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Notitie / Memo 

Aan:  Gemeente Utrecht 
Van:  
Datum: 1 november 2018 
Kopie:  

 
Ons kenmerk:  
Classificatie: Vertrouwelijk 
  
Onderwerp: Draaiboek vervormingsmeting Herenbrug te Utrecht 
  
 
De gemeente Utrecht wil inzicht wil in de constructieve veiligheid en belastbaarheid van de Herenbrug 
volgens de vigerende normen voor een minimale restlevensduur van 30 jaar. Mocht het draagvermogen 
ontoereikend zijn, dan wil zij inzicht in de benodigde lastbeperking en in de te nemen beheermaatregelen 
voor verlengde levensduur. In een reeds eerder uitgevoerde herberekening is geadviseerd om het 
vervormingsgedrag van de brug onder verkeersbelasting in de praktijk te meten. 
 
Concreet wordt het gedrag van de Herenbrug gemeten onder belasting door een lege en een volle 
vrachtwagen met een bekende massa. Doorbuiging van brugdek en verplaatsing van de landhoofden 
worden bepaald middels waterpassing en ter vergelijking/validatie met visual vibrometry. 
 
Het programma wordt als volgt doorlopen: 
 
Voorbereiding (bureauwerk): 
• Bepaling wielconfiguratie: asafstanden en spoorbreedte en belasting per as van het te gebruiken 

voertuig uitgaande van 4 assen met een belasting van ca. 5 ton per as in lege toestand en 10 ton per 
as in beladen toestand. 

• Uitvoeren van een referentieberekening om de te verwachten verplaatsingen a.g.v. de proefbelasting 
specifiek te voorspellen. 

• Planning meetploeg, verkeersregelaars en vrachtwagens (  
 
Voorbereiding ter plaatse: 
• Aanbrengen meetprisma’s op landhoofden en onder- en zijkant brug. Hinder voor het vaarverkeer 

kan aanwezig zijn door inzet van een kleine inspectieboot (zie foto). Duur ca. 2 uur. Dit kan een dag 
van tevoren plaatsvinden of ’s ochtends vroeg, voorafgaande aan de werkzaamheden. 

 
• Aanbrengen overige referentiepunten (meetspijkers) op brugdek. Zo nodig op de dag zelf met 

assistentie verkeersregelaars. 
• Plaatsing meetapparatuur op locaties als aangeven op schets. Op de dag zelf, bij aanvang van de 

werkzaamheden. 
• Mobilisatie verkeersregelaars (2 m/v, 1 per brugzijde). 
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• Mobilisatie 2 vrachtwagens van gelijk type, 1 leeg en 1 vol. Vooraf: meting totale belasting en zo 
mogelijk per aslast op weegbrug. Ter beschikking stellen wegingsregistratie. Opstellen op plaats cf. 
schets. 

 
Uitvoering metingen (overdag door de week tussen 10:00 en 15:00u): 
• Uitvoering nulmeting. 
• Steeds per meting: berijden brug met voertuig, overig verkeer tegenhouden door verkeersregelaars. 

Fietsers en voetgangers kunnen van de brug gebruik blijven maken. Indien er drukte ontstaat, kan 
het programma worden onderbroken en kan de brug kortstondig weer vrijgegeven worden voor 
autoverkeer. 

• Uitvoeren belasting en waterpassing. Uitvoeren 4 metingen per belastingssituatie. Dus 4 cycli van 5 
metingen: onbelast – leeg voertuig – onbelast – beladen voertuig – onbelast. 

• Duur hinder per cyclus ca. 25 minuten. 
• Controle nauwkeurigheid metingen, bij voorkeur ordegrootte 0,1 à 0,2 mm. Verwachte 

verplaatsingen bij maximale belastingen orde grootte verticaal ca. 10 mm, horizontaal ca. 1 mm. 
Deze waarden zijn geschat o.b.v. resultaten uit de herberekening voor ontwerpbelasting. 
Nauwkeurigheid waterpassing is overeenkomstig deze vereisten. Nauwkeurigheid total station is 
enkele mm, overeenkomend met verwachte zakking midden dek. 

• Parallel aan waterpassing continue opname door visual vibrometry-apparatuur. Nauwkeurigheid 
hiervan is @@@. 

• In principe is er gedurende de meting géén hinder voor het vaarverkeer. De doorgang moet aan de 
andere kant niet voortdurend worden geblokkeerd door schepen voor de metingen. Er mogen dus 
geen schepen onder of in de buurt halt houden. 

 
Na metingen: 
• Demobilisatie vrachtwagens. 
• Verwijderen meetprisma’s met inspectieboot. Duur ca. ½ uur. Hierdoor kan hinder voor vaarverkeer 

ontstaan. 
• Indien nodig verwijderen meetspijkers. Zo nodig met behulp van verkeersregelaars. 
• Demobilisatie verkeersregelaars. 
• Rapportage door . Binnen een week na meting. 
• Interpretatie meetgevens en calibratie herberekening door . Doorlooptijd twee weken. 
 
  





1

Van:
Verzonden: dinsdag 3 januari 2017 13:33
Aan:
CC:
Onderwerp: Maliebrug
Bijlagen: Memo_Bezoekverslag Maliebrug 2 januari 2017 def.docx

Beste  
 
Bijgevoegd zend ik je het verslag van mijn bezoek aan de Maliebrug.  
Naast de beoordeling van de brug op schades heb ik ook naar de aslastbeperking op de brug gekeken.  
Voor de vraag van  lijkt mij dit voldoende. 
 
Naast de collegiale melding van  speelt er ook dat voor project renovatie Kromme Nieuwegracht 
een vergunning is verleend om de Maliebrug te gebruiken als aan- en afvoerroute voor de 
groutwerkzaamheden. 
Nu blijkt dat de brug niet geschikt is voor de belastingen die er tijdens de werkzaamheden regelmatig 
over de brug zullen gaan, hebben we gekeken of er alsnog een alternatieve route beschikbaar is naar 
de locatie. Deze is helaas niet gevonden. 
 
Het idee is nu om over de Maliebrug een tijdelijke bouwbrug aan te brengen die wordt samengesteld 
uit draglineschotten. Om deze ook voor fietsers veilig te houden zullen de draglineschotten met een 
underlaymentplaat met slijtlaag worden afgewerkt. 
We zijn momenteel bezig om deze oplossing uit te tekenen ter beoordeling of dit akkoord is. 
 
 
Met vriendelijke groet,  
  

 
 

  
     Gemeente Utrecht 
     Stadsbedrijven 
     Constructies en Bodem 
       
     Postadres Postbus 8375 
     Bezoekadres Stadsplateau 1, 3521 AZ Utrecht, 8e etage N 
     Telefoon   
    E-mail  
    Internet www.utrecht.nl 
     Aanwezig  

 

Denk aan het milieu voordat u deze e-mail print 
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Notitie / Memo 

Aan: Gemeente Utrecht 
 

Van:  
Datum: 17 januari 2019 
Kopie:   
Ons kenmerk:  
Classificatie: Projectgerelateerd 
  
Onderwerp: Plan van Aanpak aanvullende herberekeningen voor meerdere bruggen te 

Utrecht 
  
 

1 Inleiding 
Door de gemeente Utrecht is een verzoek van de Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW) ontvangen om 
enkele wegen binnen de gemeente Utrecht vrij te geven voor zware transporten met jaarontheffingen. 
Transporteurs met een jaarontheffing kunnen dan gebruik maken van deze wegen mits de transport-
afmetingen en aslasten beperkt blijven tot: 

• Lengte 27,50 m en 
• Breedte 3,50 m en 
• Hoogte 4,25 m en 
• Massa (maximaal voertuiggewicht) 100 t en 
• Maximale aslast normale as 10 t en 
• Maximale aslast pendelas 12 t. 

 
Deze aslasten zijn gelijk aan de wettelijk toegestane aslasten, die dus ook gelden voor normale 
transporten tot 50 ton (resp. 60 ton werktuigen). 
 
In de door de RDW voorgestelde wegen liggen enkele bruggen. Voor de onderstaande bruggen is door 
de gemeente Utrecht opdracht verleend om te onderzoeken of de door RDW opgegeven voertuigen 
veilig kunnen worden gepasseerd: 

• Oorsprongbrug (BRM05001) 
• Gildbrug (BRB04040) 
• Museumbrug (BRB05023) 
• Griftbrug (BRC04037) 
• Hommelbrug (BRB01001) 
• Goylaanbrug (BRB07051) 

 
Deze bruggen zijn recentelijk door ) herberekend volgens 
NEN8700/8701 voor de reguliere verkeersmodellen BM1 en BM2 zoals vastgelegd in de Nederlandse 
Nationale Bijlage van de Eurocode. Zie hiervoor de betreffende berekeningsrapportages. Bijzondere 
voertuigen (BM3) zijn daar geen onderdeel van.  
 
Tevens is door gemeente Utrecht gevraagd om vast te stellen wat de maximale toe te laten bijzondere 
voertuigen met betrekking tot zwaar transport zijn, op basis van de laststelsels zoals beschreven in NEN-
EN-1991-2 bijlage A, aangevuld met de omstandigheden waarop de bruggen veilig kunnen worden 
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gepasseerd, teneinde de classificatie met betrekking tot bijzondere voertuigen voor de betreffende 
bruggen te kunnen vaststellen. 
 
In hoofdstuk 2 is de aanpak beschreven voor de beoordeling van de genoemde bruggen met betrekking 
tot de jaarontheffingen beschreven, in hoofdstuk 3 de aanpak met betrekking tot classificatie voor 
bijzondere voertuigen van de genoemde bruggen. De opzet is in principe vergelijkbaar, op sommige 
punten zijn er echter verschillen. Omwille van de leesbaarheid is de aanpak voor beide gevallen 
afzonderlijk volledig beschreven. 

2 Aanpak beoordeling voertuigen met jaarontheffing 
De genoemde bruggen zijn recentelijk constructief beoordeeld volgens NEN8700/8701 voor de reguliere 
verkeersmodellen. Belastingen ten gevolge van bijzondere voertuigen zijn daar geen onderdeel van. Bij 
de beoordeling voor het toelaten van bijzondere voertuigen met jaarontheffingen wordt uitgegaan van de 
resultaten van deze herberekeningen.  
 
Om te beoordelen of de bovengenoemde bruggen kunnen worden vrijgegeven voor bijzondere 
voertuigen met jaarontheffingen, zijn door RDW de aslastconfiguraties van een tweetal representatieve 
voertuigen (‘voertuigklassen’) aangeleverd, zie Figuur 1 en Figuur 2. Indien hiervoor wordt aangetoond 
dat voldoende veiligheid aanwezig is kunnen transporteurs met een jaarontheffing gebruik maken van 
deze bruggen mits de transportafmetingen en aslasten beperkt blijven tot: 

• Lengte 27,50 m en 
• Breedte 3,50 m en 
• Hoogte 4,25 m en 
• Massa (maximaal voertuiggewicht) 100 t en 
• Maximale aslast normale as 10 t en 
• Maximale aslast pendelas 12 t. 

 

 
Figuur 1: Aslastconfiguratie 5+4 (96 t) 

 
Figuur 2: Aslastconfiguratie 5+5 (100 t) 
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De contactoppervlakken van de wielen (wielprent) zijn niet opgegeven door RDW. Aangehouden wordt 
wieltype B uit Tabel 1. Dit wieltype past het best bij de opgegeven aslasten uit Figuur 1 en Figuur 2.  
(NB: de verschillen tussen de diverse wielprenten zullen van weinig invloed zijn.) 

 

 
Tabel 1: NEN-EN-1991-2 tabel 4.8 – Omschrijving van wielen en assen 

 
Voor bijzondere voertuigen met jaarontheffing is geen rijtijdbeperking opgelegd; de voertuigen kunnen de 
kunstwerken dus te allen tijde passeren. Tevens is geen transportbegeleiding voorgeschreven. De 
afstand tot het overige verkeer op de betreffende rijstrook dient in dat geval 5 m te bedragen (in plaats 
van 25 m, zoals is aangegeven in Figuur 3. Er is geen (lage) maximum snelheid (vmax ≤ 5 km/u) 
voorgeschreven, er wordt van uitgegaan dat dezelfde maximum snelheid geldt als voor het overige 
verkeer. De te beschouwen aslastconfiguraties worden opgevat als ‘voertuigklassen’ en niet als ‘actuele’ 

voertuigen. Derhalve dient een dynamische factor φ = 1,40 – L/500 ≥ 1 in rekening te worden gebracht.  
 
De bovengenoemde aslastconfiguraties worden beschouwd als een invulling voor belastingmodel 3 
(BM3) volgens NEN-EN 1991-2/NB. De voorwaarden voor gebruik van dit model zijn beschreven in 
NEN-EN-1991-2/NB art. 4.3.4.1: Dit belastingmodel mag alleen zijn toegepast indien dit in de 

projectspecificatie voor een afzonderlijk project is voorgeschreven. Indien dit belastingmodel is 

voorgeschreven, moet het aantal bijzondere voertuigen, de maximale aslasten, het aantal aslijnen en de 

afstanden tussen de aslijnen zijn voorgeschreven.  
 
Het aantal bijzondere voertuigen dient nog te worden vastgesteld, dit zal in nader overleg worden 
bepaald, voorafgaand aan verdere beoordeling. De overige gegevens volgen uit de aslastconfiguraties of 
zijn anderszins bekend. 
 
De bijzondere voertuigen moeten volgens NEN-EN-1991-2/NB art. 4.3.4.1 rekenkundig worden 
gecombineerd met de frequente waarden (Ψ0) van belastingmodel 1 op de rest van het kunstwerk 
volgens de indeling in Figuur 3.  
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Figuur 4: Vergelijking maximaal veldmoment op rijstrook 1 

 
Ook voor de dwarskracht wordt een dergelijke vergelijking gemaakt.  

 
Figuur 5: Vergelijking maximale dwarskracht op rijstrook 1 

 
De volgende toets wordt uitgevoerd: 
 

γQ,BM3 * φ * BM3 + γQ,BM1 * Ψ0 * BM1rest ≤ γQ,BM1 * BM1vol 
 
γQ,BM1 volgt uit de eerdere herberekeningen, γQ,BM3 = γQ,BM1. 
 
Wanneer het effect van het bijzondere voertuig lager is, dan kan dit zeker door het brugdek worden 
gedragen. 
 
Voor de beoordeling wordt uitgegaan van dezelfde gevolgklasse (CC2) en restlevensduur (30 jaar) als 
die zijn gehanteerd bij de eerdere herberekeningen. Dit geldt ook voor het gebruik van de rijweg (‘fictief’ 

of ‘werkelijk’ gebruik).  
 
De belastingsmodellen BM1 en BM2 zoals vastgelegd in de Nederlandse nationale bijlage van NEN-EN 
1991-2 zijn gebaseerd (gekalibreerd) op weigh-in-motion (WIM) metingen van een viertal rijkswegen in 
Nederland. Op deze rijkswegen zijn bijzondere voertuigen met een jaarontheffing (tot 100 ton 
voertuiggewicht) reeds toegestaan. In het proces van kalibratie zijn deze zware transporten (tussen 60 
en 100 ton voertuiggewicht) meegenomen in de afleiding van de verkeersmodellen. Derhalve zullen alle 
bruggen/viaducten die geschikt zijn voor deze (ongereduceerde) belastingsmodellen ook geschikt zijn 
voor de jaarontheffingen van de RDW tot 100 ton. Recent is er ook een belastingsmodel voor decentrale 
overheden beschikbaar gekomen (via wijzigingsblad op NEN 8701). Dat model is juist afgeleid door de 
zware transporten inclusief de jaarontheffingen uit de registraties op deze rijkswegen te filteren. Hierdoor 
is een belastingsmodel ontstaan waarvan de representatieve waarde circa 80% is van het originele 
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model. Indien een brug beoordeeld is met dit decentrale model dan mogen uiteraard GEEN 
jaarontheffingen op de brug toegelaten worden. Voor de nu te beoordelen bruggen is dit niet het geval. 
Alle bruggen zijn getoetst aan BM1 en BM2 (volgens de nationale bijlage) zodat jaarontheffingen tot 100 
ton conform RDW wel toelaatbaar zijn. 
Ook uit de vergelijking van het belastingseffect volgens figuur 4 en figuur 5 blijkt dat BM1 altijd ruim 
maatgevend is ten opzichte van de voertuigen uit figuur 4 en 5. 
 
Bovenstaande geldt voor de uiterste grenstoestand op sterkte. Voor vermoeiing geldt eveneens dat 
indien de constructies voldoen aan het (conservatieve) belastingsmodel 1 voor vermoeiing welke 
gelijkvormig is aan BM1 (sterkte) dat ook hier jaarontheffing impliciet is meegenomen. Aangezien alle te 
beschouwen objecten hierop zijn getoetst en hieraan voldoen is ook hiervoor geen toetsing noodzakelijk.  
 
Aan de betreffende rapportages van de objecten zal bovenstaande paragraaf toegevoegd worden. 
Tevens zal in de conclusies opgenomen worden dat jaarontheffingen tot 100 ton conform RDW 
toelaatbaar zijn. 
 

3 Aanpak vaststellen classificatie voor bijzondere voertuigen 
Ook bij het vaststellen van de classificatie voor bijzondere voertuigen, alsmede de aanvullende 
omstandigheden die nodig zijn om deze voertuigen veilig de bruggen te kunnen laten passeren, wordt 
uitgegaan van de resultaten van de eerder gemaakte herberekeningen. 
 
Door de gemeente Utrecht is reeds eerder aangegeven, dat hierbij “gedacht wordt” aan de laststelsels 
zoals die zijn beschreven in NEN-EN-1991-2 bijlage A. Aangezien deze bijlage A slechts informatief is, 
dienen de in rekening te brengen voertuigen definitief te worden vastgesteld.  
 
In NEN-EN-1991-2 bijlage A worden volgende bijzondere voertuigklassen voorgesteld: 
 

 
Tabel 2: NEN-EN-1991-2 tabel A1 – Klassen van bijzondere voertuigen 
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De bijbehorende aslastconfiguraties zijn als volgt: 
 

 
Tabel 3: NEN-EN-1991-2 tabel A2 – Beschrijving van bijzondere voertuigen 

 
De contactoppervlakken (wielprent) zijn als volgt aan te houden: 

 
Figuur 6: NEN-EN-1991-2 figuur A.1 – Opstelling van aslijnen en de definitie van de contactoppervlakken 

 
Voor de bijzondere voertuigen wordt in eerste instantie ervan uitgegaan dat geen rijtijdbeperking zal 
worden opgelegd; de voertuigen kunnen de kunstwerken dus te allen tijde passeren. Evenmin wordt 
uitgegaan van een transportbegeleiding. Voor de afstand tot het overige verkeer op de betreffende 
rijstrook dient in dat geval 5 m te bedragen (in plaats van 25 m, zoals is aangegeven in Figuur 3. Er 
wordt verder van uitgegaan dat dezelfde maximum snelheid geldt als voor het overige verkeer. De te 
beschouwen aslastconfiguraties dienen te worden opgevat als ‘voertuigklassen’ en niet als ‘actuele’ 

voertuigen. Derhalve dient een dynamische factor φ = 1,40 – L/500 ≥ 1 in rekening te worden gebracht. 
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Wanneer het effect van het bijzondere voertuig lager is, dan kan dit zeker door het brugdek worden 
gedragen. 
 
Voor de beoordeling wordt uitgegaan van dezelfde gevolgklasse (CC2) en restlevensduur (30 jaar) als 
die zijn gehanteerd bij de eerdere herberekeningen. Dit geldt ook voor het gebruik van de rijweg (‘fictief’ 

of ‘werkelijk’ gebruik).  
 
Uit een analyse volgt dat voor overspanningen tot en met 6 meter het belastingeffect door BM1 hoger is 
dan het belastingeffect door BM3* φ met aslijnen van 200 kN. Voor aslijnen van 150 kN geldt dit tot een 
overspanning van 9 m. Zoals aangegeven zijn de modellen met aslijnen van 240 kN niet 
maatgevend/niet beschouwd.  
 
In de rapportages zal een paragraaf opgenomen worden met daarin opgenomen de classificatie voor 
BM3. Voor de te beschouwen kunstwerken is de overspanning maximaal 6 meter, zodat alle 
voertuigen/classificaties volgens BM3 toelaatbaar zijn. 
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