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Driegatenbrug Leiderdorp

Inleiding

In de gemeente Leiderdorp is in Zijldijk over de Dwarswatering de Driegatenbrug gelegen. Deze brug

overspant de watergang in 3 velden en is vervaardigd uit in het werk gestort beton. Het dek is massief en

traditioneel gewapend. Het dek ligt ter plaatse van de tussensteunpunten op betonnen oplegbalken en is

los opgelegd (scharnierend, bepaald op basis van inspectiefoto's).

De overspanningen bedragen elk ca. 6,00 m¹ waarmee de totale lengte van de brug uitkomt op ca. 18,5 m¹.

De geometrie van de brug is bepaald door inmetingen. Echter, het landhoofd heeft men niet kunnen

inmeten, hiervoor zou een aanzienlijke hoeveelheid graafwerk noodzakelijk zijn (en de daarbij behorende

stremmingen e.d.). Wel is het vermoeden dat de landhoofden zijn voorzien van een zogenaamde ontlastvloer

gelet op de constructieopbouw.

De tussensteunpunten zijn gefundeerd op vierkante betonnen palen, het uitgangspunt is dat dit type paal voor de

gehele brug is gebruikt. Gevoeglijk is aangenomen dat ook onder de frontwand van het landhoofd deze

palen zijn aangebracht.

Van deze brug, bouwjaar 1936
*)

, zijn géén gegevens beschikbaar.

Het dek is onderworpen aan een destructief onderzoek i.c.m. zogenaamde scans waarbij getracht is de wapening

te detecteren. In de praktijk is echter gebleken dat het scannen van de bovenwapening niet mogelijk is geweest

door de aanwezigheid van een (later aangebrachte) ongewapende druklaag. Deze laag heeft een dikte van

ca. 0,15 m¹ waardoor dieper gelegen wapening niet gedetecteerd kan worden. Het slopen van de druklaag

heeft niet plaatsgevonden, er zijn aannamen gedaan voor de bovenwapening o.b.v. de aanwezige veldwapening

en ervaringen. Dit alles in overleg met de opdrachtgever.

Tevens is de betonsterkteklasse van het dek bepaald door boorkernen te nemen en deze te beproeven. Ook is

wapening uit het dek weggenomen om de toegepaste staalkwaliteit te kunnen bepalen.

Al deze uitgangspunten en gegevens zijn in onderhavige berekening meegenomen om een zo goed als mogelijke

indruk te krijgen van de Constructieve Veiligheid van het dek, het direct bereden deel van de brug.

Locatie (bron: Google Maps)

*)
Zie ook blz. 8 Huidige situatie, gezien van zuidwest naar noordoost (bron: Google Maps)

Blz.
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Driegatenbrug Leiderdorp

Samenvatting

Algemeen

Er is een herberekening van het brugdek van de brug uitgevoerd (direct bereden). Hierbij is gekeken naar het

het dek zelf, maar ook de oplegbalk (dek is scharnierend opgelegd).

De toetsing op sterkte (STR) is gebaseerd op NEN 8700 en NEN 8701 en is gemaakt op basis van Gebruiksniveau.

Dit is de ondergrens m.b.t. Constructieve Veiligheid volgens de RBK. Voor de toetsing is uitgegaan

van werkelijk gebruik van de brug, dit volgt uit de berekeningsresultaten waarbij onbeperkt gebruik niet

mogelijk blijkt.

Een belangrijk aandachtspunt is dat er een aantal aannamen zijn gedaan omdat onvoldoende gegevens beschik-

baar zijn. Deze aannamen zijn weliswaar gebaseerd op gebruikelijke ontwerpuitgangspunten en ervaring,

echter geeft dit niet de garantie dat de brug daadwerkelijk zo is gebouwd. Om zekerheid te krijgen is nader

onderzoek noodzakelijk.

De gewenste restlevensduur bedraagt 30 jaar. Hierbij is enkel gekeken naar de belastingen uit Belastingmodel 1,

belastingen uit bijvoorbeeld bijzonder transport zijn buiten beschouwing gebleven (valt buiten de scope).

Ook belastingen uit Belastingmodel 2 zijn niet meegenomen. Speciale belastingen zoals stempels van kranen

zijn niet zondermeer toegestaan en behoeft de goedkeuring van de wegbeheerder.

2.2 Conclusie toetsing op sterkte (STR)

De conclusie is dat het dek ruimschoots niet voldoet op Gebruiksniveau in CC2.

De overschrijdingen vanuit het theoretische rekenmodel zijn al dusdanig dat directe afsluiting van de brug

dringend wordt geadviseerd. Dit wordt versterkt door de inspectieresultaten waaruit blijkt dat wapening

aan de onderzijde van het dek is gecorrodeerd, echter is dit niet zichtbaar door de aanwezigheid van een

laag spuitbeton.

Daarnaast is op meerdere plekken aanzienlijke corrosie vastgesteld, eveneens onderdeel van de hoofddraag-

constructie (oplegbalk).

Dek

MxD- = moment onderzijde dek in langsrichting (eindveld) UC = - voldoet niet

MxD- = moment onderzijde dek in langsrichting (middenveld) UC = - voldoet niet

MxD+ = moment bovenzijde dek in langsrichting UC = - voldoet niet

MyD- = moment onderzijde dek in dwarsrichting (eindveld) UC = - voldoet niet

MyD- = moment onderzijde dek in dwarsrichting (middenveld) UC = - voldoet niet

VEd = dwarskracht UC = - voldoet

Oplegbalk

MyD = moment boven- en/of onderzijde UC = - voldoet

VEd = dwarskracht UC = - voldoet

Ter informatie:

Bij een afname van de staaldoorsnede door corrosie (onderzijde dek) met 1,0 mm. rondom zal de UC

toenemen van naar . Hiermee wordt gelijk de ernst van de situatie duidelijk zichtbaar.

Blz.
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Driegatenbrug Leiderdorp

Samenvatting (vervolg)

2.3 Conclusie toetsing op sterkte (STR), een stap verder

De conclusie is dat het dek ruimschoots niet voldoet op Afkeurniveau in CC1.

Hiermee wordt de conclusie uit voorgaand hoofdstuk onderstreept: afsluiten en grootschalig nader onderzoek

uitvoeren is noodzakelijk.

MxD- = moment onderzijde dek in langsrichting (eindveld) UC = - voldoet niet

MxD- = moment onderzijde dek in langsrichting (middenveld) UC = - voldoet niet

MxD+ = moment bovenzijde dek in langsrichting UC = - voldoet niet

MyD- = moment onderzijde dek in dwarsrichting (eindveld) UC = - voldoet niet

MyD- = moment onderzijde dek in dwarsrichting (middenveld) UC = - voldoet niet

VEd = dwarskracht UC = - voldoet

Aanbevelingen

Dringend wordt geadviseerd om de brug per direct te sluiten voor alle verkeer en deze te onderwerpen aan een

grootschalig onderzoek zoals beschreven op blz. 32 e.v.

Aangezien bij een dergelijk onderzoek aanzienlijke kosten zijn gemoeid, de brug haar theoretische levensduur

heeft gehad en er schaden zijn geconsteerd die niet of nauwelijks zijn te repareren ligt het overigens meer voor

de hand om de brug te sluiten, te slopen en te vervangen voor een nieuwe brug.

De berekeningsresultaten geven geen aanleiding om te veronderstellen dat deze brug geschikt gemaakt kan

worden voor het huidige verkeersaanbod zonder excessieve inspanningen.

Zonder inzicht te hebben in de onderzoeksresultaten heeft het geen zin een (as)lastbeperking in te stellen.

Echter zou het een optie kunnen zijn om, na beoordeling van de onderzoeksresultaten, de brug bijvoorbeeld te

voorzien van meerdere ondersteuningen (stalen jukken) en de brug alsnog te laten voldoen, al dan niet in

combinatie met een (as)lastbeperking.

Blz.
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Driegatenbrug Leiderdorp

Overzicht constructie

Zoals bij de inleiding aangegeven zijn géén aanlegtekeningen beschikbaar. De brug is ingemeten door

De Aquanoom, waarvan hieronder de resultaten zijn gepresenteerd (fragmenten uit tekening T001):

In hoofdstuk 5 wordt nader ingegaan hoe e.e.a. is gemodelleerd/geschematiseerd.

Blz.
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Driegatenbrug Leiderdorp

Uitgangspunten

Toetscriteria

Gevolgklasse CC 2 (NEN-EN 1990+A1+A1/C2:2011 (tabel NB.20-B1))

Middelmatige gevolgen t.a.v. het verlies van mensenlevens

Aanzienlijke economische of sociale gevolgen voor de omgeving

Het exacte bouwjaar is niet bekend, echter is er een aanwijzing aangebracht op de brug zelf:

Het bureau welke de brug (destructief) heeft onderzocht, Nebest B.V., schat in dat het bouwjaar van de brug

omstreeks de jaren 30-40 uit de vorige eeuw is geweest. Dit is dan ook het vetrekpunt geweest voor de

berekening waar dus uitgegaan wordt van hun expertise op dit gebied. Uit bovenstaande artikelen blijkt

namelijk niet wannéér de brug vervangen is door een betonnen variant….

Bouwjaar (aanname)

Jaar van beoordeling

Leeftijd kunstwerk jaar

Gewenste restlevensduur jaar

Sloopjaar -

Referentieperiode jaar

Lengte oversp. of invloedslengte (max): m¹

ψ-factor (tabel 1 NEN 8701)

α-trend (tabel 2 NEN 8701)

Ten aanzien van verkeer(sintensiteit) gelden de volgende factoren:

Aantal zware vrachtwagens per jaar st. (opgave opdrachtgever)

Dit zijn er gemiddeld per dag st.

Verkeerscategorie (o.b.v. bovenstaande waarde i.c.m. tabel NB.5-4.5(n))

αQ1 - (tabel NB.1 NEN-EN 1991-2)

αq1 - (tabel NB.1 NEN-EN 1991-2)

Blz. 8
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Driegatenbrug Leiderdorp

Uitgangspunten (vervolg)

Materiaaleigenschappen

In bijlage F zijn de resultaten uit het (destructief) onderzoek toegevoegd. Er zijn 6 kernen beproefd op druksterkte

waardoor met behulp van de RBK (hoofdstuk 2.6.1, art. 3.1.2(11)) de uiteindelijke betonsterkteklasse worden

vastgesteld.

Uit het onderzoek volgt:

Er geldt dan (kleinste waarde uit):

n = aantal beproefde boorkernen = st.

fcm,cube = ( + + + + + ) / 6 = N/mm²

fcm,cube(Y) = ln(63) = N/mm²

scube;min = conform RBK tabel 2.5 betreft hier een plaatbrug = N/mm²

smin(Y) = √ ln (1 + (scube;min / fcm,cube)²) = N/mm²

tn-1(p=0,05) = conform RBK tabel 2.4 n - 1 = 6 - 1 = 5 = N/mm²

√ (1 + 1/n) = = N/mm²

Conform methode A geldt: fck,cube = e x e
(-1,64 x 0,16 x 1,08)

= N/mm²

Conform methode B geldt: fck,cube = e x e
(-2,02 x 0,16 x 1,08)

= N/mm²

Hieruit volgt:

Betonsterkteklasse ≈ C35/45

Hierbij geldt: fck = N/mm²

γ
c = - (NEN-EN 1992-1-1/NB tabel 2.1N)

fcd = N/mm²

fctm = N/mm²

Ecm = N/mm²

De splijttreksterkte is eveneens bepaald o.b.v. 3 proeven:

Conform RBK 1.1 geldt: = N/mm²

Deze waarde ligt hoger dan behoort o.b.v. de bepaling via de druksterkte, aangehouden wordt= N/mm²

Blz.
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Driegatenbrug Leiderdorp

Uitgangspunten (vervolg)

Materiaaleigenschappen (vervolg)

Ook de staalkwaliteit is bepaald, onderstaand de resultaten uit 2 trekproeven:

Hierbij ligt de laagst gemeten waarde onder de waarde die conform RBK 1.1 zou mogen worden aangehouden:

De tweede staaf kent een aanzienlijk hogere vloeigrens, waardoor het acceptabel wordt geacht om te rekenen

met de volgende gegevens:

Betonstaalkwaliteit St. 37

Hierbij geldt: fyk = N/mm²

γ
c = -

fyd = N/mm²

De dekking is zowel aan de boven- als de onderzijde gemeten. Echter, aan de onderzijde is een extra laag

(spuit)beton aangebracht waardoor de dekkingen gemiddeld 20 mm. hoger uitvallen dan oorspronkelijk.

Aan de onderzijde zijn de volgende dekkingen gemeten:

Hieruit volgt een gemiddelde dekking van = mm.

O.b.v. de gemeten dikte van het spuitbeton= mm. volgt een werkelijke dekking = mm.

Aangehouden wordt een (gebruikelijke) gemiddelde dekking van = mm.

NB: de dekking t.p.v. de dunne doorsnede is buiten het gemiddelde gelaten.

Blz.
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Driegatenbrug Leiderdorp

Uitgangspunten (vervolg)

Materiaaleigenschappen (vervolg)

Aan de bovenzijde zijn de volgende dekkingen gemeten:

Deze waarden zijn bepaald op de wapening van de geboorde kernen van het constructieve brugdek.

Hieruit is niet of nauwelijks enige overeenkomst uit te halen, de dekking is grillig. Derhalve wordt gekeken

naar de dekking op de hoofdwapening (Ø20/22) en wordt aangehouden = mm.

De gemeten dekking van 120 mm. is vermoedelijk juist ter plaatse van een opgebogen staaf en derhalve

niet meegenomen in het gemiddelde.

Beschikbare gegevens

Voor de herberekening van het dek zijn de volgende gegevens gebruikt:

• Tekening

- titel Nader onderzoek Driegatenbrug, inmeting hoofddraagconstructie

- opsteller De Aquanoom B.V.

- projectnummer

- tekeningnummer T001

- datum

• Onderzoeksrapport

- titel Driegatenbrug te Leiderdorp, nader onderzoek

- opsteller Nebest B.V.

- rapportnummer 35105-2

- datum

• Foto's

- gemaakt ten tijde van de inspectie

- gemaakt ten tijde van het (destructieve) onderzoek

Gebruikte computerprogrammatuur

Axis VM van Technosoft (versie X4 R3g)

Excel van Microsoft (versie Office 2016)

Blz.
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Driegatenbrug Leiderdorp

Modellering

Wegindeling

De huidige wegindeling is als volgt:

Ingemeten wegindeling

Huidige situatie (bron: Google Maps)

In bovenstaand figuur zijn 2 gebieden omrand (blauw resp. rood). Ter plaatse van het rode gebied lijkt een

separaat voetpad te zijn aangebracht, bestaande uit 2 hoofddraagliggers met een tussendek, geheel van beton.

O.b.v. de inspectiefoto's is te zien dat zij naast elkaar zijn aangebracht, een constructieve verbinding lijkt

te ontbreken:

Mede o.b.v. deze foto's en het feit dat de betonkleur van beide delen aanzienlijk verschilt, is gekozen deze

balken met tussenvloer niet te modelleren. De vloer heeft een dikte van 11 cm., te dun om (zwaar) verkeer te

dragen.

Hiermee kan gelijk de conclusie worden getrokken dat het dek niet voldoet op onbeperkt gebruik, althans niet

over de volledige beschikbare breedte.

Blz. 12
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Driegatenbrug Leiderdorp

Modellering (vervolg)

Overeenkomstig NEN-EN 1991-2/NB (par. 4.2.3) moet het hoogteverschil tussen voetpad en rijbaan minimaal

200 mm. bedragen om als daadwerkelijke afscheiding beschouwd te mogen worden. O.b.v. de

RBK mag uitgegaan worden van daadwerkelijk gebruik, als onbeperkt gebruik niet voldoet.

Uit een schaduwberekening blijkt dat onbeperkt ruimschoots niet voldoet, deze conclusie kan ook getrokken

worden uit de berekeningsresultaten bij daadwerkelijk gebruik. In onderhavige berekening wordt daarom

enkel gekeken naar daadwerkelijk gebruik.

Op het figuur op de vorige bladzijde zijn diverse maten gegeven, onderstaand een uitvergroting:

Hieruit volgt:

• totale dekdikte t.p.v. rijbaan = m¹

Dit is inclusief de aangebrachte betonnen overlaging van gemiddeld = m¹

Dit is inclusief een ingeschatte dikte van het asfalt = m¹ -

Dit is inclusief de aangebrachte laag spuitbeton aan de onderzijde = m¹ -

Resteert een constructieve dekdikte van = m¹

• constructieve dekdikte ter plaatse van het voetpad links = m¹

• constructieve dekdikte ter plaatse van het voetpad rechts = m¹

Hieruit volgt dat de oorspronkelijke dekdikte niet éénduidig lijkt te zijn, maar dit is over het algemeen

niet gebruikelijk. Vanwege een aantal onzekerheden wordt gerekend met één dikte, te weten de dikte

ter plaatse van het voetpad links, zijnde = m¹

NB: de gemiddelde dikte van de betonnen overlaging is bepaald o.b.v. de metingen uit de boorkernen, echter

ter plaatse van de rijbaan zijn géén boorkernen genomen en heeft men de overlaging hier niet kunnen consta-

teren. O.b.v. de maatvoering (hoogteligging weg t.o.v. voetpad en een aangenomen asfaltdikte van 80 mm.).

kan geconcludeerd worden dat de overlaging ook ter plaatse van de rijbaan is aangebracht.

voetpad rijbaan voetpad

De totale breedte van het dek waarmee gerekend wordt + + = m¹

Ter plaatse van de rijbaan (overeenkomstig NEN-EN 1991-2 tabel 4.1) wordt gerekend met = rijstroken

De breedte per rijstrook bedraagt = m¹

Voor rijstrook 1 geldt q1,k = kN/m²

Voor rijstrook 2 geldt q2,k = kN/m²

Op het voetpad wordt een gelijkmatig verdeelde belasting aangebracht van qk = kN/m²

Blz.
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Driegatenbrug Leiderdorp

Modellering (vervolg)

Schematisering constructie

De constructie is geschematiseerd zoals in onderstaand figuur is aangegeven. Hierbij is het dek als doorgaande

betonplaat gemodelleerd, ter plaatse van de tussensteunpunten zijn scharnieren aangebracht.

Uit de inspectiefoto's blijkt dat tussen dek en oplegbalk enige ruimte aanwezig is waardoor verondersteld

wordt dat zij niet monoliet met elkaar verbonden zijn:

NB: dit in tegenstelling tot de Munnikenbrug (zie rapport P180604-01) welke van de buitenzijde grote gelijkenis

vertoond met deze brug.

Het dek gaat over in de landhoofden waarvan de vorm/dikte is aangenomen.

Naar alle waarschijnlijkheid zijn er ontlastplaten aangebracht, echter zijn deze niet gemodelleerd. Deze

platen worden belast door verticale gronddruk waarvan verondersteld wordt dat zij rechtsreeks afgedragen

wordt aan de ondergrond (palen). De invloed op de krachtsverdeling in het dek wordt daarom verwaarloobaar

geacht.

Tegen de landhoofden is horizontale gronddruk aangebracht, zij heeft geringe invloed op de krachtsverdeling.

Schets

De tussensteunpunten zijn gefundeerd op betonnen palen #340. Het is niet bekend welke palen onder het

landhoofd zijn aangebracht, aangenomen wordt dat één paaltype is toegepast voor de gehele brug.

Gerenderd raamwerkmodel

Blz. 14
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Driegatenbrug Leiderdorp

Modellering (vervolg)

Raamwerkmodel met steunpunten

Stijfheden

De volgende stijfheden zijn aangehouden:

Beton

Ec = N/mm² ( ≈ 1/3 E c;ongescheurd )

Buispalen

kv;grond = o.b.v. vuistregel = b qc = kN/m¹

met = mm.

= Mpa

kv;eigen = EA / L = x / = kN/m¹

kv;combi = 1 / ( 1 / ) + ( 1 / ) = kN/m¹

De benodigde gegevens (qc, paallengte) om de veerstijfheid te kunnen berekenen zijn als volgt gevonden:

• in het DINO-loket is gezocht naar sonderingen in de nabijheid van de brug;

• dit heeft het volgende opgeleverd:

Locatie sondering 86255 Sondering (qc) 86255

• Op basis van deze gegevens is een paalpuntniveau en een qc-waarde geschat;

In het hoofddocument wordt ingegaan op de invloed wanneer gevariëerd wordt met de puntveren (x √2 of / √2),

zie hiervoor blz. 29.

Blz.
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Driegatenbrug Leiderdorp

Voorschriften en richtlijnen

NEN 8700:2011 (nl)

Beoordeling van de constructieve veiligheid van een bestaand bouwwerk bij verbouw en afkeuren

- Grondslagen

NEN 8701:2011 (nl)

Beoordeling van de constructieve veiligheid van een bestaand bouwwerk bij verbouw en afkeuren

- Belastingen

NEN-EN 1990:2011 (nl) + NB:2011 (nl)

Eurocode 0: grondslagen van het constructief ontwerp

NEN-EN 1991-2:2011 (nl) + NB:2011 (nl)

Eurocode 1: belastingen op constructies - deel 2: verkeersbelastingen op bruggen

NEN-EN 1992-1-1:2011 (nl) + NB:2016 (nl)

Eurocode 2: ontwerp en berekening van betonconstructies - deel 1-1: algemene regels en regels

voor gebouwen

NEN-EN 1992-2:2011 + NB:2011 (nl)

Eurocode 2: ontwerp en berekening van betonconstructies - Betonnen bruggen

regels voor ontwerp, berekening en detaillering

NEN 9997-1:2016 (nl)

Eurocode 7: Geotechnisch ontwerp - deel 1: algemene regels

Onderstaande richtlijnen zijn in aanvulling op de vigerende normen gebruikt als leidraad, derhalve niet bindend.

Beide richtlijnen zijn opgesteld door Rijkswaterstaat.

RBK 1.1

Richtlijnen Beoordeling Kunstwerken, beoordeling van de constructieve veiligheid

van een bestaand kunstwerk bij verbouw, gebruik en afkeur.

ROK 1.4

Richtlijnen Ontwerpen Kunstwerken

Blz.

6

16



Driegatenbrug Leiderdorp

Belastingen (STR)

Eigen gewicht

Het eigen gewicht wordt bepaald door Axis VM waarbij gerekend wordt met γbeton = kN/m³

Rustende belastingen

De rustende belasting is onderverdeeld in de volgende componenten:

• q1 = uit klinkers = x kN/m³ = kN/m²

= uit zand = x kN/m³ = kN/m²

∑ = kN/m³

• q2 = uit asfalt = x kN/m³ = kN/m²

• q3 = uit klinkers = x kN/m³ = kN/m²

= uit zand = x kN/m³ = kN/m²

∑ = kN/m³

• betonnen druklaag = x kN/m³ (gemiddelde dikte aangeh.) = kN/m²

• horizontale gronddruk (vereenvoudigd) tegen de landhoofden

σv;1 σv;1 = = kN/m²

σv;2 σv;2 = uit bovenlaag = x = kN/m²

dikte asfalt + druklaag

σv;3 = + x kN/m³ = kN/m²

σh;2 = x (λn) = kN/m²

σh;3 = x (λn) = kN/m²

σv;3

• natuurstenen deksloof + leuning = aanname = kN/m¹

Blz.

0,09 18,0 1,62

3,54

3,54

0,08 23,0 1,84

0,08 24,0 1,92

0,08 24,0 1,92

0,09 18,0 1,62

0,15 24,0 3,60

0,23 24,0

7

7.1

7.2

25,0

5,52

0,00

5,52 1,20 17,0 25,9

5,00

5,52 0,5 2,76

25,9 0,5 13,0

17

1
2

0
0



Driegatenbrug Leiderdorp

Belastingen (STR) (vervolg)

UDL

Overeenkomstig de berekeningswijze wordt het dek eerst getoetst op onbeperkt gebruik. Dit houdt in dat de

beheerder de vrijheid heeft de weg in te delen naar believen. Wanneer blijkt dat dit niet voldoet, mag worden

gekeken naar daadwerkelijk gebruik (overeenkomstig RBK en NEN8700).

Een schaduwberekening leert dat onbeperkt gebruik ruimschoots niet voldoet, er wordt gerekend met werkelijk

gebruik conform de huidige wegindeling (meest ongunstige situatie):

Invoer raamwerkmodel

Blz.

7.3

18



Driegatenbrug Leiderdorp

Belastingen (STR) (vervolg)

Tandemstelsels

De totale breedte van het dek waarmee gerekend wordt = m¹

Het aantal theoretische rijstroken bedraagt = st.

De breedte van de reststrook bedraagt = m¹

Voor rijstrook 1 geldt q1,k = kN/m²

Voor rijstrook 2 geldt q2,k = kN/m²

Op basis van de wegindeling worden de 2 tandemstelsels in rekening gebracht.

Voor rijstrook 1 geldt: Q1,k = uit Tandemstelsel 1 (TS 1) met aslast = kN

Voor rijstrook 2 geldt: Q1,k = uit Tandemstelsel 1 (TS 2) met aslast = kN

De basisafmetingen van de wielprent bedragen x m¹

De belasting uit de wielprent mag gespreid worden tot aan hart betondek, waardoor de afmetingen als

volgt zijn aangehouden:

- dikte asfalt = m¹ spreidingsbreedte bedraagt = m¹

- dikte betondek + vullaag = m¹

Dit geeft voor TS 1 per wielprent een gelijkmatig verdeelde belasting van = kN/m²

Dit geeft voor TS 2 per wielprent een gelijkmatig verdeelde belasting van = kN/m²

De Tandemstelsels worden als treinlasten op het dek geplaatst, elk Tandemstelsel als één groep.

Hiermee wordt bereikt dat binnen één groep nooit belastinggevallen gelijktijdig optreden, maar dat groepen

onderling met elkaar gecombineerd worden waarbij het raamwerkmodel voor elk onderdeel de maatgevende

posities bepaald.

Per tandemstelsel een willekeurige positie (TS1 in rijstrook 1 resp. TS2 in rijstrook 2):

Blz.

10,5

2

2,75

9,00

200

1,30

59,2

300

2,50

0,40 0,40

88,8

0,19

0,53

7.4

19



Driegatenbrug Leiderdorp

Belastingen (STR) (vervolg)

Rembelasting

De rembelasting heeft enkel invloed op het inklemmingsmoment ter plaatse van het landhoofd.

Qlk = x αQ1 x (2 x Q1k) + x αq1 x w1 x L = kN

met αQ1 = - αq1 = -

Q1k = kN w1 = m¹

L = m¹ (lengte dek)

Deze belasting wordt gespreid geacht over de breedte van het dek = / m¹ = kN/m¹

Aangenomen (passieve) bedding (kortdurende stootbelasting) = kN/m³

Blz. 20

3,00

0,6 0,1 347

0,95 0,95

300

18,0

7.5

347 10,5 33,1

10.000



Driegatenbrug Leiderdorp

Belastingcombinaties (STR)

Algemeen

De belastingfactoren worden aangehouden overeenkomstig NEN 8700 en de RBK, gevolgklasse CC 2.

Er zijn 4 niveaus te onderscheiden, te weten:

1) Nieuwbouw = belastingfactoren wanneer de brug nieuw gebouwd zou gaan worden;

2) Verbouw = belastingfactoren overeenkomstig NEN 8700 tabel A2.2;

3) Gebruik = belastingfactoren welke rechtlijnig zijn geïnterpoleerd uit NEN 8700 tabel A2.2;

4) Afkeur = belastingfactoren overeenkomstig NEN 8700 tabel A2.2;

Overeenkomstig de RBK moet het Gebruikniveau als minimum niveau van constructieve veiligheid aangehouden

worden.

De omgevingsvergunning van de brug is verleend onder het Bouwbesluit van 2003 of eerder waardoor de

waarden tussen haakjes (zie tabel A2.2) mogen worden gebruikt.

Belastingfactoren

Voor elk niveau gelden de volgende belastingfactoren:

Een schaduwberekening leert dat "Nieuwbouw" en "Verbouw" niet voldoen, derhalve worden de factoren

"Gebruik" aangehouden:

6.10a: γG;sup = - 6.10b: γG;sup = -

γG;inf = - γG;inf = -

γQ1 = - γQ1 = -

NB: in vergelijking 6.10a wordt uitgegaan van overheersende permanente belastingen, in 6.10b zijn de

belastingen uit verkeer dominant. In onderhavige berekening wordt enkel 6.10b beschouwd (maatgevend).

Correctie- en reductiefactoren

De belastingen uit BM 1 worden vermenigvuldigd met factoren om de het werkelijke verkeer in rekening te

brengen. Deze factoren volgen uit onderstaande tabellen uit NEN 8701 en NEN-EN 1991-2:

Blz. 21

1,15

8

8.1

8.2

1,15

0,90

1,10

0,90

1,15

8.3

Nieuwbouw ongunstig gunstig

Belastingfactoren γGj,sup γGj,inf γQ,1

Uiterste grenstoestand (ULS)

6.10a 1,30 0,90 1,35

6.10b 1,20 0,90 1,35

Bruikbaarheidsgrenstoestand (SLS) - - -

Verbouw ongunstig gunstig

Belastingfactoren γGj,sup γGj,inf γQ,1

Uiterste grenstoestand (ULS)

6.10a 1,25 0,90 1,20

6.10b 1,10 0,90 1,20

Bruikbaarheidsgrenstoestand (SLS) - - -

Gebruik ongunstig gunstig

Belastingfactoren γGj,sup γGj,inf γQ,1

Uiterste grenstoestand (ULS)

6.10a 1,15 0,90 1,15

6.10b 1,10 0,90 1,15

Bruikbaarheidsgrenstoestand (SLS) - - -

Afkeur ongunstig gunstig

Belastingfactoren γGj,sup γGj,inf γQ,1

Uiterste grenstoestand (ULS)

6.10a 1,10 0,90 1,10

6.10b 1,10 0,90 1,10

Bruikbaarheidsgrenstoestand (SLS) - - -



Driegatenbrug Leiderdorp

Belastingcombinaties (STR) (vervolg)

Correctie- en reductiefactoren (vervolg)

Uit NEN-EN 1991-2/NB volgt onderstaande tabel:

Belastingcombinaties

Op basis van voorgaande paragrafen kunnen de volgende belastingcombinaties worden bepaald (rood kader):

Belastingfactoren

De waarde van 0,86 volgt uit x x x x (ψ0) = -

De waarde van 1,07 volgt uit x x x = -

Blz.

1,15 0,99 0,99 0,95

6.10b 1,10 0,90 1,15 1,07

6.10a 1,15 0,90 1,15 0,86

Niveau: Gebruik ongunstig gunstig Uiterste grenstoestand (ULS)

γGj,sup γGj,inf γQ,1 γQ,1 ψ α αQ ψ0 γQ,1 ψ α αQ

0,99

22

1,07

0,95 0,860,80,99

8.4

1,15



Driegatenbrug Leiderdorp

Berekeningsresultaten (STR)

Algemeen

In bijlage B is de volledige uitvoer gepresenteerd van de herberekening op sterkte. Hierna worden per onderdeel

de maatgevende resultaten gepresenteerd en toegelicht.

NB: de Tandemstelsels zijn over een lengte van 10 meter aangebracht, dat betekent tot net voorbij het midden

van het middendek (gerekend vanaf links). De brug is symmetrisch, hiermee zijn alle maatgevende posities

afgedekt.

In bijlage C is de moment- en dwarskrachtcapaciteit bepaald van het dek en de oplegbalk.

Dek

Op basis van de uitgangspunten en modellering zoals deze zijn aangegeven in hoofdstuk 4 resp. 5 en de

belastingfactoren zoals deze zijn gegeven in het voorgaande hoofdstuk onstaat de volgende krachtsverdeling:

• MxD- = moment onderzijde dek in langsrichting = kNm/m¹

• MxD+ = moment bovenzijde dek in langsrichting = kNm/m¹

• MyD- = moment onderzijde dek in dwarsrichting = kNm/m¹

• VEd = dwarskracht = kN/m¹

NB: dit zijn de piekwaarden.

MxD- (onderzijde, langsrichting)

Ter plaatse van het eindveld bedraagt het maximale moment MxD- = kNm/m¹

Een gemiddelde, maximale waarde komt uit op ca. MxD- = kNm/m¹

Uit bijlage C volgt: MRd = kNm/m¹

UC = -

voldoet niet

Ter plaatse van het midden bedraagt het maximale moment (gemiddeld) MxD- = kNm/m¹

UC = -

voldoet niet

Blz.

206

200

119

1,68

150

1,26

164

87

298

9.2.1

9

9.1

9.2

206

23



Driegatenbrug Leiderdorp

Berekeningsresultaten (STR) (vervolg)

Dek (vervolg)

MxD+ (bovenzijde, langsrichting)

De wapening aan de bovenzijde is onbekend, men heeft dit niet kunnen detecteren vanwege de aanwezige

druklaag. Echter is besloten om deze druklaag niet te verwijderen, voor de wapening is daarom een aanname

gedaan.

Kijkend naar de scanresultaten aan de onderzijde van het dek is er een sterk vermoeden dat de onderwapening

is opgebogen en gebruikt is als steunpuntswapening.

Dit vermoeden volgt uit ervaringen uit het verleden en onderstaand figuur (bron: rapport Nebest):

Blz.

9.2.2

24



Driegatenbrug Leiderdorp

Berekeningsresultaten (STR) (vervolg)

Dek (vervolg)

MxD+ (bovenzijde, langsrichting) (vervolg)

In onderstaand figuur is de langsdoorsnede van het dek gegeven. In blauw staat de gedetecteerde wapening, 

rood is de wapening zoals vermoedelijk is aangebracht.

a = 1400, zie figuur blz. 24

De capaciteit aan de bovenzijde wordt derhalve gelijk gehouden aan de berekende capaciteit aan de onderzijde.

Ter plaatse van het middensteunpunt bedraagt het maximale moment MxD+ = kNm/m¹

Een gemiddelde, maximale waarde komt uit op ca. MxD+ = kNm/m¹

Uit bijlage C volgt (gelijk aan veldmoment): MRd = kNm/m¹

UC = -

voldoet niet

Ter plaatse van de landhoofden is eveneens onbekend welke wapening aanwezig is. Op basis van het

raamwerkmodel, waarbij aangetekend dient te worden dat er een aantal aannamen zijn gedaan, blijkt dat de

optredende inklemmingsmomenten aldaar niet erg hoog zijn:

Het moment hier ligt ca. 70% lager dan ter plaatse van het middensteunpunt, Ø14-200 zou reeds voldoen.

Blz. 25

164

160

119

1,34

a a a a



Driegatenbrug Leiderdorp

Berekeningsresultaten (STR) (vervolg)

MyD- (onderzijde, dwarsrichting)

NB: enkel het zwaarstbelaste eindveld en het middenveld zijn weergegeven.

Ter plaatse van het eindveld bedraagt het maximale moment MyD- = kNm/m¹

Uit bijlage C volgt: MRd = kNm/m¹

UC = -

voldoet niet

Ter plaatse van het middenveld bedraagt het maximale moment MyD- = kNm/m¹

Uit bijlage C volgt: MRd = kNm/m¹

UC = -

voldoet niet

Blz.

9.2.3

87

48

1,81

26

58

48

1,20



Driegatenbrug Leiderdorp

Berekeningsresultaten (STR) (vervolg)

VEd (dwarskracht)

De dwarskracht mag bepaald worden op afstand "d" vanaf de dagmaat. Ter plaatse van het tussensteunpunt

is het dek scharnierend opgelegd, de dwarskracht wordt bepaald in het hart van de oplegbalk

Hieruit volgt:

Snede t.p.v. hart oplegbalk

Ter plaatse van de (maatgevende) snede bedraagt de dwarskracht VEd = kN/m¹

Uit bijlage C volgt: VRd,c = kNm/m¹

UC = -

voldoet

Blz.

9.2.4

280

27

347

0,81



Driegatenbrug Leiderdorp

Berekeningsresultaten (STR) (vervolg)

Oplegbalken

De berekening van de oplegbalken is handmatig bepaald m.b.v. de oplegreacties. In het raamwerkmodel zijn

voor de ondersteuningen platen gebruikt, deze zijn enkel bedoeld voor de afdracht van de belastingen naar de

palen o.b.v. de juiste stijfheid en worden in haar vlak belast (derhalve niet uitleesbaar).

In de vigerende normen mag, bij het berekenen van balken (en platen), niet de capaciteit uit het beton en die

uit de beugels worden opgeteld om te komen tot een dwarskrachtcapaciteit. Wanneer blijkt dat het beton-

aandeel onvoldoende is om dwarskracht op te nemen, moet worden overgestapt op beugels die de volledige

dwarskracht op moeten kunnen nemen.

Er geldt dan o.b.v. de paalreacties

• Fr;d = zie blz. 29 = kN

• qd = palen x kN / m¹ (balklengte) = kN/m¹

• MyD = moment boven- en/of onderzijde = x x ² = kNm

• VEd = dwarskracht = x x = kN

Het maximale moment bedraagt MyD = kNm

Uit bijlage C volgt: MRd = kNm

UC = -

De maximale dwarskracht bedraagt VEd = kN

Uit bijlage C volgt: VRd,c = kN

UC = -

De beugels zijn niet noodzakelijk voor dwarskracht.

Gescande wapening

Blz.

1,22 2450,6

1/10 335 1,22

391

9 335

50

391

248

50

116

0,43

9.3

245

10,5

335

28

0,99



Driegatenbrug Leiderdorp

Berekeningsresultaten (STR) (vervolg)

Betonnen palen

Zoals in hoofdstuk 5.2 aangegeven zijn de palen onder het landhoofd een inschatting geweest. Ter plaatse van

het tussensteunpunt zijn deze wél ingemeten.

Rz;d;tussensteunpunt = kN

Bij de diameter van Ø340 volgt een puntspanning van x 10³ / mm² = N/mm²

Wanneer de palen zijn aangebracht op het niveau zoals aangegeven op blz. 15, is dit eenvoudig opneembaar.

Dit blijkt ook uit de staat van de brug die geen enkele aanwijzing geeft dat er steunpuntszettingen (mogelijke

zakkingen) zijn opgetreden. Echter, zolang niet bekend is tot welke diepte de palen zijn aangebracht, is

bovenstaande berekening slechts indicatief.

Vervormingen

De vervormingen zijn informatief, berekende vervormingen zijn UGT-waarden en derhalve conservatief.

Zij zijn enkel bedoeld om een indicatie te geven, de verwachtingswaarde van de doorbuiging ter plaatse

van het zwaarstbelaste veld bedraagt (BGT-waarde) ca. 6  mm.

Blz.

9.5

9.4

391

3,38391 115600

29



Driegatenbrug Leiderdorp

Berekeningsresultaten (STR) (vervolg)

Samenvatting berekeningsresultaten

Dek

MxD- = moment onderzijde dek in langsrichting (eindveld) UC = - voldoet niet

MxD- = moment onderzijde dek in langsrichting (middenveld) UC = - voldoet niet

MxD+ = moment bovenzijde dek in langsrichting UC = - voldoet niet

MyD- = moment onderzijde dek in dwarsrichting (eindveld) UC = - voldoet niet

MyD- = moment onderzijde dek in dwarsrichting (middenveld) UC = - voldoet niet

VEd = dwarskracht UC = - voldoet

Oplegbalk

MyD = moment boven- en/of onderzijde UC = - voldoet

VEd = dwarskracht UC = - voldoet

Er zijn schaduwberekeningen gemaakt waarbij gekeken is naar de variatie in veerstijfheid (de nu aangehouden

veerstijfheid een keer gedeeld door √2 en vermenigvuldigd met √2). Hieruit blijkt dat momenten en paalreacties

afnemen dan wel toenemen ordergrootte 2%. De invloed is dermate gering dat dit verder niet is uitgewerkt.

Op verzoek kunnen deze schaduwberekeningen worden geleverd.

Toetsing op sterkte, een stap verder

Genoemde berekeningsresultaten volgen o.a. uit de aangehouden veiligheidsklasse waarin deze brug behoort

te zijn ingedeeld, gebaseerd op veiligheidsniveaus uit het verleden (bruggen vielen in veiligheidsklasse 3, dit

is vergelijkbaar met het de huidige CC2).

Wanneer door de opdrachtgever een lager veiligheidsniveau zou worden geaccepteerd (hiermee wordt de kans

op schade/overbelasting groter), kunnen belastingfactoren enigszins gereduceerd worden.

Daarnaast kan ook het niveau van beoordelen worden bijgesteld van Gebruiksniveau (ondergrens RBK) naar

Afkeurniveau (wettelijke ondergrens).

Verder is een gewenste restlevensduur van 30 jaar aangehouden, deze zou kunnen worden teruggebracht

naar 15 jaar (ondergrens). Ook hiermee is een kleine reductie te behalen.

Er geldt dan:

Belastingfactoren

O.b.v. deze factoren is eveneens een berekening gemaakt. Deze is als bijlage D toegevoegd (enkel de resultaten).

Hieruit volgt:

Ter plaatse van het eindveld bedraagt het maximale moment MxD- = kNm/m¹

Een gemiddelde, maximale waarde komt uit op ca. MxD- = kNm/m¹

Uit bijlage C volgt: MRd = kNm/m¹

UC = -

voldoet niet

Ter plaatse van het midden bedraagt het maximale moment (gemiddeld) MxD- = kNm/m¹

UC = -

voldoet niet

Blz.

183

175

119

1,47

130

1,09

Niveau: Afkeur ongunstig gunstig Uiterste grenstoestand (ULS)

γGj,sup γGj,inf γQ,1 γQ,1 ψ α αQ ψ0 γQ,1 ψ α αQ

6.10b 1,00 0,90 1,00 0,92

6.10a 1,00 0,90 1,00 0,74

9.7

1,26

1,20

9.6

1,68

1,34

1,81

0,81

0,43

0,99

30



Driegatenbrug Leiderdorp

Berekeningsresultaten (STR) (vervolg)

Toetsing op sterkte, een stap verder (vervolg)

Ter plaatse van het middensteunpunt bedraagt het maximale moment MxD+ = kNm/m¹

Een gemiddelde, maximale waarde komt uit op ca. MxD+ = kNm/m¹

Uit bijlage C volgt (gelijk aan veldmoment): MRd = kNm/m¹

UC = -

voldoet niet

Ter plaatse van het eindveld bedraagt het maximale moment MyD- = kNm/m¹

Uit bijlage C volgt: MRd = kNm/m¹

UC = -

voldoet niet

Ter plaatse van het middenveld bedraagt het maximale moment MyD- = kNm/m¹

Uit bijlage C volgt: MRd = kNm/m¹

UC = -

voldoet niet

Ter plaatse van de (maatgevende) snede bedraagt de dwarskracht VEd = kN/m¹

Uit bijlage C volgt: VRd,c = kNm/m¹

UC = -

voldoet

Hiermee nemen de UC's met ca. 12% af, echter nog onvoldoende om te voldoen aan het wettelijk Afkeurniveau.

Blz.

266

347

0,77

147

140

119

1,18

77

48

1,60

71

48

31

1,48



Driegatenbrug Leiderdorp

Berekeningsresultaten (STR) (vervolg)

Conclusie & aanbevelingen

De berekening is uitgevoerd op Gebruiksniveau, het wettelijk minimum qua Constructieve Veiligheid waaraan

een kunstwerk moet voldoen conform de RBK. Hierbij zijn enkel het dek en de oplegbalken getoetst.

Uit voorgaande berekeningsresultaten blijkt dat het dek enkel voldoet op dwarskracht, alle overige UC's liggen

ver boven de 1,00. De brug voldoet ruimschoots niet op sterkte in CC2 op Gebruiksniveau.

In hoofdstuk 9.7 is een stap verder gegaan door o.a. de veiligheidsklasse te verlagen, maar ook is het

beoordelingsniveau verlaagd van Gebruiksniveau (conform RBK) naar Afkeurniveau (wettelijke ondergrens

conform NEN 8700).

Ook deze resultaten zijn onvoldoende, de brug voldoet ruimschoots niet op sterkte in CC1 op Afkeurniveau.

Hierbij moet worden aangetekend dat de conclusies gebaseerd zijn op enkele inschattingen/aannames.

Zo is voor de bovenwapening een aanname gedaan temeer deze niet is gescand/onderzocht.

Echter is de verwachting dat hier géén zwaardere wapening is aangebracht dan in het veld is toegepast, maar

dat de veldwapening is opgebogen als steunpuntswapening.

Gelet op de staat van onderhoud zijn er meerdere punten van zorg. Dit is gerapporteerd in het rapport van

Nebest en vastgelegd middels foto's.

De grootste zorg is de gecorrodeerde wapening aan de onderzijde van het dek. Dit wordt door de aanwezigheid

van een laag spuitbeton aan het zicht onttrokken, echter is de corrosie duidelijk zichtbaar en niet enkel

lokaal aanwezig:

Wanneer de corrosie in rekening wordt gebracht, zullen de UC's nog (veel) verder oplopen.

Op basis van de berekeningsresultaten, dus nog zonder de invloed van de corrosie, moet feitelijk de brug

gesloten worden voor alle verkeer om haar te onderwerpen aan een grootschalig onderzoek.

Zoals de brug nu is, kan op voorhand al vastgesteld worden dat zij op geen enkele wijze zal voldoen aan

minimale Veiligheidsniveau zoals bedoeld in NEN 8700 (Afkeurniveau) en de RBK (Gebruiksniveau).

Naast bovengenoemde constatering zijn er meerdere ernstige gebreken aan de brug zichtbaar, waaronder

corrosie van de wapening nabij de aansluiting oplegbalk-palen met als gevolg dat de beton op grote schaal is

afgedrukt:

Blz.
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Berekeningsresultaten (STR) (vervolg)

Overigens lijkt deze schade zeer lokaal waardoor de verwachting is dat zij hersteld zou kunnen worden, maar

ook hier geldt dat het aangebrachte spuitbeton veel aan het zicht zou kunnen onttrekken.

Hierbij moet wel bedacht worden dat het gaat om de hoofddraagconstructie, ernstige schade hieraan doet

direct de Veiligheid afnemen.

Aanbevolen wordt de brug direct te sluiten voor alle verkeer en deze te onderwerpen aan een grootschalig

onderzoek.

Hierbij moet gedacht worden aan het verwijderen van het spuitbeton aan de onderzijde van het dek en ter

plaatse van de tussensteunpunten om de mate van corrosie te kunnen bepalen.

Ook zal de uitvullaag aan de bovenzijde (deels) verwijderd moeten worden om de wapening ter plaatse

van de steunpunten te kunnen scannen. Uit het rapport van Nebest volgt dat er geen gevaar is voor door chloride

geïnitieerde wapeningscorrosie, nader onderzoek hiernaar lijkt niet noodzakelijk.

Dit vereist de nodige investeringskosten waarvan de uitkomst onzeker is, mede gelet op de huidige berekenings-

resultaten waarin uitgegaan wordt van onaangetast beton en -staal.

De overweging om deze brug te sluiten, te slopen en te vervangen door een nieuwe brug welke voor de komende

100 jaar weer meekan, is misschien een meer voor de hand liggende optie. De brug heeft haar theoretische

levensduur immers gehaald.

Daarnaast is een deel van de brug absoluut ongeschikt voor (zwaar) verkeer, temeer een reden om de gehele

brug te sluiten voor alle verkeer.

Blz. 33
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Tekening met inmeetgegevens
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Geometrie
Norm Eurocode-NL

Geval : Rem

Gerenderd model
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Y

Z

Norm Eurocode-NL

Geval : Rem

Raamwerkmodel
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Invoergegevens
Domeinen 

 
Element

type
Type Materiaal

k,torsie

[]

k,afschuiving

[]

Oppervlakte

 [m2]

1 Schaal Normaal 1 1,000 1,000 12,612
2 Schaal Normaal 1 1,000 1,000 188,655
3 Schaal Normaal 1 1,000 1,000 6,201
4 Schaal Normaal 1 1,000 1,000 12,612
5 Schaal Normaal 1 1,000 1,000 6,201

Element type: Plaatelement type; k,torsie: Torsiesterkte coefficient; k,afschuiving: Dwarskrachtsterkte coefficient; Oppervlakte: Domein oppervlak; 

Materialen 

 Naam Type Nationale norm Model Ex [N/mm2] Ey [N/mm2] ν αT [1/°C] ρ [kg/m3]

1 C35/45-gesch Beton Eurocode-NL Lineair 11400 11400 0,20 1E-5 2500

Naam: Materiaalnaam; Type: Type materiaal; Model: Materiaal model; Ex : Elasticiteitsmodulus in lokale x richting; Ey : Elasticiteitsmodulus in lokale y richting; ν: Poisson’s verhouding; 

αT: Warmteuitzettingscoëfficiënt; ρ: Dichtheid; 

Knoopopleggingen 

 Knoop
Rx

[kN/m]

Ry

[kN/m]

Rz

[kN/m]

1 13 0 0 98600
2 14 0 0 98600
3 15 0 0 98600
4 16 0 0 98600
5 17 0 0 98600
6 18 0 0 98600
7 19 0 0 98600
8 20 0 0 98600
9 21 0 0 98600

10 22 0 0 98600
11 23 0 0 98600
12 24 0 0 98600
13 25 0 0 98600
14 26 0 0 98600
15 27 0 0 98600
16 28 0 0 98600
17 29 0 0 98600
18 30 0 0 98600

 Knoop
Rx

[kN/m]

Ry

[kN/m]

Rz

[kN/m]

19 33 0 0 98600
20 34 0 0 98600
21 35 0 0 98600
22 36 0 0 98600
23 37 0 0 98600
24 38 0 0 98600
25 39 0 0 98600
26 40 0 0 98600
27 41 0 0 98600
28 52 0 0 98600
29 51 0 0 98600
30 50 0 0 98600
31 49 0 0 98600
32 48 0 0 98600
33 47 0 0 98600
34 46 0 0 98600
35 45 0 0 98600
36 44 0 0 98600

Knoop: Ondersteunde knoop; Rx, Ry, Rz: Verplaatsingsstijfheid; 

Domeinopleggingen 

 Domein Type
Oppervlakte

 [m2]

Rx

[kN/m/m2]

Ry

[kN/m/m2]

Rz

[kN/m/m2]

1 4 Schaal 12,612 0 0 10000

Type: Plaatelement type; Oppervlakte: Domein oppervlak; Rx, Ry, Rz: Verplaatsingsstijfheid; 
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Knopen 

 X [m] Y [m] Z [m]

1 17,620 0,400 0
2 −0,330 0,400 0
3 −0,330 10,910 0
4 17,620 10,910 0
5 17,620 0,400 −1,200
6 17,620 10,910 −1,200
7 −0,330 0,400 −1,200
8 −0,330 10,910 −1,200
9 5,700 0,400 0

10 5,700 10,910 0
11 11,630 0,400 0
12 11,630 10,910 0
13 −0,330 0,940 −1,200
14 −0,330 2,160 −1,200
15 −0,330 3,380 −1,200
16 −0,330 4,600 −1,200
17 −0,330 7,040 −1,200
18 −0,330 8,260 −1,200

 X [m] Y [m] Z [m]

19 −0,330 9,480 −1,200
20 −0,330 10,700 −1,200
21 −0,330 5,820 −1,200
22 17,620 0,940 −1,200
23 17,620 2,160 −1,200
24 17,620 3,380 −1,200
25 17,620 4,600 −1,200
26 17,620 7,040 −1,200
27 17,620 8,260 −1,200
28 17,620 9,480 −1,200
29 17,620 10,700 −1,200
30 17,620 5,820 −1,200
31 5,700 10,910 −0,590
32 5,700 0,400 −0,590
33 5,700 0,940 −0,590
34 5,700 2,160 −0,590
35 5,700 3,380 −0,590
36 5,700 4,600 −0,590

 X [m] Y [m] Z [m]

37 5,700 5,820 −0,590
38 5,700 7,040 −0,590
39 5,700 8,260 −0,590
40 5,700 9,480 −0,590
41 5,700 10,700 −0,590
42 11,630 10,910 −0,590
43 11,630 0,400 −0,590
44 11,630 10,700 −0,590
45 11,630 9,480 −0,590
46 11,630 8,260 −0,590
47 11,630 7,040 −0,590
48 11,630 5,820 −0,590
49 11,630 4,600 −0,590
50 11,630 3,380 −0,590
51 11,630 2,160 −0,590
52 11,630 0,940 −0,590
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Belastingen
Belastinggevallen 

 Naam Groep Groepstype

1 EG EG+RB Permanent
2 RB EG+RB Permanent
3 GR EG+RB Permanent
4 DR EG+RB Permanent
5 UDL-werkelijk UDL Veranderlijk
6 Rem REM Veranderlijk
7 TS-1 (O)-001 TS-1 (O) Bewegend
8 TS-1 (O)-002 TS-1 (O) Bewegend
9 TS-1 (O)-003 TS-1 (O) Bewegend

10 TS-1 (O)-004 TS-1 (O) Bewegend
11 TS-1 (O)-005 TS-1 (O) Bewegend
12 TS-1 (O)-006 TS-1 (O) Bewegend
13 TS-1 (O)-007 TS-1 (O) Bewegend

 Naam Groep Groepstype

14 TS-1 (O)-008 TS-1 (O) Bewegend
15 TS-1 (O)-009 TS-1 (O) Bewegend
16 TS-1 (O)-010 TS-1 (O) Bewegend
17 TS-2 (O)-001 TS-2 (O) Bewegend
18 TS-2 (O)-002 TS-2 (O) Bewegend
19 TS-2 (O)-003 TS-2 (O) Bewegend
20 TS-2 (O)-004 TS-2 (O) Bewegend
21 TS-2 (O)-005 TS-2 (O) Bewegend
22 TS-2 (O)-006 TS-2 (O) Bewegend
23 TS-2 (O)-007 TS-2 (O) Bewegend
24 TS-2 (O)-008 TS-2 (O) Bewegend
25 TS-2 (O)-009 TS-2 (O) Bewegend
26 TS-2 (O)-010 TS-2 (O) Bewegend

Naam: Naam belastinggeval; Groep: Belastinggroep; Groepstype: Belastinggroep type; 
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X

Y

Z

G= -13,00 kN/m^2

G= -13,00 kN/m^2

G= -13,00 kN/m^2

G= -12,50 kN/m^2

G= -12,50 kN/m^2

Norm Eurocode-NL

Geval : EG

BG 1: eigen gewicht

EG: Eigen gewicht van domein 

 Σ [kg]

1–5 284101,064

Totaal 284101,064

Σ: Totale massa; 
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X

Y

Z

PZ= -5,00 kN/m

Pz= -3,54 kN/m^2

Pz= -3,54 kN/m^2

Pz= -1,84 kN/m^2

Norm Eurocode-NL

Geval : RB

BG 2: rustende belastingen

RB: Domein vlaklast 

 Element Index Richting Type In gaten Comp.
Waarde

[kN/m2]

Domein* 2 Lokaal Constant nee px = 0
py = 0
pz = −3,54

Domein* 2 Lokaal Constant nee px = 0
py = 0
pz = −1,84

Domein* 2 Lokaal Constant nee px = 0
py = 0
pz = −3,54

In gaten: Belasting op openingen toestaan; Comp.: Resultaatonderdeel; Waarde: waarde van de lastcomponent; 

RB: Oppervlak lijnlast 

 Richting
px

[kN/m]

py

[kN/m]

pz

[kN/m]

pm

[kNm/m]

X

[m]

Y

[m]

Z

[m]
Richting

dL

[m]

897 Globaal 0 0 −5,00 0 −0,330 0,400 0 - 0
0 0 −5,00 0 17,620 0,400 0 - 17,950

px, py, pz: Belastingkracht component; pm: Belastingsmoment component; X: Belasting in X-richting; Y: Belasting in Y-richting; Z: Belasting in Z-richting; 
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X

Y

Z

Pz= 13,00 kN/m^2

Pz= 13,00 kN/m^2

Pz= -13,00 kN/m^2

Pz= -13,00 kN/m^2

Pz= -13,00 kN/m^2

Pz= 13,00 kN/m^2

Pz= -7,88 kN/m^2

Pz= -7,88 kN/m^2

Pz= 7,88 kN/m^2

Pz= 7,88 kN/m^2

Pz= -2,76 kN/m^2

Pz= -2,76 kN/m^2

Pz= 2,76 kN/m^2

Pz= 2,76 kN/m^2

Pz= -2,76 kN/m^2

Pz= 2,76 kN/m^2

Norm Eurocode-NL

Geval : GR

BG 3: horizontale gronddruk

GR: Domein vlaklast 

 Element Index Richting Type In gaten Comp.
Waarde

[kN/m2]

Domein* 4 Lokaal Lineair nee Pz1 = 2,76
Pz2 = 13,00
Pz3 = 13,00

Domein* 1 Lokaal Lineair nee Pz1 = −2,76
Pz2 = −13,00
Pz3 = −13,00

In gaten: Belasting op openingen toestaan; Comp.: Resultaatonderdeel; Waarde: waarde van de lastcomponent; 
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X

Y

Z

Pz= -3,60 kN/m^2

Norm Eurocode-NL

Geval : DR

BG 4: druklaag

DR: Domein vlaklast 

 Element Index Richting Type In gaten Comp.
Waarde

[kN/m2]

Domein 2 Lokaal Constant nee px = 0
py = 0
pz = −3,60

In gaten: Belasting op openingen toestaan; Comp.: Resultaatonderdeel; Waarde: waarde van de lastcomponent; 
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X

Y

Z

Pz= -9,00 kN/m^2

Pz= -5,00 kN/m^2

Pz= -5,00 kN/m^2

Pz= -2,50 kN/m^2

Norm Eurocode-NL

Geval : UDL-werkelijk

BG 5: UDL (werkelijk)

UDL-werkelijk: Domein vlaklast 

 Element Index Richting Type In gaten Comp.
Waarde

[kN/m2]

Domein* 2 Lokaal Constant nee px = 0
py = 0
pz = −5,00

Domein* 2 Lokaal Constant nee px = 0
py = 0
pz = −2,50

Domein* 2 Lokaal Constant nee px = 0
py = 0
pz = −9,00

Domein* 2 Lokaal Constant nee px = 0
py = 0
pz = −5,00

In gaten: Belasting op openingen toestaan; Comp.: Resultaatonderdeel; Waarde: waarde van de lastcomponent; 
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X

Y

Z

PX= -33,10 kN/m

Norm Eurocode-NL

Geval : Rem

BG 6: rembelasting

Rem: Oppervlak lijnlast 

 Richting
px

[kN/m]

py

[kN/m]

pz

[kN/m]

pm

[kNm/m]

X

[m]

Y

[m]

Z

[m]
Richting

dL

[m]

896 Globaal −33,10 0 0 0 17,620 0,400 0 - 0
−33,10 0 0 0 17,620 10,910 0 - 10,510

px, py, pz: Belastingkracht component; pm: Belastingsmoment component; X: Belasting in X-richting; Y: Belasting in Y-richting; Z: Belasting in Z-richting; 
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X

Y

Z

Pz= -88,76 kN/m^2 1

Norm Eurocode-NL

Geval : TS-1 (O)-003

BG X: TS 1 - positie X

TS-1 (O) - Vlakbelastingen (Lokaal, Verdeeld) 

 Pos. [m] u [m] a [m] b [m] F [kN]

1 0 2,000 1,300 1,300 −300,00
2 1,200 2,000 1,300 1,300 −300,00

Pos.: Positie; u: Voertuig spoorbreedte; a: Belastinglengte; b: Belastingbreedte; F: Belasting; 
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X

Y

Z

Pz= -59,17 kN/m^2

2

Norm Eurocode-NL

Geval : TS-2 (O)-009

BG X: TS 2 - positie X

TS-2 (O) - Vlakbelastingen (Lokaal, Verdeeld) 

 Pos. [m] u [m] a [m] b [m] F [kN]

1 0 2,000 1,300 1,300 −200,00
2 1,200 2,000 1,300 1,300 −200,00

Pos.: Positie; u: Voertuig spoorbreedte; a: Belastinglengte; b: Belastingbreedte; F: Belasting; 
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Belastingcombinaties
Belastinggroepen (Eurocode-NL) 

 Groep Type γG,sup γG,inf ξ γ Ψ0 Ψ1 Ψ2 Additive

1 EG+RB Permanent 1,350 0,900 0,889 ✓

2 UDL Veranderlijk 1,500 0,800 0,800 0,400 –
3 REM Veranderlijk 1,500 0,800 0,800 0,400 –
4 TS-1 (O) Bewegend 1,500 0,800 0,800 0,400 –
5 TS-2 (O) Bewegend 1,500 0,800 0,800 0,400 –

Groep: Belastinggroep; γG,sup, γG,inf, ξ, γ: ; Ψ0, Ψ1, Ψ2: Psi factor; Additive: Gelijktijdige belastinggevallen; 

Gebruiker gedefinieerde belastingcombinaties uit belastinggroepen 

 Type EG+RB UDL REM TS-1 (O) TS-2 (O)

1 UGT (b) 1,10 1,07 1,07 1,07 1,07
2 UGT (b) 0,90 1,07 1,07 1,07 1,07

Type: Type belastingcombinatie; EG+RB, UDL, REM, TS-1 (O), TS-2 (O): Belastinggroep; 

Er zijn 200 combinaties gegenereerd i.v.m. de twee separate treinlasten (10 belastinggevallen per rijstrook). Deze zijn 
niet gepresenteerd i.v.m. papierbesparing, maar kunnen op aanvraag worden aangeleverd.



AxisVM X4 R3g · Geregistreerd aan OC2 BV

Project: Herberekening 2 bruggen Leiderdorp
Constructeur: OC2 BV

Pag. 1726-10-2018Model: Raamwerkmodel dek Driegatenbrug (2018-10-26)-werkelijk gebruik.axs

Resultaten dek
Lineaire berekening

Norm Eurocode-NL

Geval : Omhullende Min

Omhullende : UGT (a, b)

E (P) : 1,10E-4

E (W) : 1,10E-4

E (Eq) : 1,28E+1

Comp. : mxD- [kNm/m]

mxD-

[kNm/m]

0

-14,7

-29,4

-44,1

-58,8

-73,5

-88,3

-103,0

-117,7

-132,4

-147,1

-161,8

-176,5

-191,2

-205,9

UGT: MxD- (langsrichting-onderzijde)

Lineaire berekening

Norm Eurocode-NL

Geval : Omhullende Min

Omhullende : UGT (a, b)

E (P) : 1,10E-4

E (W) : 1,10E-4

E (Eq) : 1,28E+1

Comp. : myD- [kNm/m]

myD-

[kNm/m]

0

-6,2

-12,5

-18,7

-24,9

-31,2

-37,4

-43,7

-49,9

-56,1

-62,4

-68,6

-74,8

-81,1

-87,3

UGT: MyD- (onderzijde-dwarsrichting)
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Lineaire berekening

Norm Eurocode-NL

Geval : Omhullende Max

Omhullende : UGT (a, b)

E (P) : 1,10E-4

E (W) : 1,10E-4

E (Eq) : 1,28E+1

Comp. : mxD+ [kNm/m]

mxD+

[kNm/m]

164,2

152,5

140,8

129,0

117,3

105,6

93,9

82,1

70,4

58,7

46,9

35,2

23,5

11,7

0

UGT: MxD+ (langsrichting-bovenzijde) (1)

Lineaire berekening

Norm Eurocode-NL

Geval : Omhullende Max

Omhullende : UGT (a, b)

E (P) : 1,10E-4

E (W) : 1,10E-4

E (Eq) : 1,28E+1

Comp. : mxD+ [kNm/m]

mxD+

[kNm/m]

164,2

152,5

140,8

129,0

117,3

105,6

93,9

82,1

70,4

58,7

46,9

35,2

23,5

11,7

0

UGT: MxD+ (langsrichting-bovenzijde) (2)
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Lineaire berekening

Norm Eurocode-NL

Geval : Omhullende Min,Max

Omhullende : UGT (a, b)

E (P) : 1,10E-4

E (W) : 1,10E-4

E (Eq) : 1,28E+1

Comp. : vxz [kN/m]

vxz

[kN/m]

297,6

258,1

218,6

179,1

139,6

100,1

60,6

21,1

-18,4

-57,9

-97,4

-136,9

-176,4

-215,9

-255,4

UGT: VEd (dwarskracht max/min) (1)

Lineaire berekening

Norm Eurocode-NL

Geval : Omhullende Min,Max

Omhullende : UGT (a, b)

E (P) : 1,10E-4

E (W) : 1,10E-4

E (Eq) : 1,28E+1

Comp. : vxz [kN/m]

Detail : Platen

vxz

[kN/m]

297,6

258,1

218,6

179,1

139,6

100,1

60,6

21,1

-18,4

-57,9

-97,4

-136,9

-176,4

-215,9

-255,4

UGT: VEd (dwarskracht max/min) (2)
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Resultaten fundering
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Lineaire berekening

Norm Eurocode-NL

Geval : Omhullende Min

Omhullende : UGT (a, b)

E (P) : 1,10E-4

E (W) : 1,10E-4

E (Eq) : 1,28E+1

Comp. : Rz [kN]

Rz

[kN]

-88,5

-110,1

-131,7

-153,3

-174,9

-196,5

-218,1

-239,7

-261,3

-282,9

-304,5

-326,1

-347,7

-369,3

-390,9

UGT: Rz (reactiekrachten)
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Vervormingen
Lineaire berekening

Norm Eurocode-NL

Geval : Omhullende Min

Omhullende : UGT (a, b)

E (P) : 1,10E-4

E (W) : 1,10E-4

E (Eq) : 1,28E+1

Comp. : eZ [mm]

eZ

[mm]

-1

-1

-2

-2

-3

-3

-4

-4

-5

-5

-6

-6

-7

-7

-8

UGT: ez = vervormingen verticaal



Driegatenbrug Leiderdorp

Bepaling doorsnedecapaciteit dek en oplegbalk

BIJLAGE C



Driegatenbrug Leiderdorp Dek ( //  rijrichting)

Onderdeel Dek (// rijrichting): MxD- = onderzijde Zonder drukwapening

Geometrie

Breedte = 1000 mm

Hoogte = 380 mm

Dekking = 35 mm (bovenzijde)

d1 = 334 mm

Dekking = 25 mm (onderzijde)

β = 0,39 -

z = 326 mm

Toegepaste wapening trekzone

Beugel/dwarswap. ø 0

Laag 1: 5,00 ø 22 nr.

Laag 2: ø nr.

As;toeg = 1901 mm²/m¹

Kruisingshoek = 90 °

As;bruikbaar = 1901 mm²/m¹

Materiaalgegevens beton

Betonkwaliteit C35/ 45

fck  = 35 N/mm²

fcd = 23 N/mm²

fctm = 3,21 N/mm²

Ecm = 34.077 N/mm²

Materiaalgegevens staal

Kwaliteit:

fyk  = 220 N/mm²

γs = 1,15 -

fyd = 191 N/mm²

Es = 200.000 N/mm²

εS = fyd / Es = 0,96 ‰

Berekening betondrukzone

xu = fyd * As;toeg / α * fcd * b

= 191 * 1901 / 0,75 * 23,3 * 1000

xu = 21 mm

xu;max = 150 mm

voldoet

Berekening normaalkracht in beton

Nc = 0,75 * 23,3 * 1000 * 21 = 364 kN

Uiterst opneembaar moment

MRd = 191 * 1901 * 326 (wap. trekzone) = 119 kNm



Driegatenbrug Leiderdorp Dek (// rijrichting)

Onderdeel

Type constructie

kcap = 1,2 -

Geometrie

Breedte = 1000 mm

Hoogte = 380 mm

Dekking = 35 mm

d1 = 340 mm

ds = 41 mm

d2 = 20 mm (diameter omhullingsbuis, aanname) (n.v.t.)

d3 = 500 mm (h.o.h. afstand voorspanning) (n.v.t.)

geïnjecteerd = ja (n.v.t.)

kanalen in rekening brengen = 0% (n.v.t.)

bw = 1000 mm/m¹ (n.v.t.)

θ = 45 ° (n.v.t.)

geprojecteerd oppervlak = 1414 mm/m¹ (n.v.t.)

bw;gem = 1000 mm/m¹

Toegepaste wapening onderzijde

Beugel/dwarswap. ø 0

Laag 1: 5 ø 22 nr. 0

Laag 2: 0 ø 0 nr. 0

As;toeg = 1901 mm²/m¹

Kruisingshoek = 90 °

As;bruikbaar = 1901 mm²/m¹

ρ1 = 0,56 %

σcp = 0,00 N/mm² (blijvende voorspankracht op doorsnede)

n = 75% (aanname aanwezige voorspankracht in beschouwde snede)

σcp = 0,00 N/mm² (n.v.t.)

Materiaalgegevens beton

Betonkwaliteit C35/ 45 fck  = 35 N/mm²

Materiaalgegevens staal

Kwaliteit: fyk  = 220 N/mm²

Formules

k = 1 + √(200 / dgem) ≤ 2,0 (d in mm.)

vmin;RBK = 0,83 kp
3/2 

k
3/2 

fck
1/2 

/ fyk
1/2

.

VRd,c (6.2.a) = [0,12 kcap k (100 ρ1 fck)
1/3

 + 0,15σcp] bw;gem d

VRd,c (6.2.b) = [vmin + 0,15σcp] bw;gem d .

Berekening

k = 1,77

vmin;RBK = 347 kN/m¹

VRd,c (6.2.a) = 233 kN/m¹ .

VRd,c (6.2.b) = 347 kN/m¹ maatgevend

Ter informatie

vmin;EC2 = 0,035 k
3/2

 fck
1/2

volgens EC 2 art. 6.2.2

vmin;EC2 = 165 kN/m¹

Bepaling dwarskrachtcapaciteit VRd,c

VRd,c = dwarskrachtcapaciteit zonder dwarskrachtwapening



Driegatenbrug Leiderdorp Dek ( L  rijrichting)

Onderdeel Dek (L rijrichting): MyD- = onderzijde Zonder drukwapening

Geometrie

Breedte = 1000 mm

Hoogte = 380 mm

Dekking = 35 mm (bovenzijde)

d1 = 317 mm

Dekking = 25 mm (onderzijde)

β = 0,39 -

z = 314 mm

Toegepaste wapening trekzone

Beugel/dwarswap. ø 22

Laag 1: 7,14 ø 12 nr.

Laag 2: ø nr.

As;toeg = 808 mm²/m¹

Kruisingshoek = 90 °

As;bruikbaar = 808 mm²/m¹

Materiaalgegevens beton

Betonkwaliteit C35/ 45

fck  = 35 N/mm²

fcd = 23 N/mm²

fctm = 3,21 N/mm²

Ecm = 34.077 N/mm²

Materiaalgegevens staal

Kwaliteit:

fyk  = 220 N/mm²

γs = 1,15 -

fyd = 191 N/mm²

Es = 200.000 N/mm²

εS = fyd / Es = 0,96 ‰

Berekening betondrukzone

xu = fyd * As;toeg / α * fcd * b

= 191 * 808 / 0,75 * 23,3 * 1000

xu = 9 mm

xu;max = 142 mm

voldoet

Berekening normaalkracht in beton

Nc = 0,75 * 23,3 * 1000 * 9 = 155 kN

Uiterst opneembaar moment

MRd = 191 * 808 * 314 (wap. trekzone) = 48 kNm



Driegatenbrug Leiderdorp Dek (onderslag)

Onderdeel Dek (onderslag): MyD = boven/onderzijde Zonder drukwapening

Geometrie

Breedte = 520 mm

Hoogte = 590 mm

Dekking = 35 mm (bovenzijde)

d1 = 546 mm

Dekking = 25 mm (onderzijde)

β = 0,39 -

z = 536 mm

Toegepaste wapening trekzone

Beugel/dwarswap. ø 0

Laag 1: 4,00 ø 19 nr.

Laag 2: ø nr.

As;toeg = 1134 mm²/m¹

Kruisingshoek = 90 °

As;bruikbaar = 1134 mm²/m¹

Materiaalgegevens beton

Betonkwaliteit C35/ 45

fck  = 35 N/mm²

fcd = 23 N/mm²

fctm = 3,21 N/mm²

Ecm = 34.077 N/mm²

Materiaalgegevens staal

Kwaliteit:

fyk  = 220 N/mm²

γs = 1,15 -

fyd = 191 N/mm²

Es = 200.000 N/mm²

εS = fyd / Es = 0,96 ‰

Berekening betondrukzone

xu = fyd * As;toeg / α * fcd * b

= 191 * 1134 / 0,75 * 23,3 * 520

xu = 24 mm

xu;max = 244 mm

voldoet

Berekening normaalkracht in beton

Nc = 0,75 * 23,3 * 520 * 24 = 217 kN

Uiterst opneembaar moment

MRd = 191 * 1134 * 536 (wap. trekzone) = 116 kNm



Driegatenbrug Leiderdorp Dek (onderslag)

Onderdeel

Type constructie

kcap = 1,2 -

Geometrie

Breedte = 520 mm

Hoogte = 590 mm

Dekking = 35 mm

d1 = 538 mm

ds = 53 mm

d2 = 20 mm (diameter omhullingsbuis, aanname) (n.v.t.)

d3 = 500 mm (h.o.h. afstand voorspanning) (n.v.t.)

geïnjecteerd = nee (n.v.t.)

kanalen in rekening brengen = 0% (n.v.t.)

bw = 520 mm/m¹ (n.v.t.)

θ = 45 ° (n.v.t.)

geprojecteerd oppervlak = 735 mm/m¹ (n.v.t.)

bw;gem = 520 mm/m¹

Toegepaste wapening onderzijde

Beugel/dwarswap. ø 8

Laag 1: 4,00 ø 19 nr.

Laag 2: ø nr.

As;toeg = 1134 mm²/m¹

Kruisingshoek = 90 °

As;bruikbaar = 1134 mm²/m¹

ρ1 = 0,41 %

σcp = 0,00 N/mm² (blijvende voorspankracht op doorsnede)

n = 75% (aanname aanwezige voorspankracht in beschouwde snede)

σcp = 0,00 N/mm² (n.v.t.)

Materiaalgegevens beton

Betonkwaliteit C35/ 45 fck  = 35,0 N/mm²

Materiaalgegevens staal

Kwaliteit: ST37 191 fyk  = 220 N/mm²

Formules

k = 1 + √(200 / dgem) ≤ 2,0 (d in mm.)

vmin;RBK = 0,83 kp
3/2 

k
3/2 

fck
1/2 

/ fyk
1/2

.

VRd,c (6.2.a) = [0,12 kcap k (100 ρ1 fck)
1/3

 + 0,15σcp] bw;gem d

VRd,c (6.2.b) = [vmin + 0,15σcp] bw;gem d .

Berekening

k = 1,61

vmin;RBK = 248 kN

VRd,c (6.2.a) = 157 kN .

VRd,c (6.2.b) = 248 kN maatgevend

Ter informatie

vmin;EC2 = 0,035 k
3/2

 fck
1/2

volgens EC 2 art. 6.2.2

vmin;EC2 = 118 kN

Bepaling dwarskrachtcapaciteit VRd,c

VRd,c = dwarskrachtcapaciteit zonder dwarskrachtwapening
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Belastingcombinaties
Belastinggroepen (Eurocode-NL) 

 Groep Type γG,sup γG,inf ξ γ Ψ0 Ψ1 Ψ2 Additive

1 EG+RB Permanent 1,350 0,900 0,889 ✓

2 UDL Veranderlijk 1,500 0,800 0,800 0,400 –
3 REM Veranderlijk 1,500 0,800 0,800 0,400 –
4 TS-1 (O) Bewegend 1,500 0,800 0,800 0,400 –
5 TS-2 (O) Bewegend 1,500 0,800 0,800 0,400 –

Groep: Belastinggroep; γG,sup, γG,inf, ξ, γ: ; Ψ0, Ψ1, Ψ2: Psi factor; Additive: Gelijktijdige belastinggevallen; 

Gebruiker gedefinieerde belastingcombinaties uit belastinggroepen 

 Type EG+RB UDL REM TS-1 (O) TS-2 (O)

1 UGT (b) 1,00 0,94 0,94 0,94 0,94
2 UGT (b) 0,90 0,94 0,94 0,94 0,94

Type: Type belastingcombinatie; EG+RB, UDL, REM, TS-1 (O), TS-2 (O): Belastinggroep; 

Er zijn 200 combinaties gegenereerd i.v.m. de twee separate treinlasten (10 belastinggevallen per rijstrook). Deze zijn 
niet gepresenteerd i.v.m. papierbesparing, maar kunnen op aanvraag worden aangeleverd.
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Resultaten dek
Lineaire berekening

Norm Eurocode-NL

Geval : Omhullende Min

Omhullende : UGT (a, b)

E (P) : 1,10E-4

E (W) : 1,10E-4

E (Eq) : 1,28E+1

Comp. : mxD- [kNm/m]

mxD-

[kNm/m]

0

-13,0

-26,1

-39,1

-52,2

-65,2

-78,3

-91,3

-104,4

-117,4

-130,5

-143,5

-156,5

-169,6

-182,6

UGT: MxD- (langsrichting-onderzijde)

Lineaire berekening

Norm Eurocode-NL

Geval : Omhullende Min

Omhullende : UGT (a, b)

E (P) : 1,10E-4

E (W) : 1,10E-4

E (Eq) : 1,28E+1

Comp. : myD- [kNm/m]

myD-

[kNm/m]

0

-5,5

-11,0

-16,5

-22,0

-27,5

-33,0

-38,5

-44,0

-49,5

-55,0

-60,5

-66,0

-71,5

-77,0

UGT: MyD- (onderzijde-dwarsrichting)
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Lineaire berekening

Norm Eurocode-NL

Geval : Omhullende Max

Omhullende : UGT (a, b)

E (P) : 1,10E-4

E (W) : 1,10E-4

E (Eq) : 1,28E+1

Comp. : mxD+ [kNm/m]

mxD+

[kNm/m]

146,8

136,3

125,9

115,4

104,9

94,4

83,9

73,4

62,9

52,4

42,0

31,5

21,0

10,5

0

UGT: MxD+ (langsrichting-bovenzijde) (1)

Lineaire berekening

Norm Eurocode-NL

Geval : Omhullende Max

Omhullende : UGT (a, b)

E (P) : 1,10E-4

E (W) : 1,10E-4

E (Eq) : 1,28E+1

Comp. : mxD+ [kNm/m]

mxD+

[kNm/m]

146,8

136,3

125,9

115,4

104,9

94,4

83,9

73,4

62,9

52,4

42,0

31,5

21,0

10,5

0

UGT: MxD+ (langsrichting-bovenzijde) (2)
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Lineaire berekening

Norm Eurocode-NL

Geval : Omhullende Min,Max

Omhullende : UGT (a, b)

E (P) : 1,10E-4

E (W) : 1,10E-4

E (Eq) : 1,28E+1

Comp. : vxz [kN/m]

vxz

[kN/m]

265,8

230,6

195,5

160,3

125,1

89,9

54,7

19,6

-15,6

-50,8

-86,0

-121,2

-156,4

-191,5

-226,7

UGT: VEd (dwarskracht max/min) (1)

Lineaire berekening

Norm Eurocode-NL

Geval : Omhullende Min,Max

Omhullende : UGT (a, b)

E (P) : 1,10E-4

E (W) : 1,10E-4

E (Eq) : 1,28E+1

Comp. : vxz [kN/m]

Detail : Platen

vxz

[kN/m]

265,8

230,6

195,5

160,3

125,1

89,9

54,7

19,6

-15,6

-50,8

-86,0

-121,2

-156,4

-191,5

-226,7

UGT: VEd (dwarskracht max/min) (2)
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Resultaten fundering
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Lineaire berekening

Norm Eurocode-NL

Geval : Omhullende Min

Omhullende : UGT (a, b)

E (P) : 1,10E-4

E (W) : 1,10E-4

E (Eq) : 1,28E+1

Comp. : Rz [kN]

Rz

[kN]

-79,8

-99,0

-118,2

-137,4

-156,5

-175,7

-194,9

-214,1

-233,3

-252,5

-271,7

-290,9

-310,1

-329,2

-348,4

UGT: Rz (reactiekrachten)
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Vervormingen
Lineaire berekening

Norm Eurocode-NL

Geval : Omhullende Min

Omhullende : UGT (a, b)

E (P) : 1,10E-4

E (W) : 1,10E-4

E (Eq) : 1,28E+1

Comp. : eZ [mm]

eZ

[mm]

-1

-1

-2

-2

-3

-3

-3

-4

-4

-5

-5

-6

-6

-6

-7

UGT: ez = vervormingen verticaal
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1 INLEIDING 

In opdracht van De Aquanoom B.V. heeft Nebest B.V. een onderzoek uitgevoerd aan de betonnen 
delen van de Driegatenbrug, die loopt over de Dwarswatering ter hoogte van de Zijldijk te Leiderdorp 
(kunstwerk B022).  
 
De Aquanoom wil een constructieve herberekening van de brug uitvoeren, waarvoor aanvullende 
informatie achterhaald dient te worden over voornamelijk de wapeningsconfiguratie en de beton-
kwaliteit. Nebest heeft een inspectie en onderzoek uitgevoerd om de benodigde gegevens voor een 
constructieve herberekening te kunnen aanleveren. Daarnaast is een visuele controle uitgevoerd, 
waarbij eventueel aanwezige schademechanismen in kaart zijn gebracht. 
 
Het onderzoek is uitgevoerd op 17 augustus 2018 door heren E. Cavusoglu, M. Reinders en B.P. van 
Beers. Ten tijde van dit onderzoek was het droog weer met een temperatuur van circa 20 ºC. 
 

 Foto 1.1: Zijaanzicht Driegatenbrug te Leiderdorp.  
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2 GEGEVENS CONSTRUCTIE 

Er zijn aan Nebest geen documenten van de brug beschikbaar gesteld om een oriënterend dossier-
onderzoek uit te voeren naar de opbouw van de constructie en bijzonderheden die in de loop van de 
tijd zijn voorgekomen. Onderstaande gegevens zijn dan ook opgenomen in het werk.  
 
De Driegatenbrug bestaat uit verschillende betonnen onderdelen, waaronder een brugdek, twee 
tussensteunpunten (balken en kolommen) en twee landhoofden. 
 
Over het brugdek, dat een oppervlak heeft van circa 250 m2, is ter plaatse van de rijbaan asfalt aan-
gebracht met een onbekende dikte. De dikte van het brugdek varieert. Aan de zuidoostzijde onder het 
trottoir is een deel van de vloer minder dik, namelijk circa 115 mm dik. Ter plaatse van het trottoir is 
straatwerk (baksteendikte 80 mm) aanwezig op een zandbed van circa 80 m mm dik. Er is een sepa-
rate laag beton gesitueerd op het constructieve brugdek van tenminste 125 mm tot 195 mm (gemeten 
in het werk).  
 
Het exacte bouwjaar van de constructie is niet bekend, maar wordt geschat rond 1935 – 1940.  
 
Bouwkundige tekeningen zijn niet in het bezit van Nebest. Ontwerpeisen zijn niet bekend. 
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3 WERKWIJZE 

3.1 Algemeen 

Overeenkomstig de offerte zijn de volgende onderzoeken aan de brug uitgevoerd, zowel destructief 
als niet-destructief: 
 

• Bepalen wapeningsconfiguratie 

• Bepalen staalkwaliteit 

• Bepalen fysische en chemische betoneigenschappen 
 
Tevens is de constructie onderworpen aan een ‘Toestandsinspectie’ conform CUR-Aanbeveling 117. 
Hiervoor zijn alle schademechanismen in kaart gebracht en zijn oppervlakken afgeklopt voor detectie 
van losse betondelen.  
 
De boorgaten en opengehakte delen zijn nadien gerepareerd met een cementgebonden krimparme 
reparatiemortel conform CUR-Aanbeveling 118 - klasse RE. Er zijn meerdere onderzoeken uitgevoerd 
per boorkern. De locaties van het destructieve onderzoek zijn weergegeven in de overzichtstekening 
in bijlage 1 en foto’s van de boorkernen zijn opgenomen in bijlage 2. 
 

3.2 Bepalen wapeningsconfiguratie 

De wapeningsconfiguratie is bepaald van de onderzijde van het brugdek en van de balken, waarbij 
onderscheid wordt gemaakt in de volgende aspecten: 
 

• Hart-op-hart-afstand 

• Betondekking 

• Wapeningsdiameter 

• Wapeningsprofilering 
 
Bij dit onderzoek is gebruikgemaakt van een Hilti PS 200 Ferroscan. Een Ferroscan werkt met een 
elektromagnetisch signaal en is geschikt voor de positie-, diepte- en diameterbepalingen van wape-
ningsstaven in beton. De maximale detectiediepte bedraagt ± 10 cm. Daarnaast is gebruikgemaakt 
van een Hilti PS 1000 Betonradar. Een Betonradar werkt met een hoogfrequent geluidssignaal en is 
geschikt voor alleen de positie- en dieptebepaling van wapeningsstaven. De maximale detectiediepte 
van de Betonradar bedraagt ± 30 cm.  
 

3.3 Bepalen staaleigenschappen 

Voor de bepaling van de staalkwaliteit van de conventionele wapening van de onderzijde van het 
brugdek zijn twee staven met een lengte van circa 40 cm uit de constructie gehaald. De treksterkte is 
bepaald conform NEN-EN-ISO 6892-1. Op basis van de laboratoriumresultaten is de sterkteklasse 
van het wapeningsstaal bepaald overeenkomstig de voorschriften in NEN-EN 1990 bijlage D. Foto’s 
van de staven staan weergegeven in bijlage 3. 
 
In verband met de ligging van de dwarswapening boven de hoofdwapening was het niet mogelijk 
dwarswapening uit de constructie te halen zonder diverse hoofdwapeningsstaven door te zagen. 
Daarom is in overleg met De Aquanoom besloten de bepaling van de staalkwaliteit van de dwars-
wapening achterwege te laten en is één extra staaf van de hoofdwapening beproefd.    
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3.4 Bepalen betoneigenschappen 

Druksterkte 
 
Uit de bovenzijde van het brugdek zijn zes betonkernen geboord met een diameter van 100 mm om 
hiervan de betondruksterkte te bepalen. De betonkernen zijn in het laboratorium op maat gezaagd en 
geslepen en vervolgens is met behulp van een drukbank de druksterkte van de betonmonsters be-
paald. De voorbewerking en druksterktebepaling is uitgevoerd conform NEN-EN 12504-1 en NEN-EN 
12390-3. 
 
Splijttreksterkte 
 
Uit de bovenzijde van het brugdek zijn drie betonkernen geboord met een diameter van 100 mm om 
hiervan de splijttreksterkte te bepalen. De betonkernen zijn in het laboratorium op maat gezaagd en 
daarna is met behulp van hulpstukken en een drukbank de splijttreksterkte van het betonmonster be-
paald. De bepaling van de splijttreksterkte is uitgevoerd conform NEN-EN 12390-6. 
 
Bepalen chloridegehalte  
 
Uit de bovenzijde van het brugdek zijn zes betonkernen geboord met een diameter van 100 mm om 
hiervan het chloridegehalte te bepalen. Van de kernen is op drie variërende dieptes het chloride-
gehalte bepaald in overeenstemming met de voorschriften van de Bouwdienst Rijkswaterstaat, zoals 
vastgelegd in BSW-rapport 96-01. De bepaling geschiedt door middel van de ISESAM-methode. Deze 
methode komt overeen met de bepaling door middel van directpotentiometrie met standaardadditie 
volgens voornoemd BSW-rapport.  
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4 VISUELE INSPECTIE 

4.1 Omschrijving visuele inspectie 

• Op diverse locaties ter plaatse van de balken en kolommen onder het brugdek is afgedrukt beton 
waargenomen, al dan niet met blootliggende gecorrodeerde wapening. Op enkele locaties is 
reductie van de staafdiameter geconstateerd.  

• Ter plaatse van de balken, kolommen, landhoofden en onder- en diktekant van het brugdek zijn 
plaatselijke tot volledig dekkende reparatiedelen waargenomen. Het gaat hierbij om een cement-
gebonden reparatiemortel, vermoedelijk spuitbeton. De reparatiemortel is niet voorbij de wape-
ning aangebracht. 

• Ter plaatse van de landhoofden is de reparatiemortel van circa 20 mm (of extra dekkingslaag) op 
diverse locaties losgelaten.  

• Ter plaatse van de onderdelen waar de wapening is vrijgehakt, is te zien dat deze wapening licht 
tot sterk gecorrodeerd is. Zie foto 4.10, waar de hoofdwapening aan de onderzijde van het brug-
dek sterk gecorrodeerd is. Het betreft een locatie waar geen losse betondelen aanwezig waren. 

• Ter plaatse van de bovenzijde zijn aan beide zijden scheuren in het asfalt aanwezig ter hoogte 
van de landhoofden die lopen over de breedte van het dek. 

• Naast het als eerste genoemde punt zijn er geen schademechanismen en/of bijzonderheden 
waargenomen aan de bovenzijde van het dek (asfalt). 

 

4.2 Overige constateringen 

• Om na te gaan of er stootplaten aanwezig zijn, is ter plaatse van de voet van het landhoofd aan 
de noordwestzijde de bermgrond vlak naast het asfalt verwijderd tot circa 1 meter diepte. Hierbij 
is geen stootplaat aangetroffen. Ook is hier een spits voorwerp de grond ingestoken (richting de 
rijbaan) ter detectie van een stootplaat, maar ook met deze methode is niets aangetroffen. Het is 
niet mogelijk geweest een kernboring uit te voeren haaks op het wegdek om een eventueel aan-
wezige stootplaat te kunnen aantonen.    

• Bij alle zes de boorkernen is een separate betonnen laag aangetroffen bovenop het constructieve 
brugdek. Deze laag is visueel beoordeeld en lijkt van een zeer slechte kwaliteit. Ook tijdens het 
boren spoelde het de cementsteen licht tot vrij sterk uit, wat impliceert dat de druksterkte zeer 
laag is. Er is geen wapening aangetroffen in deze laag.   
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4.3 Foto’s visuele inspectie 

Foto 4.1: Overzicht brugdek met scheurvorming 
voet van brugdek (aangegeven met pijltje).  

Foto 4.2: Verwijderd straatwerk en zandbed voor 
onderzoek bovenzijde brugdek. 

Foto 4.3: Afgedrukt beton met blootliggende 
gecorrodeerde wapening balk.   

Foto 4.4: Scheur/losse betonschol ter plaatse van 
onderzijde balk aan de zuidoostzijde. 

Foto 4.5: Afgedrukt beton met blootliggende ge-
corrodeerde wapening balk aan de zuidoost-
zijde.  

Foto 4.6: Deels verdwenen betonlaag (± 20 mm) 
ter plaatse van landhoofd onder brugdek.  
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Foto 4.7: Afgedrukt beton met blootliggende ge-
corrodeerde wapening ter plaatse van kolom 
vlak onder balk.  

Foto 4.8: Afgedrukt beton met blootliggende ge-
corrodeerde wapening ter plaatse van kolom vlak 
onder balk. 

Foto 4.9: Onderaanzicht deel brugdek met een 
dunnere vloerdoorsnede.   

Foto 4.10: Gecorrodeerde wapening ter plaatse 
van locatie 2 aan onderzijde van brugdek waar 
staaf is uitgehakt. 
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5 MEETRESULTATEN 

5.1 Betondekking 

In onderstaande tabel zijn de resultaten van de minimale betondekkingsmetingen weergegeven 
bepaald op niet-destructieve wijze. Hierbij zijn per meetlocatie de aantallen gemeten staven weer-
gegeven evenals de minimale, maximale en gemiddelde dekking, de standaardafwijking en de 
statistische ondergrens van 95%. De dekkingsmetingen zijn inclusief extra aangebrachte 
betonlaag. 
 

onderdeel locatie gemeten betondekking 

  [mm] 

  stuks min. max. gem. s.a. 95 %-grens 

onderzijde dek tussen steunpunt B – C 18 40 53 45 3 40 

onderzijde dek tussen steunpunt C – D  37 35 59 40 4 33 

zijkant balk steunpunt C 7 39 50 44 4 37 

onderzijde balk steunpunt B 5 41 46 44 2 41 

onderzijde balk steunpunt C 4 49 59 53 3 48 

bovenzijde balk steunpunt C 4 35 40 37 2 34 

onderzijde dek t.p.v. dunne doorsnede 35 11 23 18 2 15 

s.a : : standaardafwijking. 

95 %-grens : : statistisch bepaalde ondergrens waarboven 95% van de betondekking zich bevindt.  
    Berekening 95 %-grens = gem. - (1,64*s.a.). 

Tabel 5.1: Resultaten betondekking 
 
In de onderstaande tabel staat de betondekking weergegeven op de wapening van de geboorde 
kernen van de bovenzijde van het constructieve brugdek. 
 

kern onderdeel staafdiameter gemeten betondekking corrosie aanwezig 

  [mm] [mm] ja/nee 

1 bovenzijde dek 10 60 nee 

2 bovenzijde dek 22 (2x) 30 nee 

2 bovenzijde dek 12 50 nee 

3 bovenzijde dek ? 58 nee 

4 bovenzijde dek 22 33 nee 

4 bovenzijde dek 10 56 nee 

5 bovenzijde dek 22 44 nee 

5 bovenzijde dek 10 65 nee 

6 bovenzijde dek 20 (2x) 34 nee 

6 bovenzijde dek 12 57 nee 

6 bovenzijde dek 20 120 nee 

Tabel 5.2: Resultaten betondekking op wapening in kernen 
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5.2 Wapeningsconfiguratie  

onderdeel locatie type wapening staafdiameter 
geprofileerd/

glad 

h.o.h. 

afstand 

aantal 

staven 

   [mm]  [mm]  

onderzijde dek vloerveld hoofd 22 glad ± 100 - 

onderzijde dek t.p.v. balk hoofd 22 glad ± 200 - 

onderzijde dek t.p.v. landhoofd hoofd 22 glad ± 100 - 

onderzijde dek 
tussen steunpunt C – 

D  
beugel 12 glad ± 140 - 

onderzijde balk steunpunt C hoofd 19 glad - 4 

bovenzijde balk steunpunt C hoofd 19 glad - 4 

zijkant balk steunpunt C beugel 8 glad ± 250 - 

bovenzijde dek steunpunt C hoofd 20 glad ± 200  

bovenzijde dek t.p.v. veld  hoofd 20 glad ± 100  

onderzijde dek  
t.p.v. dunne 
doorsnede 

hoofd 10 glad ±100  

onderzijde dek 
t.p.v. dunne 
doorsnede 

verdeel 8 glad ±250  

bovenzijde dek 
t.p.v. dunne 
doorsnede 

hoofd 10 glad onbekend  

bovenzijde dek 
t.p.v. dunne 
doorsnede 

verdeel 8 glad ±250  

Tabel 5.3: Resultaten wapeningsconfiguratie 
 
Een schematische weergave van de wapeningsconfiguratie aan de onderzijde van het brugdek is 
gegeven in figuur 5.2.   
 

Figuur 5.1: Wapeningsconfiguratie onderzijde brug  



 
 
Titel : Driegatenbrug te Leiderdorp 
 
Rapportnummer : 35105-2 12 
 

 
 
 

 
Figuur 5.2: Wapeningsconfiguratie dwarsdoorsnede balk 
 

5.3 Staalkwaliteit 

Van de hoofdwapening aan de onderzijde van het brugdek zijn twee wapeningsstaven uit de 
constructie genomen en beproefd op treksterkte.  
 

eigenschappen resultaten beproevingen 

staaf locatie diameter 
vloei-/0,2-rekgrens 

(Re) 
treksterkte (Rm) Rm/Re rek A5 rek Agt 

  [mm] [N/mm2] [N/mm2] [-] [%] [%] 

1 tussen steunpunt C – D  21,7 213 342 1,61 34,3 18,3 

2 tussen steunpunt C – D  21,8 255 361 1,42 36,9 24,6 

rek A5 : : breukrek, gemeten over 5 maal de diameter. 

rek Agt : : rek bij maximale belasting. 

Opmerking:  

 

: : staaf 2 schoot net voor bezwijken uit de klem. Aangegeven treksterkte is dus mogelijk nog 
wat 
    conservatief. Staaf is hierna nog tot bezwijken beproefd.                  

Tabel 5.4: Resultaten treksterkte staal 
 
Zie bijlage 4 voor het bijbehorende spanning-rekdiagram. 
 

5.4 Druksterkte  

eigenschappen resultaten beproevingen bezwijkpatroon 

kern onderdeel diameter vol. massa druksterkte  

  [mm] [kg/m3] [N/mm2]  

1 bovenzijde dek 94 2360 66,6 normaal 

2 bovenzijde dek 94 2340 59,5 normaal 

3 bovenzijde dek 94 2340 65,9 normaal 

4 bovenzijde dek 94 2370 67,0 normaal 

5 bovenzijde dek 94 2320 59,5 normaal 

6 bovenzijde dek 96 2340 59,4 normaal 

*) proefstuk bevat staal, de volumieke massa is gecorrigeerd. 
 

Tabel 5.5: Resultaten druksterkte 
 

Normaal beton met toeslagmateriaal rivierzand/-grind heeft een volumieke massa tussen de  

2350 kg/m³ en 2450 kg/m³. 
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5.5 Splijttreksterkte 

eigenschappen resultaten beproevingen 

kern onderdeel diameter lengte splijttreksterkte 

  [mm] [mm] [N/mm2] 

1 bovenzijde dek 94 99 4,66 

2 bovenzijde dek 94 98 4,09 

3 bovenzijde dek 94 99 5,28 

Tabel 5.6: Resultaten splijttreksterkte 
 

5.6 Chloridegehalte 

kern onderdeel diepte chloridegehalte t.o.v. cementmassa 

  [mm] [%] 

1 bovenzijde dek 10-20 0,4 

1 bovenzijde dek 20-30 0,2 

1 bovenzijde dek 30-40 0,2 

2 bovenzijde dek 10-20 0,4 

2 bovenzijde dek 20-30 0,3 

2 bovenzijde dek 30-40 0,3 

3 bovenzijde dek 10-20 0,5 

3 bovenzijde dek 20-30 0,3 

3 bovenzijde dek 30-40 0,3 

4 bovenzijde dek 10-20 0,3 

4 bovenzijde dek 20-30 0,3 

4 bovenzijde dek 30-40 0,3 

5 bovenzijde dek 10-20 0,3 

5 bovenzijde dek 20-30 0,3 

5 bovenzijde dek 30-40 0,3 

6 bovenzijde dek 10-20 0,4 

6 bovenzijde dek 20-30 0,3 

6 bovenzijde dek 30-40 0,3 

Tabel 5.7: Resultaten chloridegehalte 
 

Opmerking: 
Het chloridegehalte is bepaald van de bovenzijde van het constructieve brugdek. De separate be-
tonnen laag die aanwezig is op dit brugdek, is niet meegenomen in het chlorideonderzoek. In deze 
laag is ook geen wapening aangetroffen.  
 
De in de norm NEN-EN-206-1 gestelde grenswaarde voor het maximaal toelaatbare percentage 
chloride in beton met conventionele wapening ligt op 0,4% ten opzichte van de cementmassa. In de 
literatuur wordt voor wat betreft chloridepercentages over het algemeen uitgegaan van het volgende: 
 

• Bij waarden kleiner dan 0,4% m/m ten opzichte van het cementgewicht is de kans op schade door 
chloride geïnitieerde wapeningscorrosie verwaarloosbaar. 

• Bij chloridegehaltes tussen 0,4% tot 1,0% m/m ten opzichte van het cementgewicht bestaat een 
reële kans op wapeningscorrosie. Het daadwerkelijke optreden van corrosie wordt hier nog voor 
een deel bepaald door andere factoren, zoals de kwaliteit van de dekking, carbonatatie van het 
beton en voldoende aanwezigheid van vocht en zuurstof. 

• Bij gehaltes hoger dan 1,0% m/m ten opzichte van het cementgewicht is het (op termijn) ontstaan 
van door chloride geïnitieerde wapeningscorrosie nagenoeg zeker.  
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6 CONCLUSIE EN AANBEVELING 

6.1 Aangetroffen schademechanismen 

De steunpunten verkeren in een slechte staat. Op diverse locaties is afgedrukt beton (of reparatie) 

waargenomen met blootliggende gecorrodeerde wapening. Plaatselijk is de staafdiameter van de 

wapening sterk afgenomen. Ook is bij het destructieve onderzoek aan de onderzijde van het brugdek 

sterke corrosie aan de hoofdwapening aangetroffen. De balken, landhoofden en onderzijde brugdek 

lijken integraal te zijn overlaagd met spuitbeton van circa 20 mm. Het is bij Nebest niet bekend of dit is 

gedaan voor extra betondekking en hiermee extra bescherming, als reparatie of een combinatie hier-

van. Ter plaatse van de landhoofden is deze extra laag op veel locaties reeds verdwenen.  

 

Wij adviseren een nader onderzoek uit te laten voeren naar de betonnen onderdelen ter plaatse van 

de onderzijde van het brugdek. Dit onderzoek dient zich voornamelijk te richten op de kolommen en 

balken. Er dient te worden achterhaald wat de oorzaak van de schade is (door carbonatatie- en/of 

chloride geïnitieerde wapeningscorrosie). Overige zaken, zoals een dossieronderzoek, schadeomvang 

en betondekkingen op de wapening, worden dan eveneens meegenomen. Alleen aan de hand van de 

onderzoeksresultaten kunnen passende herstelmaatregelen worden opgesteld om een gewenste 

levensduur te kunnen garanderen.  

 

Ter plaatse van de onderzijde van het brugdek is bij het opengehakte deel sterk gecorrodeerde hoofd-

wapening aangetroffen (zie foto 4.10). Er zijn verder geen losse delen waargenomen of geconstateerd 

ter plaatse van de onderzijde van het brugdek. Het is dus goed mogelijk dat een groot deel van de 

staven licht tot sterk gecorrodeerd is, zonder dat dit heeft geleid tot het afdrukken van beton. Wellicht 

is de laag spuitbeton aangebracht om de reeds gecorrodeerde wapening te beschermen tegen 

verdere corrosie. In ieder geval dient bij de constructieve herberekening rekening te worden gehouden 

met diameterafnames van alle betonnen onderdelen. 

 

6.2 Chloridegehalte bovenzijde brugdek 

Het chloridegehalte dat is gemeten aan de bovenzijde van het brugdek (constructiebeton) overschrijdt 

maar op één locatie (diepte 10 tot 20 mm) de maximale grenswaarde van 0,4% ten opzichte van de 

cementmassa met 0,1%. Gezien de betondekking op de wapening die is gemeten van de geboorde 

kernen, bestaat er op dit moment geen gevaar voor door chloride geïnitieerde wapeningscorrosie. Dit 

wordt ondersteund door het feit dat er geen corrosie aan de wapening is aangetroffen.  
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Bijlage 1 Overzichtstekening locaties destructief onderzoek 
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Bijlage 2 Foto’s boorkernen 
 
 

Boorkern 1  
 

Beschrijving opbouw 
 
o constructiebeton 
o separate laag beton bovenzijde (140 mm) 
 

Boorkern 2  
 

Beschrijving opbouw 
 
o constructiebeton 
o separate laag beton bovenzijde (130 mm) 
 

Boorkern 3  
 

Beschrijving opbouw 
 
o constructiebeton 
o separate laag beton bovenzijde (125 mm) 
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Boorkern 4  
 

Beschrijving opbouw 
 
o constructiebeton 
o separate laag beton bovenzijde (195 mm) 
 

Boorkern 5 
 

Beschrijving opbouw 
 
o constructiebeton 
o separate laag beton bovenzijde (120 mm) 
 

Boorkern 6 
 

Beschrijving opbouw 
 
o constructiebeton 
o separate laag beton bovenzijde (140 mm) 
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Bijlage 3 Foto’s wapeningsstaven 
 
 
 

Wapeningsstaaf 1  Wapeningsstaaf 2 
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Bijlage 4 Spanning rek-trekdiagram 
 
 

 
 
Groene lijn : staaf 1 
Paarse lijn : staaf 2 
Overige lijnen : niet behorende tot dit project 
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