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1 Inleiding 

Deze rapportage vormt product VO/DO.05  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 

ontwerp op VO niveau op basis van het verkennend onderzoek wordt hier weergegeven. 

 

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

voren gekomen. De draaipijler van de brug komt op de noordoever te staan. Dit is mogelijk 

gemaakt door deze oever aan te passen, maar wel 17 m doorvaartbreedte te behouden. 

Hierdoor kan één remmingswerk uitgespaard worden. Tevens is op voorstel van de 

architect besloten niet alleen de draaibrug, maar ook de vaste brug in bio-based materiaal 

uit te voeren. De vormgeving is zo gekozen dat een nagenoeg symmetrisch beeld wordt 

gecreëerd. Er is een lichte toog (R=1000 m) aangebracht om een betere inpassing op de 

bestaande situatie, met name de woning van Mw. Bouwma, te verkrijgen. Een en ander is 

hieronder gevisualiseerd. 

 

 

 

Het VO constructief ontwerp gaat uit van tekening nr. 414942-C-1-000, waarvan hieronder 

de relevante delen zijn weergegeven. De brugdelen over het water zijn 22 m lang zowel 

voor de draaibrug als de vaste brug. Het contradeel van de draaibrug is 12 m lang en het 

contradeel van de vaste brug is 10 m lang. De breedte van de brug 3,65 m. 

Ten opzichte van het SVO ontwerp is de situatie iets gunstiger geworden. Het contradeel is 

wat korter, waardoor in de gesloten toestand van de brug het iets gunstiger is. De 

overspanning is ook nog iets kleiner geworden (21,75 m t.o.v. 22 m). De breedte is iets 

kleiner geworden (3,65 m t.o.v. 4 m). De situatie in open toestand wijzigt echter aan de 22 

m zijde niet, enkel de lengte van het contradeel is kleiner geworden, wat tot een hoger 

contragewicht leidt. Aangezien de open toestand voor het ontwerp van het bewegingswerk 

leidend is, zijn de afmetingen en laminaten van het SVO constructief  ontwerp ( zie 
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- ) gehandhaafd voor het ontwerpen van het bewegingswerk en de opzetconstructies en 

voor het beoordelen van de eigenfrequenties in open toestand.  

 

 

 

 

Tekening waarop het VO constructief ontwerp is gebaseerd. 

 

Belangrijke aspecten voor het ontwerp en de uitvoering die in het VO onder de loep 

genomen zijn worden in de volgende hoofdstukken beschreven. Dit zijn: 

- De doorbuiging van het val en de reactiekrachten die van belang zijn voor het ontwerp 

van het bewegingswerk en het opzetwerk.  

- De toog en de inpassing van de brug rekening houdend met verwachte vervormingen 

in de tijd en door temperatuur.  

- De keuze en uitvoering van het opzetwerk en de vergrendeling van de brug. 

- Eigenfrequenties en aanstoting van de brug   
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2 Doorbuiging en reactiekrachten asymmetrische 

draaibrug 

Voor het ontwerp van het bewegingsmechanisme en de opzetconstructies van de bio-

based draaibrug heeft Jansen-Venneboer de volgende gegevens nodig. 

 

 

 

Jansen-Venneboer wil het draaipunt ingeklemd uitvoeren, maar wel een contragewicht 

(ballast) toepassen zodat het zwaartepunt boven de draaipijler ligt. Ter plaatse van de 

inklemming zullen tussen bewegingswerk en brug momenten en krachten ontstaan. 

De EI en het gewicht van de brug (158 kg/m
2
 inclusief coating, slijtlaag en leuningen) zoals 

bepaald in het SVO Constructief Ontwerp worden gehandhaafd. Alleen de lengte van het 

contradeel wordt aangepast. De ballast bij 12,5 m is 8631 kg (aangebracht in de laatste 

meter). De massa van het val met ballast is (22 m + 12,5 m) x 4 m x 158 kg/m
2
 + 8631 kg 

= 21804 kg + 8631 kg = 30435 kg. Met ballast ligt het zwaartepunt midden boven het 

12,5 m 22 m 
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draaipunt. Voor de temperatuur wordt hier nu alleen de lineaire temperatuurbelasting 

beschouwd. Het val wordt als een stalen val beschouwd met ΔTM = +29/-8°C  (waterdicht) 

over de hoogte van het val. Voor de uitzettingcoëfficiënt worden de data van glasepoxy bij 

50 % vol. % aangehouden. Van vlasepoxy zijn namelijk nog geen data beschikbaar. Epoxy 

geeft lagere uitzettingswaarden dan polyester. Een composiet lay-up van de flenzen van ½ 

QI + ½ UD en voor de lijven van QI wordt aangenomen. QI heeft een uitzettingscoëfficiënt 

van 11,4 x 10
-6

 K
-1

 en  ½ QI + ½ UD van 8,6 x 10
-6

 K
-1

. Hiervan wordt het gemiddelde 

genomen d.w.z. een uitzettingscoëfficiënt van 10 x 10
-6

 K
-1

.  

Bij ΔTM = +29 °C  is de rek ε = 29 x 10 x 10
-6

 K
-1

 = 2,9 x 10
-4

. De kromming κ = ε / h = 2,9 x 

10
-4

 / 1 m = 2,9 x 10
-4

 m
-1

. De kromtestraal R = 1/κ = 3448 m. 

Bij ΔTM = -8°C  is de rek ε = -8 x 10 x 10
-6

 K
-1

 = -0,8 x 10
-4

. De kromming κ= ε / h = -0,8 x 

10
-4

 / 1 m = -0,8 x 10
-4

 m
-1

. De kromtestraal R = 1/κ = 12500 m. 

Voor de vervorming onder eigengewicht en veranderlijke belasting moet nog een 

stijfheidsreductie voor hot/wet effecten van het vlascomposiet toegepast worden. De 

precieze grootte van deze factor moet nog uit de testen blijken. Nadat deze factor bekend 

is, kan nagegaan worden hoe hiermee het beste omgegaan kan worden. Een optie is om 

dit te compenseren door meer materiaal toe te voegen. Voorlopig is hier een hot/wet factor 

van γc = 1,2 toegepast voor de vervorming onder eigengewicht en veranderlijke belasting. 

 

Situatie brug open (zoals geschetst hierboven) 

 

1. Eigengewicht (BGT) 

Doorbuiging onder eigengewicht contradeel (12,5 m lang) met ballast van 8631 kg  

(a): 68 mm x 1,2 = 82 mm 

Doorbuiging onder eigengewicht vaargedeelte (22 m lang)  

(b): 167 mm x 1,2 = 201 mm 

 

2. Verkeersbelasting + mensenmassa (BGT) 

Verkeersbelasting en mensenmassa kunnen niet op de geopende brug zijn. 

 

3. Temperatuur (BGT) 

Doorbuiging contradeel (12,5 m lang) onder lineaire temperatuurbelasting ΔTM = +29°C 

(a):  23 mm 

Opbuiging contradeel (12,5 m lang) onder lineaire temperatuurbelasting ΔTM = -8°C  

(a):  -7 mm 

Doorbuiging vaargedeelte (22 m lang) onder lineaire temperatuurbelasting ΔTM = +29°C 

(b):  71  mm 

Opbuiging vaargedeelte (22 m lang) onder lineaire temperatuurbelasting ΔTM = -8°C  

(b):  -20 mm 

 

Combinatie van 1. eigengewicht en 3. temperatuur: 

 

Maximale doorbuiging contradeel (12,5 m lang) met ballast (a): 82 + 23 = 105 mm 

Minimale doorbuiging contradeel (12,5 m lang) met ballast (a): 82 - 7 = 61 mm 

 

Maximale doorbuiging vaargedeelte (22 m lang) (b): 201 mm + 71 mm = 272 mm 

Minimale doorbuiging vaargedeelte (22 m lang) (b): 201 mm -20 mm = 181 mm 
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Situatie brug dicht 

Als de brug dicht is kunnen wel alle drie de belastingen gecombineerd optreden. Door de 

inklemming bij het draaipunt wordt de situatie iets gunstiger. Hieronder is volledige 

inklemming aangenomen. 

 

 

 

Doorbuigingen en reactiekrachten vaargedeelte (22 m) 

   

Doorbuiging vaargedeelte (22 mm) onder eigengewicht (BGT): 

 

𝛿𝑒𝑔 =
𝑒𝑔 ⋅ 𝐿4

185 ⋅ 𝐸𝐼
·  𝛾𝑐  =

158
𝑘𝑔
𝑚2 ⋅ 9,81

𝑚
𝑠2 ⋅ 4𝑚 ⋅ (22𝑚)4

185 ⋅ 1,09 ⋅ 109𝑁𝑚2
⋅ 1,2 = 7,2 ⋅ 10−3𝑚 ⋅ 1,2 = 7,2 𝑚𝑚 ⋅ 1,2

= 8,6 𝑚𝑚 

 

Reactiekrachten vaargedeelte (22 mm) onder eigengewicht (BGT): 

 

Inklemmoment draaipunt: 𝑀𝑒𝑔𝑑𝑟 =
1

8
⋅ 𝑒𝑔 ⋅ 𝐿2 =

1

8
⋅ 158

𝑘𝑔

𝑚2 ⋅ 9,81
𝑚

𝑠2 ⋅ 4𝑚 ⋅ (22𝑚)2 = 375 𝑘𝑁𝑚 

 

Reactiekracht draaipunt: 𝑅𝑒𝑔𝑑𝑟 =
5

8
⋅ 𝑒𝑔 ⋅ 𝐿 =

5

8
⋅ 158

𝑘𝑔

𝑚2
⋅ 9,81

𝑚

𝑠2
⋅ 4𝑚 ⋅ 22 𝑚 = 85,2 𝑘𝑁  

 

Reactiekracht oplegpunt (b):  𝑅𝑒𝑔(𝑏) =
3

8
⋅ 𝑒𝑔 ⋅ 𝐿 =

3

8
⋅ 158

𝑘𝑔

𝑚2
⋅ 9,81

𝑚

𝑠2
⋅ 4𝑚 ⋅ 22 𝑚 = 51,1 𝑘𝑁 

 

Doorbuiging vaargedeelte (22 mm) onder mensenmassa (BGT): 

 

𝛿𝐺𝑉 =
𝐺𝑉 ⋅ 𝐿4

185 ⋅ 𝐸𝐼
·  𝛾𝑐 =

5
𝑘𝑁
𝑚2 ⋅ 4𝑚 ⋅ (22𝑚)4

185 ⋅ 1,09 ⋅ 109𝑁𝑚2 ·  1,2 = 23,2 ⋅ 10−3𝑚 ⋅ 1,2 = 23,2 𝑚𝑚 ⋅ 1,2

= 27,8 𝑚𝑚 

 

Reactiekrachten vaargedeelte (22 mm) onder mensenmassa (BGT): 

 

Inklemmoment draaipunt:  𝑀𝐺𝑉𝑑𝑟 =
1

8
⋅ 𝐺𝑉 ⋅ 𝐿2 =

1

8
⋅ 5

𝑘𝑁

𝑚2 ⋅ 4𝑚 ⋅ (22𝑚)2 = 1210 𝑘𝑁𝑚 

 

Reactiekracht draaipunt:  𝑅𝐺𝑉𝑑𝑟 =
5

8
⋅ 𝐺𝑉 ⋅ 𝐿 =

5

8
⋅ 5

𝑘𝑁

𝑚2 ⋅ 4𝑚 ⋅ 22 𝑚 = 275 𝑘𝑁  

 

Reactiekracht oplegpunt (b): 𝑅𝐺𝑉(𝑏) =
3

8
⋅ 𝐺𝑉 ⋅ 𝐿 =

3

8
⋅ 5 

𝑘𝑁

𝑚2 ⋅ 4𝑚 ⋅ 22 𝑚 = 165 𝑘𝑁 

 

Doorbuiging vaargedeelte (22 mm) onder verkeerslast OAV (BGT): 

 

𝛿𝑂𝐴𝑉 =
𝐹 ⋅ 𝐿3

48√5 ⋅ 𝐸𝐼
·  𝛾𝑐 =

120 𝑘𝑁 ⋅ (22𝑚)3

48√5 ⋅ 1,09 ⋅ 109𝑁𝑚2
·  1,2 = 10,9 ⋅ 10−3𝑚 ·  1,2 = 10,9 𝑚𝑚 ·  1,2

= 13,1 𝑚𝑚 

12,5 m 22 m 

a b 
drpnt 

ballast + + 

+ 

+ 
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Inklemmoment draaipunt: 𝑀𝑂𝐴𝑉𝑑𝑟 =
3

16
⋅ 𝑂𝐴𝑉 ⋅ 𝐿 =

3

16
⋅ 120 𝑘𝑁 ⋅ 22𝑚 = 495 𝑘𝑁𝑚 

 

Reactiekracht draaipunt: 𝑅𝑂𝐴𝑉𝑑𝑟 =
11

16
⋅ 𝑂𝐴𝑉 =

11

16
⋅ 120 𝑘𝑁 = 82,5 𝑘𝑁  (max 120 kN) 

 

Reactiekracht oplegpunt (b):   𝑅𝑂𝐴𝑉(𝑏) =
3

8
⋅ 𝑂𝐴𝑉 =

5

16
⋅ 120 𝑘𝑁 = 37,5 𝑘𝑁  (max 120 kN) 

 

Doorbuiging vaargedeelte (22 mm) onder temperatuurbelasting (BGT): 

 

𝛿∆𝑇=29℃ ≈ 17,6 𝑚𝑚 −
15

48
⋅ 71 𝑚𝑚 = 17,6 𝑚𝑚 − 22,2 𝑚𝑚 =  −4,6 𝑚𝑚 

 

𝛿∆𝑇=−8℃ ≈ −4,85 𝑚𝑚 +
15

48
⋅ 20 𝑚𝑚 = −4,85 𝑚𝑚 + 6,25 𝑚𝑚 =  +1,4 𝑚𝑚 

 

Inklemmoment draaipunt:  𝑀∆𝑇=29℃𝑑𝑟 =
71 𝑚𝑚 ⋅3 𝐸𝐼

𝐿2
=

71 𝑚𝑚 ⋅3 ⋅1,09⋅109𝑁𝑚2

(22𝑚)2
= −480 𝑘𝑁𝑚 

 

Reactiekracht draaipunt:  𝑅∆𝑇=29℃𝑑𝑟 =  −21,8 𝑘𝑁 

 

Reactiekracht oplegpunt (b): 𝑅∆𝑇=29℃(𝑏) =
71 𝑚𝑚 ⋅3 𝐸𝐼

𝐿3
=  21,8 𝑘𝑁 

 

Inklemmoment draaipunt:  𝑀∆𝑇=−8℃𝑑𝑟 =
−20 𝑚𝑚 ⋅ 3 𝐸𝐼

𝐿2 =
71 𝑚𝑚 ⋅3 ⋅1,09⋅109𝑁𝑚2

(22𝑚)2 = 135𝑘𝑁𝑚 

 

Reactiekracht draaipunt:  𝑅∆𝑇=−8℃𝑑𝑟 =  6,1 𝑘𝑁 

 

Reactiekracht oplegpunt (b):   𝑅∆𝑇=−8℃(𝑏) =
−20 𝑚𝑚⋅3 𝐸𝐼

𝐿3 =
−20 𝑚𝑚⋅3 ⋅1,09⋅109𝑁𝑚2

(22𝑚)3 =  −6,1 𝑘𝑁 

 

Combinaties van bovenstaande doorbuigingen (BGT): 

 

Maximale doorbuiging in het midden van 22 m:  8,6 mm + 27,8 mm + 1,4 mm = 37,8 mm 

Minimale doorbuiging in het midden van 22 m:  8,6 mm + 0 mm - 4,6 mm = 4,0 mm 

 

Combinaties van bovenstaande reactiekrachten (BGT): 

 

Maximaal inklemmoment draaipunt: 375 kNm + 1210 kNm + 135 kNm = 1720 kNm 

Maximale reactiekracht draaipunt: 85,2 kN + 275 kN + 6,1 kN = 366 kN 

Maximale reactiekracht oplegpunt (b): 51,1 kN + 165 kN + 21,8 kN = 237,9 kN 

 

Minimaal inklemmoment draaipunt: 375 kNm + 0 kNm - 480 kNm = -105 kNm 

Minimale reactiekracht draaipunt: 85,2 kN + 0 kN - 21,8 kN = 63,4 kN 

Minimale reactiekracht oplegpunt (b): 51,1 kN + 0 kN - 6,1 kN = 45 kN 
 

Opzethoogte 

De oplegkracht bij (b) bij het vaargedeelte houdt altijd druk. Dan is hier geen extra 

opzethoogte nodig. 

De oplegkracht bij (a) bij het contragedeelte houdt ook altijd druk. Ook hier geen extra 

opzethoogte nodig.  
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Dit onder de aanname dat de inklemming door het bewegingsmechanisme voldoende 

gerealiseerd kan worden. 

De opzethoogte wordt in het volgende hoofdstuk nog nader uitgewerkt. 

 

Dynamische belasting door voetgangers 

Doordat het draaipunt nu ingeklemd wordt, is de dynamische belasting door voetgangers 

minder kritisch. Het vaargedeelte kan het contradeel dan niet meer beïnvloeden. Het 

vastzetten van de oplegpunten (a) en (b) is dan ook niet meer nodig. Dit wordt in het DO 

nog geverifieerd. 

 

Gewenste openingstijd: (60 tot) 90 sec.   
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3 Toog en inpassing van asymmetrische draaibrug 

De toog van de brug is met een straal van R = 1000 m vastgelegd. Hiermee zijn alle 

partijen akkoord gegaan en daarmee is tevens de hoogtekwestie bij het huis van mevrouw 

Bouwma opgelost. Deze straal geeft een toog van 584 mm van de middenpijler t.o.v. de 

pijler op de linkeroever, een toog van 248 mm van de middenpijler t.o.v. het draaipunt en 

336 mm toog van het draaipunt t.o.v. de pijler op de linker(=noord)oever. De doorbuiging 

van de brug onder zijn eigen gewicht kan benut worden om deze toog te realiseren, maar 

de brug moet hiertoe onder een helling komen te liggen bij het draaipunt. 

 

 

De maximale en minimale (zonder hot-wet factor) doorbuiging in open stand van de brug 

zijn als volgt bepaald op grond van de nu beschikbare data: 

 

Doorbuiging in open stand van de brug (t.o.v. draaipunt) 

 Middenpijler Linkeroeverpijler 

Minimaal  EG - ΔT 167 – 20 = 147 68 – 7 = 61 

Maximaal EG + ΔT + hot-

wet 

201 + 71 = 272 82 + 23 = 105 

 

De doorbuiging varieert door de aard van het bio-based materiaal in de tijd door hot-wet en 

kruip. Preciezere data hiervoor komen met de testen beschikbaar. De invloed van de 

temperatuurbelasting is nu conservatief bepaald door de brug als een stalen brug te 

beschouwen. Door middel van een FE-simulatie in het DO wordt nog nagegaan in 

hoeverre dit gereduceerd kan worden vanwege de thermische eigenschappen van het bio-

based composiet. De uitzettingscoëfficiënt van glasvezelepoxy is nu aangehouden. 

Waarschijnlijk is de uitzetting van vlasepoxy lager.  

Hieronder is de passing in de toog van de brug met zijn doorbuiging als gevolg van 

eigengewicht en temperatuur nagegaan. De blauwe lijn is de toog R = 1000. De groene lijn 

is de minimale doorbuigingslijn die kan optreden door eigen gewicht en 

temperatuurbelasting. Deze lijn is niet passend te krijgen. De rode lijn is de maximale 

doorbuigingslijn die kan optreden door eigen gewicht en temperatuurbelasting. Deze lijn is 

passend te krijgen. De helling van de brug bij het draaipunt is 1,26º. 

6398-5814 = 584  

mm 
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Deze uitkomst geeft aan dat dit vrij gevoelig ligt. De groene lijn is passend te maken door 

de brug een eigen toog te geven. De rode lijn zakt dan echter ook verder. De marge tussen 

minimale en maximale doorbuiging van 125 mm bij de middenpijler blijft namelijk bestaan. 

De opzetconstructie moet deze marge van max. 125 mm kunnen opnemen naast de 

opzethoogte die nodig is voor het bewegen en opzetten. Daarvoor is nu voorlopig 100 mm 

aangehouden. Het totaal komt dan uit op 225 mm. Hieronder is ter verificatie een en ander 

nogmaals in Solidworks getekend en uitvergroot. 

 

 

 
  

12 m 22 m 

584 mm 336 mm 0 mm 

100 mm 

opzethoogte 

100 mm 

opzethoogte 

Schaal horizontaal: 1:200 

Schaal verticaal: 1:50 
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4 Opzetwerk en vergrendeling van draaibrug  

In eerste aanleg zijn drie mogelijkheden voor het opzetwerk de revue gepasseerd.  

Optie1: Géén opzetwerk: het draaipunt beweegt omhoog en omlaag. Dit wordt voor 

spoorwegdraaibruggen toegepast, maar is duur en daarom afgevallen.  

Optie 2: Een hellingbaan als opzetwerk: de brug loopt geleidelijk omhoog bij het 

dichtdraaien. Hierbij treedt telkens enige torsie van de brug op. Ook moet de hellingbaan 

relatief lang worden gezien de opzethoogte. Ook deze is daarom afgevallen.  

Optie 3: Opzetwerk met wielen op een as met motor horizontaal. Tevens te combineren 

met vergrendeling op dezelfde as. Zie schets hieronder. Deze oplossing is gekozen omdat 

dit het best beheersbaar is en ook niet te duur wordt.  

 

 

Voor het openen van de brug wordt het opzetwerk van de brug weggenomen, waardoor 

deze vrijkomt en kan draaien. Bij dit opzetwerk ontstaat geen torsie op de brug bij openen 

en sluiten. Het opzetwerk heeft twee wielen die omhoog draaien, met dien verstande dat 

de wielen breed worden uitgevoerd en een stalen plaat onder de brug de belasting spreidt. 
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Voor de vergrendeling van de brug heeft bovenstaande schets met haak voor composiet 

niet de voorkeur. Een betere methode is om de vergrendeling zo te realiseren dat de 

vergrendelpen in  een U-vormige goot draait bij het opzetten. De goot (platen met 

opgelaste strippen) moet dan via bouten de kracht doorgeven aan de bodem van de brug. 

Dit wordt hieronder verder uitgewerkt. 

 

De vergrendeling wordt uitgevoerd met een blokvormige pen 100 mm x 100 mm die in een 

bakvormige goot valt onder de brug. De pen is los van de wielen uitgevoerd, zodat deze 

beter vastgezet kan worden aan de as. Nagegaan wordt hoeveel bouten nodig zijn om de 

kracht van 1000 kN die door aanvaring van de brug kan optreden af te dragen naar de 

composietbodem. De binnenmaat van het bakje wordt op 120 mm aangenomen. De dikte 

van het bakje is op 20 mm aangenomen, zodat de buitenmaat 160 mm is. De lengte van 

het bakje wordt bepaald door de arm die geschat wordt op 500 mm. Ook aan de bovenkant 

van de pen wordt 20 mm ruimte gelaten, zodat 120 mm verticaal verloopt. Om dit te 

realiseren is een hoek nodig van 500 mm · (1 – cos α) = 120 mm  α = 40.5º en de lengte 

wordt dan 500 mm x sin α = 325 mm. Daarbij komt de breedte van de pen van 100 mm en 

nog tweemaal de dikte zodat dit 465 mm wordt aan de buitenzijde. Om het bakje heen 

komt een flens waarin de bouten voor de verbinding ondergebracht kunnen worden. 

Hieronder is een schets daarvan gemaakt.  

Het aantal M30 bouten dat nodig is om de 1000 kN over te dragen met een laminaat van 

30 mm dikte, is bepaald uitgaande van een druksterkte van het laminaat (2/3 QI + 1/3 UD 

(L)) van 90 MPa (0,6 % · 15 GPa) met een hot/wet factor van 1,2 en materiaalfactor van 

1,6. De precieze hoogte van deze factoren volgt uiteindelijk uit de testen. Ook de 

ontwerpsterkte zal nader bepaald worden uit specifieke testen aan de boutverbinding.  

 

Aantal bouten M30: 𝑁𝑏 =
1000𝑘𝑁⋅1,2⋅1.6

30𝑚𝑚 ⋅ 30𝑚𝑚 ⋅ 90𝑀𝑃𝑎
= 25 𝑠𝑡𝑢𝑘𝑠 

 

Het globale bodemlaminaat is 20 mm en heeft een lay-up van ½ QI + ½ UD (Lateraal). 

Hieraan moet lokaal bij de vergrendeling 10 mm extra toegevoegd worden met een lay-up 

van QI. 

 

Een aandachtspunt voor het DO is nog of bij een aanvaring het dek niet zover omhoog kan 

wippen dat de vergrendeling uit de goot schiet.   
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Het staal van het bakje plus de flens in deze schets weegt ca. 100 kg. De bouten wegen 

nog ca. 20 kg. Het laminaat moet lokaal 30 mm worden. De breedte van de flens rond het 

bakje is 850 mm en de lengte 700 mm. De twee platen onder de brug waar de wielen van 

het opzetwerk lopen zullen ca. 600 mm lang zijn. Hun breedte kan beperkt blijven tot ca. 

400 mm. Deze platen wegen elk ca. 38 kg plus nog ca. 7 kg aan bouten. Het totale gewicht 

van de platen met hun verbindingen kan nu geschat worden op 125 kg + 45 + 45 = 215 kg.  

 

positie eindschot  

200 

350 

465 

500 

700 

700 

850 

pen 

1850 
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Afstand van de wielen van het opzetwerk 

De afstand tussen de wielen van het opzetwerk moet zodanig zijn dat een voertuig of 

mensenmassa de brug niet aan één zijde kan doen opwippen. Het EG van de brug is 158 

kg/m
2
 ofwel 1,55 kN/m

2
.  

Als een onbedoeld aanwezig voertuig zoals hieronder weergegeven tegen de leuning 

staat, kan de reactiekracht als functie van de dwarse oplegafstand a en de brugbreedte B 

= 3,6 m bepaald worden.  

  

𝑅1 ⋅ 𝑎 +
𝑄𝑠𝑣1 + 𝑄𝑠𝑣2 

2
⋅ (

𝐵 − 𝑎

2
− 0,1 𝑚) +

𝑄𝑠𝑣1 + 𝑄𝑠𝑣2 

2
⋅ (

𝐵 − 𝑎

2
− 1,4 𝑚) − 𝐸𝐺 ⋅ 3 𝑚 ⋅ 𝐵 ⋅

𝑎

2
= 0 

 

𝑅1 =
𝑄𝑠𝑣1 + 𝑄𝑠𝑣2 

2
⋅

−(𝐵 − 𝑎 − 1,5 𝑚) 

𝑎
+

𝐸𝐺 ⋅ 𝐵 ⋅ 3 𝑚

2
≥ 0 

 

−2 ⋅ (
3,6 𝑚 − 𝑎 − 1,5 𝑚

𝑎
) ≥

−𝐸𝐺 ⋅ 𝐵 ⋅ 3 𝑚

𝑄𝑠𝑣1 + 𝑄𝑠𝑣2 
 ) 

 

𝑎 ≥ 1,843 𝑚 

 

Als een mensenmassa tegen de leuning staat kan de reactiekracht ook als functie van de 

dwarse oplegafstand a en de brugbreedte B = 3,6 m bepaald worden.   

 

 

𝑅1 ⋅ 𝑎 + 𝑞 ⋅ 𝑤 ⋅ (
𝐵 − 𝑎

2
−

𝑤

2
 ) − 𝐸𝐺 ⋅ 𝐵 ⋅

𝑎

2
= 0 

 

𝑅1 =
−𝑞 ⋅ 𝑤 ⋅ (

𝐵 − 𝑎
2

−
𝑤
2

 )

𝑎
+

𝐸𝐺 ⋅ 𝐵

2
≥ 0 

 

−𝑤 ⋅ (𝐵 − 𝑎 − 𝑤 ) +
𝐸𝐺 ⋅ 𝐵 ⋅ 𝑎

𝑞
≥ 0 

 

𝑎 ⋅ 𝑤 + 𝑤2 − 𝐵 ⋅ 𝑤 +
𝐸𝐺 ⋅ 𝐵 ⋅ 𝑎

𝑞
≥ 0 

a 

B 

R1 

1.3 m 

R1 

a 

B 

R1 

w 

R1 

q = 5 kN/m
2 
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𝑎 ≥
−𝑤2 + 𝐵 ⋅ 𝑤

𝑤 +
𝐸𝐺 ⋅ 𝐵

𝑞

 

 

Maximaliseren van a naar w geeft dat a maximaal is bij w = 1,178 m en a  is dan 1,244 m. 

 

Conclusie  

De situatie met het onbedoeld aanwezig voertuig is maatgevend: a moet minimaal 1,85 m 

zijn.  
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5 Eigenfrequenties en aanstoting van de brug 

De eigenfrequenties van de brug in open en gesloten toestand zijn als volgt. 

 

Verticale eigenfrequentie en trillingscomfort gesloten brug (22 m en 12,5 m contradeel) 

Deze eigenfrequentie is voldoende hoog om aan de trillingscomforteisen volgens het JRC 

Rapport te voldoen. 

 

 

 

Horizontale eigenfrequentie gesloten brug (34 m) 

Hier is een uiterst geval beschouwd d.w.z. 34 m overspanning (draaipunt geeft geen 

zijdelingse ondersteuning). De hierbij gevonden eigenfrequentie is groter dan 1,2 Hz en 

vormt daarom zeker geen probleem als het draaipunt wel zijdelingse ondersteuning biedt.  

 

 

 

Verticale eigenfrequentie open brug (22 m uitkraging) en 12,5 m uitkraging met balans 

8631 kg 

 

   

 

 

Deze eigenfrequenties kunnen elkaar nog nadelig beïnvloeden omdat de brug eigenlijk één 

veer is met twee massa’s. Dit wordt in de FE-simulatie nog bepaald. 

Deze eigenfrequenties zijn laag. Van belang is daarom dat er geen aanstoting van de brug 

kan plaatsvinden. De belangrijkste bronnen van aanstoting zijn de wind, de aandrijving en 

het opzetwerk. Windaanstoting door vortex shedding, galloping en flutter worden door 

Antea genoemd. Aanstoting door de wind als gevolg van vortex shedding (Von Karman) is 

hier nagenoeg niet mogelijk omdat de leuning van de brug het optreden van dit 

EG + ¼ GV 
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windfenomeen doorbreekt. Voor de Ooijbrug bij Nijmegen is dit met CFD al eens 

onderzocht. Galloping wordt uitgesloten omdat dit fenomeen zich zover bekend alleen bij 

kabels en kabelbruggen kan voordoen. Flutter kan door middel van een dynamische 

berekening nader onderzocht worden. Daartoe moet echter ook een model van de 

windaanstoting (b.v. door windvlagen met een bepaald spectrum en frequentie) 

aangenomen worden. Voorlopig wordt windaanstoting niet als een breekpunt gezien. 

Aanstoting door de aandrijving kan plaatsvinden als dit met horten en stoten gebeurt. De 

aandrijving moet daarom geleidelijk plaatsvinden en dat is ook het streven. Het wegnemen 

van opzetwerk veroorzaakt in zekere zin een sprongbelasting voor de brug. Dit leidt dan tot 

een trilling in de brug met de eigenfrequentie die weer uit dempt. Door het wegnemen van 

het opzetwerk geleidelijk te doen plaatsvinden kan ook dit fenomeen beperkt blijven. 

Een noodstop is in horizontale zin een flinke sprongbelasting. Door asymmetrie kan dit 

echter ook verticale effecten geven. De demping van het bio-composiet materiaal is hoog, 

waardoor deze eenmalige aanstoting weer relatief snel uit dempt. 

Als beheersmaatregel kan een tuned-mass-damper systeem meegenomen worden. 

Gezien het lage gewicht van de brug kan een beperkt massa-veer-demper systeem aan 

het eind van de brug al effectief zijn.  

 

Horizontale eigenfrequentie open brug (22 m uitkraging) 

 

  

De horizontale eigenfrequentie bij open brug is hoger dan de verticale en ligt boven de 2 

Hz waardoor dit al minder gevoelig is. 

 

Torsie eigenfrequentie open brug (22 m uitkraging) 

 

 

De torsie eigenfrequentie ligt nog hoger dan de horizontale en is daarom nog minder 

gevoelig. 

 

 

 


