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1 Inleiding 

Deze rapportage vormt product SVO.03  zoals omschreven in de Bouwteamovereenkomst, 

Bijlage I van de Ontwikkeling bio-based composiet fietsbrug Ritsumasyl (16-24-WN 16-50-

WN) en het bijbehorend stroomschema. Het constructief schetsontwerp op SVO niveau op 

basis van het verkennend onderzoek wordt hier weergegeven. Bij het SVO schetsontwerp 

zijn de vigerende Eurodes gehanteerd aangevuld met eisen uit het contract:  

 

 

 

Tijdens het keuzeproces van het type brug met de Provincie, de afstemming met nautische 

zaken en het Waterschap, en het overleg met de architect zijn de afmetingen, vorm en 

overspanning van de brug steeds verder gewijzigd. Aanvankelijk was een bio-based brug 

met een overspanning van 17,5 m voorzien (doorvaartbreedte 17 m), waarbij de overige 

brugdelen in conventionele materialen uitgevoerd zouden worden. Dit concept had echter 

als ongewenst neveneffect dat twee remmingswerken nodig zouden zijn die de kosten van 

de brug sterk opdreven. Om dit te vermijden is naar mogelijkheden gezocht om de 

overspanning van de brug te vergroten. Ook is de oever aangepast, zodat de pijler op de 

oever kon staan zonder remmingwerk, terwijl de doorvaartbreedte wel 17 m bleef.  

 

Uit het keuzeproces is een asymmetrische draaibrug als meest geschikte ontwerp naar 

voren gekomen met een overspanning van 22 m over het water en van 16,5 m bij het 

contradeel. De architect heeft vervolgens voorgesteld ook de vaste brug in bio-based 

materiaal uit te voeren, zodat het bio-based karakter van de brug beter tot zijn recht komt. 

Tenslotte is een lichte toog aangebracht om een betere inpassing aan de bestaande 

situatie (woning Mw. Bouwma) mogelijk te maken. 

 

Voor het constructief schetsontwerp van de bio-based brug is met name de toename van 

de overspanning van 17,5 m naar 22 m een belangrijke stap geweest. De toename van de 

overspanning is mogelijk gemaakt door de brug op drie steunpunten te leggen en de 

hoogte te vergroten van 0,8 m naar 1,0 m. Deze stap wordt hier nader toegelicht. 

 

Een zware belasting voor de brug vormt aanvaring door een schip. Ook dit geval is hier in 

eerste benadering ingeschat 
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2 Eerste inschatting bio-based brug  

Uitgangspunten voor deze inschatting: 

1. Overspanning L = 17,5 m 

2. Brugbreedte B = 4 m 

3. Hoogte: H = 800 mm 

4. Vrij opgelegd in gesloten toestand 

5. Aan één zijde ingeklemd in open toestand 

6. E-modulus vlascomposiet ca. 80 % van glascomposiet (50 vol. %) 

 

Ontwerpresultaat: 

1. Ontwerp voldoet aan sterkte en trillingseisen (JRC Rapport) in gesloten toestand. 

2. Ontwerp voldoet aan doorbuigingseis L/300. 

3. Gewicht vlascomposiet val: 7142 kg  7142 kg /17,5 m / 4 m = 102 kg/m
2
 

4. Gewicht topcoat: 57 kg 

5. Gewicht slijtlaag  5 mm: 9,4 kg/m
2
  656 kg 

6. Gewicht leuningen: 2 x 40 kg/m = 80 kg/m  1400 kg 

7. Totaal eigengewicht: 7142 kg + 57 kg + 656 kg + 1400 kg = 9255 kg  9245/17,5/4 = 

132 kg/m
2
 

 

Doorbuiging onder GV = 4,526 kN/m
2
 in gesloten toestand: 47,6 mm  L/367 

 

Doorbuiging onder EG = 1,295 kN/m
2
 in open toestand: 129,6 mm  2L/270 

 

Verbeteropties: 

- Meer hoogte vermindert de doorbuiging kwadratisch. 

- Meer laminaatdikte vermindert de doorbuiging lineair. 

 

De berekeningsinvoer en -uitvoer is in Bijlage 1 – Eerste inschatting bio-based brug - 

opgenomen. 
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3 Asymmetrische bio-based draaibrug  

Beschouwd wordt de asymmetrische draaibrug 1B met draaipunt op de kant. 

De overspanning van het val is 22 m en de overspanning van het contradeel is 16,5 m, 

zoals weergegeven op onderstaande tekening nr. 414942-C-004. 

 

 

 

 

 

 

Vergelijkingsbasis is het val met 17,5 m overspanning dat op twee punten is opgelegd. 

De breedte van het val is 4 m. Dit val heeft een hoogte van 800 mm en weegt 9245 kg 

ofwel 132 kg/m
2
. Het val buigt 50 mm door onder 5 kN/m

2
 GV. Het val heeft een 

eigenfrequentie van 3,53 Hz met eigen gewicht en 1,25 kN/m
2
 GV. Het val voldoet aan de 

comforteisen volgens JRC Report:  CL1, CL1, CL2, CL3, CL3. Dit zijn versnellingseisen, 

om deze te handhaven in de nu voorliggende situatie moet zowel de doorbuiging als de 

eigenfrequentie gehandhaafd worden ( a = (2πf)
2
 x δ ). In de berekeningen is de invloed 

van de afschuifvervorming verwaarloosd. Verder zijn alle berekeningen gedaan met 

aangenomen waarden voor sterkte en stijfheid voor bio-based composiet.  
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De asymmetrische draaibrug is een ligger over drie steunpunten. Voor de statische 

berekening werkt dit gunstig voor de doorbuiging van het val over de 22 m. Voor de 

dynamische berekening van trillingen en comforteisen pakt het minder gunstig uit. Volgens 

deze berekening (zie NEN-EN 1991-1+C1:2011/NB:2011) moet de dynamische belasting 

aangebracht worden in de vervormingsrichting van het val, zie hieronder. Dat betekent hier 

dat als het val omlaag beweegt en het contradeel omhoog, dat de belasting op het 

contradeel dus omhoog moet aangebracht worden. 

 

Om in deze situatie dynamisch goed te kunnen functioneren, moeten de twee oplegpunten 

aan de einden verticaal vastgehouden worden, of als zodanig beschouwd mogen worden. 

Indien bijvoorbeeld het linker punt loskomt, wordt de trilling voor het val een stuk 

ongunstiger. In de praktijk zit links bij het oplegpunt het contragewicht dat hier een 

positieve rol vervult. Voor het definitieve ontwerp moet dit punt goed onderzocht worden. 

Hier wordt aangenomen dat de oplegpunten aan beide einden verticaal vast zitten. Voor de 

omrekening van de brug op twee steunpunten naar de draaibrug op drie steunpunten zie 

Bijlage 2 – Van brug op 2 steunpunten naar draaibrug op 3 steunpunten. 

 

Door de brug te verhogen naar 1000 mm en de laminaten te verzwaren kunnen de 

doorbuiging van 50 mm onder 5 kN/m
2
 en eigenfrequentie van 3,53 Hz met eigen gewicht 

en 1,25 kN/m
2
 GV gehandhaafd worden. De stijfheid is met een factor 2,265 toegenomen 

en het eigengewicht is toegenomen naar 157 kg/m
2
. Het gewicht van het val is nu 157 

kg/m
2 

x 4 m x 22 m = 13816 kg. Het contradeel van 16,5 m weegt nog eens 10362 kg plus 

het contragewicht van 4156 kg. 

 

Daarnaast moet nog rekening gehouden worden met de eigenfrequentie van het val als het 

open draait. Berekend als uitkragende ligger van 22 m wordt de verticale eigenfrequentie 

1,5 Hz. Dit is relatief laag, maar omdat de brug een gesloten kokerconstructie is die niet 

gevoelig is voor torsietrillingen is het mogelijk toelaatbaar. Dit punt moet nader geverifieerd 

worden voor het eindontwerp. Als beheersmaatregel kan een tuned-mass-damper 

toegepast worden. 

 

Tenslotte is de doorbuiging van het val bij het openen bepaald als uitkragende ligger van 

22 m onder het eigengewicht. Dit bedraagt 162 mm. Dit is een aanzienlijke doorbuiging 

waarvan nagegaan moet worden of dit werkbaar is. 

 

De doorsnede van de brug is hieronder geschetst (H = 1000 mm en B = 4000 mm) 

 

 

16,5 m 22 m 

tds+tdUD = 8,5 + 8,5 = 17 mm tdc = 44 mm 

tz = 10 mm 

tb = 20 mm 

tl = 13 mm 
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De laminaatdiktes zijn maximaal ca. 20 mm. Dit is nog goed maakbaar en kan zo nodig 

nog dikker worden gemaakt. 

 

 

 

Zie Bijlage 3 - Stijfheid verhogen en eigenfrequentie handhaven - voor de 

berekeningsdetails. 

 

Conclusies 

Dit resultaat geeft aan dat een vallengte van 22 m voor een asymmetrische brug in bio-

based composiet al een behoorlijke uitdaging vormt. De stijfheid en het gewicht zijn 

aanzienlijk groter geworden dan bij 17,5 m. Daarnaast is duidelijk geworden dat vanwege 

de dynamische eisen de eindopleggingen verticaal gefixeerd moeten worden of als 

zodanig beschouwd moeten kunnen worden, zie Opmerking 1. De eigenfrequentie bij 

openen is relatief laag en de doorbuiging bij openen aanzienlijk.  

 

Een gedeeltelijke verbetering van het resultaat kan verkregen worden door de lengte van 

het contradeel te verkleinen, zie opmerking 2. Verkleining van deze lengte vergroot het 

inklemeffect voor het val en bovendien is de invloed van de dynamische belasting 

(omhoog) minder groot. Dit geeft echter geen verbetering voor de situatie bij het openen 

van de brug.  
  

Opmerking 1 

Het eigengewicht van de brug is veel groter dan de grootste dynamische bestaande uit 

belasting TC5 maal de vergrotingsfactor. De belasting bij TC5 is 0,017 kN/m
2
 en de 

vergrotingsfactor bij een lage demping van 1 % van de kritische demping is 1/ (2 · 0,01) = 

50, zodat de maximale dynamische belasting 50 · 0,017 kN/m
2
 = 0,85 kN/m

2
 bedraagt. Dit 

is veel kleiner dan het eigengewicht van 157 kg/m
2
 · 9,81 m/s

2
 = 1,54 kN/m

2
. Dus de brug 

blijft altijd op zijn opleggingen liggen.  

 

Opmerking 2 

De lengte van het contradeel is inmiddels verkleind naar 12 m, zodat de situatie voor de 

brug in gesloten toestand verbeterd is. Voor de open situatie kan de doorbuiging door 

middel van een toog beperkt worden. De consequenties van de lage eigenfrequentie 

kunnen zo nodig door een tuned-mass-damper verzacht worden.   
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4  Aanvaarbelasting  

De aanvaarbelasting behorende bij CEMT-klasse Va geldt voor het remmingswerk. Voor 

de brug wordt gerekend met een kracht van 1000 kN loodrecht op de brug (zie betreffende 

delen uit de Eurocode hieronder). Deze belasting moet door de vergrendeling opgenomen 

kunnen worden, opdat de brug niet van zijn oplegpunten kan worden gedrukt. Dit wordt 

uitgewerkt in het VO. Hier worden de consequenties voor de brug zelf beschouwd. De 

kracht wordt verdeeld over een oppervlak van 3 m breedte en 0,25 m hoogte. 

 

 

 

 

Globale krachtswerking 

Indien de kracht aangrijpt in het midden van de 22 m overspanning, ontstaat een moment 

𝑀 =
1

4
⋅ 1000 𝑘𝑁 ⋅ 22 𝑚 = 5500 𝑘𝑁𝑚 op de brug. Het  traagheidsmoment I van de 

brugdoorsnede bedraagt bij benadering  𝐼 =
1

2
⋅ 1𝑚 ⋅ 10 𝑚𝑚 ⋅ (3,6 𝑚)2 +

1

12
⋅ (20 𝑚𝑚 + 2 ⋅

17 𝑚𝑚) ⋅ (3,6 𝑚)3 = 0,0648 𝑚4 + 0,2100 𝑚4 = 0,2748 𝑚4  De spanning in de uiterste vezel 

van de zijwand (QI) is dan  𝜎 =
5500 𝑘𝑁𝑚⋅

1

2
⋅3,6 𝑚

0,2748 𝑚4 = 36,0 𝑀𝑃𝑎 ≤ 96 𝑀𝑃𝑎 (0,6% ⋅ 16 𝐺𝑃𝑎) 

Indien de dwarskracht dichtbij een oplegpunt aangrijpt ontstaat een maximale 

schuifspanning in de bodem en dekhuiden (½ QI + ½ UD): 𝜏 =
1000𝑘𝑁

(20 𝑚𝑚+2⋅17𝑚𝑚)⋅3,6 𝑚
=

5,1 𝑀𝑃𝑎 ≤ 57 𝑀𝑃𝑎 (2 ⋅ 0,6 % 4,75 𝐺𝑃𝑎). Globaal kan de brug dit dus aan.  

 

Lokale krachtswerking 

Lokaal zal wel schade ontstaan als de kracht op de zijwanden van de brug aangrijpt. Eerst 

worden dan de randelementen geraakt die nog een soort van crushzone vormen. Dan 

komt de kracht van 1000 kN op de zijwanden over een breedte van 3 m en een hoogte van 

0,25 m. Op zijn ongunstigst in het midden. Het moment per eenheid van breedte bedraagt: 

𝑀𝑧𝑖𝑗 =
1

4
⋅

1000𝑘𝑁

3𝑚
⋅ 1𝑚 = 83,33

𝑘𝑁𝑚

𝑚
. Het traagheidsmoment per eenheid van breedte van de 

zijwand bedraagt: 𝐼𝑧𝑖𝑗 =
1

12
⋅ (10𝑚𝑚)3 = 83,33

𝑚𝑚4

𝑚𝑚
. De buigspanning in de zijwand wordt 

dan: 𝜎𝑧𝑖𝑗 =
83,33𝑘𝑁⋅

10𝑚𝑚

2

83,33 𝑚𝑚3
= 5000𝑀𝑃𝑎 ≫ 96 𝑀𝑃𝑎. De interlaminaire schuifspanning wordt: 

𝜏𝑧𝑖𝑗 =
3

2
⋅

1000𝑘𝑁

3𝑚⋅10𝑚𝑚
= 50𝑀𝑃𝑎 > 20 𝑀𝑃𝑎. Dit betekent dat de zijwand zal bezwijken over een 

gebied van 3 m breedte. Als het schip dan verder doordrukt raakt het de bodemplaat. De 

kracht wordt dan uitgeoefend op de bodemplaat. Dit geeft een drukspanning ter grootte 

van 𝜎𝑏 =
1000𝑘𝑁

3𝑚⋅20 𝑚𝑚
= 17,7 𝑀𝑃𝑎 ≤ 80 𝑀𝑃𝑎 (0,6% ⋅ 13,3 𝐺𝑃𝑎). Dit is opneembaar zolang de 

bodemplaat niet knikt. Inschatting knikspanning bodemplaat: 𝜎𝑐𝑟 =
4⋅𝜋2⋅√23𝐺𝑃𝑎⋅13.3𝐺𝑃𝑎

12⋅(1−0,318⋅0,184)
⋅

(
20𝑚𝑚

1000𝑚𝑚
)

2
= 24,5 𝑀𝑃𝑎. Dit is haalbaar. De zijwand zal dus lokaal bezwijken, maar de 

bodemplaat kan de belasting dan overnemen. 
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Bijlage 1 - Eerste inschatting bio-based brug 
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Aangenomen waarden voor UD vlas 50 vol.% 
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tds+t.dUD = 12.2 mm tdc = 50.8 mm (balsa) 

tb = 14.1 mm 

tl = 12.2 mm 

tz = 9.4 mm 
yb = 457 mm 

yt = 343 mm 

n.l. 
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Joggersbelastingspectrum heeft geen invloed omdat laagste eigenfrequentie groter dan 3,5 Hz is. 

Controle doorbuiging δb1 onder verdeelde belasting: 

 

Controle spanningen in onderhuid σb1b en lijven τb1:  

 

Doorbuiging open brug: 

  

δb1 = 44.946 + 2.702 = 47.648 mm  

δb-open = 123.457 + 6.185 = 129.642 mm  
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Bijlage 2 - Van brug op 2 steunpunten naar draaibrug 

op 3 steunpunten 
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Bijlage 3 - Stijfheid verhogen en eigenfrequentie 

handhaven 

 

 

 

 

 

 

De EI is met een factor 2,265 toegenomen t.o.v. de brug op 2 steunpunten en 17,5 m 

overspanning door de hoogte van 0,8 m naar 1 m te brengen en extra laminaten toe te 

voegen. 

 


