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Voorstellen

● Arjen Steenbrink

o Register constructeur/consultant constructieve veiligheid stalen 
bruggen

o Betrokken bij:

̶ Herberekening Merwedebrug

̶ Kargo (Kunstwerken Amsterdam Rijnkanaal Groot Onderhoud)

● Gert Visser

o Businessmanager & consultant assetmanagement kunstwerken

o Betrokken bij:

̶ Assetstrategie kunstwerken ProRail regio Zuid

̶ Quick scan stalen bruggen RWS



Wat bespreken we ?

● Plotsklaps een incident, hoe kan dat?

o Ondanks inspectie regimes

o Ondanks onderhoudscontracten

● Be prepared!

o Inspectie/onderzoeksstrategie

o Calamiteiten organisatie



Actuele berichten



Inleiding
Projectbeschrijving
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Aanpak

● Visuele inspectie aan begin opdracht

● Enkele aanvullende inspecties n.a.v. bestuderen tekeningen op basis van 
de risico’s

● Herberekening (toekomstige situatie - 2053)

o Maken model

o Toetsing op:

̶ Sterkte

̶ Stabiliteit

̶ Verbindingen

̶ Vermoeiing tot 2023 voor versterken

̶ Vermoeiing tot 2053 na versterken

Proces
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Model voor herberekening

● Eindige elementen model

● Gedeelte in 2d-elementen gemodelleerd
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Versterkingsmaatregelen
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● Weergegeven spanningen tgv 
vermoeiingswisselingen



Versterkingsmaatregelen

Boog Hoofdligger

● Versterkingen uit te voeren in ca. 2022 tbv vermoeiing

● Vervangen en verzwaren doorkoppelingen bulbprofielen

● Vlak slijpen stuiklas in dekplaat
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Versnelde aanpak

● Visuele inspectie aan begin opdracht

● Enkele aanvullende inspecties n.a.v. bestuderen tekeningen op basis van 
de risico’s

● Herberekening (toekomstige situatie - 2053)

o Maken model

o Toetsing op:

̶ Sterkte

̶ Stabiliteit

̶ Verbindingen

̶ Vermoeiing tot 2023 voor versterken

̶ Vermoeiing tot 2053 na versterken

Proces
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Versnelde aanpak

● N.a.v. 1e rekenresultaten (enkele details onvoldoende levensduur op 
vermoeiing)

o Nadere herberekeningen → nader onderzoek

̶ Bepalen inspectie-interval (TNO)

̶ Onderzoek/inspecties (Phased array, ToFD, akoestische 
emissie) tbv nul-situatie

o Resultaten inspecties → versnelde versterkingen noodzakelijk

● De brug word vervangen in plaats van versterkt

Proces
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Versnelde aanpak
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● Conclusies:

o Afsluiten was op dat moment 
nodig om veiligheid te 
kunnen garanderen.

o RWS heeft adequaat 
gehandeld

o De brug is veilig tot aan 
vervanging



Kan dit u ook overkomen?
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Oorzaken
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● Constructiefouten (ontwerp en uitvoering)
● Aanpassingen aan een constructie
● Verborgen gebreken

o Niet visueel inspecteerbaar bijvoorbeeld:
̶ Voorspanverbindingen die niet meer zijn voorgespannen
̶ Conservering (verflagen dichten scheuren en gebreken)
̶ Ondeugdelijk herstel
̶ Niet bereikbare plaatsen

o Moderne NDO inspectiemethoden zijn toegespitst op 
lasverbindingen, niet op klinknagelverbindingen

o In de beginperiode van het lassen was de kennis hierover nog in 
ontwikkeling (met hogere hardheden en koudscheuren tot gevolg)



Voorbeelden uit onze praktijk
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Een voor het 
hoofddraagsysteem
van de brug niet 
kritisch detail



Voorbeelden uit de praktijk
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Een voor het hoofddraagsysteem van de brug niet 
kritisch detail



Voorbeelden uit de praktijk
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Een voor het hoofddraagsysteem van de brug niet 
kritisch detail



Voorbeelden uit de praktijk
Niet altijd zichtbaar
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stuiknaad

● Scheuren onder klinknagelkop

● Scheuren in de middelste plaat



Voorbeelden uit de praktijk
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Dichtgelaste breuken in gietijzer Afname staal



Voorbeelden uit de praktijk
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Fundering:

Hout intact
Verbindingsmiddelen 

geheel weggeroest



Voorbeelden uit de praktijk
Roestschade die niet zichtbaar was



Advies
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● Aanpassingen aan een constructie zijn altijd reden om de constructie opnieuw te 
beoordelen

● Nieuwe conservering niet zomaar over alles heen leggen.
● Laat een ervaren constructeur de risicovolle punten van de constructie bepalen en 

een ervaren onderzoeker de juiste inspectie methode bepalen bijvoorbeeld:
o Visuele inspectie 
o Ultrasoon
o Phased Array
o ToFD
o MT (magnetisch)
o Röntgen
o Spanningsmetingen
o Sensoring



Be prepared

● Handel proactief:

o Doe grondig onderzoek (inspecties/onderzoek)

o What-if scenario’s bij tegenvallende inspectieresultaten

● Inrichten (en oefenen) crisisorganisatie

o Vast crisis team

o Draaiboeken crisismaatregelen, formele procedures & bevoegdheden

o Werk Regio-overstijgende crisismaatregelen uit met samenwerkingspartners 
(denk aan gemeenten, politie, TLN/EVO, hulpdiensten etc.)

o Borg koppeling met eigen crisisorganisatie

o Scenario’s verkeersmaatregelen

o Positie voor omgevingscommunicatie/management in crisisorganisatie

o Neem effecten omgeving en bestuurlijk netwerk mee

evaluatie Berenschot



Bedankt voor jullie aandacht



Arjen Steenbrink
06 23 199 473
arjen.steenbrink@movares.nl

Gert Visser
06 53 434 877
gert.visser@movares.nl
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