenteel aangetoond dat ze zich bij 
het zwemmen richten op opgaande oeverbegroeiingen. Een "tastsoort" als de das daarentegen 
reageert pas in de directe omgeving van dergelijke beplanting omwille van het beperkte 
zichtvermogen. Merkwaardig genoeg geeft ook ree geen zichtbare reactie op dergelijke 
"oriëntatiebeplanting". Tegelijk biedt een beplanting rondom of nabij de fauna-uitstapplaatsen 
dekking, zodat de vaak uitgeputte dieren op de oever eerst in veiligheid tot rust kunnen komen. Door 
het aanbrengen van (doorndragende) struiken kan er voorkomen worden dat de uitstapplaatsen 
worden gebruikt als visstek of voor het aanmeren van boten. Bij het aanbrengen van beplantingen 
rond fauna-uitstapplaatsen, wordt gekozen voor soorten die eigen zijn aan de streek en aan de 
habitat en die zoveel mogelijk aansluiten op het omliggende landschap. In gebieden waar opgaande 
beplanting in verband met de openheid van het gebied ongewenst is, kan de fauna-uitstapplaats 
beter worden aangekleed met een oeverplantenvegetatie. 
D. Beheer 
- De voorziening wordt regelmatig - op zijn minst eenmaal per jaar - op zijn werkzaamheid 

gecontroleerd, d.w.z. dat gebreken worden verholpen en beschadigingen hersteld. 
- Drijfvuil of andere hindernissen die in de fauna-uitstapplaatsen kunnen terechtkomen en die de 

toegang tot de fauna-uitstapplaats kunnen bemoeilijken, worden regelmatig verwijderd. 
- De beplanting wordt periodiek afgezet om voldoende dichtheid te behouden. 
- Voor het behoud van dekking en oriëntatiepunt is het beter minder frequent te maaien dan bij 

standaardbeheer. 

5.15 Ladders 

 Constructieve schikkingen met betrekking tot vaste ladders 

Bij vaste ladders (bijvoorbeeld in schachten en kokers) wordt steeds een kooi (zie onderstaande 
figuur) geplaatst als valbescherming. Deze kooi mag slechts op 2 m hoogte beginnen, zodat de ladder 
vrij betreden kan worden. Als er geen kooi geïnstalleerd kan worden, wordt op de vaste ladder een 
rail voorzien waarop een antivaltoestel loopt dat verbonden wordt met de antivalgordel 
(persoonlijke valbescherming) van de gebruiker. 
Volgens NBN EN ISO 14122-4:2016 moet er om de 6 m een rustplatform voorzien worden bij vaste 
ladders van minstens 10 m hoog. Dit platform, dat vast of opklapbaar kan zijn, biedt de mogelijkheid 
om bij het klimmen of afdalen even te rusten. De ladderdelen aan weerszijden van een rustplatform 
verspringen (zie onderstaande figuur). 
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Figuur 21-5-11: Vaste ladder 
zonder rustplatform, zonder 
kooi 
(1 = aankomstniveau,  
2 = vertrekniveau) 

Figuur 21-5-12: Vaste ladder zonder 
kooi met verspringingen ter plaatse van 
de rustplatformen 
(3 = rustplatform, 
4 = ladderdelen) 

Figuur 21-5-13: Vaste ladder 
met kooi 
(A = uitgang, B = kooi) 

Vaste ladders steken minimaal 1 meter uit boven het te betreden aankomstniveau, tenzij andere 
voorzieningen worden getroffen om een veilig houvast te waarborgen. 
Als het niveau van de bovenste sport van de ladder niet hoger ligt dan het aankomstniveau, heeft de 
ladder voldoende stabiele verlengde vaste stijlen of (ingeval de ladder verborgen zit) voldoende 
stabiele uitschuifbare verlengstukken van de beide stijlen, steeds tot een niveau van minimaal 1 
meter boven het te betreden aankomstniveau. 
De vrije ruimte tussen de bovenste sport van de ladder en de rand van het te betreden 
aankomstniveau is maximaal 75 mm. Eventueel wordt de laatste sport van de ladder vervangen 
door een uitstapbordes van 200 mm. 
De afstand tussen de muurbeugels bedraagt maximaal 2 meter. 
Voor vaste ladders met kooi: 
- de kooi start tussen de 2,2 meter en de 2,5 meter boven het vertrekniveau van de ladder; 
- de kooidiameter bedraagt minimaal 650 mm en maximaal 800 mm. 
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6 BEREKENING/TOETSINGSCRITERIA 

6.1 Normen 

 Algemeen 

Het bepalen van de belastingen en de belastingscombinaties, en de toetsing van de constructies 
gebeuren volgens de NBN EN-reeks van de Eurocodes, met inbegrip van de betreffende nationale 
bijlagen, tenzij anders vermeld. 
Het toepassen van een NBN EN noodzaakt in principe het bestaan van een nationale bijlage (ANB) 
waarin keuzes en aanvullingen m.b.t. bepaalde waarden (NDP’s) of methodes uit de NBN EN gemaakt 
zijn.  
Indien deze nationale bijlage niet beschikbaar is, worden de waarden en methoden die in de 
Eurocodes geadviseerd of vermeld worden, gevolgd. Indien hierbij toch nog aannames moeten 
worden gemaakt, worden deze aan de aanbestedende overheid ter goedkeuring voorgelegd. 
De basis voor de toepassing van de NBN EN-reeks van de Eurocodes wordt gevormd door:  

NBN EN 1990+A1 NL:2015 Eurocode 0 - Grondslag voor het constructief 
ontwerp. 

NBN EN 1990+A1 NL:2015 Eurocode 0 - Grondslagen van het constructief 
ontwerp- Bijlage A2: Toepassing voor bruggen. 

NBN EN 1990 ANB:2013 
 

Eurocode 0 - Grondslag voor het constructief 
ontwerp - Bijlage A1: Toepassing op gebouwen - 
Nationale bijlage. 

Tabel 21-6-1 

 Bruggen, tunnelconstructies en pontons 

Voor bruggen, tunnelconstructies en pontons hebben de normen met betrekking tot de bruggen 
voorrang op de normen met betrekking tot de algemene regels en de regels voor gebouwen. 

 Beweegbare waterkerende constructies 

6.1.3.1 Belastingscombinaties 
De bepalingen voorzien in de Eurocodes met betrekking tot de belastingscombinaties, de γ-factoren 
en de ψ-factoren zijn niet toereikend voor beweegbare waterkerende constructies. 
SB 260-21-4.3.3 en SB 260-21.4.3.4 bevatten hieromtrent specifieke bepalingen. Indien bepaalde γ-
factoren in het bestek niet specifiek vermeld worden, wordt verwezen naar (de principes van) de 
NBN EN-reeks van de Eurocodes, met inbegrip van de nationale bijlagen. De ψ-factoren worden 
steeds gelijk gesteld aan 1. 

6.1.3.2 Plooicontrole 
Tenzij anders vermeld in de opdrachtdocumenten wordt bijkomend aan de plooicontrole volgens de 
Eurocode een plooicontrole uitgevoerd volgens NBN B 51-002:1988 in combinatie met de factoren 
zoals bepaald door Klöppel en opgenomen in de CECM-tabellen. SB 260-21-6.7.2.2 geeft verdere 
richtlijnen. 

6.1.3.3 Mechanische onderdelen  
De mechanische onderdelen van de beweegbare waterkerende constructie uit SB 260-32-8 worden 
berekend volgens SB 270. 
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 Grondmechanisch ontwerp 

De berekeningen gebeuren volgens NBN EN 1997-1:2005 (+AC:2009) Eurocode 7: Geotechnisch 
ontwerp - Deel 1: Algemene regels (+AC:2009), NBN EN 1997-1 ANB:2014. Er wordt gebruik gemaakt 
van de ontwerpbenadering 1. 
In afwijking op de Eurocode 7 worden een aantal grondmechanische berekeningen uitgevoerd op 
basis van de karakteristieke combinatie uit de bruikbaarheidsgrenstoestand met een voorgeschreven 
veiligheid in plaats van in de uiterste grenstoestand. SB 260-21-6.4 geeft aan voor welke 
berekeningen dit het geval is. 

6.2 Algemeen principe 
De berekeningen gebeuren volgens de regels van de kunst. 
De afmetingen, maten, peilen, voorzieningen, kwaliteiten,... zoals op de opdrachttekeningen en in de 
opdrachtdocumenten aangegeven, worden als basis genomen voor de berekeningen en worden 
slechts gewijzigd indien uit de berekeningen blijkt dat dit aangewezen is. 
De opdrachtdocumenten kunnen de optimalisatie van bepaalde onderdelen voorschrijven. 
Berekeningen volgens de Eurocodes: 
Bij de berekeningen volgens de Eurocodes kan de aftoetsing van de veiligheid en de bruikbaarheid 
van de constructie opgevat worden als het uitvoeren van een soort ‘eenheidscontroles’. 
Er wordt gecheckt of de verhouding van de rekenwaarde van de belastingen op de rekenwaarde van 
de weerstand kleiner is dan 1. 
Bij controle van de dimensies vermeld op de opdrachtdocumenten wordt door de opdrachtnemer 
gecontroleerd of aan de eenheidscontroles voldaan is (m.a.w. zijn de te bekomen waarden 
kleiner dan 1). 
Indien aan de eenheidscontrole niet voldaan is, herdimensioneert de opdrachtnemer de doorsnede, 
het detail, de verbinding,... volgens de regels der kunst. 
Bij dimensionering door de opdrachtnemer van niet-uitgewerkte details en bij herdimensionering 
voor de gevallen zoals hierboven vermeld waarbij volgens de opdrachtdocumenten niet aan de 
eenheidscontrole voldaan is, wordt tevens de eenheidscontrole gedaan. 
De bekomen waarden in de eenheidscontrole voor alle te controleren items van dit detail moeten 
kleiner zijn dan 1, maar tevens zal de grootste waarde van de eenheidscontrole per detail 
groter zijn dan 0,95. Dit om toe te laten tot een economisch ontwerp te komen. 
De aanbestedende overheid kan akkoord gaan dat er van deze waarde 0,95 afgeweken wordt, indien 
het effect hiervan op het gewicht van de constructie en/of op de kostprijs zeer gering is. 
Ingeval de dimensies op de opdrachttekening moeten worden aangepast en de berekeningsnormen 
meerdere methodes toelaten, zal die methode worden gekozen die voor de aanbestedende overheid 
het voordeligst is, ook indien deze voor het studiebureau bewerkelijker is. 
Ingeval de dimensies op de opdrachttekening moeten worden aangepast en voor de aanpassingen 
meerdere benaderingen mogelijk zijn (bv. keuze tussen aanpassen betondimensies of 
wapeningshoeveelheden), zal die benadering worden gekozen die aansluit bij de regels van de kunst 
en die voor de aanbestedende overheid het voordeligst is, ook indien deze voor het studiebureau 
bewerkelijker is. 
Ingeval uit de studie blijkt dat de principes, de geometrie of detaillering van bepaalde onderdelen op 
de opdrachttekening moeten worden aangepast en meerdere opties mogelijk zijn, zal deze optie 
worden gekozen die voor de aanbestedende overheid het voordeligst is, ook indien deze voor de 
opdrachtnemer bewerkelijker is. 
Als voorbeeld voor de bovenstaande paragraaf wordt in geval van risico op plooi van stalen platen 
geopteerd voor de optie “verstijvers plaatsen” in plaats van voor de optie “plaat verdikken”. 
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6.3 Gevolgklasse en geotechnische categorie 

 Gevolgklasse 

Voor het bepalen van de partiële belastingsfactoren uit NBN EN 1990+A1 NL:2015 wordt uitgegaan 
van ‘normale veiligheid’, gevolgklasse CC2. 

 Geotechnische categorie 

Tenzij de opdrachtdocumenten anders bepalen, behoort de volledige constructie tot geotechnische 
categorie 2 (GC2) volgens NBN EN 1997-1:2005 (+AC:2009). 

6.4 Grondmechanische berekeningen 

 Afleiding van grondkarakteristieken 

Karakteristieke waarden van grondmechanische karakteristieken worden afgeleid op basis van 
proefresultaten uit laboratoriumproeven, of indien niet beschikbaar op basis van waarden uit 
tabel 2.1 ANB van NBN EN 1997-1 ANB:2014. 
Bij het vastleggen van karakteristieke waarden op basis van laboratoriumproeven wordt rekening 
gehouden met het aantal beschikbare proefresultaten (statistische receptuur) en met de 
compatibiliteit van de vervormingen (vervormingsgerichte interpretatie triaxiaalproeven). 
Voor het vastleggen van schuifweerstandskarakteristieken op basis van triaxiaalproeven geldt 
onderstaande: 
- In het algemeen zal de analyse van de resultaten van triaxiaalproeven uitgevoerd worden in een 

pq-diagram op de gemiddelde waarde bij 95%-betrouwbaarheidsniveau; Dit geldt voor het 
bestuderen van bezwijkmechanismes waarbij een groot volume grond is betrokken en er 
overdracht van zwakkere naar sterkere zones kan gebeuren. 

- Voor geotechnische eenheden die gekenmerkt worden door heterogeniteiten wordt de analyse 
in het pq-diagram uitgevoerd op de puntwaarden (5% fractiel).  

- Voor bezwijkmechanismen waarbij er geen herverdeling kan optreden om wille van een niet 
voldoende stijve fundering gaat men uit van een analyse op de puntwaarden (5% fractiel); 

Wat betreft de aanwending van de schuifweerstandskarakteristieken in het ontwerp van constructies 
is tabel 21-6-2 van toepassing. 

 ZANDGRONDEN KLEIGRONDEN 

Type berekening, controle Karakteristieken Vervorming Karakteristieken Vervorming 

1. Grondkeringen ϕ’ 2% ϕ’, c’ 2% 

2. Glijvlakberekening, draagvermogen (gedraineerd) ϕ’ breuk ϕ’, c’ 5% 

3. Gewapende gronden (extern evenwicht) ϕ’ breuk ϕ’, c’ 5% 

4. Gewapende gronden (intern evenwicht) ϕ’ 2% ϕ’, c’ 2% 

Tabel 21-6-2: Toepassingstabel gedraineerde schuifweerstandskarakteristieken 

Opmerking: wanneer breuk optreedt bij rekken die kleiner zijn dan 2%, respectievelijk 5%, worden de 
karakteristieken bij breuk verder beschouwd. 
Indien de berekening betrekking heeft op grond die in het verleden reeds gemobiliseerd of geroerd is 
geworden, wordt een afzonderlijke analyse gemaakt voor de keuze van de best passende 
schuifweerstandshoek. Mogelijks is de weerstand bij  grote rekken ver na breuk hier een betere 
waarde (critical state waarde). 



ONTWERP, STUDIE EN BEREKENINGSNOTA'S  

21-126 standaardbestek 260 versie 2.0a december 2021 

Indien een geavanceerd rekenmodel (bijv Hardening Soil) wordt toegepast waarin al rekening wordt 
gehouden met de stijfheid van de grond vanaf onbelaste toestand tot breuk, dan wordt 
bovenstaande werkwijze niet aangehouden. 

 Toetsingsmethode  

Bij het uitvoeren van de grondmechanische berekeningen worden de normen vermeld in  
SB 260-21-6.1.4 als basis genomen. 
Hiervan wordt echter afgeweken voor een aantal berekeningen. 
Voor de afwijkingen ten opzichte van de normen worden de te beschouwen combinaties en de 
daarbij te behalen veiligheden weergegeven in de subparagrafen van SB 260-21-6.4. 
In tabel 21-6-3 wordt een overzicht gegeven van de grenstoestanden waarin de grondmechanische 
berekeningen moeten gebeuren. 

Grenstoestand Grondmechanische berekening 

Controle in de uiterste 
grenstoestand 

Draagvermogen van een axiaal belaste funderingspaal (druk- of 
trekpaal). 
Horizontaal glijdingsevenwicht en kantelevenwicht van funderingen 
op staal. 
Verticaal evenwichtsdraagvermogen van diepwanden, combiwanden 
en secanspalenwanden. 
Horizontaal evenwichtsdraagvermogen van damwanden/combi-
wanden/diepwanden/secanpalenwanden. 
Nazicht van het bezwijken door hydraulische invloeden. 

Controle op basis van de 
karakteristieke 
combinatie uit de 
bruikbaarheids-
grenstoestand 

Verticaal evenwichtsdraagvermogen van funderingen op staal. 
Horizontaal draagvermogen van een individuele paal. 
Verticaal evenwichtsdraagvermogen van damwanden. 
Dienstlast, voorspankracht en breuklast van grondankers. 
Nazicht van diepe glijvlakken volgens Bishop, Morgenstern-Price of 
Spencer. 
Nazicht van diepe glijvlakken volgens Kranz. 
Vervormingsberekening. 
Algehele stabiliteit (graduele reductie van de schuifweerstands-
karakteristieken in geval van berekening met een 
eindige-elementenprogramma). 

Tabel 21-6-3 - Grondmechanische berekeningen per grenstoestand 

 Grond- en waterdruk 

6.4.3.1 Actieve of neutrale gronddruk 
Bij de berekening van een grondkerende constructie waarbij deze zich in de richting van de druk van 
de grond aan de achterzijde kan bewegen, mag - overeenkomstig artikel 9.5.4 van 
NEN EN 1997-1+C1:2012/NB:2012 - als belasting de actieve gronddruk worden toegepast.  
In gevallen waarbij beweging nagenoeg uitgesloten of niet wenselijk is, wordt ten minste de neutrale 
gronddruk als belasting gehanteerd. 
Dit is bij voorbeeld zo in de volgende gevallen: 
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- wanden van kokerconstructies; 
- wanden van U-bakken; 
- wanden ingeklemd in een zool op palen; 
- kolkmuren; 
- wanden van landhoofden van bruggen; 
- sluishoofden; 
- stuwen; 
- grondkerende wanden aansluitend aan landhoofd- of tunnelconstructies met als bovenbelasting 

een verkeersbelasting. 
Deze opsomming is niet limitatief. 

6.4.3.2 Wandwrijvingshoek 
De wandwrijvingshoek δ is ontleend aan tabel 4 van NEN 6740:2006 Geotechniek TGB 1990 
Basiseisen en belastingen en bedraagt hoogstens: 

Wand Recht glijvlak Krom glijvlak 
Beton 0,67 ϕ’ ϕ’-2,5 ° en 27,5 ° 
Staal 0,67 ϕ’ ϕ’-2,5 ° en 27,5 ° 
Bentonietcake 0,33 ϕ’ 0,50 ϕ’ 
Beton gestort tegen de grond 1,00 ϕ’ 1,00 ϕ’ 

Tabel 21-6-4 - Maximale waarden van de wandwrijvingshoek 

6.4.3.3 Gronddrukcoëfficiënten 
De actieve en passieve gronddrukcoëfficiënten worden bepaald met de formule van 
Coulomb-Poncelet, soms ook de formule van Mueller-Breslau genoemd. Indien de 
wandwrijvingshoek δ in rekening wordt gebracht, wordt de passieve gronddrukcoëfficiënt bepaald 
met een methode die rekening houdt met de kromming van het glijvlak (zie bijlage C van 
NBN EN 1997-1:2005 (+AC:2009) Eurocode 7: Geotechnisch ontwerp - Deel 1: Algemene regels of 
bijvoorbeeld de tabellen van Caquot, Kérisel en Absi). 

6.4.3.4 Cohesie 
Bij gronddrukberekeningen mag niet met cohesie worden gerekend, behalve in de contactzone met 
tertiaire klei en bij tijdelijke constructies. 

6.4.3.5 Morslagen 
Bij aanvullingen die in den natte moeten worden uitgevoerd, wordt in de berekeningen rekening 
gehouden met de aanwezigheid van morslagen t.h.v. de aansluitingszones. 

6.4.3.6 Gronddruk op schermen of kolommen 
Voor de gronddruk op schermen of kolommen wordt aangenomen dat een neutrale gronddruk 
aangrijpt over een breedte die gelijk is aan 2,5 maal de dwarse afmeting van het betrokken 
onderdeel. 
Aan de andere zijde wordt terzelfder tijd gerekend met een neutrale gronddruk over één maal de 
dwarse afmeting van het onderdeel als tegendruk (hierbij wordt rekening gehouden met de 
aanwezigheid van een eventueel talud). 
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6.4.3.7 Invloed van vlotplaten op de gronddrukken 
De aanwezigheid van vlotplaten reduceert de horizontale gronddruk ten gevolge van permanente en 
veranderlijke belastingen niet (zie ook SB 260-21-6.6.2.2). 

6.4.3.8 Gronddrukken bij integraalbruggen 
Bij het ontwerp van integraalbruggen worden de gronddrukken berekend volgens gespecialiseerde 
literatuur zoals het document ‘BA42/96-The design of integral bridges’. 

6.4.3.9 Waterdruk 
De waterdrukopbouw wordt lineair verondersteld. 
Bij het berekenen van de verschillende evenwichtstoestanden wordt het verschil in waterdrukken, 
zowel in verticale als in horizontale zin, als aandrijvende kracht beschouwd. 
Aandachtspunt: De bepaling van de grondwaterpeilen gebeurt op basis van frequente metingen op 
een representatief aantal relevante plaatsen. 

6.4.3.9.A TUNNELCONSTRUCTIES 
Het grondwaterpeil wordt per moot gedefinieerd. 
In geval de grondwaterdruk een ongunstige, resp. gunstige belasting is, wordt de rekenwaarde van 
de maximale, resp. minimale grondwaterdruk in gebruiksgrenstoestand en uiterste grenstoestand 
gehanteerd. De rekenwaarden worden volgens onderstaande regels bepaald. 

 Gebruiksgrenstoestand 
Karakteristieke waarde van het grondwaterpeil 
1. Bij slechts gegevens van éénmalige metingen of meetreeks < 1 jaar: 

- de karakteristieke waarde van het maximaal grondwaterpeil wordt gelijk genomen aan het 
oorspronkelijk maaiveldniveau of de bovenkant van de constructie in geval van een open 
constructie waar het maaiveld afhelt naar de constructie; 

- de karakteristieke waarde van het minimaal grondwaterpeil wordt onder de constructie 
beschouwd. 

2. Bij meetreeks ≥ 1 jaar, maar < 2 jaar: 
- de karakteristieke waarde van het maximaal grondwaterpeil wordt gelijk genomen aan:  

hmin + 1,1 (Δh + 0,5 m). 

De karakteristieke waarde van het maximaal grondwaterpeil wordt afgetopt op de 
karakteristieke waarde van het maximaal grondwaterpeil bekomen in geval 1; 

- de karakteristieke waarde van het minimaal grondwaterpeil wordt gelijk genomen aan:  
hmax - 1,1 (Δh + 0,5 m). 

3. Bij meetreeks ≥ 2 jaar: 
- de karakteristieke waarde van het maximaal grondwaterpeil wordt gelijk genomen aan: hmin + 

1,1 Δh. 

De karakteristieke waarde van het maximaal grondwaterpeil wordt afgetopt op de 
karakteristieke waarde van het maximaal grondwaterpeil bekomen in geval 1; 

- de karakteristieke waarde van het minimaal grondwaterpeil wordt gelijk genomen aan: hmax- 
1,1 Δh. 

Frequente waarde van het grondwaterpeil 
1. Bij slechts gegevens van éénmalige metingen of meetreeks < 1 jaar:  

- de frequente waarde van het maximaal grondwaterpeil wordt gelijk genomen aan het 
oorspronkelijk maaiveldniveau of de bovenkant van de constructie in geval van een open 
constructie waar het maaiveld afhelt naar de constructie; 
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- de frequente waarde van het minimaal grondwaterpeil wordt onder de constructie 
beschouwd. 

2. Bij meetreeks ≥ 1 jaar, maar < 2 jaar: 
- de frequente waarde van het maximaal grondwaterpeil wordt gelijk genomen aan: hmin + (Δh + 

0,5 m). 

De frequente waarde van het maximaal grondwaterpeil wordt afgetopt op de frequente 
waarde van het maximaal grondwaterpeil bekomen in geval 1; 

- de frequente waarde van het minimaal grondwaterpeil wordt gelijk genomen aan: hmax - (Δh + 
0,5 m). 

3. Bij meetreeks ≥ 2 jaar: 
- de frequente waarde van het maximaal grondwaterpeil wordt gelijk genomen aan: hmin + Δh. 

De frequente waarde van het maximaal grondwaterpeil wordt afgetopt op de frequente 
waarde van het maximaal grondwaterpeil bekomen in geval 1; 

- de frequente waarde van het minimaal grondwaterpeil wordt gelijk genomen aan: hmax – Δh.. 

 Uiterste grenstoestand 
Rekenwaarde van het grondwaterpeil voor de toetsing van opdrijven (UPL) 
1. Bij slechts gegevens van éénmalige metingen of meetreeks < 1 jaar: 

- de rekenwaarde van het maximaal grondwaterpeil wordt gelijk genomen aan het 
oorspronkelijk maaiveldniveau of de bovenkant van de constructie in geval van een open 
constructie waar het maaiveld afhelt naar de constructie; 

- de rekenwaarde van het minimaal grondwaterpeil wordt onder de constructie beschouwd. 
2. Bij meetreeks ≥ 1 jaar, maar < 2 jaar: 

- de rekenwaarde van het maximaal grondwaterpeil wordt gelijk genomen aan:  
hmin + 1,5 (Δh + 0,5 m). 

De rekenwaarde van het maximaal grondwaterpeil wordt afgetopt op de rekenwaarde van het 
maximaal grondwaterpeil bekomen in geval 1; 

- de rekenwaarde van het minimaal grondwaterpeil wordt gelijk genomen aan:  
hmax - 1,5 (Δh + 0,5 m). 

3. Bij meetreeks ≥ 2 jaar: 
- de rekenwaarde van het maximaal grondwaterpeil wordt gelijk genomen aan:  

hmin + 1,5 Δh. 

De rekenwaarde van het maximaal grondwaterpeil wordt afgetopt op de rekenwaarde van het 
maximaal grondwaterpeil bekomen in geval 1; 

- de rekenwaarde van het minimaal grondwaterpeil wordt gelijk genomen aan:  
hmax - 1,5 Δh. 

Voor duikers wordt de duiker leeg beschouwd indien dit ongunstig is, dit om rekening te houden met 
het onderhoud van de duiker. 
Rekenwaarde van de grondwaterdruk voor de toetsing van constructieve grenstoestanden (STR) 
De rekenwaarde van de maximale grondwaterdruk wordt bekomen door de karakteristieke maximale 
grondwaterdruk te vermenigvuldigen met 1,35. 
De rekenwaarde van de minimale grondwaterdruk wordt bekomen door de karakteristieke minimale 
grondwaterdruk te vermenigvuldigen met 1. 
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 Fundering op staal 

6.4.4.1 Verticaal evenwichtsdraagvermogen 
Tenzij de opdrachtdocumenten anders bepalen, gebeurt de berekening van het 
evenwichtsdraagvermogen volgens de formules die beschreven staan in NEN 6744:2007 Geotechniek 
Berekeningsmethode voor funderingen op staal, waarbij een veiligheid van minstens 2 moet worden 
verkregen. De solliciterende belastingen worden afgeleid uit de karakteristieke combinatie van de 
belastingen in de bruikbaarheidsgrenstoestand. 
Speciale aandacht wordt geschonken aan 5.2.4.3 van NEN 6744:2007 Geotechniek 
Berekeningsmethode voor funderingen op staal betreffende de bepaling van de gewogen 
grondparameters; hierbij wordt echter rekening gehouden met de optredende glijvlakken. 
De formule van de rekenwaarde van de funderingsdruk op het effectieve funderingsoppervlak 
in 5.2.3.2 van NEN 6744:2007 Geotechniek Berekeningsmethode voor funderingen op staal mag als 
volgt worden aangepast: de c-term en de q-term kunnen respectievelijk worden vermenigvuldigd 
met de dieptefactoren dc en dq waarvan de uitdrukkingen hieronder staan. 
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met D = de diepte van de funderingsaanzet ten opzichte van de definitieve bodem aan de passieve 
zijde. 
De gebruikte symboliek is deze van NEN 6744:2007 Geotechniek Berekeningsmethode voor 
funderingen op staal. 
De dieptefactoren mogen slechts in rekening worden gebracht in de lagen boven de 
funderingsaanzet waar de schuifweerstandskarakteristieken ten minste gelijk zijn aan de 
schuifweerstandskarakteristieken van de funderingslaag. 
In geval van een schuin aanzetvlak van de funderingszool wordt het verticaal 
evenwichtsdraagvermogen berekend volgens de richtlijnen van DIN V 4017-100:1996. 

6.4.4.2 Horizontaal glijdingsevenwicht en kantelevenwicht 
Voor het gewicht van de grond en de berekening van de gronddrukken worden fictieve verticale 
vlakken beschouwd (zie figuur 21-6-1).  
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Figuur 21-6-1 

Bij de berekening van het glijdingsevenwicht is voldaan aan volgende voorwaarde: 
Hd < Rd + Rp,d 
met 
- Hd = rekenwaarde van de horizontale component van de acties, met inbegrip van actieve 

gronddrukken als die er zijn; 
- Rd = rekenwaarde van de wrijvingsweerstand van de fundering. In geval van grote verplaatsingen, 

de residuele waarde aannemen. 
- In gedraineerde toestand komt dit overeen met: Rd = Vd tan δd  

met 
- δd = rekenwaarde van de wrijvingshoek grond – fundering 

- δd = fcv,d voor ter plaatse gestorte zolen 

- δd = 2/3 fcv,d voor geprefabriceerde zolen 

-  In niet gedraineerde toestand komt dit overeen met Rd = Ac cu,d 
Oppassen bij excentrische lasten, dan is Ac namelijk kleiner dan de totale oppervlakte van de 
zool. 
Wanneer aan de zool geen vertanding voorzien is achteraan de zool, zal bovendien Rd ≤ 0,4 Vd. 

- Rp,d = horizontale weerstandbiedende gronddrukken, compatibel met de toegelaten verplaatsing. 
Eventuele grondwerken en erosies in de toekomst worden beschouwd. 

De weerstandbiedende gronddrukken worden beperkt tot de neutrale gronddrukken. 
Bij de berekening van het kantelevenwicht is voldaan aan de volgende voorwaarde: 
stabiliserende momenten in UGT > destabiliserende momenten in UGT’ 

 Paalfunderingen 

6.4.5.1 Berekeningsmethode en bepalingen met betrekking tot een palenrooster 
Voor zover relevant wordt bij de berekening van een palenrooster rekening gehouden met de 
afwijkingen van inplanting en helling die volgens de opdrachtdocumenten of de uitvoeringsnormen 
(strengste van beiden) voor palen van toepassing zijn. 
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De horizontale krachten op de pijlers, landhoofden, vleugelmuren of keermuren worden bij de 
fundering op palen geheel opgenomen door de palen (systemen waarbij de vlotplaat eventueel als 
trekker wordt aangewend, worden niet aanvaard). 
De berekening van een palenrooster geschiedt volgens een onderbouwde en algemeen aanvaarde 
methode (Nökkentved, veermodellen al dan niet via berekeningen op basis van eindige elementen, 
specifieke methoden/software voor het berekenen van funderingen,…). 
De gekozen methode/software is verenigbaar met het type palenrooster (enkel verticale palen, 
samenstel van verticale en gehelde palen,…) en met de vooropgestelde krachtswerking in de palen 
(enkel axiaal belast, ook op buiging belast,…). Indien vereist, houdt de methode/software rekening 
met de invloed van de nabijheid van andere palen op de weerstandskarakteristieken van de grond. 
Indien bij de modellering van de interactie tussen de palen en de grond gebruik gemaakt wordt van 
veerconstantes, dan worden deze op de volgende manier bepaald: 
- in verticale richting: volgens NEN 6743-1; 
- in horizontale richting: volgens de berekeningswijze van Ménard, waarbij rekening gehouden 

wordt met de laagsgewijze opbouw van de grond. 
Andere methodes dan deze hiervoor beschreven, worden eerst ter goedkeuring voorgelegd aan de 
aanbestedende overheid. 
Bij systemen met enkel zuiver axiaal belaste palen worden de palen bovenaan en onderaan 
scharnierend verondersteld. Systemen met op buiging belaste palen veronderstellen de palen 
bovenaan ingeklemd. Voor het realiseren van een scharnierende verbinding dan wel een inklemming 
wordt verwezen naar SB 260-21-5.2.3.3. 
Voor de onderbouw van bruggen zijn systemen met enkel verticale, op buiging belaste palen alleen 
maar toegelaten als het palenroosters betreft met palen van grote diameter (diameter paalschacht 
minimum 600 mm), samengesteld uit buispalen of boorpalen. Bij dergelijke systemen wordt ook 
gecontroleerd of de horizontale verplaatsingen binnen de perken blijven. Als bovengrens wordt 
gesteld dat de horizontale verplaatsing aan de paalkoppen niet groter mag zijn dan 3 % van de 
diameter van de paalschacht, met een maximum van 20 mm en dit in eender welke richting. Voor 
palen(roosters) van integraal- of semi-integraalbruggen kunnen andere waarden van toepassing 
worden gesteld. 
De organische berekening van de palen houdt rekening met alle krachten die resulteren uit de 
gekozen berekeningsmethode van het palenrooster (enkel normaalkracht, normaalkracht 
gecombineerd met buigmoment en/of dwarskracht,…). 
Het effect van paalgroepen op de maximale draagkracht en op de vervorming wordt onderzocht. 

6.4.5.2 Toetsing van de individuele axiaal belaste paal  
Het draagvermogen van een axiaal belaste funderingspaal (druk- of trekpaal) wordt bepaald volgens 
het WTCB-rapport nr. 19 van november 2016. Dit rapport heeft als titel “Richtlijnen voor de 
toepassing van de Eurocode 7 in België volgens de NBN EN 1997-1 ANB:2014, deel 1: het 
grondmechanisch ontwerp in uiterste grenstoestand (UGT) van axiaal belaste funderingspalen op 
basis van statische sonderingen (CPT’s) (herziening van Rapport nr.12)”. De toetsing van de 
grondmechanische draagkracht van de funderingspaal gebeurt in DA1/1. 
De lengte en de rekenwaarde van de draagkracht (Rc,d voor drukpalen en Rt,d voor trekpalen) van de 
funderingspalen worden bepaald volgens dit rapport op basis van de resultaten van de 
diepsonderingen.  
Als diepsonderingen worden in aanmerking genomen, zowel deze uitgevoerd voor rekening van de 
aanbestedende overheid (verslagen vermeld in de opdrachtdocumenten), als deze welke door de 
zorgen van de opdrachtnemer zijn uitgevoerd in het bijzijn en onder toezicht van de aanbestedende 
overheid of van haar gemachtigde. 
Bij de berekening van het draagvermogen van de funderingspalen volgens het WTCB-rapport nr. 19 
gelden de volgende principes: 
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- bij axiaal op druk belaste palen wordt er rekening gehouden met negatieve kleef bij aanwezigheid 
van slappe lagen. De bijkomende belasting afkomstig van negatieve kleef wordt berekend met de 
gepaste formules; 

- bij axiaal op druk belaste palen wordt het eigengewicht van de paal niet in rekening gebracht, 
uitgezonderd bij palen die zich deels boven het maaiveld- of bodempeil uitstrekken. In deze 
gevallen wordt het eigengewicht van het gedeelte van de palen boven het maaiveld- of 
bodempeil volledig in rekening gebracht; 

- voor de partiële weerstandsfactoren γb en γs uit tabel 9 worden de kolommen toegepast “zonder 
kwaliteitsgarantie”. 

In het geval waarbij de studie is opgemaakt door de aanbestedende overheid, bepalen de 
opdrachtdocumenten de rekenwaarde van de draagkracht (Rc,d voor drukpalen en Rt,d voor trekpalen) 
van de funderingspalen voor DA1/1, het aandeel van de negatieve kleef hierin (indien van 
toepassing) en de waarden van de installatiefactoren, modelfactoren en weerstandsfactoren. 
In het geval waarbij de opdrachtnemer nog een gedeeltelijke of volledige studie uitvoert, legt de 
opdrachtnemer in zijn studie de waarden van de installatiefactoren, modelfactoren en 
weerstandsfactoren ter goedkeuring voor aan de aanbestedende overheid. 

6.4.5.3 Toetsing van de individuele horizontaal belaste paal  
De steek van de paal en de paalkarakteristieken worden berekend volgens een berekeningsmethode 
voor een alleenstaande paal. 
Voor de berekeningsmethode worden de nodige referenties (wetenschappelijke en experimentele 
verantwoording) door de opdrachtnemer voorgelegd. 
Onderstaande berekeningsmethode (de methode Blum) kan bij gebrek aan een aanvaardbaar 
alternatief worden aangewend, voor zover: 
- de schijnbare hoek van inwendige wrijving ϕ' constant is over de hoogte van de paal waarover 

tegendruk geleverd wordt; 
- het freatisch oppervlak zich onder het peil A bevindt (ρk = 1.600 kg/m³) (indien het freatisch 

oppervlak samenvalt met het peil B is de methode ook toepasbaar met ρk = 1.000 kg/m³ en 
met γk = 10 kN/m³) en; 

- de helling ε van het talud niet groter is dan de schijnbare hoek van inwendige wrijving ϕ', die volgt 
uit het geotechnisch onderzoek, maar maximaal gelijk wordt genomen aan 30 °. (zie figuur 21-6-
2). 
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Figuur 21-6-2 
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De solliciterende belastingen worden afgeleid uit de karakteristieke combinatie van de belastingen in 
de bruikbaarheidsgrenstoestand. 
De resulterende buigende momenten en dwarskrachten dienen met de gepaste coëfficiënten te 
worden vermenigvuldigd om verder te gebruiken in controles van bezwijkgrenstoestanden of 
bruikbaarheidsgrenstoestanden. 
De methode Blum is oorspronkelijk ontwikkeld voor de berekening van de afmetingen en de steek 
van dukdalven. 
Bij het rekenmodel Blum wordt verondersteld dat de grond voor de paal opstuikt. 
Omwille van de zijwaartse spanningsverdeling in de grond is de passieve gronddruk voor de paal 
groter dan de waarden gegeven door de gronddruktheorie voor lange wanden, terwijl de actieve 
gronddruk achter de paal anderzijds kleiner is. Bij de berekening volgens Blum wordt de actieve 
gronddruk derhalve verwaarloosd. 
Er mag bij de bepaling van de coëfficiënt van passieve gronddruk λp geen rekening worden gehouden 
met de wrijving tussen de paal en de grond. 
Uit het momentenevenwicht om het punt O op het niveau A wordt de theoretische steek t0 afgeleid: 

t +h 
t).t + b(4 = 

.
F24.

o

3
oo

kp γλ
  

Omdat het horizontaal evenwicht slechts voldaan is door een tegendruk E3 achter de paal, die bij de 
berekening als puntlast gedacht wordt, wordt de werkelijke steek t van de paal bekomen door de 
theoretische steek t0 met 20 % te vermeerderen: t = 1,2 t0. 
Bij bepaling van de coëfficiënt van passieve gronddruk λp volgens de formule van Coulomb-Poncelet, 
soms ook de formule van Mueller-Breslau genoemd, wordt rekening gehouden met het talud naast 
de constructie: 
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ε
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met ε = helling van het talud = hoek tussen de horizontale en de taludlijn. 
Ingeval naast de constructie geen talud bestaat, vereenvoudigt de formule tot: 

)
2
' + (45 tg = 2

p
ϕ

°λ  

Ingeval de helling van het talud gelijk is aan de schijnbare hoek van inwendige wrijving van de grond, 
wordt: 

λ ϕp = cos '2
  

Het peil C, waarop het buigend moment in de paal maximaal is, bevindt zich in de doorsnede waar de 

dwarskracht gelijk aan nul wordt en op de diepte Μx onder het peil B, afgeleid uit de volgende 
formule: 

)xb3(x4 = 
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en het maximaal buigend moment wordt gegeven door: 

][M x x x h b bhp k
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.
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Ook de maximale dwarskracht in de paal is uit het rekenmodel af te leiden. 
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h = hoogte van het aangrijpingspunt van F boven het peil B waaronder de tegendruk ingerekend kan 
worden. 
λp = coëfficiënt van passieve gronddruk (dimensieloos). 
γk = volumegewicht van de grond met betrekking tot de korrelspanningen = ρk.g = 16 kN/m³. 
b = breedte van de paal haaks op de richting van de horizontale belasting (m). 
E1 = resultante van het lineair deel van de tegendrukken = 

 
( . . . ) .λ γp k o

ob t t
2   

E2 = resultante van het parabolisch deel van de tegendrukken = 

( . . ) .λ γp k
o ot t2

2 3   
Bovenstaande berekeningsmethode is nog toepasbaar bij een talud met een helling ε, die groter is 
dan de schijnbare hoek van inwendige wrijving ϕ', op voorwaarde dat gerekend wordt met een fictief 
talud met helling gelijk aan ϕ' door de teen van het werkelijk talud (zie figuur 21-6-3). 
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Figuur 21-6-3 
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 Damwanden/combi-wanden/diepwanden/secanspalenwanden 

6.4.6.1 Horizontaal evenwichtsdraagvermogen 
Er wordt minimaal een elastoplastische berekening van de (on)verankerde wand uitgevoerd. 
Indien de opdrachtdocumenten dit opleggen, wordt deze berekening aangevuld met een berekening 
met een eindige-elementenprogramma van de globale grondkerende constructie. In geval van 
berekening met een eindige-elementenprogramma wordt ook de algehele stabiliteit van de 
constructie gecontroleerd (bijvoorbeeld door uitvoeren van een graduele reductie van de 
schuifweerstandskarakteristieken). 

6.4.6.2 Verticaal evenwichtsdraagvermogen 
Het verticaal draagvermogen van damwanden wordt gecontroleerd met de methode van 
Bustamante zoals uiteengezet in het document ‘Le comportement et le calcul de la portance des 
palplanches sous charge verticale’. Dit is een controle op basis van de karakteristieke combinatie uit 
de bruikbaarheidsgrenstoestand. De veiligheid op de puntweerstand bedraagt ten minste 3; die op 
de passieve gronddruk en op de schachtwrijving bedraagt ten minste 2. 
Het document waarin de methode van Bustamante uiteengezet wordt, kan gratis worden bekomen 
bij de afdeling Expertise Beton en Staal van de Vlaamse overheid, departement Mobiliteit en 
Openbare Werken, Koning Albert II-laan 20 bus 6, 1000 Brussel, tel. 02 553 73 56, e-mail: 
expertise.betonenstaal@vlaanderen.be. 
Het verticaal draagvermogen van diepwanden en van de primaire elementen van combi-wanden en 
van secanspalenwanden wordt gecontroleerd volgens het WTCB-rapport nr. 19 van november 2016. 
Dit rapport heeft als titel “Richtlijnen voor de toepassing van de Eurocode 7 in België volgens de NBN 
EN 1997-1 ANB:2014, deel 1: het grondmechanisch ontwerp in uiterste grenstoestand (UGT) van 
axiaal belaste funderingspalen op basis van statische sonderingen (CPT’s) (herziening van Rapport 
nr.12)”. De toetsing van de grondmechanische draagkracht gebeurt in DA1/1. Voor de partiële 
weerstandsfactoren γb en γs uit tabel 9 worden de kolommen toegepast “zonder kwaliteitsgarantie”. 

 Grondankers 

Grondankers worden uitsluitend axiaal belast en mogen niet op buiging worden belast. 
SB 260-24-5 geeft meer informatie met betrekking tot het bepalen van de dienstlast, de 
voorspankracht, de breuklast, de lengte en de hellingshoek van grondankers. 
In geval van voorgespannen grondankers is de voorspankracht zodanig dat de optredende 
vervorming, in de bruikbaarheidsgrenstoestand onder de karakteristieke combinatie van de 
belastingen, kleiner blijft dan de toelaatbare vervorming, zoals gedefinieerd in SB 260-21-6.4.10. 

 Nazicht van diepe glijvlakken 

6.4.8.1 Bishop / Morgenstern-Price / Spencer 
Het nazicht van het algemeen glijdingsevenwicht gebeurt met de methode van Morgenstern-Price of 
Spencer. 
In het specifieke geval van nazicht van de diepe cirkelvormige glijvlakken die doorheen de onderkant 
van de  damwand gaan, mag het algemene glijdingsevenwicht berekend worden met de methode 
van Bishop. Wanneer echter ook de niet-cirkelvormige glijvlakken nabij de damwand mogelijks 
maatgevend zijn (bijvoorbeeld bij de aanwezigheid van slappe lagen en/of taluds met niveauverschil 
>1m in de invloedszone van de damwand) wordt een bijkomende berekening uitgevoerd met de 
methode van Morgenstern-Price of Spencer. 
Het nazicht van het algemeen glijdingsevenwicht gebeurt voor de karakteristieke combinatie van de 
belastingen in de bruikbaarheidsgrenstoestand; dit betekent dat vertrekkend van karakteristieke (dus 

mailto:expertise.betonenstaal@vlaanderen.be
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niet-gepondereerde) waarden van grondmechanische karakteristieken (wrijvingshoek, cohesie, 
volumemassa) en belastingen een veiligheid geëist wordt van: 
- 1,3 in uiteindelijke (gedraineerde) toestand; 
- 1,1 in ogenblikkelijke (niet-gedraineerde) toestand. 
Wanneer geoptimaliseerde glijvlakken worden bekeken, wordt een veiligheid van 1.25 geëist in 
uiteindelijke (gedraineerde) toestand. 
Bij een ontwerp is het niet toegelaten dat enkel de niet-gedraineerde toestand wordt bekeken. 

6.4.8.2 Kranz 
De veiligheid op afschuiving langs diepgelegen rechte glijvlakken wordt gecontroleerd met de 
methode van Kranz. De controle wordt uitgevoerd in de bruikbaarheidsgrenstoestand onder de 
karakteristieke combinatie van de belastingen. De veiligheid bedraagt ten minste 1,5. 

 Bezwijken door hydraulische invloeden 

6.4.9.1 Onderloopsheid 
De onderloopsheid wordt gecontroleerd met de methode van Terzaghi, zoals beschreven in het 
CUR-rapport 211. 

6.4.9.2 Opdrijven 
De wrijving van de grond op de wanden wordt niet in rekening gebracht bij het nazicht van 
constructies tegen opdrijven. 

 Vervormingsberekening 

De vervormingen worden gecontroleerd onder de karakteristieke combinatie van de belastingen in 
de bruikbaarheidsgrenstoestand. 

6.4.10.1 Zettingen 
Zettingen dienen te worden gecontroleerd en moeten binnen toelaatbare grenzen worden 
gehouden. 
Zettingen worden bij voorkeur berekend uitgaande van de methode van Terzaghi. 
Voor wat betreft de samendrukkingsconstante C wordt, indien voldoende beschikbaar, gebruik 
gemaakt van de resultaten van de samendrukkingsproeven. 
Indien zettingen berekend worden op basis van sonderingen, wordt de samendrukkingsconstante C 
bepaald uitgaande van de conusweerstand. C is benaderend verbonden met de 

oedometermodulus Es via de formule Es = vC '.σ . Er geldt bovendien dat Es = cq.α . 

De volgende α-waarden/formules voor Es dienen te worden gebruikt: 
- voor cohesieve gronden: 

- indien er boringen uitgevoerd werden, wordt geprobeerd de juiste grondsoort te bepalen 
a.d.h.v. laboproeven (zie ook de grafiek ASTM voor de afkortingen). 
Neem de waarde voorgesteld in de laatste kolom van de onderstaande tabel; 
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Grondsoort qc-bereik 
(MPa) 

α 
Sanglerat 

Specifieke 
eigenschap 

α 
berekeningen 
GEO 

Klei, weinig plastisch 
(CL) 

qc < 0,7 3 < α < 8  5 

0,7 < qc < 2,0 2 < α < 5  3 

qc > 2,0 1 < α < 2,5  1,5 

Leem, weinig plastisch 
(ML) 

qc < 2,0 3 < α < 6  4 

Klei en leem, plastisch 
(ML/CH) 

qc> 2,0 1 < α < 3  2 

qc < 2,0 2 < α < 6  3 

Humushoudende leem 
(OL) 

qc < 1,2 2 < α < 8  5 

Veen, 
humushoudende klei 
(OH) 

qc < 0,7 1,5 < α < 4 50 < w < 100 2,5 

1 < α < 1,5 100 < w < 200 1,5 

0,4 < α < 1 w > 200 0,7 
Tabel 21- 6-5 

- indien enkel sonderingen ter beschikking zijn, wordt de waarde voor “klei, weinig plastisch” 
of “leem, weinig plastisch” genomen; 

- bij veen waarbij qc > 0,7 MPa of indien het watergehalte w niet gekend is, wordt α = 1,5 
genomen; 

- overgangsgronden: 
de overgangsgrondsoorten betreffen kleihoudend of leemhoudend zand dan wel 
zandhoudend leem à klei.  
Hiervoor wordt genomen: 
- indien qc < 2.5 MPa: α = 2; 
- indien 2,5 MPa < qc< 5,0 MPa: Es = 4 qc- 5 (MPa). 
De aangepaste waarden voor de overgangsgrondsoorten mogen enkel worden gebruikt indien er 
de bevestiging van boringen, laboproeven en/of informatie uit de grondmechanische/geologische 
kaart is; 

- voor zandgronden: 
- normaal geconsolideerde zanden: 

- Es = 4 qc voor qc < 10 MPa; 
- Es = 2 qc + 20 (MPa) voor 10 MPa < qc < 50 MPa; 
- Es = 120 MPa voor qc > 50 MPa; 

- overgeconsolideerde zanden: 
- Es = 5 qc voor qc < 50 MPa; 
- Es = 250 MPa voor qc > 50 MPa. 

Voor overgeconsolideerde kleien mag de samendrukkingsconstante C in de formule van Terzaghi 
gewijzigd worden door een herbelastingsconstante A = 3*C, zolang de optredende verticale 
korrelspanning op een punt lager is dan wat deze historisch ooit geweest is. 

6.4.10.2 Vervorming van grondkerende constructies 
De toelaatbare horizontale vervorming van het dagvlak van een grondkerende constructie bedraagt 
1/100 van de te keren hoogte, tenzij de opdrachtdocumenten anders bepalen. In geval van 
constructies, installaties, leidingen,… in de invloedszone van de grondkerende constructie kan een 
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strengere waarde noodzakelijk zijn om de (differentiële) zettingen te beperken tot een waarde die 
aanvaardbaar is. 
De te keren hoogte wordt gedefinieerd als het verschil tussen de maaiveldpeilen aan weerszijden van 
de grondkerende constructie. De hierbij in beschouwing te nemen maaiveldpeilen zijn de peilen net 
naast de grondkerende constructie. 
De vervormingen worden zodanig beperkt dat de verschillen in verplaatsing tussen de naast elkaar 
liggende moten onderling steeds minimaal zijn. In elk geval worden de verschillen in verplaatsing 
zodanig beperkt dat de voegen het verschil in verplaatsing steeds met voldoende veiligheid kunnen 
opnemen. Hierbij worden voor de voegprofielen de voorschriften m.b.t. de maximale verplaatsingen 
en de vereiste veiligheden van de leverancier van de voegprofielen gerespecteerd. 

 Dijken 

6.4.11.1 Veiligheidsfilosofie 

6.4.11.1.A VEILIGHEIDSFACTOREN MACROSTABILITEIT 
De macrostabiliteit van dijken zal berekend worden volgens het principe van de globale veiligheden. 
De gebruikte methode hierbij is methode van Morgenstern-Price of Spencer. De veiligheidsfactor 
voor zowel de land- als de rivierzijde waaraan de dijk getoetst wordt, bedraagt FS = 1,3 voor de 
eindsituatie (gedraineerd) en FS = 1,1 voor de uitvoeringssituatie (niet-gedraineerd)  
Indien gebruik gemaakt wordt van geoptimaliseerde glijdvlakken is de benodigde veiligheid 1,25. Bij 
een ontwerp is het niet toegelaten dat enkel de niet-gedraineerde toestand wordt bekeken. 
Bij aanwezigheid van slappe lagen dient ook squeezing nagekeken te worden volgens methode zoals 
uiteengezet in het CUR-rapport 91-7 “Vuist- en rekenregels voor grondconstructies op sterk 
samendrukbare ondergrond” - methode 45. De vereiste veiligheid hierbij is 1,1. 
Meestal is er aan de landzijde van de dijk een afwateringsgracht. De stabiliteit van de grachtwanden 
stelt dikwijls nogal wat problemen. Er wordt toegestaan dat de veiligheid van de grachtwanden 
slechts 1,15 bedraagt op voorwaarde dat de berekende glijcirkels niet doorheen het dijklichaam gaan 
en op voorwaarde dat een eventuele weg naast de gracht slechts een dienstweg is. 

6.4.11.1.B VEILIGHEIDSFACTOR OPBARSTEN/OPDRIJVEN 
De veiligheidsfactor die gehanteerd wordt bij de controle op opbarsten/opdrijven bedraagt 1,2 
conform “Technisch Rapport Waterkerende Grondconstructies”.  

6.4.11.1.C VEILIGHEIDSFACTOR PIPING 
Het faalmechanisme wordt gecontroleerd volgens de methode uiteengezet in “Onderzoeksrapport 
Zandmeevoerende Wellen van maart 2012, aangevuld met het document POV Piping portaal (2020)”. 
Bij gebruik van de methode van Bligh is de veiligheidsfactor 1,0. Indien de kwelweg ook uit verticale 
stukken bestaat kan gebruik gemaakt worden van de methode van Lane. De veiligheidsfactor hierbij 
is ook 1,0.  
Indien de methode van Sellmeyer gebruikt wordt is de veiligheidsfactor 1,20. 

6.4.11.1.D VEILIGHEIDSFACTOR MICROSTABILITEIT 
De veiligheidsfactor waaraan getoetst dient te worden is afhankelijk van de grondopbouw van de 
waterkering en volgt uit “Technisch Rapport Waterkerende Grondconstructies”. 
De micro-instabiliteiten die kunnen optreden zijn: 
- afdrukken van bekleding kant land door waterdrukken in de kern van de dijk (minder doorlatende 

toplaag die op een doorlatende kern ligt); 
- afschuiven van bekleding kant land door waterdrukken. 
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6.4.11.2  Controles 

6.4.11.2.A MACROSTABILITEIT 
De stabiliteit van de dijk wordt gecontroleerd met het synthetische stormtij opgelegd voor een niet-
stationaire berekening. Er dienen een voldoende aantal tijcycli te worden doorlopen. 
Zowel kant land als kant water dienen te worden gecontroleerd en dit zowel bij hoog als bij laag 
water (controle doen bij val van het water omdat waterlijn hierbij blijft hangen in de dijk). 
Bij de controle van de niet-gedraineerde toestand kan gewerkt worden met cu. Indien wordt 
overgegaan tot verschillende uitvoeringsfasen kan de volgende methodiek toegepast worden.  

Bij elke ophogingsstap wordt er een cu in rekening gebracht. Deze cu is de initiële cu,0 (bepaald door 
de initiële consolidatietoestand), vermeerderd met de toename Δcu ten gevolge van de 
spanningstoename Δσ’v. Deze laatste wordt bepaald uit de consolidatiegraad U(t) die bereikt wordt 
onder de aangebrachte spanning op het gekozen tijdstip: 

- Δσ’v,t = U(t). Δp; 
- Δcu,t = α X Δσ’v,t; 
- cu,t = cu,0 + Δcu,t; 
- α is afhankelijk van grondsoort (plasticiteit) -> varieert van 0,23 tot 0,30. 

6.4.11.2.B OPBARSTEN 
De hydraulische randvoorwaarde wordt via een bres doorgetrokken tot de watervoerende laag. Er 
wordt gecontroleerd of de opwaartse waterdruk onder de waterdichte laag aan landzijde groter is 
dan het eigengewicht van het grondpakket. Indien dit het geval is, zal grond worden opgedrukt en zal 
er een lek ontstaan aan landzijde. In dit geval wordt verder gecontroleerd. 
Bepaal hiervoor: 
- onderkant hoogste gelegen waterdichte grondlaag; 
- polderpeil of waterstand boven het maaiveld; 
- stijghoogte direct onder de afdekkende laag; 
- grenspotentiaal (stijghoogte waarbij opdrijven optreedt); 
- s: bekomen veiligheid; 
- s min: minimale veiligheid (1,2). 

6.4.11.2.C PIPING/HEAVE 
Ten gevolge van pijperosie kan een kritieke situatie ontstaan. Twee typen van pijperosie spelen een 
rol: piping en heave (NL: onderloopsheid en opdrijven). Piping ontwikkelt zich langs de onderkant van 
de constructie, min of meer in horizontale richting. Er wordt een erosiekanaal gevormd. Heave is 
verticaal gericht, geassocieerd met het verdwijnen van de effectieve korrelspanningen. De 
zandkorrels worden als het ware door het water opgetild en weggespoeld. Het kritisch 
(uitstroom)verhang wordt beperkt tot 0,5.  
Voor dijken op een goed doorlatende/cohesieloze ondergrond is piping niet relevant. Indien 
materiaal uitspoelt bij de binnenteen van de dijk, zal er geen pipe kunnen ontstaan, omdat het gat 
direct weer instort aangezien zand cohesieloos is. Voor dijken op een slecht 
doorlatende/cohesiehoudende ondergrond (klei en veen) zal piping pas ontstaan als de grond is 
kunnen opbarsten buitenwaarts de dijk. Indien de afmetingen dusdanig zijn dat aan één van 
onderstaande criteria wordt voldaan dan is er geen gevaar voor piping: 
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- opdrukveiligheid:g/w >1,2; 
- L/18 > H - 0,3 d. 
waarin: 
- g [kPa] = waarde van de gronddruk aan de onderzijde van het afdekkend pakket van de slecht 

doorlatende lagen (klei/veen), bepaald bij een ongunstig (locatie) gekozen bodemopbouw en een 
ongunstig gekozen waarde voor de volumegewichten van de diverse bodemlagen; 

- w [kPa] = opwaartse waterdruk onder het afdekkend pakket slecht doorlatende lagen. Indien de 
opwaartse waterdruk op basis van modelberekeningen of extrapolatie van metingen wordt 
bepaald, moet een minimaal vereiste opdrukveiligheid van 1,2 worden aangehouden; 

- L [m] = kwelweglengte. Dit is de afstand tussen het in- en uittredepunt; 
- H [m] = hoogteverschil tussen ontwerppeil en de waterstand achter de kering of het maaiveld 

achter de kering indien geen gracht aanwezig is; 
- d [m] = dikte van afdekkend pakket slecht doorlatende lagen nabij uittredepunt . 
Het eerste criterium heeft betrekking op het uitsluiten van opbarsten van het slecht doorlatende 
afdekkende pakket bij hoge waterdrukken in het onderliggende watervoerende pakket en het 
tweede criterium heeft betrekking op de minimaal vereiste kwelweglengte indien niet wordt voldaan 
aan het opbarstcriterium. 

6.4.11.2.D ZETTINGEN 
De zetting ter plaatse van de dijken dient te worden gecontroleerd volgens de methode zoals 
uiteengezet in SB 260-21-6.4.10. 

6.5 Geotechnische elementen: sterkteberekening 

 Toetsingsmethode 

De sterkte van funderingen op staal, van funderingspalen en van damwanden/combi-
wanden/diepwanden wordt getoetst in de uiterste grenstoestand. 
De sterkte van grondankers wordt getoetst in de bruikbaarheidsgrenstoestand. 

 Toetsing van wapening in tijdelijke bouwfasen 

Voor het nazicht van de wapening tijdens de tijdelijke bouwfasen mogen verlaagde partiële factoren 
toegepast worden: γmobiel = 1,2 voor nadelige veranderlijke belastingen. Verder gelden de factoren 
van NBN EN 1992-1-1:2005 (+AC:2010) en zijn nationale bijlage. 

 Funderingspalen 

6.5.3.1 In de grond gevormde palen. 
De voorschriften van NBN EN 1992-1-1:2005 (+AC:2010) “Eurocode 2: Ontwerp en berekening van 
betonconstructies - Deel 1-1: Algemene regels en regels voor gebouwen” en van zijn nationale bijlage 
NBN EN 1992-1-1 ANB:2010 zijn van toepassing. 
Er wordt op de betondruksterkte een bijkomende partiële veiligheidsfactor γd toegepast. 
γd = 1,4 wordt genomen.  
Deze partiële veiligheidsfactor wordt toegepast zowel in de uiterste grenstoestand als in de 
bruikbaarheidsgrenstoestand.  
Met de betondruksterkte fck,cube van de gekozen druksterkteklasse correspondeert bijgevolg een 
rekenwaarde van de betondrukspanning in de uiterste grenstoestand gelijk aan: 
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Voor de sterkteklasse C 30/37 (fck,cube = 37 N/mm²) en α = 0,85 wordt σc = 11,9 N/mm² verkregen. 
Voor in de grond gevormde palen geldt onder de combinatie van frequent voorkomende belastingen 
een beperking van de maximumrekenwaarde van de scheurwijdte tot 0,30 mm. 
Deze partiële veiligheidsfactor γd vervangt de factor kf die volgens paragraaf §2.4.2.5 van boven-
vermelde norm vermenigvuldigd dient te worden met partiële factor γc voor beton.  
De factor γd dient dus niet gecombineerd te worden met de factor kf. 

6.5.3.2 Geprefabriceerde palen in gewapend of in voorgespannen beton 
De voorschriften van NBN EN 1992-1-1:2005 (+AC:2010) “Eurocode 2: Ontwerp en berekening van 
betonconstructies - Deel 1-1: Algemene regels en regels voor gebouwen” en van zijn nationale bijlage 
NBN EN 1992-1-1 ANB:2010 zijn van toepassing. 

6.5.3.2.A TOEGELATEN BETONDRUKSPANNING 
Onder alle acties, uitgenomen de acties tijdens transport, manipulatie, hijsen, heien en voorspannen, 
wordt op de betondruksterkte een bijkomende partiële veiligheidsfactor γd toegepast:  
- γd = 1,2 wordt genomen voor geprefabriceerde heipalen van gewapend beton en van 

voorgespannen beton; 
- deze partiële veiligheidsfactor wordt toegepast zowel in de uiterste grenstoestand als in de 

bruikbaarheidsgrenstoestand;  
- met de betondruksterkte fck,cube van de gekozen druksterkteklasse correspondeert bijgevolg een 

rekenwaarde van de betondrukspanning in de uiterste grenstoestand gelijk aan: 
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- voor de sterkteklasse C 30/37 (fck,cube = 37 N/mm²) van geprefabriceerde heipalen van gewapend 
beton en α = 0,85 wordt σc = 13,9 N/mm2 verkregen; 

- voor de sterkteklasse C 40/50 (fck,cube = 50 N/mm²) van geprefabriceerde heipalen van 
voorgespannen beton en α = 0,85 wordt σc = 18,7 N/mm² verkregen.  

Voor de berekeningen onder de acties tijdens transport, manipulatie, hijsen, heien en voorspannen 
van geprefabriceerde heipalen wordt uitgegaan van de gemiddelde effectieve druksterkte. Aangezien 
de gemiddelde effectieve druksterkte enerzijds voor kubussen met 150 mm zijde gespecificeerd is en 
anderzijds een gemiddelde waarde is, moet een dubbele omzetting gebeuren, enerzijds naar 
cilinders ∅ 150 mm x 300 mm en anderzijds naar een karakteristieke waarde.  
Met de gemiddelde effectieve druksterkte correspondeert bijgevolg een rekenwaarde van de 
betondrukspanning in de uiterste grenstoestand gelijk aan: 
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- voor de gemiddelde effectieve druksterkte van 35 N/mm² en α = 0,85 wordt σc = 11,2 N/mm² 

verkegen; 
- voor de gemiddelde effectieve druksterkte van 50 N/mm² en α = 0,85 wordt σc = 18 N/mm² 

verkregen. 

6.5.3.2.B MAXIMUMREKENWAARDE VAN DE SCHEURWIJDTE 
Voor geprefabriceerde palen in gewapend beton geldt onder de combinatie van frequent 
voorkomende belastingen een beperking van de maximumrekenwaarde van de scheurwijdte 
tot 0,30 mm. 
Voor geprefabriceerde palen in voorgespannen beton geldt onder de combinatie van karakteristieke 
belastingen de grenswaarde van decompressie. De combinatie van karakteristieke belastingen is hier 
van toepassing zodat ook de tijdelijke fases transport, manipulatie en hijsen worden beschouwd. 
Naast deze bruikbaarheidsgrenstoestand wordt de gemiddelde drukspanning op de 
gehomogeniseerde doorsnede gecontroleerd: 

mm/N5,2
]A+A18.[+A

P 2

psc

m, ≥∞

 
Hierin is: 
- Pm,∞ = de voorspankracht nadat alle verliezen hebben plaatsgevonden; 
- Ac = de oppervlakte van de betondoorsnede van de paalschacht; 
- As = de oppervlakte van de doorsnede van het betonstaal; 
- Ap = de oppervlakte van de doorsnede van het voorspanstaal. 
Indien bij geprefabriceerde palen in voorgespannen beton de tijdsafhankelijke verliezen (krimp, kruip 
en relaxatie) niet berekend worden, dan worden deze verliezen gelijk aan 20 % van Pm,0 genomen 
(Pm,0 = de voorspankracht na de ogenblikkelijke verliezen). Indien ze wel worden berekend én tijdens 
de uitvoering worden nagezien, wordt toch nooit minder dan 15 % van Pm,0 genomen. 

 Stalen damwanden 

De sterkte van de damplanken voldoet aan NBN EN 1993-5 NL:2011 en zijn nationale bijlage 
NBN EN 1993-5 ANB:2011. De diktevermindering van het staal door corrosie wordt verplicht in 
rekening gebracht bij het ontwerp volgens §4.4 van NBN EN 1993-5 NL:2011. 

 Grondankers 

SB 260-24-5 geeft meer informatie met betrekking tot het bepalen van de staalkwaliteit en de 
staalsectie van grondankers. 

 Diepwanden 

De voorschriften van NBN EN 1992-1-1:2005 (+AC:2010) “Eurocode 2: Ontwerp en berekening van 
betonconstructies – Deel 1-1: Algemene regels en regels voor gebouwen” en van zijn nationale 
bijlage NBN EN 1992-1-1 ANB:2010 zijn van toepassing. 
De factor kf gedefinieerd onder paragraaf 2.4.2.5 (2) wordt toegepast voor de berekening van de 
rekenwaarde van de weerstand van diepwanden. 
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6.6 Betonconstructies 

 Wijzigingen en aanvullingen bij NBN EN 1992-1-1, NBN EN 1992-1-1 ANB, 
NBN EN 1992-2 en NBN EN 1992-2 ANB 

NBN EN 1992-1-1:2005 (+AC:2010), NBN EN 1992-1-1 ANB:2010, NBN EN 1992-2:2005 (+AC:2008) en 
NBN EN 1992-2 ANB:2014 worden hierna, waar nodig, vervolledigd met verduidelijkingen, 
wijzigingen en/of aanvullingen. De nummering van de norm blijft behouden. 
 (5.10.4) Direct optredende voorspanverliezen bij voorgerekt staal 
Verlies van voorspanning als gevolg van de intrekking van de wiggen in de verankering wordt 
berekend uitgaande van de door de fabrikant opgegeven waarde, aanvaard door de aanbestedende 
overheid. 
Voor het spanningsverlies in de voorspanwapening als gevolg van de elastische vervorming van het 
beton wordt, indien de nodige gegevens niet beschikbaar zijn, 90 N/mm² genomen. 
(5.10.5) Direct optredende voorspanverliezen bij nagerekt staal 
(5.10.5.1) Verliezen ten gevolge van direct optredende vervorming van het beton 
Voor het spanningsverlies in de voorspanwapening als gevolg van de elastische vervorming van het 
beton wordt, indien de nodige gegevens niet beschikbaar zijn, 35 N/mm² genomen. 
(5.10.5.2) Verliezen ten gevolge van wrijving 
In het verlies van voorspanning in nagerekte voorspanwapening als gevolg van wrijving [∆Ρµ(x)] wordt 
het conusverlies, d.w.z. het verlies van voorspanning voortkomend van de uitwaaiering van de 
samenstellende elementen van de kabel bij de doorgang doorheen de verankeringsorganen, gelijk 
aan 3 % van P0 genomen indien de proefresultaten niet beschikbaar zijn. Verder wordt voor µ en k de 
volgende waarden genomen: 
- μ: wrijvingscoëfficiënt van de wapening op haar omhullingsbuis: 

- μ = 0,20 bij draden of strengen in metalen omhullingsbuizen; de afwijkingen gaan van -10 tot 
+20 %; in geval van geringe smering, zoals men die verkrijgt met oplosbare oliën, mogen de 
voorgaande waarden vermenigvuldigd worden met 0,9; 

- μ = 0,06 bij ingevette monostrengen in omhullingsbuizen van polyethyleen; 
- bij andere omhullingsbuizen moeten de aangenomen coëfficiënten gerechtvaardigd worden in 

de documenten die het voorspansysteem bepalen; 
- k: onvrijwillige hoekverdraaiïng per lengte-eenheid; de waarde van k hangt af van de 

nauwgezetheid bij de uitvoering; gemiddeld mag zij gelijk worden genomen aan: 
- k = 0,01 m-1 voor de gewone kunstwerken; 
- k = 0,02 m-1 voor kunstwerken in vrije vooruitbouw. 

(5.10.5.3) Verliezen in de verankeringen 
Verlies van voorspanning als gevolg van de intrekking van de wiggen in de verankering wordt 
berekend uitgaande van de door de fabrikant opgegeven waarde, aanvaard door de afdeling 
Expertise Beton en Staal van de Vlaamse overheid, departement Mobiliteit en Openbare Werken. 
(5.10.6) Tijdsafhankelijke voorspanverliezen bij voor- en nagerekt staal 
Indien de tijdsafhankelijke verliezen (krimp, kruip en relaxatie) niet berekend worden, worden deze 
verliezen gelijk aan 20 % van Pm,0 genomen. Indien ze wel berekend worden en tijdens de uitvoering 
nagezien worden, wordt toch nooit minder dan 15 % van Pm,0 genomen. 
(7.3) Scheurbeheersing 
(7.3.1) Algemene beschouwingen 
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Voor elementen van kunstwerken in gewapend beton geldt onder de frequente combinatie van 
belastingen een beperking van de maximumrekenwaarde van de scheurwijdte tot 0,30 mm. Op deze 
algemene regel zijn er volgende uitzonderingen: 
- bovenbouw van bruggen (brugdekplaat, liggers, dwarsdragers,…): 0,20 mm; 
- elementen van tunnelconstructies (kokers, tunnels, portalen,…) rechtstreeks bereden door het 

verkeer (bv. dakplaten en/of inwendige rijvloeren): 0,20 mm 
- dakplaten van dooslandhoofden en kelderlandhoofden rechtstreeks bereden door het verkeer: 

0,20 mm; 
- wanden en platen met een grondkerende functie maar geen waterkerende (bv. wanden van 

tunnelconstructies boven het freatisch- of wateroppervlak, niet door het verkeer bereden 
dakplaten van tunnelconstructies boven het freatisch- of wateroppervlak, landhoofdmuren van 
laaggefundeerde landhoofden, wanden van L-muren, gewichtsmuren,…): 0,25 mm, 

- kelders, kelderlandhoofden en machineruimtes ongeacht hun ligging ten opzichte van het 
freatisch- of wateroppervlak; tunnelconstructies geheel of gedeeltelijk onder het freatisch- of 
wateroppervlak en overige betonconstructies geheel of gedeeltelijk onder het freatisch- of 
wateroppervlak exclusief de hieronder beschreven constructies op scheiding grond/water: 
0,25mm. Voor deze elementen wordt bovendien de waterdichtheidsklasse 1 volgens 
NBN EN 1992-3 NL:2011 en NBN EN 1992-3 ANB:2013 van toepassing gesteld, tenzij de 
opdrachtdocumenten anders bepalen. Dit betekent dat de maximale scheurwijdte van scheuren 
die doorlopen over de volledige dikte is bepaald in paragraaf 7.3.1 van NBN EN 1992-3 NL:2011 en 
NBN EN 1992-3 ANB:2013.  

- wanden op de scheiding grond/water (kaaimuren, stuwen, sluiskolken) : 0,30 mm. Voor deze 
elementen wordt bovendien de waterdichtheidsklasse 0 volgens NBN EN 1992-3 NL:2011 en 
NBN EN 1992-3 ANB:2013 van toepassing gesteld, tenzij de opdrachtdocumenten anders bepalen.  

- landhoofdmuren van hooggefundeerde landhoofden : 0,30mm; 
Bij de berekening van scheurwijdtes wordt voor de parameter c (betondekking) uitgegaan van cmin 
(minimale betondekking) op de buitenste laag wapening. 

 
Figuur 21-6-4: Duiding bij berekening scheurwijdte 

Voor elementen van kunstwerken in spanbeton geldt, in de richting van de voorspanning, onder de 
frequente combinatie van belastingen, de grenswaarde van decompressie over de gehele doorsnede, 
aangevuld met een verplichte controle in uiterste grenstoestand. Deze eis geldt zowel voor 
spanbeton met inwendige als externe voorspanning, alsook hechtende en niet-hechtende 
voorspanning.Op deze algemene regel zijn twee uitzonderingen: 
- op het ogenblik van de voorspanning en tijdens de uitvoeringsfasen wordt een beperkte 

trekspanning toegelaten die hoogstens gelijk is aan 10 % van de betonsterkteontwikkeling op dat 
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ogenblik met een bovengrens van 2 N/mm²; de resultante van de trekspanningen wordt 
opgenomen door wapeningen die werken aan een spanning van 0,6 fyk; 

- op het ogenblik van de voorspanning, tijdens de uitvoeringsfasen en onder frequente combinatie 
van belastingen wordt in de eindblokken van geprefabriceerde voorgespannen brugliggers een 
beperkte trekspanning toegelaten die hoogstens gelijk is aan 10 % van de 
betonsterkteontwikkeling op dat ogenblik met een bovengrens van 4 N/mm²; de resultante van 
de trekspanningen wordt opgenomen door wapeningen die werken aan een spanning van 0,6 fyk. 

Voor elementen van kunstwerken in spanbeton geldt, in de niet-voorgespannen richting, onder de 
frequente combinatie van belastingen, een beperking van de maximumrekenwaarde van de 
scheurwijdte tot 0,20 mm. 

 Vlotplaten  

6.6.2.1 Verdeling van de belasting bij vlotplaten 
Bij grondkerende constructies zoals landhoofden, kaaimuren, en tunnelconstructies wordt gerekend 
met een verticale actie uitgeoefend door de vlotplaat.  
Er wordt aangenomen dat de krachtsoverdracht door middel van vlotplaten gebeurt à rato van 1/3 
naar het landhoofd/kaaimuur en 2/3 gelijkmatig verspreid op de grond.  
Voor vlotplaten bij bruggen wordt in deze berekeningen aangenomen dat de dikte van de 
wegverharding (soortelijke massa = 2.300 kg/m³) boven de vlotplaat 0,30 m bedraagt. 

6.6.2.2 Reductie van de gronddruk bij vlotplaten niet toegelaten 
Bij de stabiliteitsberekeningen van de grondkerende constructies (landhoofden, kaaimuren, 
tunnelconstructies,...) wordt aangenomen dat de horizontale drukken, afkomstig van de grond en 
van de veranderlijke belastingen, aangrijpen over de volledige hoogte van de grondkerende 
constructie, dit is vanaf de bovenkant van de rijweg of van de verharding tot aan de onderkant van 
de grondkerende constructie. Reducties hierop omwille van de aanwezigheid van een vlotplaat zijn 
niet toegelaten. 

 Breedplaten  

Bij constructies met breedplaten wordt de sterkte nagegaan in de volgende twee 
ontwerptoestanden: 
- de voorlopige toestand van de geplaatste breedplaten zonder opgestorte betonlaag (eerste fase); 
- de blijvende toestand overeenstemmend met de normale gebruiksvoorwaarden van de 

constructie waarvan de breedplaat onderdeel uitmaakt (tweede fase). 
Eerste fase 
In de eerste fase wordt gerekend met de volgende belastingen: 
- het eigengewicht van de breedplaten; 
- het eigengewicht van de ter plaatse gestorte betonlaag; 
- een veranderlijke last van 2 kN/m²; indien tussenschoren worden aangewend wordt die last 

zodanig geplaatst dat het meest nadelige belastingsschema wordt bekomen. 
In de eerste fase wordt rekening gehouden met de tralieliggers, die de mechanische sterkte en 
stijfheid verhogen, en in het voorkomend geval met de tussenschoren, die de te beschouwen 
overspanningen verminderen. 
De controle in de eerste fase omvat het nazicht in de grenstoestand veroorzaakt door vervorming 
(knik) van de tralieliggers. Dit nazicht slaat zowel op de gedrukte bovenstaaf als op de gedrukte 
diagonaalstaven van die tralieliggers. 
Tweede fase 
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In de tweede fase wordt gerekend met de volgende belastingen: 
- het eigengewicht van de breedplaat en van de ter plaatse gestorte betonlaag; 
- de nuttige belasting, zijnde het geheel van de blijvende belastingen en de gebruiksbelastingen, 

met uitzondering van voornoemd eigengewicht. 
Er wordt aangenomen dat de breedplaat in tweede fase één geheel vormt met de ter plaatse 
gestorte betonlaag.  
Hiertoe wordt het beton van de eerste fase en van de tweede fase verbonden door wapeningen met 
passende doorsnede en schikking. Die verbinding mag worden verwezenlijkt met de diagonaalstaven 
van de tralieliggers. 
De verbindingswapeningen dienen voor dynamisch belaste constructies zoals bruggen minstens het 
deel van de afschuifkracht op te nemen dat overeenstemt met het deel van de schuifspanning dat τRd 
overtreft. 
De hoofd- en dwarswapeningen die in de breedplaat aanwezig zijn mogen in beschouwing worden 
genomen mits rekening gehouden wordt met de belastingen uit de eerste fase. 
Bij dynamisch belaste constructies zoals bruggen geldt: 
- de gelaste onder- en bovenstaven van de tralieliggers mogen niet in rekening worden gebracht bij 

de toetsing van de doorsnedes in de definitieve fase; 
- er dient voor de definitieve fase rekening gehouden te worden met de vermoeiingskenmerken 

van het overige staal, in het bijzonder van de gelaste netten en van de verbindings- en de 
verankeringswapeningen. Indien geen verdere gegevens bekend zijn moet ervan uitgegaan 
worden dat de gelaste staven van de tralieliggers niet in rekening mogen gebracht worden om het 
deel van de dwarskracht dat niet door het beton kan opgenomen worden op te nemen. Voor dit 
geval dient bijkomende niet-gelaste dwarskrachtwapening te worden voorzien 

In het geval dat een overdracht van krachten moet worden verzekerd over de voegen tussen twee 
langsranden van aangrenzende breedplaten heen, wordt rekening gehouden met de versmalling 
door de inkeping t.p.v. de voeg. Bijkomend wordt rekening gehouden met een speling van 15 mm 
tussen de onderkant van de verbindingsstaaf en het bovenvlak van de aan te sluiten breedplaten. 

 Bijkomende bepalingen in geval van bruggen 

6.6.4.1 Flexibiliteit van pijlers 
Bij de berekening van de horizontale belastingen die inwerken op landhoofden en pijlers onder 
invloed van krimp, kruip, temperatuurvariaties, elastische verkorting van de bovenbouw bij 
voorspanning, wrijving van de opleggingen en remkrachten, wordt de flexibiliteit van de pijlers in 
rekening gebracht. De aanzetvlakken van de respectieve funderingszolen worden verondersteld niet 
te roteren. 

6.6.4.2 Landhoofdbalken 
Bij de organische berekening van de landhoofdbalk bij hooggefundeerde landhoofden mag niet 
worden gerekend met de "scheenmuur"; wel wordt natuurlijk het eigen gewicht van deze muur en 
de overgebrachte last (o.a. van de vlotplaat) in rekening gebracht. Voor de weerstand van de 
landhoofdbalk wordt derhalve enkel gerekend met de "massieve doorsnede".  

6.6.4.3 Nazicht van gedrukte en in het knikvlak gebogen kolommen en pijlers 
In de theorie van de 1ste orde wordt o.a. te allen tijde rekening gehouden met de verplaatsing van 
de verticale as van de opleggingen onder invloed van de dilatatiekrachten (krimp, kruip, 
temperatuurvariaties, elastische verkorting van de bovenbouw bij voorspanning) en de remkrachten. 
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6.6.4.4 Aftoppen van de piekwaarde van buigende momenten 
Bij de organische berekening van kokers, portaalbruggen en kelders mogen de buigende momenten 
in de hoekpunten als volgt worden afgerond. Als waarde voor het buigend moment (voor het 
bepalen van de wapeningen) wordt het rekenkundig gemiddelde van het piekmoment (ter plaatse 
van de aslijn) en van het buigend moment ter plaatse van het binnenvlak van het loodrecht op de 
momentenlijn staande betonelement genomen. De aldus verkregen waarde van het buigend 
moment mag echter niet kleiner zijn dan 85 % van het piekmoment. 

6.6.4.5 Niet in aanmerking nemen van gronddrukken indien deze gunstig werken 
Bij de organische berekening van de bodemplaat en de dakplaat bij kokers en kelders en van de 
dakplaat bij portaalbruggen wordt voor het bepalen van de wapeningen veiligheidshalve niet op de 
normaalkracht afkomstig van de zijdelingse horizontale drukken gerekend. 

6.6.4.6 Doorlopende liggers: niet aftoppen van de piekwaarde van buigende momenten 
Bij de organische berekening worden de buigende momenten in de as van de steunpunten van de 
doorlopende hoofdliggers van de bovenbouw niet gereduceerd. 

6.6.4.7 Berekening van de brugdekplaat 
a) De brugdekplaat wordt berekend als een doorlopende ligger op n steunpunten. Indien voldoende 

dwarsdragers aanwezig zijn, mag de brugdekplaat worden berekend als een doorgaande plaat 
opgelegd langs de vier zijden. 

b) Indien de dwarsdoorsnede van de bovenbouw opgevat is als een caisson (met één of meerdere 
cellen), wordt daarenboven, bij de berekening van de brugdekplaat, de dwarsdoorsnede in zijn 
geheel beschouwd. 

Bij de uiteindelijke dimensionering en organische berekening van de brugdekplaat wordt uitgegaan 
van de grootste waarde van de onder a) en b) berekende buigende momenten en dwarskrachten. 
Indien de dwarsdoorsnede van de bovenbouw bestaat uit twee of meerdere caissons die slechts via 
de bovenplaat solidair met elkaar verbonden zijn, wordt bij de berekening en de dimensionering van 
de bovenplaat rekening gehouden met de differentiële beweging van de ene caisson t.o.v. de andere. 
Een- of meercellige kokerliggers worden nabij alle hoekpunten tussen lijfplaten en boven- en 
onderplaten nagezien op hoofdtrekspanningen onder invloed van dwarskrachten en voorspanning in 
langszin van de brug. 
Bij dwarse voorspanning van de brugdekplaat zal als verdeelwapening ten minste één vijfde van de 
hoofdwapening worden genomen die nodig zou zijn als de plaat in gewapend beton zouden 
uitgevoerd worden. 

6.6.4.8 Eindblokken van voorgespannen constructies 
De eindblokken worden berekend met een algemeen aanvaarde methode. De wapening in boven- 
en/of onderplaat, juist voorbij de eindblokken, en in de einddwarsdragers wordt hierbij degelijk 
gedimensioneerd. 

6.6.4.9 Bijkomende bepalingen in geval van bruggen voor tramverkeer 
De bepalingen van SB 260-21-6.7.1.6 zijn geldig. 

 Bijkomende bepalingen in geval van vaste waterbouwkundige constructies 

6.6.5.1 Verdeelconstructie voor grondankers 
De verdeelconstructie (vb. kesp van een damwand, gording, landhoofd, …) wordt voor drie situaties 
berekend: 
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- aanspanfase: enkel indien actieve ankers gebruikt worden; 
- gebruiksfase (definitieve fase): alle ankers staan onder de dienstlast; 
- accidentele fase: uitvallen één anker (per moot) als gevolg van een aanvaring of andere 

calamiteit. 
Deze berekening wordt ook uitgevoerd voor verdeelconstructies die verankerd worden door 
zogenaamde micropalen, die als trekelement gebruikt worden, die al dan niet worden 
voorgespannen. De micropalen doen in deze gevallen dienst als ankers. 

6.6.5.1.A AANSPANFASE 
In de aanspanfase wordt de verdeelconstructie ondersteund door de grond en de damwand of 
fundering. Deze ondersteuningen worden als een horizontale respectievelijk verticale lijnveer 
beschouwd. 
De veerstijfheid van de lijnveer van de verdeelconstructie door: 
- de grond wordt gegeven in of bepaald volgens SB 260-21-4.4.3.13; 
- de damwand of fundering wordt bepaald volgens SB 260-21-4.4.3.13. 
De krachten in de grondankers worden als puntlasten op de verdeelconstructie ingevoerd.  
Verder wordt voor de berekening met het onderstaande rekening gehouden: 
- de aanspanvolgorde van de ankers; 
- het één voor één belasten van de grondankers tot 1,5 maal de dienstlast tijdens de aanvaardings-

proef; 
- het vastzetten op de voorspankracht. 
Met betrekking tot de veiligheidsfactoren zijn de bepalingen van SB 260-21-6.5.2 van toepassing. 

6.6.5.1.B GEBRUIKSFASE 
In de gebruiksfase wordt de verdeelconstructie ondersteund door de damwand of fundering en de 
grondankers. Deze steunpunten worden als een verticale lijnveer respectievelijk als puntveren 
beschouwd. 
De veerstijfheid van de puntveren worden afgeleid uit de axiale stijfheid en vrije lengte van de 
ankers. De puntveren worden op de overeenkomstige posities en met de overeenkomstige helling 
van de ankers op de verdeelconstructie ingevoerd. 
De veerstijfheid van de lijnveer van de verdeelconstructie door de damwand of fundering wordt 
bepaald volgens SB 260-21-4.4.3.13. 
De dienstlast wordt als een horizontale lineair verdeelde belasting op de verdeelconstructie 
ingevoerd.  
De gebruikelijke partiële veiligheidsfactoren voor belastingen en materialen in UGT en GGT zijn van 
toepassing. 
Voor de betonnen verdeelconstructie geldt dat aan het criterium van 0,3 mm scheurwijdte is voldaan 
in GGT waarbij alle grondankers werken aan de dienstlast. (partiële veiligheidsfactoren gelijk aan 1) 

6.6.5.1.C ACCIDENTELE FASE 
De verdeelconstructie in de accidentele situatie wordt opgebouwd zoals beschreven onder de 
gebruiksfase. In de accidentele situatie wordt de puntveer, die overeenkomt met de uitgevallen 
anker, weggelaten. 
De partiële veiligheidsfactoren horend bij een accidentele situatie zijn van toepassing. 
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 Bijkomende bepalingen in geval van tunnelconstructies 

6.6.6.1 Verlies van statisch evenwicht door opdrijven 
Het verlies van statisch evenwicht door opdrijven dient zowel in tijdelijke als in definitieve fase 
gecontroleerd te worden, en dit zowel voor de open toegangen als voor de tunnel (gesloten 
gedeelte). 
Vaste lasten die desgevallend kunnen verwijderd zijn (bv. opgebroken wegdek) worden 
veiligheidshalve niet meegerekend. 
Voor het in rekening te brengen grondwaterpeil wordt verwezen naar SB 260-21-3.2.5.2.B en  
SB 260-21-4.6.3.2. De rekenwaarde van de grondwaterstand wordt bepaald volgens 
SB 260-21-6.4.3.9. 
De berekening gebeurt volgens de normen beschreven in SB 260-21-6.1.4. waarbij het verlies van 
statisch evenwicht ten gevolge van opdrijven door waterdruk (UPL) getoetst wordt. De bepalingen 
van SB 260-21-6.4.9.2 zijn van toepassing. 

6.6.6.2 Vervormingen 
De te beschouwen belastingscombinatie is de karakteristieke combinatie van de 
bruikbaarheidsgrenstoestand. 

6.6.6.2.A DOORBUIGING 

 Functionele eis Esthetische eis 
(onder variabele last) 
(t.o.v. as betondoorsnede) 

(onder totale last, op lange termijn) 
(t.o.v. rechte door steunpunten) 

Tunnels + open toegangen Tunnels Open toegangen 

Dakplaat 
L/3333; L ≤ 3 m 
L²/10.000; 3 m ≤ L ≤ 10 m 
L/1.000; L ≥ 10 m 

L/400 n.v.t. 

Wanden n.v.t. H/400(*) H/200(*) 

Bodemplaat 
L/3.333; L ≤ 3 m 
L²/10.000; 3 m ≤ L ≤ 10 m 
L/1.000; L ≥ 10 m 

n.v.t. n.v.t. 

Tabel 21- 6-6 
(*) deze eis heeft voorrang op de bepalingen betreffende de toelaatbare horizontale vervorming van 
het dagvlak van een grondkerende constructie zoals beschreven in SB 260-21-6.4.10.2 

6.6.6.2.B HOEKVERDRAAIING 
De toename in hoekverdraaiing is nergens groter dan 10 mrad. 

6.6.6.2.C DIFFERENTIELE ZETTING 
De zettingen mogen niet meer bedragen dan: 
- een globale zetting van 5 cm; 
- een differentiële zetting (∆z) tussen twee elementen van: 

- ½ van de gemiddelde zetting bij fundering op volle grond; 
- ⅓ van de gemiddelde zetting bij fundering op palen; 
- met een minimum van 1 cm; 
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- een differentiële zetting binnen één element van 1/1.000 (hoek), zowel voor elk punt van het 
element t.o.v. de horizontale als tussen twee uiterste punten als tussen eender welke twee 
punten. 

6.6.6.3 Beperking van de scheurwijdte ten behoeve van de waterdichtheid 
Voor tunnelconstructies met verkeer in de tunnelconstructie en die geheel of gedeeltelijk onder het 
freatisch oppervlak of onder een waterweg liggen, geldt onder de frequente combinatie van 
belastingen een beperking van de maximumrekenwaarde van de scheurwijdte volgens 
SB 260-21-6.6.1. 

6.6.6.4 Aftoppen van de piekwaarde van buigende momenten 
Bij de organische berekening van tunnelconstructies mogen de buigende momenten in de 
hoekpunten als volgt worden afgerond. Als waarde voor het buigend moment (voor het bepalen van 
de wapeningen) wordt het rekenkundig gemiddelde van het piekmoment (ter plaatse van de aslijn) 
en van het buigend moment ter plaatse van het binnenvlak van het loodrecht op de momentenlijn 
staande betonelement genomen. De aldus verkregen waarde van het buigend moment mag echter 
niet kleiner zijn dan 85 % van het piekmoment. 

6.6.6.5 Niet in aanmerking nemen van gronddrukken indien deze gunstig werken 
Bij de organische berekening van de bodemplaat en de dakplaat bij tunnelconstructies wordt voor 
het bepalen van de wapeningen veiligheidshalve niet op de normaalkracht afkomstig van de 
zijdelingse horizontale drukken gerekend. 

6.7 Staalconstructies 

 Stalen bruggen 

6.7.1.1 Vervormingen van bruggen voor wegverkeer 
De maximale relatieve zakking onder de frequente combinaties van alleen de veranderlijke 
belastingen bedraagt: 
- alle stalen liggers, behalve hoofdliggers van tuibruggen en hangbruggen: 
- 1/700 (1/400) voor L hoogstens gelijk aan 20 m; 
- 1/500 (1/300) voor L minstens gelijk aan 40 m; 
- L(m)/35.000 + 3/3.500 (L(m)/24.000 + 1/600) voor L tussen 20 m en 40 m; 
- hoofdliggers van tuibruggen: 1/400; 
- hoofdliggers van hangbruggen: 1/350. 
L is de waarde voor de overspanning. De waarde tussen haakjes geldt voor uitkragende liggers, 
met L gelijk aan de lengte van de uitkraging. 
De relatieve zakking is w/l. 
Hierbij is w de grootste verticale afstand tussen de zakkingslijn en de rechte lijn die twee willekeurige 
punten van deze zakkingslijn verbindt, en is l de lengte van deze rechte lijn. 
De zakkingslijn wordt gevormd door de verplaatsing onder de combinatie van alleen de frequente 
veranderlijke belastingen uit te zetten t.o.v. een horizontale. 
Voor de bepaling van de relatieve zakking van de hoofdliggers wordt tevens de volgende combinatie 
beschouwd: de combinatie van enkel de frequente verkeerslast van LM1, waarbij het UDL-systeem 
op alle rijstroken en op de overblijvende oppervlakten gelijk gesteld wordt aan 9 kN/m². 

6.7.1.2 Vervormingen van bruggen voor voetverkeer 
 Zie ook SB 260-21-4.2.2.10. 
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6.7.1.2.A VEREENVOUDIGDE BEOORDELING 
Tenzij de opdrachtdocumenten anders bepalen, kan met onderstaande methode voor een beperkt 
aantal gevallen de mogelijkheid op hinderlijke trillingen worden beoordeeld zonder dat een verder 
doorgedreven analyse door het beoordelen van de versnellingen nodig is volgens 
SB 260-21-6.7.1.2.B. 
Als de laagste eigenfrequentie van de brug groter is dan 6 Hz, mag het dynamisch gedrag van de brug 
in elk geval bevredigend worden geacht. 
Voor bruggen met één overspanning, die isostatisch zijn opgelegd, die een quasi-constante stijfheid 
en quasi-constante massaverdeling hebben over hun overspanning (zoals een liggerbrug of 
vakwerkbrug met een constante hoogte) en waarvan de laterale stijfheid groter is dan de verticale, 
mag worden aangenomen dat geen verdere controle nodig is voor: 
- Stalen bruggen bedoeld voor zeer lage voetgangersdichtheden, verkeersklasse TC1 (15 personen 

op het dek) waarvoor w>700; 
- Stalen bruggen bedoeld voor lage voetgangersdichtheden, verkeersklasse TC2 (0,2 pers./m²), 

waarvoor w>700 en die korter zijn dan: 
- 30m (voor bruggen met een verdeelde massa lager dan 700 kg/m²); 
- 35m (voor bruggen met een verdeelde massa lager dan 600 kg/m²); 
- 40m (voor bruggen met een verdeelde massa lager dan 500 kg/m²); 
- 45m (voor bruggen met een verdeelde massa lager dan 450 kg/m²). 

- Stalen bruggen bedoeld voor normale voetgangersdichtheden, verkeersklasse TC3 (0,5 pers./m²), 
waarvoor w>700 en die korter zijn dan 9m; 

- Bruggen uit staal-beton bedoeld voor zeer lage of lage voetgangersdichtheden, verkeersklasse 
TC1 (15 personen op het dek) of verkeersklasse TC2 (0,2 pers./m²), waarvoor w>700; 

- Bruggen uit staal-beton bedoeld voor normale voetgangersdichtheden, verkeersklasse TC3 
(0,5 pers./m²), waarvoor w>700 en die korter zijn dan 13m of met een verdeelde massa groter 
dan 1600kg/m²; 

- Betonnen bruggen bedoeld voor lage of normale voetgangersdichtheden, verkeersklasse TC1 
(15 personen op het dek), verkeersklasse TC2 (0,2 pers./m²) of verkeersklasse TC3 (0,5 pers./m²), 
waarvoor w>500. 

Waarbij w de verhouding is tussen de grootte van de overspanning en de doorbuiging van de brug 
onder een verdeelde verkeerslast van 5kN/m². 
Voor bruggen die niet onder bovenstaande gevallen vallen, zoals bruggen bedoeld voor hoge 
voetgangersdichtheden, verkeersklassen TC4 (1 pers./m²) of TC5 (1,5 pers./m²), of met een hogere 
complexiteit gebeurt er steeds een verder doorgedreven analyse. 

6.7.1.2.B BEPALEN EN BEOORDELEN VAN DE VERSNELLINGEN 
De eigenfrequenties en -modes voor de verder doorgedreven analyse worden bepaald op basis van 
een voldoende gedetailleerd eindige elementenmodel. 
In de verder doorgedreven analyse worden de maximale versnellingen bepaald voor verschillende 
voetgangersdichtheden. Deze versnellingen mogen een bepaalde comfortwaarde niet overschrijden. 
De berekening van de versnellingen gebeurt volgens RFS2-CT-2007-00033 “Ontwerp van 
voetgangersbruggen – Richtlijn” van Hivoss, “Guide to assessing pedestrian induced vibratory 
behavior of footbridges” – van Setra, of “Gebruiksvriendelijke berekeningsmethodes voor de 
trillingscontrole van voetgangersbruggen” – van TRICON. 
Wanneer gebruikgemaakt wordt van bovenstaande methodes van Hivoss en Sétra wordt het product 
Y.P tussen de reductiefactor Y (het risico op resonantie in functie van de eigenfrequentie) en de 
kracht P (de verticale, longitudinale of laterale component van de individuele voetgangersbelasting), 
aangepast zoals weergegeven in respectieve tabellen 21-6-7, 21-6-8 en 21-6-9 en figuren 21-6-5, 21-
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6-6 en 21-6-7. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen de situatie waarbij de berekende 
eigenfrequenties bepaald werden aan de hand van een model tijdens ontwerpfase en wanneer zij 
bepaald worden aan de hand van metingen tijdens en/of na constructie van de brug. 

Verticaal 
Ontwerpfase Tijdens en na constructie 

f (Hz) Y.P (N) f (Hz) Y.P (N) 

0 0 0 0 
0,5 0 1 0 
1,3 280 1,6 280 
2,4 280 2,1 280 
3 70 2,55 35 

4,8 70 2,95 35 
6 0 3,4 70 

  4,25 70 

  5 0 
Tabel 21- 6-7: Gereduceerde verticale component van de voetgangersbelasting 

 

Figuur 21- 6-5: Gereduceerde verticale component van de voetgangersbelasting 

 

Longitudinaal 
Ontwerpfase Tijdens en na constructie 

f (Hz) Y.P (N) f (Hz) Y.P (N) 

0 0 0 0 
0,5 0 1 0 
1,3 140 1,6 140 
2,4 140 2,1 140 
3 35 2,55 17,5 

4,8 35 2,95 17,5 
6 0 3,4 35 
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  4,25 35 

  5 0 
Tabel 21- 6-8: Gereduceerde longitudinale component van de voetgangersbelasting 

 

Figuur 21- 6-6: Gereduceerde longitudinale component van de voetgangersbelasting 

 

Lateraal 
Ontwerpfase Tijdens en na constructie 

f (Hz) Y.P (N) f (Hz) Y.P (N) 

0 0,0 0 0,0 
0,15 0,0 0,3 0,0 
0,4 35,0 0,5 35,0 
1,2 35,0 1,1 35,0 
1,4 7,0 1,3 3,5 
2,4 7,0 1,45 3,5 
2,8 0,0 1,7 7,0 

  2,1 7,0 

  2,5 0,0 
Tabel 21-6-9: Gereduceerde laterale component van de voetgangersbelasting 
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Figuur 21-6-7: Gereduceerde laterale component van de voetgangersbelasting 

Hierbij wordt wel veronderstelt dat, indien gebruik gemaakt wordt van de methode van Sétra, de 
reductie van de kracht van een individuele voetganger voor de tweede harmonische naar 10 % van 
de waarde voor de eerste harmonische reeds vervat zit in de bovenstaande reductiecoëfficiënt en 
dus niet wordt toegepast. 
Indien geen exactere gegevens bekend zijn worden voor de berekening volgende 
dempingsverhoudingen (ζ ) verondersteld: 

ζ [-] Lage voetgangersdichtheden  
(< 1 personen/m²) 

Hoge voetgangersdichtheden 
(≥ 1 personen/m²) 

Gewapend beton 0,008 0,016 

Voorgespannen beton 0,005 0,010 

Staal-beton 0,003 0,006 

Staal 0,002 0,004 

Hout 0,01 0,02 

Tabel 21-6-10 

Tenzij de opdrachtdocumenten anders bepalen, is de brug bestemd voor normale 
voetgangersdichtheden (verkeersklasse TC3 (0,5 pers./m²)) en een minimaal comfort (d.w.z. de 
verticale versnellingen beperken tot 2.5 m/s² en de laterale en transversale versnellingen tot 0,4 
m/s²). 
Voor bruggen met frequente hoge voetgangersdichtheden wordt het risico op ‘lateral lock-in’ (nl. het 
versterken van de laterale responsie van de brug door het zich synchroniseren van de belasting van 
de voetgangersstroom met de responsie van de brug) gecontroleerd en vermeden. 

6.7.1.2.C DIMENSIONEREN VAN TRILLINGSREDUCERENDE MAATREGELEN  
Wanneer aan de hand van de berekende versnellingen blijkt dat het nemen van trillingsreducerende 
maatregelen noodzakelijk is, worden de eigenfrequentie(s) van de te dempen trilling(en) 
geïdentificeerd, samen met de eigenvorm(en) van de te dempen trilling(en). Aan de hand hiervan 
worden trillingsreducerende maatregelen voorgesteld. 
Deze trillingsreducerende maatregelen kunnen zijn: 
- het verhogen van de stijfheid van de structuur; 
- het verhogen van de massa van de structuur;  
- het voorzien van een dempingssysteem, zoals ‘tuned mass dampers’.  
De noodzaak op het voorzien van een dempingssysteem heeft impact op het definitieve ontwerp van 
de brug. Indien een dempingssysteem noodzakelijk is wordt dit tijdens studiefase gedimensioneerd 
en gepositioneerd. Het kan zijn dat verschillende eigenfrequenties dienen te worden gedempt. De 
opdrachtnemer past, indien nodig, het ontwerp aan zodanig dat het gekozen dempingsysteem in/aan 
de brug gemonteerd kan worden, rekening houdend met: 
- de optimale positie(s) van de onderdelen van het dempingssysteem; 
- de gewichten van de onderdelen van het dempingssysteem; 
- de toegankelijkheid van het dempingssysteem voor verder afstellen en onderhoud (voorzien van 

luiken,…); 
- de esthetiek van de brug. 
De massa van het dempingssyteem moet beschouwd worden als een permanente belasting op de 
structuur. De controle op dit extra gewicht maakt deel uit van de studie van de opdrachtnemer. 
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6.7.1.3 Vakwerkbuggen 
Iedere vakwerkbrug wordt nagerekend met gedeeltelijk ingeklemde knopen. Hierbij worden de 
spanningen afkomstig van de buigende momenten gevoegd bij deze van de langskrachten in de 
staven. 

6.7.1.4 Geboute verbindingen  
De op afschuiving belaste geboute verbindingen zijn glijvast in de uiterste grenstoestand. 
De rekenwaarde van de glijweerstand wordt in geval van gecombineerde trek en afschuiving conform 
formule (3.8.b) uit 3.9.2 (1) van NBN EN 1993-1-8:2005 (+AC:2009) gereduceerd, waarbij 3.9.2 (2) 
niet van toepassing is. 

6.7.1.5 Bijkomende bepalingen met betrekking tot het toetsen van de inwendige over- en 
onderdruk in kokerliggers 

De opdrachtdocumenten geven verdere bepalingen met betrekking tot het toetsen van de inwendige 
over- en onderdruk. 

6.7.1.6 Vervormingen van bruggen voor tramverkeer 
De maximale transversale (horizontale) vervormingen van de brug worden bekeken in relatie met de 
tramsporen.  
De maximale transversale (horizontale) vervorming van een tramspoor ter plaatse van een 
uitzettoestel is +2mm/-2mm. Een hogere vervorming kan enkel toegestaan worden in onderling 
overleg met De Lijn.  
De verticale verplaatsingen van de trambrug zijn beperkt volgens §9.1.4.1 uit RTV KW01 Bundel 1, 
versie 1.0 van Infrabel. 
De opdrachtdocumenten geven verdere bepalingen met betrekking tot de transversale vervormingen 
van de brugdekvoegen. 

 Stalen beweegbare waterkerende constructies 

6.7.2.1 Vervormingen 
De maximale relatieve doorbuiging onder de karakteristieke combinaties bedraagt: 
- 1/700 voor een overspanning; 
- 1/400 voor een uitkraging.  

6.7.2.2 Plooicontrole 
De plooicontrole wordt uitgevoerd volgens SB 260-21-6.1.3.2 en dit zowel voor de elementaire 
plaatvelden tussen de verstijvers als voor de grotere verstijfde plaatvelden. Hierbij wordt gebruik 
gemaakt van de “effectieve” rekenwaarde van de te beschouwen gelijkmatige drukspanning: 
σeff = σglob + 1/2 σlok met: 
- σglob = de globale spanning; 
- σlok = de lokale (van teken wisselende) spanningsrimpel; 

6.7.2.3 Hijsogen 
Zowel de hijsogen zelf als de lokale krachtsinleiding in de structuur worden berekend met de 
rekenwaarde van de aangrijpende belastingen in overeenstemming met document 0027/ND 
‘Guidelines for marine lifting & lowering operations’ van ‘GL Noble Denton’ of gelijkwaardig. 
Verder wordt bij het ontwerp eveneens rekening gehouden met de aanwezigheid van slib, water … 
die het hijsproces negatief beïnvloeden. De opdrachtnemer legt een voorstel ter goedkeuring voor 
aan de aanbestedende overheid. 
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6.7.2.4 Geboute verbindingen  
De bepalingen van SB 260-21-6.7.1.4 zijn van toepassing 

 Detailcategorieën voor vermoeiing 

6.7.3.1 Detailcategorieën voor platen met herstel door lassen 
Bij platen waarbij herstel door lassen is toegelaten, kan een detailcategorie hoger dan 112 niet 
worden bereikt. 
Indien een hogere detailcategorie dan 112 noodzakelijk is voor het ontwerp, is herstel door lassen 
uitgesloten en worden de platen en profielen in subklasse 3 volgens NBN EN 10163-2 (platen) of 
NBN EN 10163-3 (profielen) geleverd. 

6.8 Staal-betonconstructies 

 Staal-betonliggers 

6.8.1.1 Spanningsresultanten 
Voor staal-betonliggers geschiedt de berekening van de spanningsresultanten (buigende 
momenten M, dwarskrachten V, wringende momenten T en normaalkrachten N) in brugonderdelen 
volgens de elasticiteitsleer. Hierbij wordt aangenomen dat het beton niet gescheurd is. 
Indien uit de berekening van de normaalspanningen blijkt dat in bepaalde zones de optredende 
betontrekspanningen te groot zijn, dan worden de spanningsresultanten herrekend in de 
veronderstelling dat het beton gescheurd is in deze zones. 
De methode van 5.4.2.3. van NBN EN 1994-2 NL:2011 wordt hiervoor gehanteerd. 

6.8.1.2 Spanningen 
Voor het berekenen van de spanningen in de respectieve dwarsdoorsneden wordt aangenomen dat 
de schuifvastheid tussen staal en beton totaal verzekerd is. 
In ieder geval bedraagt de te voorziene wapeningssectie minstens 1 % van de op trek belaste 
betondoorsnede. 
Bij de berekening van de normaalspanningen in de dwarsdoorsneden wordt aangenomen dat het 
beton meewerkt indien geen betontrekspanningen optreden. 
Voor de toetsing van de liggers en de liggerdoorsneden in de uiterste grenstoestand zijn 6.1 en 6.2 
van NBN EN 1994-2 NL:2011 van toepassing. 
De scheurwijdte wordt gecontroleerd volgens de bepalingen van SB 260-21-6.6.1. 

6.8.1.3 Equivalentiecoëfficiënt 
De equivalentiecoëfficiënt m hangt af van de waarschijnlijke duur van de beschouwde combinatie 
van de acties t.o.v. de kruip. 
Voor acties of voor combinaties van acties van korte, respectievelijk lange duur nemen we: 
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Hierin is: 
- Ea = de elasticiteitsmodulus van het staal; 
- Ecm = de secanselasticiteitsmodulus van het beton, zoals bepaald in NBN EN 1992-1-1:2005 

(+AC:2010); 
- ϕ (t,t0) = de kruipcoëfficiënt (zie NBN EN 1992-1-1:2005 (+AC:2010). 
Ter vereenvoudiging kunnen de volgende waarden worden aangenomen: 
- m = 6 voor acties van korte duur; 
- m = 18 voor acties van lange duur. 
Voor het berekenen van de spanningen ten gevolge van het individuele belastingsgeval 
"steunpuntsregeling" of "voorspanning d.m.v. voorspankabels" wordt als volgt te werk gegaan. 
De waarde van m voor acties van korte duur op het ogenblik van de steunpuntsregeling of de 
voorspanning wordt genomen, d.w.z. op dit ogenblik wordt de steunpuntsregeling of de 
voorspanning als een actie van korte duur beschouwd. 
Na verloop van tijd wordt de waarde van m voor acties van lange duur genomen, d.w.z. na verloop 
van tijd wordt de steunpuntsregeling of de voorspanning als een blijvende actie beschouwd. 

6.8.1.4 Krimp 
De krimpcoëfficiënt εcs wordt bepaald.  
Voor het berekenen van de invloed van de krimp wordt een fictieve equivalentiecoëfficiënt 
genomen: 

[ ]m =  E
E

, ( , )a

cm
1 0 50+ φ t t o  

Hierin houdt de factor 0,50 rekening met de wederzijdse invloed van de krimp en de kruip. 
Een exacte berekening van de spanningen verwekt door krimp houdt rekening met de geleidelijke 
verandering van de elasticiteitsmodulus van het beton naarmate de tijdsafhankelijke krimp 
toeneemt. 
Een benaderende wijze voor het bepalen van deze spanningen bestaat erin de spanningen onder de 
invloed van de volledige krimp te berekenen voor een intermediaire waarde van E die voor een 
goede overeenstemming met de exacte spanningen zorgt. De waarde van E wordt verkregen door ϕ, 
op tijdstip t, te vermenigvuldigen met een reductiefactor 0,50 waardoor: 

[ ]),(50,01
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In een benaderende krimpberekening wordt bijgevolg gerekend met de intermediaire waarde van E 
in de formule: 
Ncs = εcs.Ab.E 
met Ncs = trekkracht o.i.v. krimp, εcs = krimpcoëfficiënt, Ab = betondoorsnede. 
Bij kunstwerken mag εcs bij benadering gelijkgesteld worden aan 2.10-4. 
In voorontwerpberekeningen mag E = 17.000 N/mm² genomen worden. 

6.8.1.5 Meewerkende plaatbreedte 
De meewerkende plaatbreedte wordt berekend volgens NBN EN 1994-2 NL:2011 . 
De langswapeningen gelegen buiten de grenzen van de meewerkende plaatbreedte mogen niet 
worden meegerekend. 
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6.8.1.6 Dwarswapeningen 
De voorschriften van NBN EN 1994-2 NL:2011 zijn van toepassing. 

6.8.1.7 Scheerkrachten ten gevolge van extern onafhankelijke effecten 
De scheerkrachten ten gevolge van de extern onafhankelijke effecten (soms ook isostatische effecten 
genaamd) van krimp en temperatuurverschillen worden verdeeld volgens een driehoekig oppervlak 
ter plaatse van de liggeruiteinden. De maximumordinaat bevindt zich op het liggeruiteinde; op een 
afstand gelijk aan de meewerkende plaatbreedte is de ordinaat nul. De oppervlakte van de driehoek 
is gelijk aan de totale scheerkracht ten gevolge van de extern onafhankelijke effecten van de krimp 
en de temperatuurverschillen. De bijkomende deuvels in de eindzones worden berekend op basis 
van deze verdeling. 
De invloed van het temperatuurverschil tussen boven- en onderkant wordt vervangen door een 
bijkomende fictieve krimpcoëfficiënt gelijk aan 2.10-4. 
In de zones met veranderlijke betondoorsnede en op de plaatsen waar bijvoorbeeld een 
voorspankracht wordt ingeleid, wordt op dezelfde wijze als hierboven tewerk gegaan. 

6.8.1.8 Eindveld van de betonplaat 
Het eindveld van de betonplaat wordt zodanig gewapend dat krachten ten gevolge van krimp, kruip, 
temperatuurverschillen en andere acties (bijvoorbeeld trekkracht in geval van bowstringbruggen, 
drukkracht bij voorspanning, steunpuntsregeling enz.) via de deuvels in de betonplaat kunnen 
worden overgedragen, en de meewerkende breedte van de betonplaat tot in de eindzone behouden 
blijft. Hierbij wordt bijzondere aandacht geschonken aan de schuif- en hoofdtrekspanningen in de 
plaat, die ontstaan door het inleiden van de hierboven vermelde krachten. 

6.8.1.9 Invloed van krimp en kruip 
De invloed van krimp en kruip wordt beschouwd wanneer de bekomen invloed op de structuur 
ongunstig is.  

6.8.1.10 Deuvels 
Voor de deuvels gelden de voorschriften van NBN EN 1994-2 NL:2011. 

 Stalen bowstringbruggen en vakwerkbruggen met een betonnen brugdekplaat  

De algemene bepalingen van SB 260-21-6.8.1 over staal-betonliggers zijn van toepassing. 
Het gebruik van breedplaten of andere in de fabriek of op de bouwplaats geprefabriceerde 
elementen, is niet toegelaten voor de betonnen brugdekplaat van gemengde staal-beton bruggen, 
waarbij de plaat meewerkt als trekelement. 

6.8.2.1 Ontwerp 
De betonnen brugdekplaat wordt niet solidair verbonden met de stalen hoofdliggers, behalve op de 
uiteinden. Op de overige plaatsen wordt de brugdekplaat overal verbonden met de stalen structuur.  
Tussen de twee hoofdliggers worden op regelmatige tussenafstanden dwarsdragers geplaatst zodat 
de brugdekplaat steeds dragend is volgens de langsas van het kunstwerk. 
De doorsnede van de langswapeningen van de brugdekplaat bedraagt minstens 1 % van de bruto 
betondoorsnede. Deze langswapeningen zijn continu over de ganse bruglengte en ze zijn 
daarenboven in de dwarsdoorsnede gelijkmatig verdeeld à rato van de betonplaatdikte. 

6.8.2.2 Bepalen van de spanningsresultanten 
Om de spanningsresultanten (buigende momenten, normaalkrachten en dwarskrachten) te bepalen 
wordt uitgegaan van de volgende karakteristieken voor de onderregel. 
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1e fase: spanningsresultanten onder invloed van eigen gewicht en niet-verharde betonplaat. 
Er wordt enkel gerekend op de bijdrage van de stalen hoofdliggers en (eventuele) stalen langsliggers. 
De wapening werkt in deze fase niet mee. 
2e fase: spanningsresultanten onder invloed van de overige acties. 
Er wordt gerekend op de "stalen hoofdliggers + (eventuele) stalen langsliggers + langswapeningen 
van de brugdekplaat". Er wordt dus niet gerekend op de betondoorsnede van de brugdekplaat. 
Het rekenmodel houdt rekening met het feit dat de langswapening geen afschuifkrachten kan 
overdragen op de hoofdliggers (behalve in de eindvelden). 
Er wordt dus gerekend met de doorsnede van de (eventuele) langsliggers en de langswapeningen. 
Hiertoe worden dan ook voorzieningen getroffen om enerzijds de (eventuele) langsliggers via een 
remverband te solidariseren met de te voorziene stijve einddwarsdragers en anderzijds de 
brugdekplaat met deuvels te solidariseren met de uiteinden van de stalen structuur. 

6.8.2.3 Parasitaire momenten 
Indien de neutrale vezel van de bovenboog, de neutrale vezel van de onderrand en de verticale aslijn 
van de opleggingen elkaar niet snijden in één punt, wordt rekening gehouden met het optreden van 
parasitaire momenten in de hoofdliggers. 

6.8.2.4 Dimensionering 
Uitgaande van de gevonden trekkracht in de 1e fase (= spanningsresultanten onder invloed van eigen 
gewicht en niet-verharde betonplaat) worden deze trekkracht verdeeld over de stalen hoofdliggers 
en de (eventuele) stalen langsliggers à rato van de verhouding van de respectieve doorsneden. 
Uitgaande van de gevonden trekkracht in de 2e fase (= spanningsresultanten onder invloed van de 
overige acties) worden deze trekkracht verdeeld over de stalen hoofdliggers, de (eventuele) stalen 
langsliggers en de langswapeningen à rato van de verhouding van de respectieve doorsneden. 
Uit deze berekening volgt de trekkracht in de langswapeningen. 
Als normaalkracht in de wegdekplaat wordt het maximum aangenomen van de hierboven berekende 
trekkracht en de normaalkrachten vermeld onder 5.4.2.8 van NBN EN 1994-2 NL:2011. 
De langswapeningen in de betonplaat worden ten slotte gedimensioneerd voor een geval van 
samengestelde buiging waarbij de normaalkracht de hierboven bepaalde ‘normaalkracht in de 
wegdekplaat’ is en waarbij het buigend moment afkomstig is van de plaatwerking. 

6.8.2.5 Staal-betonliggers 
In de zones waar de betonplaat solidair verbonden is met de stalen structuur wordt telkens staal-
betonliggers verkregen. Bij de berekening van deze staal-betonliggers wordt tewerk gegaan zoals 
beschreven in SB 260-21-6.8.1. 

 Vervormingen van bruggen voor voetverkeer 

De bepalingen van SB 260-21-6.7.1.2 zijn van toepassing. 

6.9 Opleggingen 
De opleggingen worden gedimensioneerd volgens de bepalingen van de reeks NBN EN 1337. 
De krachten op de opleggingen worden bepaald volgens bijlage A van NBN EN 1993-2:2007 
(+AC:2009) en de hierboven vermelde normenreeks. 
Voor elke oplegging wordt een tabel volgens het voorbeeld van tabel A.3 van bijlage A van NBN EN 
1993-2:2007 (+AC:2009) in de berekeningsnota opgenomen en aan de leverancier van de 
opleggingen overgemaakt. 
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Er wordt rekening gehouden met de krachtswerkingen en de verplaatsingen onder het effect van 
o.a.: 
- het eigen gewicht en de invloed hierop van de montagefasen en –volgorde; 
- de verkeerslasten; 
- de temperatuur; 
- de voorspanning; 
- de krimp en kruip (voor het berekenen van de verplaatsing wordt het effect van krimp en kruip 

vermenigvuldigd met een factor 1,3). 

 Opleggingen van met stalen platen gelamelleerd polychloropreen 

Bij ontwerpberekeningen van de opleggingen van met stalen platen gelamelleerd polychloropreen 
bedraagt de afstand tussen de rand van de staalplaten en de rand van het oplegtoestel overal 5 mm. 
De ontwerpwaarde van de glijdingsmodulus is G = 0,9 N/mm², zoals gedefinieerd in 5.3.3.2 
van NBN EN 1337-3:2005. 
De totale dikte van de lagen polychloropreen, exclusief de buitenbekleding van de oplegging, mag 
1/5 van de horizontale afmeting van de oplegging, gemeten in de verplaatsingsrichting, niet 
overschrijden. 
De stelfouten en minimum waardes voor de vervormingen zijn volgens tabel 21-6-11.   

stelfout minimum 
rotaties αa Enkel de grootste berekende rotatie 

wordt vermeerderd met een stelfout 
gelijk aan: 
0,003rad voor opleggingen onder een 
prefab of stalen structuur 
0,010rad voor opleggingen onder een 
ter plaatse gestorte structuur 
Dus enkel αa of enkel αb wordt 
vermeerderd naar deze waarde. 

 - 

αb  - 

αab  - De minimum samengestelde rotatie 
0,003 rad volgens NBN EN 1337-1:2000 
wordt niet in rekening gebracht. 

translaties vx - Enkel de grootste berekende 
verplaatsing wordt verhoogd naar 
minimum 10 mm. 
Dus enkel vx of enkel vy wordt 
verhoogd naar deze waarde. 

vy  - 

vxy  - De minimum samengestelde translatie 
10 mm volgens NBN EN 1337-1:2000 
wordt niet in rekening gebracht. 

Tabel 21-6-11 

 Rol- en glijopleggingen 

Bij rol- en glijopleggingen wordt minstens een bewegingsreserve van 50 mm in beide richtingen 
voorzien. 
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 Voorzieningen voor negatieve oplegreacties  

6.9.3.1 Verankeringsvoorziening of vergrendeling 
De stabiliteit tegen opheffing moet verzekerd zijn. Anders wordt er een bijzondere voorziening 
getroffen om de brug te verankeren of te vergrendelen (in geval van beweegbare bruggen). 
Voor vaste bruggen zijn negatieve oplegreacties te vermijden, zie ook SB 260-21-5.1.2.1. 
De stabiliteit tegen opheffing is verzekerd indien in alle belastingscombinaties (in de uiterste 
grenstoestand of in de bruikbaarheidsgrenstoestand) het oplegpunt onder druk blijft staan. 
Speciale aandacht wordt hier geschonken aan de zones voor het aanbrengen van de veranderlijke 
belastingen en aan het gepast samenstellen van de combinaties zodat het meest ongunstige effect 
bekomen wordt. Het eigen gewicht en andere blijvende belastingen worden hierbij als ondeelbaar 
beschouwd. 

6.9.3.2 Verankering van de oplegging 
Oplegpunten waarbij de resultante van de aangrijpende belasting van bepaalde 
belastingscombinaties (in de uiterste grenstoestand of in de bruikbaarheidsgrenstoestand) nul wordt 
of een trekbelasting is, moeten worden verankerd in de onderbouw. 

6.9.3.3 Negatieve oplegreacties bij opleggingen met PTFE  
Negatieve oplegreacties op opleggingen met PTFE zijn niet toegelaten. 

 Wapenen van de sokkel onder de oplegging 

De splijtkrachten ten gevolge van de oplegreacties in betonsokkels moet opgenomen worden door 
middel van frettagewapening.  
Ter bepaling van deze splijtkrachten wordt de NBN EN 1992-1-1:2005 (+AC:2010) kolomvoeten op 
rots, toegepast. 
De wapening wordt evenredig verdeeld over een hoogte 0,1h en h. 
De minimumwaarde voor deze splijtkrachten is steeds Fsmin = 0,1 x NEd. 

6.10 Kabelsystemen 
Voor het kabelsysteem worden alle verbindingen en details op vermoeiing berekend. 
Meer in het bijzonder wordt voor het kabelsysteem rekening gehouden met de ‘bending stresses’ 
door vervorming van de kabels ter hoogte van de verankeringen ten gevolge van de verkeerslasten, 
de windlasten en andere belastingen. 
Voor alle onderdelen en verbindingen wordt een levensduur van ten minste 100 jaar vooropgesteld. 
De weerstand op vermoeiing van de verscheidene onderdelen van het kabelsysteem wordt 
onderbouwd door vermoeiingsproeven. 
De bepalingen van NBN EN 1993-1-11:2007 (+AC:2009) “Eurocode 3 - Ontwerp en berekening van 
staalconstructies - Deel 1-11: Algemene regels - Ontwerp en berekening van aan trek onderworpen 
componenten”  en van NBN EN 1993-1-11 ANB:2010 zijn van toepassing. 

6.11 In beton ingestorte verankeringen van stalen constructies 
De verankeringen met ingestorte draadstangen worden ontworpen volgens tabel K.2 van 
NBN EN 50341-1:2002. 
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6.12 Hydraulische berekeningen 

 Opliftcontrole van beweegbare waterkerende constructies 

Er wordt gecontroleerd of de beweegbare waterkerende constructie niet opvlot onder invloed van 
de Archimedeskracht voor constructies en/of situaties waar dit niet de bedoeling is. 
Deze berekening gebeurt met de karakteristieke combinatie van de belastingen in de 
bruikbaarheidsgrenstoestand.  

 Hydraulische weerstand van de roldeuren 

De opdrachtnemer bepaalt de maximale bijdrage van de hydraulische effecten in de benodigde 
kracht voor het openen en sluiten van de deur. 
Tijdens het openen en tijdens het sluiten beweegt de roldeur respectievelijk in en uit de deurkamer. 
Hierbij ontstaat er netto een onevenwicht in de waterdrukken in de langsrichting van de roldeur. Dit 
onevenwicht hangt samen met de beweging van de watermassa in de deurkamer die wordt 
veroorzaakt door de beweging van de roldeur. 
Bij openen van de roldeur vindt een opstuwing van het water in de deurkamer plaats.  
Bij sluiten van de roldeur vindt een daling van het water in de deurkamer plaats.  
Deze opstuwing/daling is veranderlijk in de tijd en is afhankelijk van de bewegingssnelheid van de 
roldeur, de afmetingen van de roldeur en de deurkamer en van het optredende waterpeil. 
De opdrachtnemer beschouwt bij zijn berekeningen verschillende tijdstippen en waterpeilen om 
zodoende de maximale bijdrage te bepalen in de benodigde kracht voor het openen en sluiten van 
de roldeuren. 
De opdrachtdocumenten bepalen de nominale bewegingssnelheid van de deur in de deurkamer. 
Bij de opstuwing van het water in de deurkamer tijdens het openen en bij de daling van het waterpeil 
in de deurkamer tijdens het sluiten, gelden: 
- het principe van behoud van massa (continuïteitsvergelijking); 
- het principe van behoud van hoeveelheid van beweging (bewegingsvergelijking). 
De resulterende waterdrukverschillen op de roldeur worden afgeleid. 
Er wordt rekening gehouden met de gelijktijdig optredende uitstroming/instroming van water via de 
beschikbare openingen in de roldeur enerzijds en via de ruimte tussen de roldeur en de wanden en 
de bodem van de deurkamer anderzijds. De modellering van de optredende ladingsverliezen bij deze 
uitstroming/instroming gebeurt volgens de regels van de kunst. 
De opdrachtnemer bezorgt de aanbestedende overheid de nodige documentatie over zijn 
modelleringshypothesen voor deze studie. 
Gezien de complexiteit van de geometrie volstaat een eenvoudige benadering via een 
handberekening niet en moet van het geheel van de roldeur en haar deurkamer een volledige 
hydrodynamische modellering gebeuren.  
De opdrachtnemer overlegt met de aanbestedende overheid over de modelleringsmethode, alvorens 
de berekeningen aan te vatten. 

6.13 Uitzettingsvoegen van bruggen 
Voor de bepaling van de maximale voegbeweging in diverse richtingen in gebruiksgrenstoestand, 
worden de waarden van de verplaatsingen en hoekverdraaiingen gebaseerd op de karakteristieke 
belastingcombinatie volgens §6.5.3 van NBN EN 1990:2002. 
De combinatiewaarde (ѱ0) van de thermische-, wind- en verkeersbelastingen van tabel A2.1 van 
NBN EN 1990+A1 NL:2015 wordt voor de berekening van de maximale voegbeweging gelijkgesteld 
aan 0,8 voor al deze belastingen. 
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Dit geeft volgende karakteristieke combinaties voor de voegbeweging: 
- uvoeg1.k = 1,0 uT.k + 0,8 uQ.k + 0,8 uw.k + ucr.k + ush.k+ uset 
- uvoeg2.k = 0,8 uT.k + 1,0 uQ.k + 0,8 uw.k + ucr.k + ush.k+ uset 
- uvoeg3.k = 0,8 uT.k + 0,8 uQ.k + 1,0 uw.k + ucr.k + ush.k+ uset 
Hierbij zijn 

uT.k de verplaatsingen t.g.v. temperatuur waarbij rekening gehouden wordt met de 
combinatiefactoren voor de gelijkmatige (∆TM) en temperatuurverschilcomponent (∆TN) 
zoals gedefinieerd in NBN EN 1991-4+A1 NL:2015; 

uQ.k de verplaatsingen t.g.v. verkeersbelastingen waarbij in tabel 4.4a van NBN EN 1991-2 
NL:2013 voor gr2 voor de frequente waarde (ѱ1) van BM1 (verticaal) gelijk genomen wordt 
aan 0,8; 

uw.k de verplaatsingen t.g.v. de windbelasting waarbij er rekening gehouden wordt met 
windbelasting met verkeer en zonder verkeer; 

ucr.k de verplaatsingen t.g.v. kruip; 
ush.k de verplaatsingen t.g.v. krimp; 
uset de verplaatsingen t.g.v. zetting. 

De dilatatiecapaciteit van de voeg is gelijk aan of groter dan de maximale voegbeweging in de 
bruikbaarheidstoestand (= uvoeg.k = max (uvoeg1.k; uvoeg2.k; uvoeg3.k)). De voeg blijft hierbij voldoen aan alle 
functionele eisen (o.a. mechanische weerstand, waterdichtheid, comfort, geluid). 
In uiterste grenstoestand mogen zowel in de brug als in de voeg zelf geen opspankrachten worden 
veroorzaakt die tot bezwijken van de voeg kunnen leiden. Voor de bepaling van de in rekening te 
brengen bewegingscapaciteit in UGT wordt uitgegaan van uvoeg.d: 
uvoeg.d = 1,2 x uvoeg.k 

De bewegingscapaciteit in UGT heeft enkel betrekking op de functie mechanische weerstand. 
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7 UITVOERINGSMODALITEITEN EN VORM VAN DE AF TE LEVEREN STUDIE 

7.1 Inleidend document kwaliteit/ervaring/referenties 
Vooraleer de studie aan te vatten legt de opdrachtnemer een ondertekend en gedateerd document 
ter goedkeuring voor aan de aanbestedende overheid, waaruit blijkt hoe de kwaliteit van de uit te 
voeren studie wordt gewaarborgd. 
Dit document vermeldt ook de naam (namen) en de kwalificatie(s) van de verantwoordelijke 
studie-ingenieur(s), zijn/haar (hun) ervaring met gelijkaardige constructies en de referenties 
gevraagd onder SB 260-21-2 voor de specifieke studieonderdelen in de opdrachtdocumenten. 

7.2 Beheersing van de documenten 
De opdrachtnemer legt tevens ter goedkeuring een document voor met de beschrijving van een 
beheerssysteem dat aangeeft hoe het indienen van de verschillende delen van de berekeningsnota 
zal gebeuren, en welke aanduidingen (bladzijdenummering, hoofdstuknummering, versienummering, 
datum van indienen,…) op de documenten gemaakt zullen worden. 
Dit beheerssysteem garandeert o.a. dat: 
- de berekeningsnota steeds eenduidig is, waarbij van elk onderdeel eenvoudig de datum van 

indienen kan worden vastgesteld; 
- op geen enkel moment verwarring kan ontstaan met betrekking tot het nog geldig of al vervallen 

zijn van bepaalde onderdelen; 
- aanvullingen eenvoudig kunnen worden toegevoegd in de berekeningsnota op de plaats waar ze 

logischerwijze thuishoren; 
- vervangingen van een deel eenvoudig kunnen gebeuren, waarbij de versie en de datum telkens 

duidelijk is aangegeven; 
- de berekeningsnota gelijkvormig is; 
- uitwisseling en verwijzing tussen onderdelen systematisch en eenduidig gebeurt; 
- studieonderdelen die tot verschillende disciplines behoren (grondmechanica, burgerlijke 

bouwkunde en staalconstructie, elektromechanica en hydraulica, elektrotechniek,…) op elkaar zijn 
afgestemd en opgenomen in één geïntegreerde nota; 

- op eenvoudige wijze is vast te stellen hoe is omgegaan met de geformuleerde opmerkingen van 
de aanbestedende overheid op een vorige versie van de berekeningsnota, en of met alle 
geformuleerde opmerkingen is rekening gehouden. 

Onderdelen van de berekeningsnota die aan deze structuur niet voldoen en/of deze aanduidingen 
niet dragen, zullen worden geweigerd. 

7.3 Levering van de berekeningsnota 
De berekeningsnota wordt op formaat A4 op papier geleverd. 
De opdrachtdocumenten vermelden het aantal exemplaren dat aan de aanbestedende overheid ter 
beschikking moet worden gesteld. 
Indien de opdrachtdocumenten geen verdere bepalingen geven, worden twee exemplaren geleverd, 
waarvan één, indien de aanbestedende overheid de Vlaamse overheid is, aan de afdeling Expertise 
Beton en Staal van de Vlaamse overheid, departement Mobiliteit en Openbare Werken, Graaf de 
Ferrarisgebouw, Koning Albert II-laan 20 bus 6, 1000 Brussel. 
De opdrachtnemer mag bij de berekeningsnota op papier een digitale versie voegen, maar enkel de 
berekeningsnota op papier wordt als rechtsgeldig beschouwd. 
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Indien van de berekeningsnota een digitale versie bestaat, wordt de digitale versie of welbepaalde 
delen van de digitale versie op verzoek van de aanbestedende overheid eveneens geleverd. 

7.4 Voorschriften voor de vorm van de berekeningsnota 
De berekeningsnota wordt in correct Nederlands opgemaakt met gebruik van de in België gangbare 
woordenschat. 
Uitzondering wordt gemaakt voor specialistische software, waar - indien dit niet anders kan - de 
uitvoer ook in het Engels opgesteld mag zijn, mits het toevoegen van een verklarende woordenlijst. 
Uitzondering wordt tevens gemaakt voor wetenschappelijke artikels of productbeschrijvingen die 
eveneens in het Engels opgesteld mogen zijn. 
De berekeningsnota mag geschreven of getypt zijn. Indien de berekeningsnota geschreven is, 
is het handschrift net en gemakkelijk leesbaar. Veelvuldige doorhalingen zijn niet toegelaten. 
Indien de aanbestedende overheid van mening is dat de berekeningsnota in zijn geschreven versie 
niet voldoende gemakkelijk leesbaar is, kan zij om een getypte versie verzoeken zonder dat dit voor 
de opdrachtnemer recht geeft op een verrekening. 
Het voorblad heeft hetzelfde uitzicht als de titelhoeken van de tekeningen, en vermeldt de naam en 
adres van de verantwoordelijke(n) voor de studie. 
Het wordt ondertekend en gedateerd door deze verantwoordelijke(n). 
Elk deel van de berekeningsnota wordt vergezeld van een volledige, gedetailleerde inhoudsopgave. 
Uit de inhoudsopgave blijken de inhoud en de datum van indienen van de verschillende onderdelen.  
Bij elke aanvulling of vervanging wordt de inhoudsopgave op punt gesteld. 
In opeenvolgende versies van de berekeningsnota’s wordt met verwijzing naar de desbetreffende 
pagina’s vermeld wat gewijzigd is. 
Er wordt tevens vermeld wat de aanleiding voor de wijziging is, bv. als reactie op een advies van de 
aanbestedende overheid of het controleorganisme. 
De berekeningsnota wordt ingedeeld in hoofdstukken. Op het eind van elk hoofdstuk bevinden zich 
samenvattende tabellen en grafieken. 
Het eerste hoofdstuk is een uitgangspuntennota. Deze bevat, overzichtelijk geschikt, o.a.: 
- de gegevens en aannames; 
- de bepalingen opgelegd door de opdrachtdocumenten; 
- de gebruikte berekeningshypothesen en berekeningsmethodes; 
- de gebruikte normen en richtlijnen; 
- een overzicht van de beschouwde lasten en fasen; 
- … 
Deze uitgangspuntennota wordt voorafgaand aan de eigenlijke berekeningen voorgelegd aan de 
aanbestedende overheid. 
De berekeningsnota’s moeten logisch worden opgebouwd en voor zichzelf spreken. 
Gehanteerde theorieën worden kort toegelicht en uitgebreid gedocumenteerd indien ze niet 
algemeen gebruikt worden. 
Het gebruik van afkortingen en codes (bijvoorbeeld voor belastingsgevallen, belastingscombinaties, 
onderdelen,…) mag enkel indien hiervoor een verklarende lijst toegevoegd wordt. 
Het gebruik van bijlagen voor detaillering van het ontwerp is geoorloofd voor zover dit het 
detailniveau van de ontwerpredenering niet in het gedrag brengt. 
De gegevens gebruikt bij de berekeningen worden expliciet opgesomd en zijn verduidelijkt met 
figuren, bv.: 
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- het statisch systeem, met aanduiding van de eventuele vereenvoudigingen en verwaarloosde 
belastingen en invloeden; 

- de geometrische karakteristieken van het systeem (overspanningen, hoogte, breedte, schuinte, 
kromtestraal, te keren hoogte, mootlengte enz.); 

- de karakteristieken van de verscheidene doorsneden (afmetingen, oppervlakte, traag-
heidsmomenten enz.) onder tabelvorm; 

- de elastische karakteristieken (stijfheidscoëfficiënten, kniklengte enz.) die het nazicht van de 
tussenresultaten toelaten; 

- de karakteristieken van de materialen (weerstand, elasticiteitsmoduli, uitzettingscoëfficiënten, 
toelaatbare spanningen, betondruksterkte, omgevingsklasse van het beton enz.); 

- de karakteristieken van de detaillering (betondekking enz.); 
- de karakteristieken van de grond (grondlagenopbouw met scheidingen tussen de grondlagen en 

grondkarakteristieken per grondlaag: inwendige wrijvingshoek, cohesie enz.); 
- de vaste en beweegbare lasten; 
- waterstanden. 
De andere invloeden zoals: 
- zettingen van de funderingen en van de constructie-elementen; 
- wrijving van de grond; 
- spanningsverdeling van de grond; 
- ontgronding voor de (kaai)muur; 
- temperatuurvariaties; 
- windeffecten; 
- krimp en kruip; 
- dynamische invloeden; 
- vermoeiingsverschijnselen; 
- resonantie enz.; 
- de berekeningen eventueel nodig voor het bekomen van deze gegevens. 
De berekeningsnota bevat alle nodige schetsen waarop de locatie, de vorm en de afmetingen van de 
berekende stukken, de ligging van de beschouwde snedes en de inwendige en uitwendige 
aangrijpende krachten met hun juiste richting zijn aangeduid. 
Zij is overvloedig gedocumenteerd met duidelijke tekeningen, schetsen, tabellen en grafieken 
evenals verklarende teksten en verwijzingen naar de gehanteerde normen of naslagwerken. 
Wanneer bepaalde waarden of berekeningsresultaten (krachten, spanningen, traagheidsmomenten 
enz.) uit een ander deel of hoofddeel hernomen of overgenomen worden, wordt steeds de plaats en 
de bladzijde vermeld waar deze waarden of berekeningsresultaten terug te vinden zijn. 
Afmetingen en materiaalspecificaties die op de tekeningen voorkomen en die tussenkomen in de 
berekeningen, worden steeds hernomen in de berekeningsnota. 
Van niet algemeen gekende formules (vooral empirische formules) wordt steeds de bron vermeld, 
met een korte omschrijving of verduidelijking; de relevante bladzijden uit het gebruikte naslagwerk 
worden aan de aanbestedende overheid ter beschikking gesteld voor de periode van het nazicht van 
de studie. 
Wanneer verwezen wordt naar cijfers van fabrikanten, wordt exact vermeld op welke pagina van de 
technische specificaties deze cijfers kunnen worden teruggevonden, en worden deze cijfers expliciet 
hernomen in de berekeningsnota; kopieën van de relevante pagina's worden bijgevoegd. 
Formules worden steeds eerst voluit geschreven met symbolen vooraleer de getalwaarden ingevuld 
worden. 
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Alle berekeningen zijn volledig uitgewerkt. 

7.5 Bijkomende voorschriften voor berekeningen uitgevoerd 
met behulp van de computer 

 Gebruikte computerprogramma’s 

Enkel gevalideerde software is toegelaten. Software kan als gevalideerd worden beschouwd 
indien hij voldoet aan al de hierna vermelde voorwaarden: 
- de software is al minstens vijf jaar op de markt; 
- een referentielijst van private gebruikers en/of bedrijven (minimaal 10); 
- een referentielijst van uitgevoerde kunstwerken, berekend met de software (minimaal 10). 
Indien de aanbestedende overheid erom verzoekt, levert de opdrachtnemer alle inlichtingen die 
nuttig zijn opdat de aanbestedende overheid zich een oordeel zou kunnen vormen over de 
geldigheid van het gebruikte programma en van de in- en uitvoer voor de berekeningen: 
- toelichtingen over het gebruikte computerprogramma; 
- de gebruikte rekenmethodes (met de tekenconventies en de notaties); 
- het theoretisch model waarop (de module van) het programma gebaseerd is; 
- de vereenvoudigingen en/of benaderingen; 
- de algemene gang van de computerberekening; 
- de interpretatiewijze van de resultaten; 
- de opgave van de tests in het programma gebruikt voor het nazien van de waarschijnlijkheid van 

de gegevens, de resultaten enz. 

 Invoer/uitvoer 

De computerberekeningen worden zo voorgesteld dat ze een gemakkelijk en vlug nazicht toelaten. 
Bij de invoer bevinden zich de berekeningen die deze invoer wettigen. Deze invoer wordt 
overzichtelijk en volledig samengevat in grafieken, figuren, schema’s, tabellen en dergelijke. 
De uitvoer is vergezeld van grafieken, figuren, schema’s, tabellen en dergelijke die toelaten na te 
gaan of de computerberekeningen tot logische resultaten hebben geleid. 
De uitvoer omvat ook alle modelgegevens (knoopcoördinaten, knoopnummers, definitie van de 
balken, modelmacro’s, plaatdiktes, materiaaleigenschappen, ondubbelzinnige aanduiding van de 
lokale assenstelsels van alle elementen,…) en belastingsgegevens (belastingsgevallen, 
belastingscombinaties,…). 
Ingeval een 3D-plaatmodel wordt gebruikt, worden de bekomen spanningen geïntegreerd tot 
snedekrachten welke worden vergeleken met de snedekrachten die worden bekomen bij een 
equivalent 2D-balkrooster-model of bij een 2D-benadering via een handberekening. 
Ingeval de berekeningen worden uitgevoerd m.b.v. een eindige-elementenmethode of aanverwante, 
wordt de modellering van de onderdelen en van de inwerkende grootheden (krachten, drukken, 
temperatuur,...) duidelijk weergegeven en verantwoord. De resultaten worden besproken in de 
berekeningsnota's en worden duidelijk weergegeven in kleurenplots met desgevallend bijbehorende 
tabellen en legendes. 
Ingeval een grondmechanisch probleem met een eindige-elementenpakket wordt berekend, wordt 
duidelijk aangegeven welk grondmodel wordt gebruikt. Indien in deze berekening parameters 
worden gebruikt die niet worden voorgeschreven in de opdrachtdocumenten, wordt in de 
berekeningsnota vermeld: 
- welke deze parameters zijn en wat hun betekenis is; 
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- hoe deze parameters zijn bepaald; 
- de documentering en verantwoording van de gekozen waarde van de parameters. 
De opdrachtnemer zoekt alle significante resultaten in de uitvoer op en vat deze resultaten op een 
overzichtelijke manier samen. 
De samenvatting is verplichtend vergezeld van een voorstelling van de resultaten in grafieken, d.w.z. 
de buigendemomentenlijnen, dwarskrachtenlijnen, normaalkrachtenlijnen en vervormingslijnen 
onder invloed van het effect van de volgende belastingsgevallen en belastingscombinaties: 
- eigen gewicht; 
- voorspanning (indien van toepassing); 
- vaste belastingen; 
- veranderlijke belastingen (max. en min.); 
- eigen gewicht + voorspanning (indien van toepassing); 
- eigen gewicht + voorspanning (indien van toepassing) + vaste belastingen + 

veranderlijke belastingen (max.); 
- eigen gewicht + voorspanning (indien van toepassing) + vaste belastingen + 

veranderlijke belastingen (min.). 
Bovendien zullen voor de veranderlijke belastingen, telkens voor de max. en min. waarden van één 
bepaalde snedekracht, de corresponderende snedekrachten in tabelvorm worden weergegeven. 

 Controle door handberekening  

De opdrachtnemer is verplicht de grootte-orde van de significante resultaten van de 
computerberekening te controleren door eenvoudige handberekeningen. 
Voor alle lokale krachtsinleidingen wordt in elk afzonderlijk geval een eenvoudige handberekening 
voorgelegd. 
De handberekeningen mogen steunen op benaderende veronderstellingen en gebruik maken van 
invloedslijnen en andere diagrammen. 
Onder handberekening wordt verstaan een werkwijze voor de structuurberekening die geen gebruik 
maakt van de tussenkomst van computers, doch enkel van eenvoudige rekenhulpmiddelen. Ze 
bestaat uit een berekeningswijze welke in de meest gangbare literatuur over constructieanalyse is te 
vinden, en is gegrondvest op de eenvoudige wetten van de statica, de compatibiliteit van 
vervormingen, het beginsel van de virtuele arbeid of enig ander beginsel geldend voor het behoud 
van het evenwicht. 
Grondmechanische problemen m.b.t. de kaaimuren of het betonnen gedeelte van de sluis die 
worden bestudeerd met een eindige-elementenpakket, worden volledig gestaafd met een 
handberekening of door een berekening met een eenvoudig model, zoals een verenmodel in geval 
van een damwandberekening. 

 Levering van de invoer/uitvoer 

Elke computerberekening met alle listings, structuurschema’s en plots maakt integraal deel uit van 
de berekeningsnota’s, alsook alle voor deze computerberekening noodzakelijke voorbereidende 
studies en berekeningen, de tot een overzichtelijk geheel verwerkte computeruitvoer en de 
handberekening ter controle van de grootte-orde van de resultaten. 
Indien de berekeningsresultaten te omvangrijk zijn om volledig op papier te worden afgedrukt, dan 
worden alleen de bepalende snedekrachten en de maatgevende controles schriftelijk getabelleerd. 
Alle door de aanbestedende overheid gewenste uitgebreidere of aanvullende uitvoer wordt door het 
studiebureau in de berekeningsnota opgenomen. 
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Indien kleurenplots een onderdeel van de berekeningsnota uitmaken, worden deze ook in kleur in de 
berekeningsnota ingevoegd. Zwart-witkopieën van kleurenplots worden niet aanvaard. 

 Hulpmiddelen voor de aanbestedende overheid 
ter controle van de berekeningsnota 

7.5.5.1 Leveren van rekenmodellen niet opgemaakt in Scia Engineer 
Voor de detailresultaten levert de opdrachtnemer, gedurende de duur van de studie, de nodige hard- 
en software met in- en uitvoerbestanden die de aanbestedende overheid toelaten eigenhandig en 
zelfstandig de nodige controles uit te voeren. De levering gebeurt in één exemplaar op een plaats 
aan te geven door de leidend ambtenaar, en vormt samen met de nodige installatie en vorming van 
ten minste twee personeelsleden een last van de opdracht. 
In ieder geval vormt bij het gebruik van computerprogramma’s het overmaken van de gebruikte 
berekeningsbestanden met o.a. de modellen en de belastingsgegevens in de digitale vorm waarin ze 
door het gebruikte computerprogramma kunnen worden gelezen en berekend, een essentieel 
onderdeel van de berekeningsnota. 

7.5.5.2 Leveren van het rekenmodel in Scia Engineer  
De opdrachtnemer levert samen met de berekeningsnota’s een bestand waarin het gedetailleerde 
constructiemodel met de belastingen en belastingscombinaties is opgenomen. 
Dit bestand kan door het softwareprogramma Scia Engineer 2010 zonder verdere bewerkingen 
worden geopend en laat de aanbestedende overheid toe de gehele constructie te controleren, en de 
resultaten uit de berekeningsnota te controleren. 
De gebruikte benamingen in de berekeningsnota en in het invoerbestand zijn dezelfde, en geven een 
zo volledig mogelijke informatie. 

7.5.5.3 Rekenbladen 
Bij rekenbladen waarbij de formules niet rechtstreeks in de uitvoer zijn opgenomen 
(bv. Excel-rekenbladen), wordt door de opdrachtnemer een omstandige handleiding toegevoegd. 
Deze handleiding bevat een omschrijving van de gang van de berekening en alle formules en laat snel 
en eenvoudig de controle van het rekenblad toe. 
De aanbestedende overheid kan toestaan dat de handleiding vervangen wordt door het digitaal ter 
beschikking stellen van het rekenblad, waarbij de formules naspeurbaar en controleerbaar zijn. 

7.6 Aanpassingen tijdens de berekeningen met gevolgen voor de berekeningsnota en de 
studietekeningen 

Het ontwerp en/of de studie van bepaalde delen kan noodzakelijke aanpassingen vereisen van één of 
meerdere delen die in een voorgaande ontwerp- of studiefase al bestudeerd zijn. 
Het aanpassen en op punt stellen van deze voorgaande ontwerp- en berekeningsdocumenten, zelfs 
indien ze al zijn goedgekeurd door de aanbestedende overheid, en zelfs indien dit meermaals moet 
gebeuren, is inbegrepen in de studie en kan geen aanleiding geven tot verrekening. 
Elk gegeven in een ingeleverde versie van de berekeningsnota en van de studietekeningen is in 
overeenstemming met de aangepaste situatie. 

7.7 Aanpassingen tijdens de uitvoering met gevolgen voor de berekeningsnota en de 
studietekeningen 

De uitvoering van bepaalde delen kan noodzakelijke aanpassingen vereisen van één of meerdere 
delen die in de studiefase bestudeerd zijn. 



 ONTWERP, STUDIE EN BEREKENINGSNOTA'S 

december 2021 standaardbestek 260 versie 2.0a 21-173 

Het aanpassen en op punt stellen van de ontwerp- en berekeningsdocumenten, zelfs indien ze al zijn 
goedgekeurd door de aanbestedende overheid, en zelfs indien dit meermaals moet gebeuren, is 
inbegrepen in de studie en kan geen aanleiding geven tot verrekening. 
Elk gegeven in een ingeleverde versie van de berekeningsnota en van de studietekeningen is in 
overeenstemming met de aangepaste situatie. 
Elk gegeven in de laatste versie van de berekeningsnota en van de studietekeningen is in 
overeenstemming met de as-builtsituatie. 
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8 STUDIETEKENINGEN 

8.1 Beschrijving 
De studietekeningen zijn de tekeningen die geleverd worden ingeval de opdracht een studie omvat. 
Zij bevatten alle elementen en zijn voldoende gedetailleerd zodat op basis hiervan de 
uitvoeringstekeningen zonder verdere stabiliteitstechnische berekeningen opgemaakt kunnen 
worden. 
De studietekeningen maken deel uit van de detail- en werktekeningen van art. 4 § 2. (‘Detail- en 
werktekeningen opgemaakt door de opdrachtnemer’) van de bijlage (algemene 
aannemingsvoorwaarden voor de overheidsopdrachten voor aannemingen van werken, leveringen 
en diensten en voor de concessies voor openbare werken) van het Koninklijk Besluit van 26.09.1996 
tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies 
voor openbare werken, gewijzigd bij de Koninklijke Besluiten van 14.10.1998, 15.02.1999 
en 29.04.1999. 

8.2 Vorm van de af te leveren tekeningen 
De studietekeningen worden op papier geleverd. 
De studietekeningen worden samen met de berekeningsnota’s geleverd. 
De aangebrachte wijzigingen t.o.v. de opdrachttekeningen en de aanvullingen worden op een 
ondubbelzinnige en klare wijze aangeduid en in een speciale lijst op de studietekeningen vermeld. 
Alle wijzigingen die aangebracht werden aan een studietekening die al ter goedkeuring voorgelegd 
werd, worden duidelijk aangegeven (omwolkt op de studietekening). De aanduiding van de 
eventuele opeenvolgende wijzigingen komt voor op de nieuwe versie van de tekeningen. 

8.3 Te leveren exemplaren 
De opdrachtdocumenten vermelden het aantal exemplaren dat aan de aanbestedende overheid ter 
beschikking moet worden gesteld. 
Indien de opdrachtdocumenten geen verdere bepalingen geven, worden twee exemplaren geleverd, 
waarvan één, indien de aanbestedende overheid de Vlaamse overheid is, aan de afdeling Expertise 
Beton en Staal van de Vlaamse overheid, departement Mobiliteit en Openbare Werken, Graaf de 
Ferrarisgebouw, Koning Albert II-laan 20 bus 6, 1000 Brussel. 
De opdrachtnemer mag bij de tekeningen op papier een digitale versie voegen, maar enkel de 
tekeningen op papier worden als rechtsgeldig beschouwd. 
Indien van de tekeningen een digitale versie bestaat, wordt de digitale versie of welbepaalde delen 
van de digitale versie op verzoek van de aanbestedende overheid eveneens geleverd. 

8.4 Tekeningenlijst 
De bepalingen van SB 260-36-1.1.2.4 zijn van toepassing. 

8.5 Opmaak van de tekeningen 

 Schaal en van toepassing zijnde normen 

De bepalingen van SB 260-36-1.1.2.5.A zijn van toepassing. 

 Aanduidingen. 

8.5.2.1 Algemene aanduidingen voor betonconstructies 
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De bepalingen van SB 260-36-1.1.2.5.B.1 zijn van toepassing. 

8.5.2.2 Algemene aanduidingen voor staalconstructies 
De bepalingen van SB 260-36-1.1.2.5.B.2 zijn van toepassing. 
In geval van op vermoeiing belaste constructies worden volgende aanduidingen op de tekeningen 
aangegeven: 
- In overeenstemming met SB 260-21-5.5.9: De handelingen die nodig zijn om een bepaalde 

detailcategorie te kunnen waarborgen en die niet standaard worden uitgevoerd (bv. het 
vlakslijpen van lassen). De detailcategorie zelf wordt tevens op de studietekeningen aangegeven. 

- In overeenstemming met SB 260-21-6.7.3.1: De onderdelen die in subklasse 3 volgens NBN EN 
10163-2 (platen) of NBN EN 10163-3 (profielen) worden geleverd. 

8.5.2.3 Bijkomende aanduidingen in geval van bruggen 
De bepalingen van SB 260-36-1.1.2.5.B.3 zijn van toepassing. 

8.5.2.4 Bijkomende aanduidingen in geval van tunnelconstructies 
De bepalingen van SB 260-36-1.1.2.5.B.3 zijn van toepassing. 

 Studietekeningen van de wapening 

8.5.3.1 Minimumwapening 
De minimumwapening bepaald onder SB 260-21-5.2.3 moet worden gerespecteerd en wordt op de 
studietekeningen opgenomen. 

 Op de tekeningen op te nemen aanhorigheden 

De studietekeningen van de staal- en betonconstructies bevatten de schetsen van de aanhorigheden 
die ingebouwd of bevestigd moeten worden. Dit betreft o.a.: 
- de met de staalconstructie te verbinden onderdelen (o.a. leuningen, brugdekvoegen, 

opleggingen), die getekend moeten worden op de tekeningen van de stalen bovenbouw; 
- de in te betonneren verankeringen van staalconstructies en de aanhorigheden (o.a. leuningen, 

brugdekvoegen, sluitplaten, kaders van deksels, vangrails, opleggingen,…), die getekend moeten 
worden op de betonnen boven- en/of onderbouw; 

- de doorvoeren en vasthechtsystemen voor afwateringsonderdelen, die getekend moeten worden 
op de betonnen of stalen bovenbouw en op de betonnen of stalen onderbouw. 

- de positie en het type van de verkenmerken op de constructie met de eventueel bijhorende 
referentieverkenmerken (volgens SB 260-32-10). 

 Detaillering van de funderingselementen 

De funderingen en funderingselementen worden voldoende gedetailleerd getekend zodat de 
interferentie tussen verschillende elementen eenvoudig kan worden vastgesteld. 

 Bijkomende op te nemen gegevens in geval van grondankers 

De volgorde waarin de ankers van één moot gespannen worden (= het spanschema), wordt op de 
tekeningen weergegeven. 

 Bijkomende op te nemen gegevens voor voorgespannen constructies 
De juiste schikking van de wapening in de eindblokken van de geprefabriceerde voorgespannen 
betonliggers, indien het eindvlak van de ligger niet loodrecht op de as van de ligger staat. 
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Het spankabeltype en het verankeringssysteem. 

 Bijkomende op te nemen gegevens voor te galvaniseren elementen 

De bepalingen van SB260-36-1.1.2.5.I zijn van toepassing 

8.6 Aanpassingen tijdens de berekeningen met gevolgen voor de berekeningsnota en de 
studietekeningen 

De bepalingen van SB 260-21-7.6 zijn van toepassing. 

8.7 Aanpassingen tijdens de uitvoering met gevolgen voor de berekeningsnota en 
de studietekeningen 

De bepalingen van SB 260-21-7.7 zijn van toepassing. 

8.8 Vereenvoudigde tekeningen voor opname in het dossier van het beheer van de 
kunstwerken 

De vereenvoudigde tekening voor opname in het dossier van het beheer van de kunstwerken zullen 
dienen als basis voor het inspectiedossier en het waterpassingsdossier. 
Deze tekeningen omvat voldoende informatie om een globaal overzicht van de constructie te 
hebben: een opstand, een planzicht en de nodige dwarsdoorsnedes. Voor het waterpassingsdossier 
worden de tekeningen verder aangevuld met alle verkenmerken (positie, type,…) op de constructie 
en de eventuele referentieverkenmerken. 
De gegevens opgenomen op deze tekeningen zijn in functie van de inspectie of waterpassing 
gereduceerd tot het essentiële en bevatten geen details of lijnschikkingen die de duidelijkheid en 
overzichtelijkheid van de tekening benadelen. 
Een vereenvoudigde tekening wordt op elektronische versie geleverd in hetzelfde formaat als 
beschreven onder SB 260-36-2.1. 
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9 POSTEN VOOR DE STUDIE  

9.1 Studie van het kunstwerk 

 Materiaalbeschrijving 

Het type van de studieopdracht en de hierop van toepassing zijnde bepalingen worden 
onder SB 260-21-1 t.e.m. 8 omschreven. 

 Moment van uitvoering 

Vóór de aanvang van de werken moeten de berekeningen beëindigd en de studietekeningen 
goedgekeurd zijn. 
De berekeningsnota’s die de tekeningen ondersteunen, en de tekeningen die de berekeningsnota’s 
documenteren, worden gelijktijdig geleverd.  

 Uitvoering 

De bepalingen van SB 260-21-1 t.e.m. 8 zijn van toepassing. 

 Kwaliteitseisen 

De kwalificaties van het studiebureau worden vermeld onder SB 260-21-2.  
De kwaliteitseisen m.b.t. de berekeningsnota worden vermeld onder SB 260-21-7. 
De kwaliteitseisen m.b.t. de studietekeningen worden vermeld onder SB 260-21-8. 

 Aard van de overeenkomst 

Voor deze post is een globale prijs voorzien. 

 Opmeting en verrekening 

Bij het leveren van de volledige berekeningsnota wordt 40 % van de post betaald. Na goedkeuring 
van de studietekeningen door de aanbestedende overheid wordt nog 50 % van de post betaald. 
Het saldo wordt betaald na voltooiing op de bouwplaats van de constructie die het voorwerp van de 
studie uitmaakt. 

9.2 Studie van de brug 

 Materiaalbeschrijving 

Het type van de studieopdracht en de hierop van toepassing zijnde bepalingen worden 
onder SB 260-21 1 t.e.m. 8 omschreven. 

 Moment van uitvoering 

Vóór de aanvang van de werken moeten de berekeningen beëindigd en de studietekeningen 
goedgekeurd zijn. 
De berekeningsnota’s die de tekeningen ondersteunen, en de tekeningen die de berekeningsnota’s 
documenteren, worden gelijktijdig geleverd.  

 Uitvoering 

De bepalingen van SB 260-21-1 t.e.m. 8 zijn van toepassing. 
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 Kwaliteitseisen 

De nodige kwalificaties van het studiebureau worden vermeld onder SB 260-21-2. 
De kwaliteitseisen m.b.t. de berekeningsnota worden vermeld onder SB 260-21-7. 
De kwaliteitseisen m.b.t. de studietekeningen worden vermeld onder SB 260-21-8. 

 Aard van de overeenkomst 

Voor deze post is een globale prijs voorzien. 

 Opmeting en verrekening 

Bij het leveren van de volledige berekeningsnota wordt 40 % van de post betaald. Na goedkeuring 
van de studietekeningen door de aanbestedende overheid wordt nog 50 % van de post betaald. 
Het saldo wordt betaald na de voltooiing op de bouwplaats van de constructie die het voorwerp van 
de studie uitmaakt. 

9.3 Studie van de beweegbare waterkerende constructie 

 Materiaalbeschrijving 

Het type van de studieopdracht en de hierop van toepassing zijnde bepalingen worden onder  
SB 260-21-1 t.e.m. 8 omschreven. 

 Moment van uitvoering 

Vóór de aanvang van de werken moeten de berekeningen beëindigd en de studietekeningen 
goedgekeurd zijn. 
De berekeningsnota’s die de tekeningen ondersteunen, en de tekeningen die de berekeningsnota’s 
documenteren, worden gelijktijdig geleverd. 

 Uitvoering 

De bepalingen van SB 260-21-1 t.e.m. 8 zijn van toepassing. 

 Kwaliteitseisen 

De nodige kwalificaties van het studiebureau worden vermeld onder SB 260-21-2. 
De kwaliteitseisen m.b.t. de berekeningsnota worden vermeld onder SB 260-21-7. 
De kwaliteitseisen m.b.t. de studietekeningen worden vermeld onder SB 260-21-8. 

 Aard van de overeenkomst 

Voor deze post is een globale prijs voorzien. 

 Opmeting en verrekening 

Bij het leveren van de volledige berekeningsnota wordt 40 % van de post betaald. Na goedkeuring 
van de studietekeningen door de aanbestedende overheid wordt nog 50 % van de post betaald. 
Het saldo wordt betaald na de voltooiing op de bouwplaats van de constructie die het voorwerp van 
de studie uitmaakt.  
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9.4 Studie van de vaste waterbouwkundige constructie 

 Materiaalbeschrijving 

Het type van de studieopdracht en de hierop van toepassing zijnde bepalingen worden onder  
SB 260-21-1 t.e.m. 8 omschreven. 

 Moment van uitvoering 

Vóór de aanvang van de werken moeten de berekeningen beëindigd en de studietekeningen 
goedgekeurd zijn. 
De berekeningsnota’s die de tekeningen ondersteunen, en de tekeningen die de berekeningsnota’s 
documenteren, worden gelijktijdig geleverd.  

 Uitvoering 

De bepalingen van SB 260-21-1 t.e.m. 8 zijn van toepassing. 

 Kwaliteitseisen 

De nodige kwalificaties van het studiebureau worden vermeld onder SB 260-21-2. 
De kwaliteitseisen m.b.t. de berekeningsnota worden vermeld onder SB 260-21-7. 
De kwaliteitseisen m.b.t. de studietekeningen worden vermeld onder SB 260-21-8. 

 Aard van de overeenkomst 

Voor deze post is een globale prijs voorzien. 

 Opmeting en verrekening 

Bij het leveren van de volledige berekeningsnota wordt 40 % van de post betaald. Na goedkeuring 
van de studietekeningen door de aanbestedende overheid wordt nog 50 % van de post betaald. 
Het saldo wordt betaald na de voltooiing op de bouwplaats van de constructie die het voorwerp van 
de studie uitmaakt.  

9.5 Studie van de vlottende veersteiger 

 Materiaalbeschrijving 

Het type van de studieopdracht en de hierop van toepassing zijnde bepalingen worden onder  
SB 260-21-1 t.e.m. 8 omschreven. 

 Moment van uitvoering 

Vóór de aanvang van de werken moeten de berekeningen beëindigd en de studietekeningen 
goedgekeurd zijn. 
De berekeningsnota’s die de tekeningen ondersteunen, en de tekeningen die de berekeningsnota’s 
documenteren, worden gelijktijdig geleverd.  

 Uitvoering 

De bepalingen van SB 260-21-1 t.e.m. 8 zijn van toepassing. 

 Kwaliteitseisen 

De nodige kwalificaties van het studiebureau worden vermeld onder SB 260-21-2. 
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De kwaliteitseisen m.b.t. de berekeningsnota worden vermeld onder SB 260-21-7. 
De kwaliteitseisen m.b.t. de studietekeningen worden vermeld onder SB 260-21-8. 

 Aard van de overeenkomst 

Voor deze post is een globale prijs voorzien. 

 Opmeting en verrekening 

Bij het leveren van de volledige berekeningsnota wordt 40 % van de post betaald. Na goedkeuring 
van de studietekeningen door de aanbestedende overheid wordt nog 50 % van de post betaald. 
Het saldo wordt betaald na de voltooiing op de bouwplaats van de constructie die het voorwerp van 
de studie uitmaakt. 

9.6 Studie van de tunnelconstructie 

 Materiaalbeschrijving 

Het type van de studieopdracht en de hierop van toepassing zijnde bepalingen worden onder  
SB 260-21 1 t.e.m. 8 omschreven. 

 Moment van uitvoering 

Vóór de aanvang van de werken moeten de berekeningen beëindigd en de studietekeningen 
goedgekeurd zijn. 
De berekeningsnota’s die de tekeningen ondersteunen, en de tekeningen die de berekeningsnota’s 
documenteren, worden gelijktijdig geleverd.  

 Uitvoering 

De bepalingen van SB 260-21-1 t.e.m. 8 zijn van toepassing. 

 Kwaliteitseisen 

De nodige kwalificaties van het studiebureau worden vermeld onder SB 260-21-2. 
De kwaliteitseisen m.b.t. de berekeningsnota worden vermeld onder SB 260-21-7. 
De kwaliteitseisen m.b.t. de studietekeningen worden vermeld onder SB 260-21-8. 

 Aard van de overeenkomst 

Voor deze post is een globale prijs voorzien. 

 Opmeting en verrekening 

Bij het leveren van de volledige berekeningsnota wordt 40 % van de post betaald. Na goedkeuring 
van de studietekeningen door de aanbestedende overheid wordt nog 50 % van de post betaald. 
Het saldo wordt betaald na de voltooiing op de bouwplaats van de constructie die het voorwerp van 
de studie uitmaakt. 

9.7 Studie van de dijk 

 Materiaalbeschrijving 

Het type van de studieopdracht en de hierop van toepassing zijnde bepalingen worden onder  
SB 260-21-1 t.e.m. 8 omschreven. 
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 Moment van uitvoering 

Vóór de aanvang van de werken moeten de berekeningen beëindigd en de studietekeningen 
goedgekeurd zijn. 
De berekeningsnota’s die de tekeningen ondersteunen, en de tekeningen die de berekeningsnota’s 
documenteren, worden gelijktijdig geleverd.  

 Uitvoering 

De bepalingen van SB 260-21-1 t.e.m. 8 zijn van toepassing. 

 Kwaliteitseisen 

De nodige kwalificaties van het studiebureau worden vermeld onder SB 260-21-2. 
De kwaliteitseisen m.b.t. de berekeningsnota worden vermeld onder SB 260-21-7. 
De kwaliteitseisen m.b.t. de studietekeningen worden vermeld onder SB 260-21-8. 

 Aard van de overeenkomst 

Er wordt een prijs voorzien per na te rekenen typedwarsdoorsnede. Deze wordt uitgedrukt per stuk. 
Met stuk wordt één dwarsprofiel bedoeld. Teneinde bij de prijsvraag een prijszetting te kunnen 
maken wordt er, tenzij de opdrachtdocumenten andere bepalingen hieromtrent geven, uitgegaan 
van één te berekenen typedwarsdoorsnede per 500 m dijktracé. 
Zoals hierboven reeds aangegeven werd is het de bedoeling dat elke typedwarsdoorsnede volledig 
doorgerekend wordt door de opdrachtnemer totdat voor elk faalmechanisme een stabiele toestand 
bekomen wordt. Eventuele bijkomende berekeningen teneinde de stabiliteit te garanderen (bv. 
onderzoek van een taludverflauwing, onderzoek voor het plaatsen van een damwand,…) zijn een last 
van de aanneming doch dienen eerst overlegd te worden met de aanbestedende overheid. 
Eventuele aanpassingen die doorgevoerd worden op vraag van de aanbestedende overheid en die 
redelijkerwijze tot een beter ontwerp of uitvoering aanleiding geven (bv. aanpassing helling taluds, 
invloed damwand nagaan, invloed drain nagaan), zijn eveneens een last van de aanneming. 
Bijkomende berekeningen die door de aanbestedende overheid gevraagd worden (en die niet onder 
de hierboven vermelde categorie horen) worden verrekend aan de helft van de prijs. De modellen 
zijn immers reeds beschikbaar. 

 Opmeting en verrekening 

Bij het leveren van de volledige berekeningsnota wordt 40 % van de post betaald. Na goedkeuring 
van de studietekeningen door de aanbestedende overheid wordt nog 50 % van de post betaald. 
Het saldo wordt betaald na de voltooiing op de bouwplaats van de constructie die het voorwerp van 
de studie uitmaakt.  
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