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NIEUWE ONTWIKKELINGEN
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DE NIEUWE BOTLEKBRUG BRUGGEN IN BEWEGING
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Rij nhavenbrug
prijsvraagontwerp Bureau ZUS
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Zeegaande vaart en getijden

werking vragen om een groot,

zwaar en hoog remmingwerk.

Dit zou echter de vormgeving

van de brug geheel aan het zicht

onttrekken. Door afstempeling

op de kelderwand en door een

risicobeschouwing is het rem

mingwerk sterk in afmetingen

teruggebracht
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Rijnhavenbrug [prijsvraagcntwerp bureau SLA)

Tot slot was de gebruiksveiligheid van de verblijfsruim
ten van de aanbruggen met wachtende passanten bij
aanvaring als onvoldoende aangemerkt door de ver
gunningverlener. Het is daarbij niet wenselijk de
afsluitbomen buiten de aanbruggen en ver van het
bewegend deel te plaatsen, en onmogelijk de lichte
aanbruggen afdoende te beschermen tegen een aan
varing door een maatgevende zeeschip. Als compro
mis oplossing zijn een aantal aanvullende veiligheids
maatregelen genomen zoals een langere remming
werktrechter met grotere trechterhoek, geluidsalarm
installaties, aanvullende instructies voor het brug-
bedienend personeel en een snelheidsbeperking voor
zware vaart.

PRIJSVRAAG CLAUSBRUG DORDRECHT
Naar het voorbeeld van de Rijnhavenbrug is in 2015 in
Dordrecht een open prijsvraag voor de overbrugging
van het Wantij tussen de binnenstad en de nieuwe wijk
Stadswerven gehouden.
Door de dominantie van het remmingwerk is deze op
voorhand als referentieoplossing aan alle inschrijvers
meegegeven. Bij de eerste selectie is op basis van een
neergelegde visie op de opgave het aantal gegadigden
van 127 teruggebracht tot 5. Ook hier is gekozen om
de geselecteerde architecten in de tweede ronde te
laten bijstaan door een constructeur.

Clausbrug Dordrecht
prijswinnertd ontwerp René van Zuuk architecten
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Dasis of the Seas

Lengte

Maximale breedte

Diepgang

Chaban-Detmas brug. Bordeaux Idoorvaartbreedte 106 m,
hoogte 53 ml

Een kostenraming als toets op het taakstellend budget
maakte deel uit van de inschrijving.
Door de jury is de inzending van René van Zuuk als
zeer positief beoordeeld. Het werkingsprincipe voor
ziet in een verticaal opgesteld contragewicht op een
kleine hefboormsarm, naar analogie van vooroorlogse
Amerikaanse Straussbruggen. Er waren echter bij de
jury sterke twijfels aan de uitvoerbaarheid van het
ontwerp. Immers voor een doorvaartopening van 25
m is een brug gepresenteerd die in geopende stand
tot ruim 60 m hoogte reikt. Voorafgaand aan de prijs
uitreiking heeft de opdrachtgever besloten om een

technische quick scan op technische en financiële haal
baarheid en onderhoudbaarheid te laten uitvoeren.
Hieruit kwam naar voren dat er, na het doorvoeren van
enkele beperkte versoberingsmaatregelen, het ont
werp als uitvoerbaar kan worden aangemerkt. Van
Zuuk is daarop als winnaar van de prijsvraag uitgeroe
pen. Voorafgaand aan de E&C aanbesteding wordt het
ontwerp op specifieke vastgestelde risico’s verder uit
gewerkt en wordt een uitgewerkt integraal 3D model
opgesteld als gedetailleerd taakstellend referentie
kader ten behoeve van de contractering.

NIEUWE STADSBRUGGEN
Zowel in Amsterdam als in Rotterdam zijn studies
gaande voor nieuwe oeververbindingen. Bijzonder is
dat in beide gevallen sprake is van een cruiseterminal
bovenstrooms van de geplande nieuwe verbindingen.
De grootste cruiseschepen van de Oasis klasse hebben
op dit moment een maximale breedte van 60 meter en
een hoogte tot ruim 65 meter boven de waterlijn.
Omdat de maatgevende breedte van de schepen
bepaald wordt door uitstekende reddingboten, ver
boven de waterlijn, is het schip moeilijk door middel
van een remmingwerk te geleiden door een brug of
sluis. In Rotterdam geven de eerste nautische studies
aan dat een beweegbaar brugdeel benodigd is met
een Vrije breedte van ruim boven de 100 meter om het
schip met en lengte van 360 meter te laten passeren.
Studievarianten zijn op dit moment:

VVK (Vezelversterkt

Kunststof) is een snel

oprukkend bouwmateriaal

in de infra

1 de cruiseterminal verplaatsen benedenstrooms van
de brug:

2 alleen grote cruiseschepen benedenstrooms afwik
kelen:

3 beperking op grootste cruisevaart;
4 een grote beweegbare brug met de benodigde

doorvaartwijdte van ca. 100 m bij een (hef-)hoogte
van 80 meter, en tot slot

5 een tunnel.

Vergelijkbare beweegbare bruggen zijn in Frankrijk
gerealiseerd zoals de Gustave Flaubert brug in Rouen
en Chaban-Delmas brug Bordeaux. Van deze bruggen
is bekend dat de doorvaartstremming gemiddeld
tussen de 20 en 30 minuten verkeersstremming
oplevert, vooral omdat de schepen pas op mogen
stomen bij dubbel groen sein. Daarbij geldt dat het
gedeeltelijk openen van de brug in strijd is met veilig
heidsregelgeving. Overwogen wordt aldus om een
tweede bewegende doorvaart toe te passen voor klei
nere schepen die sneller kunnen worden afgewikkeld.

Cruiseschepen kunnen niet in vensters afgewikkeld
worden omdat deze vooral in de ochtendspits aanme
ren ten behoeve van het dagexcursieprogramma. Dit
betekent dat juist in de spits zware verkeershinder
ontstaat voor het wegeverkeer.
De maatschappelijke onwenselijkheid van deze situatie
laat zich beschrijven vanuit de Nieuwe Botlekbrug.
Na ingebruikname heeft de verkeershinder, o.a. ver
oorzaakt door storingen tot veel klachten en tweede
kamer vragen aan de Minister geleid. Hierbij dient
opgemerkt dat ondanks alle commotie 99% van de
totale verkeershindertijd veroorzaakt is door regulier
brugbedrijf.

TOEPASSING VAN VUK BRUGDEKKEN BI]
BEWEEGBARE BRUGGEN
VVK (Vezelversterkt Kunststof) is een snel oprukkend
bouwmateriaal in de infra. In Rotterdam is het beleid
bij Stadsbeheer dat de draagconstructie van voetgan
gersbruggen als industriële standaard wordt uitge
voerd in VVK. Alleen in geval van bijzondere Vormge
ving (staal) en pilotprojecten (Ultra hoge sterkte
beton) wordt hiervan afgeweken. De stap naar ver-

Gustave Flaubert Bridge Rouen

360 m Breedte op de waterLijn 47 m

60 m Hoogte boven de waterlijn 65 m

9.3 m Capaciteit 225.000 ton
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Oeververbinding over het IJ.
dubbele draaibrug inzending team CS
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moeiingsbelaste toepassingen zoals wegverkeersbrug
gen is tot voor kort tegengehouden omdat onvoldoen
de beproevingen zijn uitgevoerd met simulatie van
werkelijke wiellasten. De Gemeente is daarbij zeer
beducht voor de introductie van een generatiepro
bleem, zoals die zich heeft gemanifesteerd bij de ver
moeiingsweerstand van stalen orthotrope dekken
daterend van voor 1990 in het Rijkswegennet.
Immers de praktijk leert dat als er één schaap over de
dam is, andere opdrachtgevers min of meer blind
zullen volgen.
Voor beweegbare bruggen geldt op vergelijkbare wijze
dat zich een probleem voordoet in de aantoonbaar
heid van de vermoeiingscapaciteit op de overgang
tussen staal en VVK. Ter plaatse van de (hoofd)draai
punten blijft er sprake van hoogbelaste stalen onder
delen die duurzaam moeten worden bevestigd aan het
VVK brugdek.
De laatste jaren zijn er belangrijke stappen gezet. Zo is
bij de brug in Hillegom een ontwerp opgesteld waarbij
de hoge spanningen vanuit het draaipunt door toepas
sing van een achterdwarsdragerkoker worden ver
deeld. Pas daarna vindt de overgang naar het Compo
siet plaats door toepassing van over de onder- en
bovenfiens van de achterkoker doorgezette verlijmde
kunststof deklagen.
Hierbij wordt de lijmlaag gunstig belast en zijn er geen
discrete overgangen van staal naar composiet.
Dit betekent dat de brede toepassing van Composiet
in beweegbare bruggen snel dichterbij komt. De eer
ste verdringingsmarkt is die van de renovatieprojecten
waarbij belastingbeperking op de bestaande onder
bouw een grote rol speelt.

Cruiseschepen kunnen niet in

‘vensters’ afgewikkeld worden

omdat deze vooral in de ochtend

spits aanmeren ten behoeve van

het dagexcursieprogramma. Dit

betekent dat juist in de spits zware

verkeershinder ontstaat voor het

wegeverkeer.

Samenvattend kan worden gesteld dat er veel ontwik
kelingen zijn op de markt van beweegbare bruggen.
Ook bij de ontwikkeling van de nieuwe VOBB is
rekening gehouden met deze marktverschuivingen en
innovaties, daarbij is de norm volledig aangesloten op
de constructieve Eurocodes. Alle reden voor de ont
wikkeling van en nieuwe generatie nog bijzonderder
beweegbare bruggen. Deze opgave is aan u.

Overgang staal op VVK door zgn C-constructie met

bouten als tweede draagweg

Toepassing VVK bij een beweegbare brug
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Churchillbrug
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