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Vervangen verkeersbrug Hegedyk

˗ brug gebouwd in jaren ’60

˗ oorspronkelijk als verkeersbrug

˗ later afgeschaald naar fiets- en voetgangersbrug

Opgave: sloop en nieuwbouw fiets- en voetgangserbrug over Van Harinxmakanaal



Ambitie Provincie Fryslân
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˗ realiseren nieuwe fietsbrug over CEMT klasse Va vaarweg (doorvaartbreedte 17 meter)

˗ invulling geven aan duurzame- en circulaire ambities Provincie Fryslân

˗ toepassen van bio-composieten

˗ in samenwerking met marktpartijen en onderwijsinstellingen

˗ voldoet aan gangbare levensduureisen (≥ 50 jaar)

˗ geaccepteerd door BG en Asset-owners



Voorbereidingsfase
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˗ verkennend onderzoek naar beschikbare natuurlijke materialen t.b.v bio-composiet

˗ marktinventarisatie producenten composieten in infra

˗ contract- en aanbestedingsstrategie: bouwteam met UAV-gc contract

˗ twee aanbestedingsprocedures:

1. civiele aannemer voor landhoofden, onderbouw, geleidewerken

2. producent van (bio-)composieten voor infra



Bouwteamfase
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˗ Start in april 2017

· Opdrachtgever: Provincie Fryslân

· Ingenieursbureau: Combinatie Sweco/Witteveen+Bos

· Aannemer: Combinatie Strukton/Spie (Quist Wintermans Architecten, Antea)

· Producent: Delft Infra Composites

˗ gezamenlijk geïntegreerd ontwerpteam t/m DO

˗ materiaaltesten uitgevoerd door GreenPAC, TU Delft, Hochschule Osnabrück en KU Leuven



Biocomposiet materiaal
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˗ kernmateriaal -> balsahout

˗ vezel -> vlas

˗ hars en een harder 



8

Resultaat

˗ totale overspanning van 66 meter bio-composiet (32 + 34)

˗ vrije overspanning 22 meter

˗ vezel 100 % natuurlijk. Geen separate teelt -> bijproduct

˗ totale bio-content van de brugdekken is 85%

˗ Ingebruikname 20 november 2019



Ontwerp
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˗ concept oeververbinding : asymmetrische draaibrug

˗ materiaalonderzoek parallel aan ontwerp iteraties

˗ belangrijkste ontwerpissues:

· vocht

· vermoeiing

· vervormingsgedrag (termperatuur)

· kruip

· raakvlak met werktuigbouw (opzetwerken)



Uitvoering
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Belangrijkste uitvoeringsissues:

˗ sensoring

˗ maatvoering/toleranties

˗ postcuring

˗ voorkruip



Toekomst
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˗ SMART-bridge monitoring: realtime vocht, vervorming, temp, belastingen, etc. 

˗ kennis over biocomposiet in praktijk te vergaren en te delen (www.drive.frl) 

˗ addendum op de CUR96

˗ duurzaamheid en circulariteitsvergelijking met staal, beton en hout. 

http://www.drive.frl/
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www.witteveenbos.com


