
Van eerste ontwerpschets tot uitgekiende montagemethode

Vervangen van stalen boogbruggen
Kunstwerken Amsterdam Rijnkanaal Groot Onderhoud

Het Amsterdam-Rijnkanaal is een belangrijke verbinding tussen de haven van Amsterdam en het Ruhrgebied in 
Duitsland. Dit maakt het kanaal tot een van de drukst bevaren kanalen in de wereld. Rijkswaterstaat zette, als 
beheerder van het kanaal en de bruggen, het project Kunstwerken Amsterdam-Rijnkanaal Groot Onderhoud 
(KARGO) in de markt voor grootschalig onderhoud van acht stalen boogbruggen. Drie bruggen worden gerenoveerd. 
De vijf andere bruggen worden compleet vervangen.  Vanaf de eerste ontwerpschets is Movares betrokken bij de 
vormgeving en de landschappelijke inpassing, waarna het volledige constructief ontwerp is uitgewerkt. Ook voor de 
transport- en montagefase verzorgt Movares het hele engineeringstraject. Kortom, Movares is vanaf begin tot eind 
betrokken bij het ontwerpen en realiseren van bruggen.

Integrale aanpak
Doordat Movares in alle fasen betrokken is, is een integrale 
aanpak van alle ontwerpaspecten mogelijk. De architect en 
constructeur werken nauw samen vanaf het begin. Zo komen 
we tot een optimaal vormgevings- en constructief ontwerp. Bij 
het opstellen van het Definitief Ontwerp wordt al vooruit geke-
ken naar de fabricage en montage, in overleg met de aanne-
mer KWS/MERCON. Hierdoor ontstaat een detaillering die ook 
realiseerbaar is. Voor het vervangen van een brug over een van 
de drukst bevaren kanalen ter wereld dient de stremming van 
het kanaal tot een minimum te worden beperkt. Door een nauwe 
samenwerking tussen Staalbouwer MERCON steelstructures en 
advies- en ingenieursbureau Movares bij de voorbereiding van de 
transport- en montagefase, kan een efficiënte methode worden 
ontwikkeld voor het invaren van de bruggen.
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Vormgeving
Het Amsterdam-Rijnkanaal is één van de sterkste landschap-
pelijke structuren van de Randstad. Gesneden langs een liniaal 
doorsnijdt het kanaal parken, polders, werkgebieden, woonge-
bieden en een afwisselend palet van landschapstypen. Het kanaal 
verkrijgt zijn derde dimensie door de talrijke bruggen die het 
kanaal overspannen. Het culturele belang van het Amsterdam-
Rijnkanaal is onlosmakelijk verbonden met de reeks bruggen. 
Voor KARGO is dan ook een invalshoek gekozen waarbij cultuur-
behoud een prominente plaats heeft gekregen bij de initiatie van 
het project. In dit kader heeft Rijkswaterstaat een ruimtelijke 
ambitie vastgesteld. Het architectenbureau van Movares, Studio 
SK, geeft hieraan invulling. 

Constructief ontwerp
Bij het constructief ontwerp zijn alle dimensies van de stalen brug 
bepaald die de diverse belastingen kunnen dragen. Bijzonder 
aspect hierbij is het ontwerpen van de afmetingen van de boog in 
verhouding tot de hoofdligger en het voorkomen van vermoeiings-
problemen in het orthotrope rijdek als gevolg van vrachtverkeer. 
Nadat in de DO-fase het hoofdontwerp is vastgesteld, worden 
in de fase van het uitvoeringsontwerp de details van de diverse 
onderdelen ontworpen. In deze fasen worden de specifieke verbin-
dingsdetails nader uitgewerkt. 

Transport en montage
De fabricage en installatie van de brug zijn twee losstaande pro-
cessen. Voor elke stap in het transport- en montageproces moe-
ten de bijzondere belastingssituaties bekeken worden en moet de 

stabiliteit van de constructie worden gewaarborgd. Deze uiterst 
precieze operatie is door Movares stap voor stap voorbereid in 
samenwerking met staalbouwer Mercon Steelstructures. Voor het 
vervoer is het nodig om een deel van de boog te los te maken van 
het dek en apart te vervoeren. Op een tijdelijke bouwlocatie wordt 
de brug weer samengesteld en worden tijdelijk stabiliserende 
voorzieningen aangebracht. De brug wordt dan in één geheel 
ingevaren naar zijn uiteindelijke positie. Voor de scheepvaart mag 
het kanaal in totaal slechts acht uur gestremd voor deze uitwis-
seloperatie. 
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