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Geen land ter wereld heeft zoveel beweegbare bruggen als Nederland. Veel beweegbare bruggen 

zijn in de jaren 50 gebouwd en niet berekend op het toenemende en zwaarder wordende verkeer. 

Ze vertonen vermoeiingsverschijnselen en/of voldoen niet meer aan de huidige eisen en zijn 

daardoor aan vervanging toe. Dat is duur voor de beheerder en hinderlijk voor het verkeer.  

In veel gevallen kunnen met slimme maatregelen de levensduur worden verlengd. Daarvoor is het 

wel nodig om met een snelle analyse de toestand van de brug of het areaal aan bruggen vast te 

stellen. Daarvoor heeft Movares een speciale onderzoekstechniek, de BridgeDoctor, ontwikkeld.

investeringsprogramma kan worden opgezet.

Objecten met een verhoogd risico in hun functionele 

beschikbaarheid of constructieve veiligheid, kunnen 

tijdig en preventief worden onderhouden of vervangen. 

Hierdoor worden geen onnodige uitgaven aan objecten 

gedaan die nog geen onderhoud behoeven. En door de 

juiste prioritering van het onderhoud of vervanging van 

een object wordt het risico van het optreden van 

calamiteiten sterk beperkt.

 

Multicriteria-analyse

verdeeld in vier kwadranten. Op de horizontale as wordt 

de kans van niet voldoen aan de constructieve veiligheid 

van een kunstwerk aangegeven. Op de verticale as wordt 

het belang voor de omgeving van een kunstwerk 

aangegeven, dit belang kan klein of groot. De zwarte 

stippen zijn de kunstwerken. 

De (eenvoudig) voorhanden zijnde informatie wordt 

geïnventariseerd, denk bijvoorbeeld aan tekeningen of 

berekening die al aanwezig zijn bij de beheerder. Daarna 

volgt de beoordeling van de constructieve veiligheid door 

een deskundige geanalyseerd (aan de hand CUR2261 en 

CUR 117). Dan volgt een beoordeling van het belang voor 

de omgeving. Het volgende punt is prioritering van de 

kunstwerken. Deze resulteert in een lijstje welke 

Wat goed is hoeft niet vervangen te worden. Daarvoor 

moet eerst inzicht worden verkregen in de conditie van 

de bruggen. Er wordt een inventarisatie gemaakt op basis 

van beschikbare informatie. Doel is inzicht te krijgen in 

de status van de kunstwerken nu, maar ook in de 

toekomst. Op basis daarvan is te voorspellen wanneer de 

brug vervangen moet worden of, en dat kan natuurlijk 

ook, hoe en wanneer er constructief ingegrepen moet 

worden. Deze inventarisatie biedt snel antwoord op 

vragen als: welke brug is constructief veilig en welke 

brug moet als eerste aangepakt worden? Daardoor 

ontstaat een betrouwbaar areaal waarbij een goede regie 

op de levenscycluskosten van uw kunstwerken mogelijk 

vervangingsgelden waardoor een kosteneffectief 

Figuur 1: Eerste prioritering van kunstwerken
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kunstwerken het eerst aangepakt dienen te worden.

 

Figuur 2: Verbeterde prioritering kunstwerken 

Vervolgens worden deze stappen herhaald, totdat het 

gehele areaal in beeld is en passende maatregelen voor 

elk object kunnen worden vastgesteld. Op basis hiervan 

zijn de benodigde investeringen snel inzichtelijk te 

maken.

 

Figuur 3: Risicoprofiel kunstwerken na prioritering

Prioritering van kunstwerken 

De risicoanalyse richt zich op de prioritering van 

kunstwerken om hen in de toekomst constructief veilig te 

kunstwerken is het echter ook van belang om te kijken 

naar de gevolgen voor de weggebruikers en de omgeving, 

mocht het kunstwerk uitvallen. Deze gevolgen worden 

meegenomen te worden in de analyse. De overige 

aspecten Tijd, Kosten en Kwaliteit zijn niet van invloed  

op het doel dat met de prioritering is voorzien en zullen 

in de analyse daarom niet worden meegenomen.  

Herberekening

richtlijn (CE). Essentieel is dat de brug voldoet aan de 

tonen moet de constructieve integriteit van het 

bestaande bewegingswerk van de brug worden 

herberekend. Ook andere aspecten als de veiligheid van 

de installatie en de besturing worden hierin 

meegenomen. ‘Slim herberekenen’ voorkomt onnodige 

methodieken van modelleren die je kunt toepassen bij 

 

Globale analyse

eenvoudige modellen of staafmodellen. Als brug voldoet 

bij het toepassen van een eenvoudige (hand)berekening 

dan ben je in principe klaar. Hierbij moet wel de juiste 

schematisatie worden toegepast. Voor het globale gedrag 

Figuur 4

Inspectie

Metingen
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kan veelal volstaan worden toe het gebruik van een 

eenvoudig staafmodel.

 

3D-analyse

Als met de globale analyse het kunstwerk nog niet 

voldoet, dan is het werkelijke gedrag beter te beschrijven 

bepaalde details beter te beschrijven, bijvoorbeeld eerste 

vak van een rijvloersectie van een vakwerk spoorbrug. 

Hier zijn de onderranden, dwarsdragers en langsliggers 

gemodelleerd met behulp van plaatelementen.

Dit om inzicht te krijgen in mate van samenwerking van 

de langsliggers met de onderrand. Onder belasting zal de 

onderrand willen verlengen via buiging om zwakke as 

van de dwarsdragers zal de langsliggers gaan meewerken 

zoals hier in het voorbeeld is te zien.

verder uit te breiden met details zoals aansluitingen.  

Op deze wijze kan met het model het werkelijke gedrag 

van de verbinding goed beschreven worden en geeft 

compleet andere waarden dan waarmee de verbinding 

oorspronkelijk is ontworpen. Toen ging men er vanuit dat 

klinknagels alleen schuif konden opnemen maar de 

werkelijkheid laat wat anders zien.

van metingen kan het model verder gekalibreerd worden. 

einddwars drager zichtbaar als gevolg van een 

passerende locomotief. 

 

de blauwe lijn, niet overeenkomen met de berekende 

waarden, de rode lijn. De groene lijn is na optimalisatie.

berekenende waarden zoveel mogelijk benaderd.

onder  delen niet vervangen hoeft te worden, terwijl de 

brug veilig blijft. Dit is duurzaam en bespaart onnodige 

renovatiekosten. 

Bert Hesselink, Movares

Verschillende modelleringen


