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Samenvatting
Tienduizenden bruggen in Nederland zijn de komende decennia toe aan vervanging of renovatie. Dit
heeft als gevolg dat voor al deze bruggen een ontwerp gemaakt moet worden. Tevens dienen de
bruggen allemaal gerealiseerd te worden. Dit gaat veel tijd en geld kosten. Vanwege de vaak
strategische ligging van bruggen zijn de maatschappelijke en economische gevolgen groot als een
brug tijdelijk niet beschikbaar is. Het renoveren en vervangen van deze bruggen op grote schaal biedt
ook kansen voor verduurzaming, circulair bouwen én kostenreductie. (Kennisplatform CROW, sd).
Het verduurzamen van kunstwerken binnen de civiele sector gebeurt tegenwoordig vaker door de
objecten modulair te bouwen. Modulair bouwen zorgt ervoor dat onderdelen hergebruikt kunnen
worden. Als gevolg hiervan wordt de CO2-uitstoot gereduceerd. Nieuwe bruggen worden nog vaak
gerealiseerd met de ‘Fit For Purpose-methode’. Dit houdt in dat de brug ontworpen wordt aan de hand
van gestelde eisen en de omgeving waarin deze gepositioneerd wordt. Echter zijn de mogelijkheden
tot modulair bouwen met hout nog niet duidelijk. Het doel van dit onderzoek is om de mogelijkheden
tot modulair bouwen met hout inzichtelijk te maken en om een ontwerp van een modulaire brug op te
leveren.
Om de hoofdvraag goed te beantwoorden, zijn deelvragen opgesteld. Deze deelvragen gaan over de
definitie van ‘modulair bouwen’, wat de meest voorkomende brug in Nederland is, wat het verschil in
onderhoud is tussen een reguliere en modulaire houten brug, welke verduurzamingsmethoden voor
hout bestaan en hoe een modulaire houten brug eruit kan zien.
Om te onderzoeken welke mogelijkheden er zijn tot modulair bouwen, is eerst een referentiebrug
vastgesteld. Er is onderzocht welke kunstwerken het meest voorkomen en welke materialen hierbij
toegepast zijn. Daarna is van dit type kunstwerk een decompositie opgesteld en zijn de afmetingen
bepaald. Ook zijn de typen verbindingen onderzocht. Met behulp van deze gegevens is onderzocht
wat de modulaire mogelijkheden zijn.
Na realisatie van elk kunstwerk begint de gebruiksfase. Dit geldt dus ook voor een modulaire brug. De
brug moet goed onderhouden worden in de gebruiksfase zodat deze zo lang mogelijk mee kan gaan.
Om hiervoor te zorgen is een MeerJaren OnderhoudsPlan opgesteld (MJOP). Een MJOP maakt
duidelijk wanneer welk onderhoud gepleegd moet worden en hoeveel dit onderhoud kost.
Een MJOP is opgesteld voor de referentiebrug en voor de modulaire brug. Beide MJOP’s zijn met
elkaar vergeleken.
Om de levensduur van de brug te bevorderen, zijn verduurzamingsmethoden voor hout onderzocht en
waarom het raadzaam is om hout te verduurzamen. Deze verduurzamingsmethoden zijn uitgewerkt en
is onderzocht welke methoden geschikt zijn voor modulaire bouwdelen. Uiteindelijk is een Multi
Criteria Analyse opgesteld. Opdrachtgevers en beheerders kunnen daar de juiste weegfactoren
invullen waardoor de meest ideale methode geselecteerd wordt.
Met de gegevens uit deelvraag 1 t/m 4 is uiteindelijk een modulaire brug ontworpen. Dit houdt niet in
dat dit de enige mogelijkheid is tot een modulaire brug. Voor de brug is een decompositie opgesteld
en zijn de afmetingen bepaald. Daarna zijn de verbindingen en modules verder uitgewerkt. Ook is voor
het verbreden van de brug een stappenplan opgesteld. Tot slot zijn tekeningen opgesteld van het
ontwerp.
Modulair bouwen met hout is zeker mogelijk. Binnen dit rapport is een brug ontworpen waarbij de brug
aan beide zijden verbreed kan worden door middel van standaard onderdelen te bevestigen.
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Abstract
In the coming decades, tens of thousands of bridges in the Netherlands are due for replacement or
renovation. As a result, a design must be made for all these bridges. The bridges must also be built.
This will cost a lot of time and money. Due to the strategic location of bridges, the social and economic
consequences are of a great impact if a bridge is temporarily unavailable. The renovation and
replacement of the bridges on this large scale also offer opportunities for sustainability, circular
construction and cost reduction (Kennisplatform CROW, sd).
Sustaining engineering constructions within the civil sector often happens by making objects modular.
Modular construction ensures that parts can be reused. As a result, CO2- emission is reduced. New
bridges are often still being realized with the "Fit for Purpose method". This means that the bridge is
designed based on the needed requirements and the environment in which it is placed. However, the
possibilities for modular construction with timber are not clear yet. The aim of this research is to
provide insight into the possibilities for modular construction with timber and to deliver a design of a
modular bridge.
To answer the main question, sub-questions have been created. These sub-questions deal with:






the definition of ‘modular building’;
what the most common bridge in the Netherlands is;
what the difference is in maintenance between a regular and a modular timber bridge;
which preservation methods exist for timber;
what a modular timber bridge can look like.

To research the possibilities for modular construction, a reference bridge was established. Then
research has been done to see which engineering constructions are the most common and which
materials those constructions are made of. For this type of engineering constructions, a decomposition
has been made. For this type of engineering construction, the average dimensions have been
determined. With the help of this data, research has been done to create a modular bridge.
The use phase starts after the realization of each engineering construction. This also applies to a
modular bridge. The bridge must be well maintained in the use phase so that it can at least achieve its
technical lifecycle. To ensure this, a so-called Long-Term Maintenance Plan has been created.
(LTMP). An LTMP creates a clear overview of when which maintenance must be carried out and how
much these maintenance costs. An LTMP is set up for the reference bridge and for the modular
bridge. Both LTMP’s have been compared to each other.
To improve the lifespan of the bridge, preservation methods for timber have been researched. Also,
research has been done to get to know why it is advisable to preserve the timber. These preservation
methods have been elaborated. After that, the methods have been compared to see which methods
are suitable for modular building components. In the end, a Multi-Criteria Analysis was created in
which clients and municipalities can select the most ideal preservation method based on their own
weighing factors.
With the data from the sub-questions 1 to 4 a modular bridge was designed. This does not mean that
this is the only design for a modular bridge. A decomposition has been made for the modular bridge.
The dimensions have also been determined. The connections and modules were further elaborated. A
step-by-step plan has also been made for widening the bridge. To conclude the rapport, technical
design drawings were created.
Modular building with timber is definitively possible. A modular bridge has been created in this report
which can be widened on both sides with the use of standard components.
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Begrippenlijst
Decompositie: een onderverdeling van een kunstwerk in elementen en bouwdelen.
FPP: Fit For Purpose, een methode voor het realiseren van een kunstwerk, specifiek gericht op een
doel.
Gebruiksfase: de fase waarin een kunstwerk gebruikt wordt voor het doel waar het kunstwerk voor is
ontworpen.
Hydro-thermisch: een proces dat materialen verwarmd door middel van vocht.
Kunstwerk: een constructie tot stand gekomen door techniek die noodzakelijk is voor het behalen van
een doel, voorbeeld: brug om rivier te overbruggen.
Ligger: een ondersteunde balk.
MCA: Multi Criteria Analyse, een evaluatiemethode om tussen diverse alternatieven een keuze te
maken op basis van meer dan één criterium.
MJOP: MeerJaren OnderhoudsPlan, een rapport waarin staat wanneer welk onderhoud plaats moet
vinden en wat de kosten hiervan zullen zijn.
Module: bouwonderdeel.
Object: kunstwerk, voorbeeld: brug, sluis.
Organisme: een levende, materiële entiteit met een eigen stofwisseling.
Remontabel: de mogelijkheid om een onderdeel opnieuw te kunnen monteren.
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1. Inleiding
1.1 Aanleiding
Tijdens een gastcollege van het vak ‘Houtconstructies’ werd een toelichting gegeven over de
toepasbaarheid en mogelijkheden van hout in de bouw. Naar aanleiding van dit gastcollege is
interesse opgewekt om verder onderzoek te gaan doen naar de mogelijkheden van hout in de civiele
sector.
Aan de hand van een gesprek met
Ingenieursbureau Westenberg bleek dat recent een
intern afstudeeronderzoek is geweest naar de
CO2-footprint van houten fiets- en
voetgangersbruggen. Een voordeel van
houtgebruik is dat hout CO2 opneemt (Dijkstra,
2019). De enige uitstoot die vrijkomt, is tijdens het
zagen en het vervoeren (Hal, 2019). Omdat in het
klimaatakkoord van Parijs (Rijksoverheid, 2019)
eisen zijn gesteld aan alle landen om de CO2uitstoot te reduceren, is het interessant om te
onderzoeken wat de mogelijkheden zijn van houten
(civiele) constructies in de toekomst.
Na een aantal brainstormsessies met E. Hoogterp
Figuur 1. Voorbeeld houten voetgangersbrug.
Overgenomen van (Westenberg, sd)
van Ingenieursbureau Westenberg is de scope
opgezet die zich enkel focust op het toepassen van hout in voetgangersbruggen. Tegenwoordig wordt
veel aandacht besteed aan het modulair maken van beton- en staalconstructies, terwijl er nauwelijks
tot geen onderzoek is gedaan naar de modulaire mogelijkheden van hout. Het is interessant voor de
civiele sector om meer onderzoek te doen naar de modulaire mogelijkheden met hout. Aangezien
Ingenieursbureau Westenberg zelf veel tijd investeert in onderzoek naar het verduurzamen van
kunstwerken, past dit onderwerp goed bij het bedrijf en de visie van de civiele sector.
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1.2 Probleemanalyse
Tienduizenden bruggen in Nederland zijn de komende decennia toe aan vervanging of renovatie. Dit
heeft als gevolg dat voor al deze bruggen een ontwerp gemaakt moet worden. Tevens dienen de
bruggen allemaal gerealiseerd te worden. Dit gaat veel tijd en geld kosten. Vanwege de vaak
strategische ligging van bruggen zijn de maatschappelijke en economische gevolgen groot als een
brug tijdelijk niet beschikbaar is. Het renoveren en vervangen van deze bruggen op grote schaal biedt
ook kansen voor verduurzaming, circulair bouwen én kostenreductie. Modulair bouwen is één van de
oplossingen (Kennisplatform CROW, sd).
In Nederland wordt steeds meer aandacht besteed aan duurzaamheid. In de grond-, weg- en
waterbouw is dit ook van toepassing, vooral bij kunstwerken zoals bruggen. Het verduurzamen van
kunstwerken binnen de civiele sector gebeurt tegenwoordig vaker door de objecten modulair te
bouwen. Modulair bouwen zorgt ervoor dat onderdelen hergebruikt kunnen worden. Als gevolg
hiervan wordt de CO2-uitstoot gereduceerd. “In het kort is modulair bouwen werken met
gestandaardiseerde onderdelen die fabrieksmatig zijn geproduceerd, snel aangebracht kunnen
worden en geschikt zijn voor hergebruik” (Kennisplatform CROW, sd).
Nieuwe bruggen worden nog vaak gerealiseerd met de ‘Fit For Purpose-methode’. Dit houdt in dat de
brug ontworpen wordt aan de hand van gestelde eisen en de omgeving waarin deze gepositioneerd
wordt. Hiermee is de brug later in zijn levensduur minder eenvoudig aanpasbaar, omdat de brug
specifiek is ontworpen voor de eisen die op het moment van realisatie worden gesteld. Modulair
bouwen kan hiervoor een oplossing bieden, omdat modulair bouwen het mogelijk maakt om
onderdelen van een object eenvoudig te demonteren en remonteren.
Modulair bouwen heeft als voordeel dat het efficiënt is: industrieel, flexibel en demontabel (IFD).
Momenteel wordt binnen de civiele sector vooral gefocust op het modulair maken van betonnen en
stalen kunstwerken. Binnen ‘modulair bouwen’ is nog weinig gekeken naar de mogelijkheden bij
houten objecten. Als gevolg daarvan dient er meer kennis vergaard te worden over het modulair
bouwen met hout.
Houten objecten hebben een relatief korte technische levensduur vergeleken met beton en staal. Dit
kan hergebruik en de noodzaak tot aanpassing in de weg staan. Het hout dient verduurzaamd te
worden zodat deze een langere levensduur verkrijgt.
Zodra duidelijk is geworden hoe effectief en efficiënt het modulair bouwen van houten bruggen is, kan
dit de aandacht trekken van onder andere de gebruikers en beheerders van de bruggen.
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1.3 Doelstelling
Het doel van dit onderzoek is om de mogelijkheden tot modulair bouwen met hout inzichtelijk te maken
en om één of meerdere ontwerpen op te leveren. Binnen ‘modulair bouwen’ is nog weinig onderzoek
gedaan naar bouwen met hout. Om meer inzicht te creëren over de mogelijkheden van modulair
bouwen met hout, wordt onderzoek gedaan naar een voetgangersbrug.

1.3.1

Hoofdvraag

De hoofdvraag die uit bovenstaande doelstelling komt, is als volgt geformuleerd:
In hoeverre is modulair bouwen toepasbaar op vaste houten voetgangersbruggen?
De hoofdvraag kan opgedeeld worden in 3 onderdelen:
 modulair bouwen;
 vaste houten voetgangersbrug;
 toepasbaarheid.
Het eerste onderdeel is ‘Modulair bouwen’. Hierin wordt beschreven wat binnen dit rapport de definitie
van modulair bouwen is. Verder zullen de voor- en nadelen van modulair bouwen in kaart gebracht
worden met input van stakeholders. Daarnaast wordt onderzocht welke bouwdelen van een vaste
houten voetgangersbrug modulair te maken zijn.
Het tweede onderdeel van de hoofdvraag gaat over het vaststellen van de meest voorkomende vaste
houten voetgangersbrug. Hierin wordt een decompositie opgesteld voor één of meerdere vaste houten
voetgangersbruggen met informatie van bestaande bruggen.
Het derde onderdeel is ‘Toepasbaarheid’. De toepasbaarheid van een modulair ontwerp gaat over de
aspecten die ter sprake komen bij het renovatie- en vervangingsproces van bouwdelen van een vaste
houten voetgangersbrug, zoals de stabiliteit van de constructie, de tijdsduur van het vervangen per
bouwdeel en de mogelijkheden tot aanpassen van de constructie. Om de toepasbaarheid vast te
kunnen stellen, worden voor de geselecteerde bestaande Fit For Purpose (FFP)-brug een modulair
herontwerp gemaakt. De FFP en modulaire brug worden met elkaar vergeleken op de lange termijn
met betrekking tot kosten.
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Deelvragen

Aan de hand van de bovenstaande onderdelen zijn deelvragen opgesteld:
1. Wat wordt er verstaan onder modulair bouwen en wat zijn de voor- en nadelen hiervan?
Het doel van deze deelvraag is om binnen dit onderzoeksrapport een duidelijke definitie op te
stellen van ‘modulair bouwen’. Tevens worden de voor- en nadelen van ‘modulair bouwen’ in
kaart gebracht.
2. Wat zijn de meest voorkomende vaste houten voetgangersbruggen en welke
bouwdelen hiervan zijn modulair te realiseren?
Bij deze deelvraag wordt geïnventariseerd wat de meest voorkomende vaste houten
voetgangersbruggen zijn. Met die inventarisatie worden één of meerdere decomposities
opgesteld. Aan de hand van de opgestelde decompositie wordt onderzoek gedaan naar de
mogelijkheden van het modulair maken van bouwdelen.
3. Hoe ziet het renovatie- en vervangingsproces eruit voor bouwdelen van de meest
voorkomende houten voetgangersbrug en hoe zou dit van toepassing kunnen zijn bij
een modulaire vaste houten voetgangersbrug?
Het doel van deze deelvraag is om een vergelijking te maken omtrent het renovatie- en
vervangingsproces tussen een vaste houten voetgangersbrug en een modulaire vaste houten
voetgangersbrug. Voordat deze vergelijking gemaakt kan worden, wordt het renovatie- en
vervangingsproces van een vaste houten voetgangersbrug in kaart gebracht.
4. Welke mogelijkheden zijn er om houten bouwdelen van een modulaire vaste houten
voetgangersbrug te verduurzamen?
Bij deze deelvraag wordt geïnventariseerd welke mogelijkheden tot het verduurzamen van
hout, met betrekking tot de bouwdelen van een modulaire vaste houten voetgangersbrug, van
toepassing zijn.
5. Hoe kunnen modulaire vaste houten voetgangersbruggen eruit zien?
Bij deze deelvraag worden een ontwerp gemaakt van een modulaire vaste houten
voetgangersbrug.
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1.4 Leeswijzer
Dit rapport bestaat uit een tiental hoofdstukken.
Hoofdstuk 1: Inleiding
In dit hoofdstuk wordt de aanleiding en probleemanalyse beschreven met als vervolg de doel- en
vraagstelling.
Hoofdstuk 2: Onderzoeksmethoden
In dit hoofdstuk wordt de manier van onderzoek en de methoden die daarbij gebruikt worden
beschreven. Daarnaast wordt het conceptueel model weergegeven.
Hoofdstuk 3: Modulair bouwen
Dit hoofdstuk bevat de definitie van modulair bouwen en voor- en nadelen van modulair bouwen.
Hoofdstuk 4: Voetgangersbruggen
In dit hoofdstuk is vastgesteld wat de meest voorkomende vaste kunstwerken zijn en wat daarvan het
meest voorkomende materiaal is, hoe de decompositie eruit ziet en wat de meest voorkomende
afmetingen zijn. Ook zijn de verbindingen onderzocht. Daarnaast is een invulling gegeven op een
modulaire brug.
Hoofdstuk 5: Renovatie/vervanging
Dit hoofdstuk bevat een MeerJaren OnderhoudsPlan voor een brug en daarmee is een invulling
gegeven op een modulaire brug.
Hoofdstuk 6: Verduurzaming
Dit hoofdstuk bevat de definitie van ‘verduurzamen’ en de aantasting van hout. Daarnaast zijn
verschillende verduurzamingsmethoden benoemd en is aan de hand van een Multi Criteria Analyse
een verduurzamingsmethode gekozen voor de modulaire brug.
Hoofdstuk 7: Modulaire brug
In dit hoofdstuk is een ontwerp uitgewerkt voor een modulaire brug.
Hoofdstuk 8: Conclusies en aanbevelingen
In dit hoofdstuk zijn de hoofd- en deelvragen beantwoord en zijn aanbevelingen geformuleerd.
Hoofdstuk 9: Bibliografie
Hierin worden de gebruikte bronnen weergegeven in een bronnenlijst.
Hoofdstuk 10: Bijlagen
Aan het einde van het verslag zijn de bijlagen toegevoegd.
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2. Onderzoeksmethoden
2.1 Type onderzoek
Dit onderzoek is uitgevoerd aan de hand van een ontwerpend onderzoek. Dit type onderzoek leverde
inzicht over de mogelijkheden van modulair bouwen met hout. De uitkomst van het onderzoek is een
ontwerp van een modulaire vaste houten voetgangersbrug. Hierbij zijn verschillende aspecten, zoals
de duurzaamheid van bouwdelen en het vervangingsproces van de constructie meegenomen. Tevens
resulteerde dit onderzoek in nieuwe kennis en inzichten over het modulair bouwen van houten
constructies.
Bij een ontwerpend onderzoek liggen kwantitatieve onderzoeksmethoden voor de hand. Met deze
onderzoeksmethoden verzamel je vooral cijfermatige gegevens. Aanvullend op de kwantitatieve
onderzoeksmethoden worden gebruik gemaakt van kwalitatieve onderzoeksmethoden om zo inzicht in
ervaringen en meningen van mensen te krijgen.

2.2 Onderzoeksmethoden per deelvraag
2.2.1

Deelvraag 1

Wat wordt verstaan onder modulair bouwen en wat zijn de voor- en nadelen hiervan?
Om deze vraag te kunnen beantwoorden, wordt gebruik gemaakt van de volgende
onderzoeksmethoden:



literatuuronderzoek;
interviews.

Ieder persoon heeft een ander beeld bij de betekenis van modulair bouwen. In deze deelvraag is aan
de hand van een literatuuronderzoek een inventarisatie gedaan naar verschillende definities van
modulair bouwen en is voor dit rapport een definitie opgesteld. Deze definitie is aangehouden tijdens
het beantwoorden van de andere deelvragen. De gebruikte literatuur is door middel van de term
‘modulair bouwen’ en ‘modular construction’ uit verschillende zoekmachines verkregen. De
zoekmachines die gebruikt zijn, zijn Google, Scholar Google en het Windesheim mediacentrum.
Om het literatuuronderzoek te versterken, is door één-op-één interviews met medewerkers van
Centrum Hout, Ingenieursbureau Westenberg, Meerdink bruggen, Wijma, Gemeente Apeldoorn en
Gemeente Arnhem, extra input verkregen over de definitie van modulair bouwen. Daarnaast is in het
interview ook gevraagd naar wat de positieve en negatieve aspecten van modulair bouwen zijn
volgens de geïnterviewde.
Uiteindelijk is een definitie opgesteld aan de hand van de resultaten uit meerdere interviews en het
literatuuronderzoek en zijn daarbij de voor- en nadelen benoemd.
De uitwerking van deze deelvraag is te vinden in Hoofdstuk 3.
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Deelvraag 2

Wat is de meest voorkomende vaste houten voetgangersbrug en welke bouwdelen hiervan zijn
modulair te realiseren?
Om deze vraag te kunnen beantwoorden, wordt gebruik gemaakt van de volgende
onderzoeksmethoden:




casestudie;
technische meting;
interviews.

Met een casestudie is geïnventariseerd wat de meest voorkomende vaste houten
voetgangersbruggen zijn. Vanuit de database van iASSET zijn hierover gegevens gehaald.
Ingenieursbureau Westenberg gebruikt iASSET voor het beheer en onderhoud voor kunstwerken van
circa 70% van de beheerders in Nederland (E. Hoogterp, persoonlijke communicatie, 19 september
2019). Dit zijn gegevens over verschillende types kunstwerken. Aan de hand van de gegevens uit
iASSET is duidelijk geworden wat de meest voorkomende vaste houten voetgangersbruggen zijn
Alle gegevens die verzameld zijn, zijn met behulp van de onderzoeksmethode technische meting
verwerkt in tabellen om een duidelijk antwoord te creëren op wat de meest voorkomende bruggen zijn.
Wanneer bekend was wat de meest voorkomende bruggen zijn, werd aan de hand van meerdere
interviews duidelijkheid gecreëerd over de mogelijkheden tot het modulair maken van bouwdelen van
een vaste houten voetgangersbrug. Hierbij is voor het formuleren van de interviewvragen rekening
gehouden met verschillende aspecten van een brug, zoals de verbindingen en de stabiliteit van de
constructie. Door middel van één-op-één interviews met medewerkers van Centrum Hout,
Ingenieursbureau Westenberg, Meerdink bruggen, Wijma, Gemeente Apeldoorn en Gemeente
Arnhem is gediscussieerd over de mogelijkheden van modulaire bouwdelen van een vaste houten
voetgangersbrug.
Uiteindelijk is een decompositie opgesteld van een vaste houten voetgangersbrug. Daarnaast is
vastgesteld welke bouwdelen modulair te maken zijn en hoe dit te realiseren is. Voor een modulaire
brug is ook een decompositie opgesteld. De uitkomst van deze deelvraag is gehanteerd tijdens het
beantwoorden van andere deelvragen.
De uitwerking van deze deelvraag is te vinden in Hoofdstuk 4.
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Deelvraag 3

Hoe ziet het renovatie- en vervangingsproces voor bouwdelen van de meest voorkomende
houten voetgangersbrug eruit en hoe zou dit van toepassing kunnen zijn bij een modulaire
vaste houten voetgangersbrug?
Om deze vraag te kunnen beantwoorden, wordt gebruik gemaakt van de volgende
onderzoeksmethoden:



vergelijkende casestudie;
interviews.

Door middel van een vergelijkende casestudie is onderzocht hoe het renovatie- en
vervangingsproces eruitziet van een vaste houten voetgangersbrug. Hier is onderzocht hoe de
bouwdelen van een vaste houten voetgangersbrug gerenoveerd en vervangen worden. Aan de hand
van bestaande onderhoudsplannen van Ingenieursbureau Westenberg is het renovatie- en
vervangingsproces in kaart gebracht. Hierbij is ook rekening gehouden met maatregelen die genomen
dienen te worden om de bouwdelen te vervangen. Zo is duidelijk wat voor methoden toegepast
worden bij het vervangen van houten bouwdelen van een voetgangersbrug. Daarna is voor een
modulaire vaste houten voetgangersbrug het renovatie- en vervangingsproces samengesteld aan de
hand van het renovatie- en vervangingsproces van een vaste houten voetgangersbrug.
Om de casestudie te versterken is aan de hand van één-op-één interviews onderzoek gedaan naar
het renovatie- en vervangingsproces van een reguliere vaste houten voetgangersbrug. De interviews
zijn afgenomen bij medewerkers van Centrum Hout, Ingenieursbureau Westenberg, Meerdink
bruggen, Wijma, Gemeente Apeldoorn en Gemeente Arnhem. De overeenkomsten en verschillen van
deze twee vervangingsprocessen zijn tevens in kaart gebracht.
De uitwerking van deze deelvraag is te vinden in Hoofdstuk 5.
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Deelvraag 4

Hoe is het mogelijk om houten bouwdelen van een modulaire vaste houten voetgangersbrug te
verduurzamen?
Om deze vraag te kunnen beantwoorden, wordt gebruik gemaakt van de volgende
onderzoeksmethoden:



literatuuronderzoek;
interviews.

Voor deze deelvraag is aan de hand van een literatuuronderzoek inventarisatie gedaan naar de
mogelijkheden tot het verduurzamen van houten bouwdelen van een modulaire vaste houten
voetgangersbrug. De gebruikte literatuur is door middel van de term ‘verduurzamen hout’ uit
verschillende zoekmachines verkregen. De zoekmachines die gebruikt zijn, zijn Google, Scholar
Google en het Windesheim mediacentrum.
Om het literatuuronderzoek te versterken is door één-op-één interviews een extra input verkregen
over de mogelijkheden tot het verduurzamen van houten bouwdelen van een modulaire vaste houten
voetgangersbrug. De interviews zijn afgenomen met medewerkers van Centrum Hout,
Ingenieursbureau Westenberg, Meerdink bruggen, Wijma, Gemeente Apeldoorn en Gemeente
Arnhem.
Uiteindelijk is aan de hand van een Multi Criteria Analyse een verduurzamingsmethode gekozen welke
toegepast is op de modulaire brug.
De uitwerking van deze deelvraag is te vinden in Hoofdstuk 6.

2.2.5

Deelvraag 5

Hoe kunnen modulaire vaste houten voetgangersbruggen eruit te zien?
Om deze vraag te kunnen beantwoorden, wordt gebruik gemaakt van de volgende
onderzoeksmethoden:



ontwerp;
interviews.

Met de beantwoorde deelvragen als bronnen is een modulaire vaste houten voetgangersbrug
ontworpen. Aan de hand van schetsontwerpen zijn ontwerptekeningen gemaakt. De ontwerpen
bestaan uit overzichtstekeningen met detailtekeningen. De tekeningen zijn gemaakt in het programma
AutoCAD. Daarnaast zijn een aantal 3D-modellen gerealiseerd. Deze zijn gemaakt worden in het
programma SketchUp.
Om het ontwerp te versterken, is aan de hand van één-op-één interviews onderzoek gedaan naar het
ontwerpen van een modulaire vaste houten voetgangersbrug. De interviews zijn afgenomen bij
medewerkers van Centrum Hout, Ingenieursbureau Westenberg, Meerdink bruggen, Wijma,
Gemeente Apeldoorn en Gemeente Arnhem.
De uitwerking van deze deelvraag is te vinden in Hoofdstuk 7.
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2.3 Afbakening
Om de scope van het onderzoek niet te breed te maken en de kwaliteit te waarborgen, is een
afbakening nodig. Het rapport is opgesteld aan de hand van onderstaande afbakeningspunten:


Binnen dit rapport wordt onderzoek gedaan naar civiele kunstwerken in Nederland. Civiele
kunstwerken buiten Nederland worden niet meegenomen in dit onderzoek;



In dit onderzoek ligt de focus op een bepaald type kunstwerk, de voetgangersbrug. Specifiek
voetgangersbruggen met drie of minder overspanningen. Volgens de NEN-EN 1991-2+C1 is
een voetgangersbrug een brug die voornamelijk is bedoeld om voetpad- en/of
fietspadbelastingen te dragen (NEN, 2015);



Bij voetgangersbruggen met drie of minder overspanningen zijn een tweetal variaties, namelijk
een vaste of een beweegbare brug. In dit onderzoek wordt alleen aandacht besteed aan vaste
voetgangersbruggen. Met beweegbare voetgangersbruggen wordt geen rekening gehouden;



Voor dit onderzoek zal alleen naar het materiaal hout onderzoek gedaan worden. Dit materiaal
wordt veelal toegepast bij voetgangersbruggen. Er zal geen aandacht besteed worden aan
beton, composiet en stalen vaste voetgangersbruggen;



Alle bouwdelen van de boven- en onderbouw van vaste houten voetgangersbruggen zullen
meegenomen worden in het onderzoek naar de mogelijkheid van modulair bouwen;



In dit onderzoek worden alleen indicatieve tekeningen en berekeningen gemaakt. Er worden
geen gedetailleerde constructieve tekeningen en berekeningen gemaakt.
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2.4 Conceptueel model

Tienduizenden bruggen zijn toe aan
vervanging of renovatie

Er is weinig bekend over het modulair
bouwen met hout

Meer kennis dient vergaard te worden
over het modulair bouwen met hout

Al deze bruggen dienen op een
afzonderlijke manier gerealiseerd te
worden

Modulair bouwen met hout wordt
weinig toegepast

Ontwerp modulaire vaste houten
voetgangersbrug

Er gaat veel tijd en geld in het
afzonderlijk ontwerpen en realiseren
zitten

Modulair bouwen biedt oplossing

In hoeverre is modulair bouwen
toepasbaar op vaste houten
voetgangersbruggen?

1.1. Wat wordt er
verstaan onder
modulair bouwen en
wat zijn de voor- en
nadelen hiervan?

1.2. Wat zijn de meest
voorkomende vaste houten
voetgangersbruggen en
welke bouwdelen hiervan
zijn modulair te realiseren?

1.3. Hoe ziet het renovatie- en
vervangingsproces voor
bouwdelen van een modulaire
vaste houten voetgangersbrug
eruit ten opzichte van de meest
voorkomende houten
voetgangersbrug?

1.4. Welke mogelijkheden zijn er
om houten bouwdelen van een
modulaire vaste houten
voetgangersbrug te
verduurzamen?

1.5. Hoe kunnen modulaire
vaste houten
voetgangersbruggen eruit
zien?

Casestudy

Literatuuronderzoek

Literatuuronderzoek

Casestudy
Vergelijkende
casestudy

Interviews

Interviews
Interviews

Technische meting
Interviews

Interviews

Conclusies en aanbevelingen
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3. Modulair bouwen
Dit hoofdstuk heeft als doel om de lezer duidelijk te maken wat binnen dit rapport met ‘modulair
bouwen’ bedoeld wordt. Daarnaast zijn de voor- en nadelen van modulair bouwen in kaart gebracht.

3.1 Definitie
Modulair bouwen is een bouwmethode die gebruikt wordt om objecten te realiseren door te bouwen
met gelijkwaardige bouwdelen. Deze bouwdelen, ook wel modules worden genoemd, worden
geprefabriceerd en moeten eigenschappen bevatten die het mogelijk maken om ze aan elkaar te
monteren. Denk hierbij aan afmetingen, materialen en verbindingen. Deze dienen standaard te zijn.
Door de modules aan elkaar te monteren, moet een object (voorbeeld: brug) gerealiseerd kunnen
worden. Eenmaal samengevoegd vormen de modules een optimaal werkend geheel.
Modulair bouwen maakt het mogelijk om efficiëntievoordelen te behalen. Het bevordert de snelheid
van het ontwerp- en bouwproces en externe factoren zijn minder van invloed. Denk hierbij aan het
weer en de beschikbare ruimte op de bouwplaats (BAM, sd).

3.2 Voor- en nadelen
In deze paragraaf zijn de voor- en nadelen van modulair bouwen in kaart gebracht met artikelen van
“Bam”, “CROW”, en “Verkleij”. De voor- en nadelen zijn aangevuld met input vanuit bedrijven en
gemeenten. De interviews zijn opgenomen in de Bijlagen B – G en samengevat in Tabel 1.

3.2.1 Voordelen
Circulair: modules die lang meegaan en remontabel zijn, maken cyclisch gebruik mogelijk. Circa 90%
van de kunstwerken haalt bij Rijkswaterstaat slechts de helft van de levensduur vanwege de
gewijzigde functie (E. Hoogterp, persoonlijke communicatie, 25 oktober 2019). Met modulair bouwen
is dit op te lossen.
Efficiënt: modulair bouwen maakt gebruik van industrieel vervaardigde prefab modules. Op locatie
worden de modulus slechts aan elkaar bevestigd. Hierdoor zijn objecten eenvoudig, snel en goedkoop
te ontwerpen en realiseren.
Standaard: modulair bouwen maakt gebruik van standaard modules. Dit betekent dus dat de modules
over standaard afmetingen, materialen en verbindingen beschikken.
Toekomstbestendig: met standaard modules kunnen objecten flexibel worden aangepast aan
toekomstige wensen van de opdrachtgever. Modules zijn demontabel en daarmee uitneembaar voor
eenvoudig, snel en goedkoop onderhoud.
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3.2.2 Nadelen
Uniform: door modulair te bouwen worden de ontwerpmogelijkheden beperkt, omdat de afmetingen
en vormen standaard zijn. Dit kan met een ‘jasje’ (rand- of gevelelementen) worden gemaskeerd.
Innovatief: omdat modulair bouwen nog nieuw is, kan het zijn dat er kinderziektes zijn en het minder
makkelijk wordt toegepast dan conventioneel bouwen.
Overdimensionering: met modulair bouwen wordt op korte termijn meer materiaal gebruikt. Dit kan
nadelig zijn omdat niet alle modules volledig uitgeput worden.
Tabel 1
Voor- en nadelen modulair bouwen

Stakeholder
Centrum Hout
Gemeente
Apeldoorn
Gemeente Arnhem
Meerdink Bruggen
Wijma Kampen
B.V.
Ingenieursbureau
Westenberg B.V.

Voordelen

Nadelen

Flexibeler
Sneller onderhoud kunnen plegen
Tijdsefficiënt
Bevordering herbruikbaarheid
Tijdelijke voetgangersbruggen
Goedkoper over gehele levensduur
Milieutechnisch goed
Hout op voorraad nemen
Goedkoper
Sneller
Goedkoper
Duurzamer

Uniformiteit
Uniformiteit
Weinig ruimte voor creativiteit
Andere aanpak
Uniformiteit
Esthetica
Esthetica
Veel materiaalgebruik
Uniformiteit
Overdimensionering
Koudwatervrees
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4. Voetgangersbruggen
Om de mogelijkheid van modulair bouwen te onderzoeken is een referentiebrug vastgesteld. In dit
hoofdstuk is onderzocht welke kunstwerken het meest voorkomen en welke materialen hierbij
toegepast zijn. Daarna is van dit type kunstwerk een decompositie opgesteld en zijn de afmetingen
bepaald. Ook zijn de typen verbindingen onderzocht. Met behulp van deze gegevens is onderzocht
wat de modulaire mogelijkheden zijn.

4.1 Meest voorkomende kunstwerk
Om de meest voorkomende kunstwerken vast te stellen,
worden data uit het beheersysteem iASSET gehaald. De
gegevens zijn afkomstig van de volgende gemeenten:










De Fryske Marren;
Bedum, Eemsmond, De Marne en Winsum (Het
Hogeland);
Nijkerk;
Oldenzaal;
Oosterhout;
Roermond;
Stede Broec, Enkhuizen en Drechterland (SEDorganisatie);
Westland;
Zeewolde.

Deze gemeenten zijn geselecteerd op basis van de ligging in
Nederland en de hoeveelheid gegevens die in iASSET
beschikbaar zijn. Zie Figuur 2 voor de ligging van de
gemeenten in Nederland. De gegevens van iASSET gaan
over het type brug, de afmetingen, functie, en het materiaal
van de brug.

Figuur 2. Overzicht gemeenten in Nederland.
Aangepast overgenomen van (Mies, 2012)
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In Tabel 2 zijn vaste voetgangersbruggen uitgezet tegen vaste wegverkeersbruggen (iASSET, 2019)1.
Uit deze gegevens blijkt dat circa 60% van de bruggen in beheer bij gemeenten voetgangersbruggen
zijn.
Tabel 2
Type bruggen in gemeenten

Gemeente

Voetgangersbruggen

Wegverkeersbruggen

De Fryske Marren
Bedum, Eemsmond, De
Marne en Winsum (Het
Hogeland)
Nijkerk
Oldenzaal
Oosterhout
Roermond
Stede Broec,
Enkhuizen en
Drechterland (SEDorganisatie)
Westland
Zeewolde
Totaal

114

53

Percentage
voetgangersbruggen
68,26%

165

89

64,96%

58
15
37
30

18
1
8
32

76,32%
93,75%
82,22%
48,39%

244

217

52,93%

83
42
788

65
29
512

56,08%
59,15%
60,62%

In dit afstudeeronderzoek is onderzoek gedaan aan de hand van een vaste voetgangersbrug. Dit type
kunstwerk is van tevoren vastgesteld en aan de hand van Tabel 2 gevalideerd. Volgens de NEN-EN
1991-2+C1 is een voetgangersbrug een brug die voornamelijk is bedoeld om voet- en/of
fietspadbelastingen te dragen (NEN, 2015).

1

Bron afkomstig van het intranet (niet publiekelijk toegankelijk) van iASSET
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4.2 Materiaal
Voetgangersbruggen kunnen in verschillende materialen uitgevoerd worden. Voor dit onderzoek is
aan de hand van gegevens van gemeenten gevalideerd welk materiaal het meest voorkomt bij
voetgangersbruggen (iASSET, 2019)2. In Tabel 3 zijn de materialen van vaste voetgangersbruggen
uitgezet.
Tabel 3
Materiaalgebruik bij vaste voetgangersbruggen

Gemeente

Beton

Hout

Staal

Overig

Percentage hout

De Fryske Marren
Bedum, Eemsmond, De
Marne en Winsum (Het
Hogeland)
Nijkerk
Oldenzaal
Oosterhout
Roermond
Stede Broec,
Enkhuizen en
Drechterland (SEDorganisatie)
Westland
Zeewolde
Totaal

7

57

20

30

50%

42

111

10

2

67,27%

2
1
2
2

47
8
21
7

8
6
14
19

1
n.v.t.
n.v.t.
2

81,03%
53,33%
56,76%
23,33%

60

144

11

29

59,02%

20
5
141

19
26
440

44
11
143

n.v.t.
n.v.t.
64

22,89%
61,90%
55,84%

Uit de bovenstaande gegevens blijkt dat circa 55% van de vaste voetgangersbruggen in hout
gerealiseerd zijn. In dit rapport wordt onderzoek gedaan aan de hand van vaste houten
voetgangersbruggen. Dit type materiaal is van tevoren vastgesteld en aan de hand van Tabel 3
gevalideerd.
Voor verder onderzoek wordt een referentiebrug aangenomen van een vaste houten
voetgangersbrug. Voor meer gegevens over de referentiebrug kan Bijlage H geraadpleegd worden.
In dit rapport zal vanaf dit punt de term ‘vaste houten voetgangersbrug’ vervangen worden door de
term ‘brug’. Indien een ander kunstwerk wordt bedoeld, zal dit duidelijk aangegeven worden.

2

Bron afkomstig van het intranet (niet publiekelijk toegankelijk) van iASSET
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4.3 Decompositie
Nu de afbakening vastgesteld is, kan een decompositie opgesteld worden. Deze decompositie is
opgesteld aan de hand van de NEN2767. De decompositie bestaat uit drie niveaus, namelijk het
beheerobject, elementen en bouwdelen.
Het beheerobject is in dit geval een brug. Onder het beheerobject zijn de volgende elementen van
toepassing:








hoofddraagconstructie;
kerende constructie;
leuning;
rijvloer;
slijtlaag;
steunpunt;
talud.

In Figuur 3 zijn de elementen visueel weergegeven:

Figuur 3. Elementen brug

Onder de elementen bevinden zich de bouwdelen van het beheerobject. Deze bouwdelen hebben een
eigen functie en moeten voldoen aan verschillende eisen. In Tabel 4 is van een brug de decompositie
met functie en eisen weergegeven.
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Tabel 4
Decompositie met functie en eisen

Beheerobject: Brug
Element

Bouwdeel

Materiaal

Functie1

Hoofddraagconstructie

Langsligger

Hout

Het dragen van
belastingen

Kerende constructie

Damwand

Hout

Het keren van
grond en/of water

Leuning

Leuning, algemeen

Hout

Het afschermen
van een
(gevaren-)zone

Rijvloer

Rijvloer, algemeen

Hout

Het dragen van
belastingen

Kunststof

Het verzorgen
van voldoende
grip, comfort en
veiligheid voor de
weggebruiker

Slijtlaag

Slijtlaag, algemeen

Steunpunt,
algemeen

Hout

Het dragen van
de constructie

Landhoofd

Beton

Het dragen van
de constructie

Natuurlijk

- Verzorgen van
stabiliteit van de
steunpunten;
- Het keren van
grond

Steunpunt

Talud

Talud, algemeen

Eisen
De
hoofddraagconstructie
dient de
ontwerpbelastingen
over te dragen naar de
steunpunten2
De kerende
constructie dient water
en/of grond te keren2
- De leuning dient een
hoogte van 1,0 m te
hebben3;
- De leuning heeft
geen openingen met
een doorsnede groter
dan 0,5 m 3;
- De bovenregel van
de leuning heeft geen
onderbreking van
meer dan 0,1 m3;
- De leuning dient
horizontaal maximaal
0,05 m van de zijkant
van het rijdek
verwijderd te zijn3
- De rijvloer dient een
minimale breedte van
2,20 m te hebben3;
- De rijvloer dient de
ontwerpbelastingen
over te dragen naar de
hoofddraagconstructie2
De slijtlaag dient een
minimale
slipweerstand van
µ ≥ 0,30 te hebben4
De steunpunten
dienen de
ontwerpbelastingen
over te dragen naar de
grond2
De landhoofden
dienen de
ontwerpbelastingen
over te dragen naar de
grond2
Het talud dient stabiel
te zijn2

1

Functies zijn opgesteld aan de hand van een Rijkswaterstaatproject, IAK-B;
Eisen zijn opgesteld aan de hand van NBD 00730;
Eisen zijn opgesteld aan de hand van de ontwerpwijzer langzaam verkeer, CROW;
4
Eis is opgesteld aan de hand van NEN 7907.
2
3
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4.4 Afmetingen
Bruggen kunnen in verschillende maten uitgevoerd worden. Voor dit onderzoek is aan de hand van
gegevens van gemeenten bepaald welke afmetingen het meest voorkomen bij bruggen (iASSET,
2019)3. In Tabel 5 zijn de afmetingen van bruggen uitgezet.
Tabel 5 Afmetingen van bruggen in meters

Gemeente
De Fryske Marren
Bedum, Eemsmond, De
Marne en Winsum (Het
Hogeland)
Nijkerk
Oldenzaal
Oosterhout
Roermond
Stede Broec,
Enkhuizen en
Drechterland (SEDorganisatie)
Westland
Zeewolde
Totale gemiddelde

Breedte
minimaal
1,35

Breedte
gemiddeld
2,09

Breedte
maximaal
4,75

Lengte
minimaal
4,00

Lengte
gemiddeld
11,4

Lengte
maximaal
44,7

0,75

1,94

10,0

1,26

11,8

42,0

1,20
1,80
1,20
1,50

2,48
1,85
2,19
2,43

4,90
2,00
3,30
2,20

5,00
4,00
6,75
5,00

16,1
14,0
13,7
22,6

49,2
71,1
27,0
51,5

0,70

2,28

7,35

2,90

12,4

57,5

1,30
1,00

4,19
2,40
2,43

4,30
3,35

8,00
4,65

14,2
15,6
14,6

37,7
25,2

Uit de bovenstaande gegevens blijkt dat de gemiddelde breedte van bruggen 2,43 meter is. Daarnaast
is de gemiddelde lengte 14,6 meter.
Om te bepalen wat de meest voorkomende afmetingen van bruggen in gemeenten zijn, is aan de
hand van twee histogrammen een overzicht gecreëerd van de meest voorkomende breedtes (Figuur
4) en de meest voorkomende lengtes (Figuur 5).

Figuur 4. Frequentieverdeling breedtes bruggen

Uit Figuur 4 blijkt dat bruggen met een breedte tussen de 1,4 en 2,4 meter het meest voorkomen. De
breedtes in Figuur 4 zijn gerangschikt per 0,5 meter. De totale gemiddelde breedte van bruggen (2,43
meter) ligt om en nabij de breedte van de meest voorkomende bruggen.
3

Bron afkomstig van het intranet (niet publiekelijk toegankelijk) van iASSET
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Zoals in Tabel 4 is vermeld, moet de rijvloer een minimale breedte van 2,20 meter hebben. Deze
minimale breedte valt binnen de breedte van de meest voorkomende bruggen. Voor de beginbreedte
van de modulaire brug wordt 2,66 meter aangehouden.
Hiervoor is gekozen omdat bij verbreding van de brug dan de minimale eis gehaald kan worden van
1,20 meter voor de totale doorrijdbreedte. Dit houdt in dat de doorrijdbreedte bij verbreding van de
brug minstens 3,40 of 4,60 meter bedraagt. Hiervoor is gekozen omdat de brug alleen verbreed zal
worden als de capaciteit van de brug niet meer voldoet voor het voetgangersverkeer. Voor een
voetpad geldt een minimale breedte van 1,20 meter bij een maximale lengte van 20,0 meter (CROW
ontwerpwijzer langzaam verkeer, 2014).
Voor de modulaire brug zijn geen andere verbredingsmogelijkheden onderzocht, omdat bij een grotere
verbreding de functie van de brug verandert naar een wegverkeersbrug, welke andere belastingen
moet kunnen dragen.

Figuur 5. Frequentieverdeling lengtes bruggen

Uit Figuur 5 blijkt dat bruggen met een lengte tussen de 5,3 en 13,3 meter het meest voorkomen. De
lengtes in Figuur 5 zijn gerangschikt per 4,0 meter. De totale gemiddelde lengte van bruggen ligt
boven de lengte van de meest voorkomende bruggen. Dit komt omdat bruggen met grote lengtes in
kleine hoeveelheden aanwezig zijn.
De beginlengte van de modulaire brug wordt 12,0 meter. Deze beginlengte valt binnen de lengte van
de meest voorkomende bruggen. Hiervoor is gekozen om per 4,00 meter de brug te kunnen
verlengen. De brug kan alleen op een nieuwe locatie verlengd worden.
De maximale lengte van de modulaire brug is 20,0 meter, omdat bij het verbreden van de brug met
een breedte van 1,20 meter het voetpad maximaal 20,0 meter in de lengte mag bedragen (CROW
ontwerpwijzer langzaam verkeer, 2014). De stap om te verlengen per 4,00 meter is bepaald om meer
opties te verkrijgen in de lengte en omdat hout in beperkte lengtes beschikbaar is. Binnen een
maximale lengte van 20,0 meter zijn op deze manier een vijftal opties verkregen: 4,00, 8,00, 12,00,
16,00 en 20,0 meter.

Onderzoeksrapport
Pagina 31 van 70

Modulair bouwen, wat hout dat in? | C. Demirci & W.J. Wolff

Datum: 07-01-2020

4.5 Verbindingen
Voor de typen verbindingen die mogelijk zijn in hout kan Bijlage A geraadpleegd worden. Bij de
referentiebrug is onderzoek gedaan naar de verbindingen. In Bijlage H zijn de verbindingen in kaart
gebracht. Uit de onderzochte verbindingen blijkt dat veel metalen verbindingen aanwezig zijn met
hout-op-hout contact op verschillende locaties. Hout-op-hout contact is niet gunstig voor de
levensduur, omdat dit de houtaantasting bevordert. Meer informatie over aantasting van hout wordt
uitgewerkt in paragraaf 6.2.

4.5.1 Detailleringen
Bij modulair bouwen wordt gestandaardiseerd in afmetingen en verbindingen. Door middel van
standaard afmetingen en verbindingen kunnen modules gerealiseerd worden die binnen het modulaire
systeem overal toegepast kunnen worden. Voor de modulaire brug worden bouten en moeren gebruikt
om de meeste modules aan elkaar te verbinden.
Bij de verbindingen is slim gedetailleerd om hout-op-hout contact te vermijden. Aan de hand van de
detailleringen uit het rapport ‘Constructiedetails en duurzaamheid’ van Boorsma zijn enkele slimme
details voor de modulaire brug overgenomen. In Figuur 6 is te zien hoe deze details eruitzien.

Figuur 6. Detailleringen voor verbindingen. Aangepast overgenomen van
(Banga, 2004)

Van links naar rechts zijn de volgende detailleringen van toepassing: Contact met grond wordt
vermeden door de liggers met stalen profielen op te leggen. Deze profielen rusten op een betonnen
ondergrond. Daarnaast bestaat voor de leuning ook een detail, namelijk om afstandhouders toe te
passen tussen de houten bouwdelen.
Voor een verdere uitwerking van de verbindingen tussen de modules kan Hoofdstuk 7 geraadpleegd
worden.
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4.6 Modulaire brug
In deze paragraaf zijn de voor- en nadelen van modulair bouwen in kaart gebracht met behulp van
artikelen uit “Alle voordelen van hout”, “Slingers” en “Waarom hout?”. De voor- en nadelen zijn
aangevuld met input vanuit bedrijven en gemeenten die genoemd zijn in Hoofdstuk 3. De interviews
zijn opgenomen in Bijlagen B-G. Daarnaast is voor de modulaire brug een decompositie opgesteld en
zijn voor bouwdelen modulaire opties uitgewerkt.

4.6.1 Voordelen met hout als bouwmateriaal voor modulair bouwen
Flexibel: houten modules kunnen eenvoudig en in gewenste vorm geproduceerd worden. Ook
kunnen modules (in de toekomst) gemakkelijk aangepast worden.
Brandveiligheid: hout heeft een hoge brandveiligheid. Bij verbranding komen nauwelijks schadelijke
rookgassen vrij.
Hernieuwbaar: hout is een materiaal dat hernieuwbaar is. Bomen kunnen na 20 tot 120 jaar geoogst
worden. Als bossen goed beheerd worden, zou hout een onuitputtelijke grondstofbron kunnen zijn.
Milieu-impact: hout is een materiaal dat CO2 bindt. Daarnaast is voor de winning en productie weinig
energie benodigd ten opzichte van materialen zoals beton, aluminium en staal. Ook is hout goed
recyclebaar en daarnaast biologisch afbreekbaar.
Dubbelfunctie: naast inzet als constructiemateriaal biedt hout voor mensen een natuurlijke en warme
uitstraling en kan hout geluid absorberen en isoleren.

4.6.2 Nadelen met hout als bouwmateriaal voor modulair bouwen
Onderhoud: als hout zich in niet ideale omstandigheden bevindt, kan het een onderhoudsgevoelig
materiaal zijn.
Levensduur: hout kent een beperkte levensduur bij contact met vocht en/of grond. Het kan echter
worden verduurzaamd om betere bescherming te bieden tegen bacteriën en schimmels.
Overspanning: hout is in beperkte lengtes beschikbaar, daarmee zijn grotere overspanningen lastiger
te realiseren. Daarbij wordt de sterkte en stijfheid ook minder naarmate de overspanningen groter
worden.

4.6.3 Decompositie
Aan de hand van de opgestelde decompositie in Tabel 4 kan ook een decompositie opgesteld worden
voor de modulaire brug. De elementen ‘rijvloer’ en ‘slijtlaag’ zijn samengevoegd voor de modulaire
brug.
De volgende elementen worden niet meegenomen in het onderzoek naar een modulaire brug:




kerende constructie;
talud;
fundatie.

Voor bovenstaande elementen zal de standaard toepassing gebruikt worden. De kerende constructie
zal bestaan uit een houten damwand. Daarnaast zal het talud afgewerkt worden zoals benodigd is. De
fundatie zal bestaan uit betonnen palen.
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De decompositie van de modulaire brug is weergegeven in Tabel 6.
Tabel 6
Decompositie modulaire brug met functie en eisen

Beheerobject: Modulaire brug
Element
Bouwdeel

Materiaal

Functie1

Hoofddraagconstructie

Langsligger

Hout

Het dragen van
belastingen

Leuning

Leuning,
algemeen

Hout

Het afschermen
van een
(gevaren-)zone

Rijvloer,
algemeen

Hout, met
slijtstrips

- Het dragen van
belastingen;
- Het verzorgen
van voldoende
grip, comfort en
veiligheid voor de
weggebruiker

Steunpunt,
algemeen

Hout

Het dragen van
de constructie

Landhoofd

Beton

Het dragen van
de constructie

Rijvloer

Steunpunt

Eisen
De
hoofddraagconstructie
dient de
ontwerpbelastingen over
te dragen naar de
steunpunten2
- De leuning dient een
hoogte van 1,0 m te
hebben3;
- De leuning heeft geen
openingen met een
doorsnede groter dan 0,5
m 3;
- De bovenregel van de
leuning heeft geen
onderbreking van meer
dan 0,1 m3;
- De leuning dient
horizontaal maximaal
0,05 m van de zijkant van
het rijdek verwijderd te
zijn3
- De rijvloer dient een
minimale breedte van
2,20 m te hebben3;
- De rijvloer dient de
ontwerpbelastingen over
te dragen naar de
hoofddraagconstructie2;
- De slijtlaag dient een
minimale slipweerstand
van
µ ≥ 0,30 te hebben4
De steunpunten dienen
de ontwerpbelastingen
over te dragen naar de
grond2
De landhoofden dienen
de ontwerpbelastingen
over te dragen naar de
grond2

1

Functies zijn opgesteld aan de hand van een Rijkswaterstaatproject, IAK-B;
Eisen zijn opgesteld aan de hand van NBD 00730;
3
Eisen zijn opgesteld aan de hand van de ontwerpwijzer langzaam verkeer, CROW;
4
Eis is opgesteld aan de hand van NEN 7907.
2
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Om een modulaire brug te ontwerpen, kan vanuit meerdere perspectieven gekeken worden. Vanuit dit
onderzoek ligt het aspect ‘onderhoud’ voor de hand. Om te ontwerpen is onderzoek gedaan naar het
aanpassen van de referentiebrug en naar het ‘Bailey Bridge principe.’
De Bailey bridge is een brug die in enkele dagen gerealiseerd kan worden. Dit komt omdat het een
gemakkelijk op te bouwen systeem is omdat de brug bestaat uit standaard modules (Bailey Bridges
Inc., sd). Een nadeel bij een Bailey Bridge is de mogelijkheid tot onderhoud. Als bijvoorbeeld een
module in het midden van een overspanning vervangen moet worden zal de hele brug afgebroken
moeten worden. Dit is ten opzichte van het modulair maken van de referentiebrug een
doorslaggevend nadeel aangezien onderhoud een grote rol speelt binnen dit onderzoek. Daarom is
gekozen voor het modulair maken van de referentiebrug.
Nu een decompositie is opgesteld en duidelijk is welke richting de modulaire brug opgaat, wordt per
element/bouwdeel de modulaire oplossing beschreven:

4.6.3.1 Langsliggers
De langsliggers worden voorzien van ongelijkbenige stalen hoekprofielen aan beide uiteinden van de
ligger. Dit zorgt voor het ontwijken van hout-op-hout contact.

4.6.3.2 Leuning
De leuning wordt opgedeeld in gedeeltes van vier meter. Aangezien de modulaire brug per vier meter
verkort of verlengd moet kunnen worden, wordt de leuning ook uitgevoerd per vier meter. Binnen een
leuninggedeelte bevinden zich vier leuningstijlen, een bovenregel en twee tussenregels. De
leuningstijlen zijn aan de langsliggers verbonden. Tussen de leuning en de ligger zit een
afstandhouder om hout-op-hout contact te voorkomen. Aan de uiteinden van de brug kan een
leuningdeel met een lengte van twee meter geplaatst worden om zo veiligheid te creëren.

4.6.3.3 Rijvloer
In plaats van de traditionele dekplanken is bij de modulaire brug gekozen voor dekelementen.
Hiervoor is gekozen omdat de elementen eenvoudiger en sneller te demonteren en remonteren zijn.
Daarnaast kan voor de onderbouw van de brug een droog klimaat gecreëerd worden door een
nagenoeg waterdicht dek te realiseren. Bij de traditionele dekplanken zitten ruimten tussen de
dekplanken. Met dekelementen worden deze ruimten weggehaald en is daardoor minder kans voor
vocht of vuil om de onderbouw aan te tasten. De dekelementen zijn voorzien van slijtstrips in de vorm
van een zwaluwstaart. De dekelementen bestaan uit een plaat van 1,20 meter bij 1,00 meter.
Daarnaast kan de brug verbreed worden met elementen van 1,15 meter bij 1,00 meter.

4.6.3.4 Steunpunt
Onder water zullen palen geplaatst worden met stalen ‘mutsen’ onder de waterlijn. Hierop worden
palen geplaatst die de basis zijn voor de steunpunten. Op de geplaatste palen worden schoren
geplaatst in windverband. Daarbovenop worden dwarsdragers gemonteerd die de langsliggers
dragen.

4.6.3.5 Landhoofd
De liggers worden opgelegd op een betonnen landhoofd. Dit landhoofd dient tevens als een
afschermkap. Hierdoor komen de liggers niet in contact met grond en zal dit bevorderend zijn voor de
levensduur. Op het landhoofd zijn de liggers opgelegd op ongelijkbenige stalen hoekprofielen. Het
landhoofd zal bestaan uit betonnen prefab keerwanden.
Alle bovenstaande elementen zijn in Hoofdstuk 7 uitgewerkt.
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5. Renovatie/vervanging
Na realisatie van de brug begint de gebruiksfase. De brug moet goed onderhouden worden zodat
deze zo lang mogelijk mee kan gaan. Om hiervoor te zorgen is een MeerJaren OnderhoudsPlan
opgesteld (MJOP). Een MJOP maakt duidelijk wanneer welk onderhoud gepleegd moet worden en
hoeveel dit onderhoud kost.
In dit hoofdstuk is een MJOP opgesteld voor de referentiebrug en aan de hand daarvan een MJOP
opgesteld voor de modulaire brug. Hierbij is een overzicht gecreëerd om beide bruggen met elkaar te
vergelijken.

5.1 Onderhoudsplan referentiebrug
Aan de hand van een intern document ‘kostenkentallen 2019’ van Ingenieursbureau Westenberg B.V.
is een MJOP opgesteld voor de referentiebrug. In dit document wordt gebruik gemaakt van
conditiescores. De conditiescores variëren van ‘1 Uitstekend’ tot ‘6 Zeer slecht’. Voor de
referentiebrug frequenties van de maatregelen gebaseerd op een conditiescore ‘3 Redelijk’. Voor de
frequentie van een brug wordt gegeven dat deze eenmaal per 40 jaar vervangen moet worden. Omdat
de modulaire brug in paragraaf 5.2 een andere vervangingsfrequentie heeft, wordt voor beide bruggen
een MJOP opgesteld van 120 jaar. Hier is voor gekozen om zo voor beide bruggen volledige cycli te
hebben.

5.1.1 Maatregelen
In het MJOP voor de referentiebrug komen de volgende maatregelen aan bod:








instandhoudingsinspectie (IHI);
technische inspectie (TI);
reinigen;
eenmalig onderhoud;
vervangen leuning;
vervangen dekplanken;
vervangen object.

De definities van onderstaande maatregelen zijn opgesteld aan de hand van interne rapporten en
gesprekken met medewerkers van Ingenieursbureau Westenberg B.V. (E. Hoogterp, persoonlijke
communicatie, 1 november 2019).

5.1.1.1 Instandhoudingsinspectie
Een instandhoudingsinspectie (IHI) wordt uitgevoerd om de technische staat, het benodigde
onderhoud en de instandhoudingskosten van objecten in kaart te brengen. Een IHI wordt tweejaarlijks
uitgevoerd. Als de IHI in hetzelfde jaar als de TI valt, dan wordt de IHI niet uitgevoerd.

5.1.1.2 Technische inspectie
Een technische inspectie (TI) wordt uitgevoerd om de technische staat, verborgen gebreken, exacte
omvang, oorzaak en ernst van schades in kaart te brengen. Daarnaast worden maatregelen die
uitgevoerd moeten worden in kaart gebracht. Een TI wordt eens per tien jaar geraamd, maar volgt
vooral uit een IHI als nader onderzoek vereist is.
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5.1.1.3 Reinigen
Reinigen wordt uitgevoerd om het object zo schoon mogelijk te houden om zo het materiaal beter te
beschermen tegen vegetatie en vuilophoping. Hierbij is een belangrijk aandachtspunt de manier van
reinigen, specifiek bij het materiaal hout. Reinigen wordt tweejaarlijks uitgevoerd. Echter wordt dit in
de praktijk vaak over het hoofd gezien.

5.1.1.4 Eenmalig onderhoud
Binnen het aspect eenmalig onderhoud komen meerdere onderhoudsmaatregelen voor. Deze
maatregelen zijn niet in te plannen, maar zijn noodzakelijk omdat onvoorziene lokale schades kunnen
optreden. Deze maatregelen zijn het vervangen van een enkele dekplank, het herstellen van een
gedeelte van het leuningwerk, van een ligger of van een steunpunt. Deze maatregelen vallen onder
eenmalig onderhoud, omdat dit type onderhoud niet zo vaak voorkomt. De frequentie van deze
maatregel is vastgesteld aan de hand van input van verschillende inspecteurs binnen
Ingenieursbureau Westenberg B.V. Het vervangen van een enkele dekplank wordt gemiddeld eens
per zeven jaar uitgevoerd. Het herstellen van het leuningwerk gebeurt eens per 30 jaar. Het herstellen
van een ligger of steunpunt gebeurt eens per 30 jaar vanaf het begin van de levensduurcyclus.

5.1.1.5 Vervangen leuning
Het vervangen van de leuning wordt uitgevoerd, omdat de leuning na een bepaalde tijd aan het einde
van zijn levensduur is. Het vervangen van een leuning wordt eens per 20 jaar uitgevoerd. Als
‘vervangen object’ in hetzelfde jaar als ‘vervangen leuning’ valt, dan wordt vervangen leuning niet
uitgevoerd.

5.1.1.6 Vervangen dekplanken
Het vervangen van de dekplanken wordt uitgevoerd, omdat de dekplanken na een bepaalde tijd aan
het einde van zijn levensduur is. Het vervangen van dekplanken wordt eens per twintig jaar
uitgevoerd. Als ‘vervangen object’ in hetzelfde jaar als ‘vervangen dekplanken’ valt wordt vervangen
dekplanken niet uitgevoerd.

5.1.1.7 Vervangen object
Het vervangen van het object wordt uitgevoerd, omdat het object na een bepaalde tijd aan het einde
van zijn levensduur is. Het object wordt eens per 40 jaar vervangen.

5.1.2 MJOP
Aan de hand van bovenstaande maatregelen is een MJOP opgesteld voor de referentiebrug. Deze is
te vinden in Bijlage I.
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5.2 Onderhoudsplan modulaire brug
Aan de hand van de opgestelde MJOP voor de referentiebrug is een MJOP opgesteld voor de
modulaire brug. De frequenties van de maatregelen zijn gebaseerd op gegevens en interviews.
Voor de frequentie van het vervangen van de modulaire brug wordt 60 jaar aangenomen. Dit is
gebaseerd op onderzoek in Hoofdstuk 6. Bij de modulaire brug wordt gebruik gemaakt van detailleren,
reinigen en een fictief aantal jaren extra verduurzaming. Door middel van slim detailleren kan hout tien
jaar langer mee, door middel van reinigen kan hout vijf jaar langer mee en het fictieve aantal jaren
extra verduurzaming voor hardhout is vijf jaar. Bij de levensduur komt totaal dus twintig jaar op. Omdat
de modulaire brug een andere vervangingsfrequentie heeft dan de referentiebrug, wordt een MJOP
opgesteld voor 120 jaar.

5.2.1 Maatregelen
In het MJOP voor de modulaire brug komen de volgende maatregelen aan bod:








instandhoudingsinspectie (IHI);
technische inspectie (TI);
reinigen;
eenmalig onderhoud;
vervangen leuningelementen;
vervangen dekelementen;
vervangen object.

De definities van onderstaande maatregelen zijn opgesteld aan de hand van interne rapporten van
Ingenieursbureau Westenberg B.V. (E. Hoogterp, persoonlijke communicatie, 1 november 2019).

5.2.1.1 Instandhoudingsinspectie
Zie 5.1.1.1

5.2.1.2 Technische inspectie
Zie 5.1.1.2

5.2.1.3 Reinigen
Reinigen wordt uitgevoerd om het object zo schoon mogelijk te houden om zo het materiaal beter te
beschermen tegen vegetatie en vuilophoping. Hierbij is een belangrijk aandachtspunt de manier van
reinigen, specifiek bij het materiaal hout. Reinigen wordt tweejaarlijks uitgevoerd.

5.2.1.4 Eénmalig onderhoud
Binnen het aspect éénmalig onderhoud komen meerdere onderhoudsmaatregelen voor. Deze
maatregelen zijn niet in te plannen, maar zijn noodzakelijk omdat onvoorziene lokale schades kunnen
optreden. Deze maatregelen zijn het vervangen van een dekelement, het herstellen van een gedeelte
van het leuningwerk, een ligger of een steunpunt. Deze maatregelen vallen onder bijzonder
onderhoud, omdat dit type onderhoud niet zo vaak voorkomt. De frequentie van deze maatregel is
vastgesteld aan de hand van input van verschillende inspecteurs binnen Ingenieursbureau
Westenberg B.V. Het vervangen van een enkele dekplank wordt gemiddeld eens per 14 jaar
uitgevoerd. Het herstellen van het leuningwerk gebeurt niet, omdat dit dezelfde frequentie heeft als het
vervangen van het leuningwerk. Het herstellen van een ligger of steunpunt gebeurt eens per 30 jaar
vanaf het begin van de levensduurcyclus.
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5.2.1.5 Vervangen leuning
Het vervangen van de leuning wordt uitgevoerd, omdat de leuning na een bepaalde tijd aan het einde
van zijn levensduur is. Het vervangen van een leuning wordt eens per 30 jaar uitgevoerd. Als
‘vervangen object’ in hetzelfde jaar als ‘vervangen leuning’ valt, wordt vervangen leuning niet
uitgevoerd.

5.2.1.6 Vervangen dekelementen
Het vervangen van de dekelementen wordt uitgevoerd omdat de dekelementen na een bepaalde tijd
aan het einde van zijn levensduur is. Het vervangen van dekelementen wordt eens per 30 jaar
uitgevoerd. Als ‘vervangen object’ in hetzelfde jaar als ‘vervangen dekelementen valt wordt vervangen
dekelementen niet uitgevoerd.

5.2.1.7 Vervangen object
Het vervangen van het object wordt uitgevoerd omdat het object na een bepaalde tijd aan het einde
van zijn levensduur is. Het object wordt eens per 60 jaar vervangen.

5.2.2 MJOP
Aan de hand van bovenstaande maatregelen is een MJOP opgesteld voor de modulaire brug. Deze is
te vinden in Bijlage J.

5.3 Vergelijking
Voor beide bruggen is een MJOP opgesteld om zo een vergelijking te kunnen maken. Binnen deze
vergelijking is onderscheid gemaakt in overeenkomsten en verschillen.

5.3.1 Overeenkomsten
Meerdere maatregelen komen terug die in beide MJOP’s uitgevoerd worden. Dat zijn de volgende
maatregelen:





instandshoudingsinspectie;
technische inspectie;
reinigen;
vervangen object.
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5.3.2 Verschillen
De grootste verschillen zitten met name in de frequenties waarin onderhoud gepleegd dient te worden
en de kosten daarvan. Doordat de modulaire brug een langere periode geen behoefte heeft aan
onderhoud, is dit ook financieel voordeliger. In Bijlagen I en J zijn alle kosten te vinden. Hieronder zijn
in Tabel 7 de gemiddelde jaarlijkse kosten per onderdeel weergegeven over 120 jaar.
Tabel 7
Vergelijking gemiddelde jaarlijkse kosten MJOP referentie- en modulaire brug

Maatregel

Referentiebrug

Modulaire brug

Verschil

€ 60,00
€ 112,50

€ 60,00
€ 125,00

€ 213,75

€ 217,50

€0
€ 12,50
€ 3,75

€ 20,00

€ 12,00

€ 8,00

€ 178,61

€ 87,40

€ 91,21

€ 1.190,70

€ 638,40

€ 552,30

€ 9,45

€ 10,44

€ 0,99

€ 2,50

€ 3,13

€ 0,63

€ 50,00

€ 33,33

€ 16,67

Herstellen ligger

€ 2,50

€ 1,67

€ 0,83

Totaal

€ 1.840

€ 1.189

€ 651,00

Instandhoudingsinspectie (IHI)
Technische inspectie (TI)
Reinigen
Vervangen leuning
Vervangen dekplanken
Vervangen object
Vervangen enkele dekplank
Herstellen meter leuning
Herstellen steunpunt

In de IHI bevinden geen verschillen, omdat deze evenveel kosten voor beide bruggen en dezelfde
frequentie hebben. In de TI en het reinigen zit een verschil, omdat deze vaker worden uitgevoerd bij
de modulaire brug. Dit komt doordat de referentiebrug vaker wordt vervangen. Hierdoor vallen de TI
en het reinigen af, omdat deze in hetzelfde jaar bevinden. In de overige onderdelen van het MJOP is
een positieve verschil aanwezig. Dit komt doordat de modulaire brug een langere periode geen
behoefte heeft aan onderhoud ten opzichte van de referentiebrug. Overigens kost het minder tijd om
de modulaire brug te onderhouden, omdat deze uit modules bestaat.
Omdat de modulaire brug een kleinere oppervlakte heeft ten opzichte van de referentiebrug, lijkt de
modulaire brug significant goedkoper. Dit komt doordat kosten zoals ‘vervangen object’ uitgedrukt
worden in vierkante meters.
De prijzen komen voort uit gesprekken met verschillende inspecteurs van Ingenieursbureau
Westenberg B.V. De verschillen wanneer de modulaire brug duurder is, zijn met rood aangegeven in
tabel 7.
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6. Verduurzaming
In dit hoofdstuk is duidelijk gemaakt wat binnen dit rapport met ‘verduurzamen’ bedoeld wordt en
waarom het raadzaam is om hout te verduurzamen. Daarnaast is een aantal
verduurzamingsmethoden uitgewerkt en is onderzocht welke methoden geschikt zijn voor modulaire
bouwdelen.

6.1 Definitie
Om de aantasting van hout tegen te gaan kan hout verduurzaamd worden. Binnen dit rapport wordt
met het ‘verduurzamen’ van hout het volgende bedoeld: ‘Het verlengen van de levensduur van het
hout.’

6.2 Aantasting
Voor veel organismen is hout geschikt als voedsel, omdat het een
organisch materiaal is. Als hout opgegeten wordt door de
organismen, ontstaat aantasting. De meest voorkomende
aantasting is in de vorm van houtrot. De schimmels die houtrot
veroorzaken kunnen echter niet onder een bepaald vochtgehalte
leven. Een vochtgehalte van circa 20% is een veilige
grenswaarde. Onder dit percentage treedt geen houtrot op (de
Munck, Ravenshorst, & Jorissen, 2011).
Naast het vochtgehalte zijn nog drie factoren van belang om
aantasting in de vorm van houtrot te krijgen:




een voedingsbodem, in dit geval hout;
de aanwezigheid van zuurstof;
een bepaalde temperatuur.

Figuur 7. Voorwaarden voor
schimmelgroei. Aangepast overgenomen
van (Verduurzaamd Hout Nederland, sd)

Al deze factoren zijn in Figuur 7 verwerkt.
Hout kan ook aangetast worden door bacteriën en andere schimmels. Voor verdere informatie over de
aantasting van hout kunnen Bijlagen K en L geraadpleegd worden.
De duurzaamheid van hout wordt beoordeeld aan de hand van duurzaamheidsklassen. De kern van
het hout wordt blootgesteld aan bacteriën en schimmels om de duurzaamheidsklasse te bepalen. Zo
is onderzocht welke houtsoort hier goed tegen kan (Duurzaamheidsklassen van hout, 2019). De
duurzaamheidsklassen met de bijbehorende levensduur zijn te vinden in Tabel 8.
Zonder maatregelen te treffen tegen de verschillende bacteriën en schimmels heeft hout in
duurzaamheidsklasse 1 een levensduur van minstens 25 jaar. In deze klasse gaat het vooral om
loofhout zoals Azobé en Iroko. De houtsoorten in deze klasse zijn minder vatbaar voor de
verduurzamingsmethoden. Omdat het hout in duurzaamheidsklasse 1 gering verduurzaamd wordt,
dient verder onderzoek gedaan te worden hoe lang de levensduur verlengd kan worden.
Het hout bij duurzaamheidsklasse III heeft een levensduur van minstens 10 jaar. In deze klasse gaat
het vooral om naaldhout zoals Lariks of Douglas. De levensduur geeft aan hoelang het hout zonder
aantasting blijft in contact met grond (de Munck, Ravenshorst, & Jorissen, 2011). Voor verdere
informatie over de duurzaamheidsklassen van hout kan Bijlage A geraadpleegd worden.
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Tabel 8
Duurzaamheidsklassen hout

Duurzaamheidsklasse
1
2
3
4
5

Beschrijving
Zeer duurzaam
Duurzaam
Matig duurzaam
Weinig duurzaam
Niet duurzaam

Levensduur in
contact met grond
>25 jaar
15-25 jaar
10-15 jaar
5-10 jaar
>5 jaar

Levensduur
droog
>50 jaar
30-50 jaar
20-30 jaar
10-20 jaar
>10 jaar

Noot. Aangepast van (de Munck, Ravenshorst, & Jorissen, 2011).

6.3 Methoden
Om hout te verduurzamen kunnen verschillende methoden gebruikt worden. In Figuur 7 is te zien dat
houtrot ontstaat aan de hand van vier factoren. Het zuurstofgehalte kan niet aangepast worden, wel
kan hout onder water geplaatst worden, waardoor nagenoeg geen zuurstof bij het hout kan komen. Dit
heeft voor een brug geen nut aangezien deze meestal over het water moet gaan. De temperatuur kan
ook niet aangepast worden, dit is afhankelijk van de locatie waar het hout toegepast wordt. In andere
landen zou temperatuur minder invloed kunnen hebben, alleen valt dit buiten de scope.
Als het gaat om de voedingsbodem, het hout, dan kunnen daar wel verbeteringen in plaatsvinden. De
eerste vier methoden focussen zich op het ‘verbeteren’ van de voedingsbodem. De laatste twee
methoden focussen zich op het droog en schoon houden van het hout. Aan de hand van interviews
met verschillende stakeholders zijn zes methoden geselecteerd en verder uitgewerkt. De interviews
zijn opgenomen in de Bijlagen B – G.

6.3.1 Impregneren
Impregneren is een methode om hout te
verduurzamen. De definitie van impregneren is ‘het
doordrenken van een poreuze vaste stof om deze
te verduurzamen, vochtwerend te maken en
onbrandbaar te maken’ (Impregneren, 2019).
Door middel van impregneren kan hout beter
beschermd worden tegen houtrot. Bij het
impregneren van hout zijn drie mogelijkheden,
namelijk het impregneren onder hoge druk, het
impregneren door middel van dompelen en het
impregneren aan de hand van
oppervlaktebehandeling (zie Figuur 8).

Figuur 8. Impact impregneren. Aangepast overgenomen van
(Verduurzaamd Hout Nederland, sd)

6.3.1.1 Vacuüm – druk
Bij het impregneren onder hoge druk wordt het te
verduurzamen hout in een ketel geplaatst (zie Figuur 9). De
ketel wordt vacuüm getrokken en wordt vervolgens gevuld
met een impregneermiddel. Als de ketel gevuld is, wordt de
druk in de ketel verhoogd, waardoor het impregneermiddel
in het hout geperst wordt. Het gehele proces wordt door een
computer bestuurd, die ook precies afleest hoeveel
impregneermiddel is opgenomen door het hout. Als het hout
genoeg impregneermiddel heeft opgenomen wordt het
restant weggevoerd. Hierna is het hout verduurzaamd en
heeft het geen verdere behandeling nodig (Hillhout, sd).

Figuur 9. Impregneerketel. Overgenomen van
(Hillhout, sd)
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6.3.1.2 Dompelen
Hout kan ook geïmpregneerd worden door middel van het dompelen van hout. Bij deze methode
wordt het hout in een bad van impregneermiddel ondergedompeld voor een periode van enkele
tientallen minuten. Binnen deze periode kan het hout zoveel mogelijk impregneermiddel opnemen. Bij
deze methode is de kwaliteit van het verduurzamen afhankelijk van het vochtgehalte in het hout. Bij
een hoog vochtgehalte kan minder impregneermiddel opgenomen worden en bij een laag
vochtgehalte kan meer opgenomen worden (Hillhout, sd).

6.3.1.3 Oppervlaktebehandeling
Door middel van oppervlaktebehandeling van het hout kan een particulier zelf hout impregneren. Door
het aanbrengen van een impregneermiddel met een kwast of roller kan hout geïmpregneerd worden.
Dit wordt ook wel ‘beitsen’ genoemd. Bij deze methode zal het impregneermiddel niet zo diep het hout
in trekken (Van Aarle, sd)
Met behulp van het impregneren van hout, bijvoorbeeld vuren, kan de levensduur verlengd worden
van vijf naar vijftien jaar in contact met grond (Eppinga, sd). Dit betekent dat het van
duurzaamheidsklasse 5 naar duurzaamheidsklasse 3 stijgt.

6.3.2 Thermisch verduurzamen
Thermisch verduurzamen is een andere methode om hout te verduurzamen. Bij thermisch
verduurzamen wordt het hout verwarmd tot temperaturen hoger dan 180 °C. Door hitte toe te passen
op hout, worden polymeren van het hout afgebroken. Dit heeft invloed op de sterkte op een negatieve
wijze. Het proces wordt in een zuurstofarme omgeving uitgevoerd, omdat zuurstof een oorzaak kan
zijn in de vermindering van cellulose. Dit zorgt tevens voor een verdere sterkteafname van het hout.
Door het thermisch verduurzamen worden chemische veranderingen bevorderd in het hout waardoor
de duurzaamheidsklasse wordt verhoogd.
Er zijn meerdere methoden om thermisch te verduurzamen, namelijk Thermotimber, Platoniseren en
oliebehandeling.

6.3.2.1 Thermotimber
Thermotimber is een van de methoden om thermisch te verduurzamen. Bij Thermotimber wordt het
hout behandeld met stoom waardoor naaldhout een langere levensduur krijgt. Thermotimber is
gedroogd en door de stoombehandeling schimmelvrij. De geur van thermisch gemodificeerd hout
wordt ervaren als een aangename stoomgeur. Deze is nog enkele jaren te ruiken, vooral bij
bewerking.
Bij het hitteproces van Thermotimber worden geen chemische stoffen gebruikt. Bij thermisch
verduurzaamd hout, zoals grenenhout en vurenhout, kan de duurzaamheidsklasse van 4 naar 2
stijgen afhankelijk van de behandeling. De temperaturen die doorgaans worden toegepast tijdens de
behandelingen variëren tussen de 150 °C en 240 °C. Echter verliest het hout tot 30% buigsterkte
wanneer hogere temperaturen worden gebruikt. De tijdsduur varieert tussen een half uur tot vier uur.
Thermotimber heeft een levensduur van circa 20 jaar in contact met grond (Jorissen, 2004).

6.3.2.2 Platoniseren
Platoniseren is een andere methode om thermisch
te verduurzamen. Deze methode maakt gebruik
van een gepatenteerd hydro-thermisch
modificatieproces. Het hout wordt in een autoclaaf
geplaatst waarin het wordt verhit door stoom.
Hierbij wordt de druk ook verhoogd. Het hout zit
Figuur 10. Geplatoniseerd hout. Overgenomen van
afhankelijk van de houtsoort circa vier tot vijf uur
in de autoclaaf. Door deze stap worden de suikers (Platowood, sd)

Onderzoeksrapport
Pagina 43 van 70

Modulair bouwen, wat hout dat in? | C. Demirci & W.J. Wolff

Datum: 07-01-2020

in het hout afgebroken waardoor schimmels zich minder aangetrokken voelen. Zo wordt
schimmelvorming voorkomen en kan het hout langer meegaan.
Na het hydro-thermische proces moet het hout worden gedroogd. Dit gebeurt in een droogkamer die
langzaam op temperatuur wordt gebracht. Met behulp van vochtsensoren in het hout wordt continu het
houtvochtgehalte gemeten. In een periode van 5 tot 21 dagen wordt het hout gedroogd tot een
vochtgehalte van circa 8%. De tijdsduur van het droogproces wordt hoofdzakelijk bepaald door de
houtsoort en de afmetingen.
De laatste stap in het platoniseren van hout is het zogenoemde curing, hierbij wordt het hout
nogmaals verhit, op maximaal 180 graden, onder droge omstandigheden en met uitsluiting van
zuurstof. Het hout wordt gedurende een bepaalde tijd gecured en vervolgens afgekoeld. De totale
tijdsduur van deze processtap bedraagt circa 12 tot 16 uur, afhankelijk van houtsoort en afmetingen.
Door het hout te bakken ontstaan nieuwe stabiele verbindingen in het hout. Door de relatief lage
temperatuur ten opzichte van andere thermisch verduurzamende methoden, blijft het hout sterk én
veerkrachtig (Informatiebladen Platowood).

6.3.2.3 Oliebehandeling
Bij meerdere thermisch verduurzamende methoden wordt het hout verwarmd door middel van water in
een ruimte met een arm zuurstofgehalte. Het hout kan ook verduurzaamd worden door te verwarmen
in olie. De olie kan bestaan uit koolzaadolie, zonnebloemolie of lijnzaadolie. Het is noodzakelijk dat de
houtkern gedurende 2-4 uur de gewenste temperatuur behoudt. De duurzaamheid is afhankelijk van
de houtsoort en temperatuur. Om duurzaamheidsklasse 2 te behalen, dient verwarmd te worden tot
220 °C. Evenals de bovengenoemde methoden vindt hier ook afname in sterkte plaats (Jorissen,
2004).
Met behulp van het thermisch verduurzamen van hout, bijvoorbeeld vuren, kan de levensduur
verlengd worden van vijf naar twintig jaar in contact met grond (Gadero, sd). Dit betekent dat het van
duurzaamheidsklasse 5 naar duurzaamheidsklasse 2 stijgt.
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6.3.3 Shou sugi ban
Shou Sugi Ban is een Japanse techniek om hout te verduurzamen.
Deze methode wordt vooral toegepast op ceder- of cipreshout. Het
hout wordt aan de oppervlakte ‘verbrand’ om een verkoolde laag te
vormen. Deze verkoolde laag biedt weerstand tegen
weersinvloeden. Daarna wordt de overtollige koolstof met water en
borstel weggehaald. De ‘schone’ koolstoflaag kan behandeld
worden met houtolie om de diepe kleur te behouden (Joost de vree,
sd).
Afhankelijk van de dikte van de verbrande laag zijn drie manieren
om deze methode uit te voeren.

Figuur 11. Behandelde Accoya.
Aangepast overgenomen van
(Zwarthout, sd)

6.3.3.1 Traditioneel
Allereerst de traditionele manier, hierbij is de verbrande koolstof als een oneffen craquelé-laag
waarneembaar. De loszittende koolstof is weggespoeld en eventueel wordt het hout geolied. Met deze
manier is het houtoppervlak wel wat gevoeliger voor weersinvloeden (Joost de vree, sd).

6.3.3.2 Geschuurd en geolied
Daarnaast bestaat de geschuurde en geoliede manier. Hierbij wordt de koolstoflaag geborsteld en
daarna wordt het oppervlak glad geschuurd. Daarna wordt het geolied. Het hout moet wel eens per
vier jaar opnieuw geolied worden. Door het gladde- en geoliede oppervlak is bij deze manier het
houtoppervlak beter bestand tegen weersinvloeden (Joost de vree, sd).

6.3.3.3 Licht aangebrand en geschuurd
Daarnaast is nog de manier om het hout licht aangebrand en geschuurd toe te passen. Deze manier
is alleen bevorderlijk voor het uiterlijk. Hierbij wordt ook aangeraden om het hout geolied toe te passen
anders is het houtoppervlak gevoelig voor weersinvloeden (Joost de vree, sd).
Met behulp van de shou sugi ban methode kan de levensduur van hout, bijvoorbeeld Douglas,
verlengd worden van tien naar twintig jaar (Burnedwood, sd). Dit betekent dat het van
duurzaamheidsklasse 4 naar duurzaamheidsklasse 2 stijgt.

6.3.4 Acetyleren
Acetyleren is de naam voor het proces dat
azijnzuuranhydride in zacht hout verwerkt zodat het
hardhout wordt. Hiermee verandert ook een eigenschap
van de celwanden waardoor deze geen water meer
opnemen. Het azijnzuurhydride gaat na het proces weer
uit het hout en daar wordt azijn van gemaakt. Acetyleren
wordt vooral toegepast op de houtsoort Radiata Pine
omdat dit een snelle boomgroei heeft. Het eindproduct
van deze methode heeft de naam Accoya. In Figuur 12 is
een brug van Accoya weergegeven.

Figuur 12. Brug van Accoya. Overgenomen van
(Accoya, sd)

Met behulp van acetyleren kan hout, bijvoorbeeld Radiata
Pine, kan de levensduur verlengd worden van 10 naar 25 jaar in contact met grond. Dit betekent dat
het van duurzaamheidsklasse 4 naar duurzaamheidsklasse 1 stijgt. Als Accoya alleen bovengronds
toegepast wordt kan het een levensduur van 50 jaar bereiken (Accoya, sd).
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6.3.5 Detailleren
Een andere manier om de levensduur van het hout te verlengen is om slim te detailleren. Hiermee
wordt bedoeld om een object te ontwerpen en bouwen waarbij het hout het langst mee kan gaan. Een
reguliere aannemer kan een houten brug bouwen voor een goedkoop tarief. Echter blijkt uit de praktijk
dat verschillende aannemers niet zo goed op de detaillering letten waardoor dit ten nadele van de
levensduur van het object komt. Door slim te detailleren wordt het hout tot de maximale potentie
gebruikt. Vooral bij de detaillering van de bouwonderdelen (zie 4.3 Decompositie) zijn winsten in
levensduur te behalen. Hierbij kan gedacht worden aan hout-op-hout verbindingen, ligger in contact
met grond en afwatering. Wanneer hout niet langdurig nat blijft, kan het in principe lang meegaan. De
detaillering speelt hierbij een grote rol (E. Hoogterp, persoonlijke communicatie, 22 november 2019).
Met behulp van het detailleren van de brug kunnen houten onderdelen een langere levensduur
behalen, omdat de onderdelen droog blijven. Verwacht wordt dat het detailleren de levensduur van het
hout met tien jaar verlengt. Dit wordt verwacht aan de hand van ervaringen van inspecteurs van
Ingenieursbureau Westenberg B.V. (E. Hoogterp, persoonlijke communicatie, 22 november 2019).

6.3.6 Reinigen
Een belangrijk onderdeel van het behalen van de levensduur voor hout is het schoonhouden van de
oppervlakte. Als vuil zich ophoopt kan eerder aantasting ontstaan, omdat het oppervlak niet goed
meer kan drogen. Ook is hout gevoelig voor groei van mos en dergelijke vegetatie. Het is daarom van
belang om het houtoppervlak per vastgestelde tijdseenheid te reinigen. Helaas wordt dit lang niet altijd
consequent genoeg gedaan.
De manier van reinigen is overigens zeer belangrijk. Bijvoorbeeld tijdens koude buitentemperaturen
moet een houten object niet met stoom gereinigd worden, omdat de poriën van het hout op deze
manier open gaan. Dit vergroot de kans op houtrot doordat bacteriën en schimmels zich eenvoudiger
kunnen vestigen in het hout. Om beschadigingen te voorkomen moet hout tevens niet met een te
hoge druk worden gereinigd.
Zoals in Figuur 6 in Hoofdstuk 4 te zien is, ontstaan ruimten in het ontwerp door slim te detailleren.
Deze ruimten zorgen ervoor dat het hout goed kan luchten en sneller kan drogen. Echter bestaat de
kans dat vuil en bladeren hierin terecht komen. Dat is niet gunstig, omdat het hout hierdoor sneller
gaat rotten. Om te voorkomen dat het hout hierdoor gaat rotten is het belangrijk om periodiek deze
plekken te reinigen.
Met behulp van het reinigen van het houtoppervlak kan de levensduur van hout verlengd worden,
omdat de houten onderdelen minder snel aangetast kunnen worden door vegetatie en ophoping van
vuil. Verwacht wordt dat het reinigen het hout met vijf jaar verlengt. Dit wordt verwacht aan de hand
van ervaringen van inspecteurs van Ingenieursbureau Westenberg B.V. (E. Hoogterp, persoonlijke
communicatie, 22 november 2019).
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6.4 Invulling modulaire bouwdelen
Om te selecteren welke verduurzamingsmethode het beste past bij houten modulaire bouwdelen
wordt aan de hand van een multicriteria-analyse (MCA) een keuze gemaakt. In deze MCA worden de
verduurzamingsmethoden beoordeeld op basis van de aspecten ‘kosten realiseren, ‘kosten
onderhoud’ en ‘levensduur’.

6.4.1 Criteria
6.4.1.1 Kosten realiseren
De verduurzamingsmethoden worden beoordeeld op de kosten van een houtproduct met de
toegepaste verduurzamingsmethode. Hoe duurder een product is, hoe slechter het scoort. De
beoordeling is gebaseerd op de waarden in euro’s, te zien in Tabel 9.
Tabel 9
Beoordeling kosten realiseren1

€41>
1

€31-40
2

€21-30
3

€11-20
4

€0-10
5

1

De prijzen zijn overgenomen van gadero.nl en zijn vergeleken per vierkante meter.

6.4.1.2 Kosten onderhoud
De verduurzamingsmethoden worden beoordeeld op de kosten die gemaakt moeten worden om het
houtproduct met de toegepaste methode te onderhouden. Alle houtsoorten worden in principe op
dezelfde manier onderhouden. Echter bij Shou sugi ban wordt het hout gevoeliger voor
weersinvloeden waardoor deze minder scoort.

6.4.1.3 Verlengende levensduur
De verduurzamingsmethoden worden beoordeeld op de verlengende levensduur. Deze levensduur
wordt beoordeeld op hoe lang een verduurzamingsmethode de levensduur verlengt van het hout. Hoe
langer de levensduur wordt, hoe beter het scoort. De beoordeling is gebaseerd op de waarden in
jaren, te zien in Tabel 10.
Tabel 10
Beoordeling verlengende levensduur

0-5
1

6-10
2

11-15
3

16-20
4

25>
5

De maximale verlenging van de levensduur wordt hiermee beoordeeld. Echter wordt de minimale
verlenging ook meegenomen. Zo kan een methode beter scoren wanneer deze dezelfde maximale
verlenging heeft, maar een langere minimale verlenging.
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6.4.1.4 Milieuprestatie
De mileuprestatie is een meetinstrument om de duurzaamheid van een object te bepalen. Hoe lager
de milieuprestatie, hoe duurzamer het materiaalgebruik. De milieuprestatie van materialen van
objecten zal een steeds belangrijkere factor worden in de totale milieubelasting van een object. De
milieuprestatie is een hulpmiddel in het ontwerpproces (MilieuPrestatie Gebouwen , sd).
De milieuprestatie wordt beoordeeld aan de hand van de “Total eco costs” score die uit Idemat komt.
Idemat is een database met eco-kosten van verschillende materialen. De methode met de laagste
Total eco cost, wordt het best beoordeeld. De beoordeling is gebaseerd op de waarden in euro’s, te
zien in Tabel 11.
Tabel 11
Beoordeling milieuprestatie

€0,30>
1

€0,20-0,30
2

€0,10-0,20
3

€0,05-0,10
4

€0-0,05
5

6.4.2 Beoordeling
In deze paragraaf wordt de beoordeling van de verduurzamingsmethoden behandeld. Hieronder zijn
de verduurzamingsmethoden tegenover de criteria in Tabel 12 gezet. In de tabel is vervolgens te zien
wat voor beoordeling deze methoden hebben gekregen. In Bijlage M zijn de verklaringen te vinden
voor de beoordeling. In Tabel 13 is te zien wat de waarden inhouden. Tevens is een kolom
‘weegfactor’ toegevoegd. Alle criteria hebben dezelfde weegfactor. Echter kan de opdrachtgever deze
kolom zelf invullen om aan te geven welk criterium het meest van belang is. In Tabel 14 is
aangegeven met welke waarden deze kolom ingevuld kan worden.
Tabel 12
Ingevulde MCA

Methoden
Criteria
Kosten
realiseren
Kosten
onderhoud
Verlengende
levensduur
Milieuprestatie

Weegfactor

Impregneren

Shou sugi
ban
1

Acetyleren

5

Thermisch
verduurzamen
3

1
1

3

3

2

3

1

2

3

2

3

1

1

5

4

2

11

14

9

10

Totaal

2

Tabel 13
Schaal scores MCA

Zeer slecht
1

Slecht
2

Redelijk
3

Goed
4

Uitstekend
5

Tabel 14
Beschrijving weegfactoren

Onbelangrijk
1

Ietwat belangrijk
2

Belangrijk
3

Erg belangrijk
4
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6.4.3 Resultaat
In deze paragraaf worden de resultaten behandeld die uit de MCA zijn gekomen. De scores van elk
criterium per verduurzamingsmethode worden bij elkaar opgeteld waardoor een totaal ontstaat.
Impregneren: scoort 11 punten.
Thermisch verduurzamen: scoort 14 punten.
Shou sugi ban: scoort 9 punten.
Acetyleren: scoort 10 punten.
Dit betekent dat thermisch verduurzamen het beste scoort volgens de MCA. Dit betekent echter niet
dat thermisch verduurzamen de beste methode is voor alle opdrachtgevers. Wanneer opdrachtgevers
meer waarde hechten aan bijvoorbeeld het criterium ‘kosten realiseren’, is het verstandiger om te
kiezen voor geïmpregneerd hout. De prioriteit van de opdrachtgever speelt een grote rol bij de keuze.
De uitkomst van de MCA is slechts een indicatie. In Tabellen 15 en 16 zijn voorbeelden weergegeven
wanneer verschillende gemeenten de MCA zouden invullen. Deze gegevens komen voort uit de
interviews die gehouden zijn.
Tabel 15
MCA gemeente Arnhem

Methoden
Criteria
Kosten
realiseren
Kosten
onderhoud
Verlengende
levensduur
Milieuprestatie

Weegfactor

Impregneren

Shou sugi
ban
1

Acetyleren

5

Thermisch
verduurzamen
3

1
3

3

3

2

3

2

2

3

2

3

4

1

5

4

2

22

38

27

25

Weegfactor

Impregneren
5

Shou sugi
ban
1

Acetyleren

4

Thermisch
verduurzamen
3

2

3

3

2

3

1

2

3

2

3

3

5

5

4

2

43

36

22

23

Totaal

2

Tabel 16
MCA gemeente Apeldoorn

Methoden
Criteria
Kosten
realiseren
Kosten
onderhoud
Verlengende
levensduur
Milieuprestatie
Totaal

2

Thermisch verduurzamen scoort het beste uit de MCA van gemeente Arnhem en impregneren scoort
het beste uit de MCA van gemeente Apeldoorn. Dit komt dus door de weegfactor die de gemeenten
kunnen koppelen aan de criteria.
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7. Modulair ontwerp
In dit hoofdstuk is aan de hand van gegevens uit de Hoofdstukken 3 tot en met 6 een modulaire brug
ontworpen. Dit houdt in dat dit niet de enige mogelijkheid is tot een modulaire brug. Voor de brug is
een decompositie opgesteld en zijn de afmetingen bepaald. Daarna zijn de verbindingen en modules
verder uitgewerkt. Ook is voor het verbreden van de brug een stappenplan opgesteld. Tot slot zijn
tekeningen opgesteld van het ontwerp.

7.1 Decompositie
In Tabel 6 is een decompositie opgesteld voor de modulaire brug. Aan de hand van deze
decompositie is een modulaire brug ontworpen.

7.2 Afmetingen
De modulaire brug bestaat uit standaard afmetingen die bepaald zijn in paragraaf 4.4.
Voor de lengte wordt een beginwaarde aangenomen van 12,0 meter. De lengte kan daarbij per 4,00
meter verlengd of verkort worden. De maximale lengte van de brug is 20,0 meter. De brug kan over
een lengte beschikken van 4,00, 8,00, 12,00, 16,00 of 20,00 meter.
Voor de breedte wordt een beginwaarde van 2,66 meter aangenomen. De breedte kan daarbij per
1,15 meter verbreedt worden aan beide zijden. De maximale breedte van de brug is 4,96 meter.
Voor het doorvaarpofiel is een wijdte van 3,55 meter en een hoogte van 1,50 meter aangenomen. Dit
is afgestemd op de h.o.h. afstand van de steunpunten. Het doorvaarprofiel moet een minimale wijdte
en hoogte van 1,50 meter bedragen voor schaatsers (CROW ontwerpwijzer langzaam verkeer, 2014).
Ook wordt aan beide toegangszijden een afzetpaaltje geplaatst in het midden van de rijbaan, om zo
voertuigen uit te sluiten van toegang tot de brug. Bij elke stap dat de brug verbreed wordt, komt aan
beide toegangszijden een extra afzetpaal erbij.
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7.2.1 Per bouwdeel
Voor alle bouwdelen van de modulaire brug zijn standaard afmetingen bepaald. Hieronder zijn in
Tabel 17 voor alle bouwdelen de onderdelen, materialen en bijbehorende afmetingen (in millimeters)
weergegeven:
Tabel 17
Afmetingen en materiaal van onderdelen

Bouwdeel/onderdeel
Steunpunt, algemeen
Paal onder water1
Paal boven water
Paal verbreding
Schoor horizontaal
Schoor diagonaal
Kesp
Kesp verbreding
Landhoofd
Keerwand
Afdekplaat
Langsligger
Ligger
Rijvloer, algemeen
Dekelement
Dekelement verbreding
Leuning, algemeen
Leuningstijl
Bovenregel
Tussenregel

Materiaal
Azobé
Azobé
Azobé
Azobé
Azobé
Azobé
Azobé
Beton
Beton
Azobé
Accoya
Accoya
Azobé
Azobé
Azobé

Lengte (mm)
250
200
1300
2500
1600
2640
1145
1400
250
4000
1000
1000
1255
4000
4000

Breedte (mm)
250
200
200
150
150
150
150
300
30
100
1200
1150
100
120
40

Hoogte (mm)
2500
1655
200
50
50
100
100
440
340
270
30
30
100
85
120

1

Voor de lengte van deze paal zou nader onderzoek gedaan moeten worden per locatie waar de brug geplaatst wordt. Dit in verband met de
verschillende lagen ondergrond per locatie.

In Bijlage N zijn enkele berekeningen voor gemaakt om afmetingen van bovenstaande onderdelen te
bepalen. Daarnaast is in Bijlage O elk onderdeel visueel weergegeven.

Onderzoeksrapport
Pagina 51 van 70

Modulair bouwen, wat hout dat in? | C. Demirci & W.J. Wolff

Datum: 07-01-2020

7.3 Verbindingen
Binnen het modulaire ontwerp zijn een aantal verbindingen van toepassing. In deze paragraaf zijn de
hulpmiddelen en bevestigingsmiddelen uitgewerkt en beschreven bij welke onderdelen deze van
toepassing zijn.

7.3.1 Hulpmiddelen
Voor de modulaire brug zijn verschillende hulpmiddelen ontworpen/overgenomen. Voor de afmetingen
van de hulpmiddelen kan de Bijlage S geraadpleegd worden. Hieronder zijn de hulpmiddelen
uitgewerkt:
Afstandhouder
Dit is een holle cilinder van kunststof die ervoor zorgt dat geen hout-op-hout contact voorkomt. Dit
hulpmiddel wordt een afstandhouder genoemd. Dit principe is overgenomen van Figuur 6. Van de
afstandhouders zijn drie varianten beschikbaar, namelijk klein, middel en groot. In Figuur 13 is
weergegeven hoe deze afstandhouders eruitzien.

Figuur 13. a) Afstandhouder klein, b) afstandhouder middel en c) afstandhouder groot

Kliksysteem
Dit is een klikverbinding gemaakt van kunststof om de dekelementen met de liggers te kunnen
bevestigen. Het principe is overgenomen van (Alurvs, sd). In Figuur 14 wordt het kliksysteem
weergegeven.

Figuur 14. Klikverbinding
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Muts
Dit is een vierkante koker van staal die zorgt dat twee losse onderdelen met elkaar verbonden kunnen
worden. In het midden van de muts zit een plaat om hout-op-hout contact te voorkomen en extra
stabiliteit te creëren. Van de mutsen zijn twee varianten beschikbaar, namelijk de muts onderwater en
de muts verbreding. Het principe om een muts te gebruiken is aan de hand van het interview met
Gemeente Arnhem aan het licht gekomen. Voor het interview kan Bijlage B geraadpleegd worden. In
Figuur 15 is weergegeven hoe deze mutsen eruit zien.

Figuur 15. a) muts onderwater en b) muts verbreding

Naast de afstandhouder, het kliksysteem en de muts zijn nog een drietal andere hulpmiddelen die van
toepassing zijn bij de modulaire brug, namelijk de draadbus, het ‘ongelijkbenige hoekstaal’ en de
‘kolomvoet’.
Draadbus
Dit is een zeszijdige bus van staal met een M12 draad erin verwerkt. Aan de hand van deze draadbus
kan de leuningregel bevestigd worden aan de leuningstijl. Dit principe is overgenomen van (Mupro,
sd). In Figuur 16 is de draadbus weergegeven.

Figuur 16. Draadbus
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Ongelijkbenig hoekstaal
Dit is een ongelijkbenig hoekstaal profiel die het mogelijk maakt om hout op hout contact te vermijden.
Dit principe is overgenomen van Figuur 6. In Figuur 17 is weergegeven hoe het profiel eruit ziet.
Kolomvoet
Dit is een kolomvoet met insteekblad van staal welke in het onderdeel ‘paal verbreding’ geplaatst
wordt om dat onderdeel te kunnen bevestigen aan het onderdeel ‘paal boven water’. In Figuur 18 is
weergegeven hoe de voet eruit ziet.

Figuur 18. Ongelijkbenig hoekstaal

Figuur 17. Kolomvoet met insteekblad
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7.3.2 Per onderdeel
Om de modulaire brug als een geheel te laten werken wordt gebruik gemaakt van de hulpmiddelen
beschreven in paragraaf 7.3.1 Daarnaast worden bevestigingsmiddelen gebruikt. In Tabel 18 is per
verbinding tussen onderdelen aangegeven welke hulpmiddelen en bevestigingsmiddelen van
toepassing zijn.
Tabel 18
Verbindingen tussen onderdelen

Verbinding
Onderdelen
Paal
onderwater en
paal boven
water
Paal boven
water en
schoor
horizontaal
Paal boven
water en
schoor
diagonaal
Paal boven
water en kesp
Ligger en kesp
(verbreding)
Ligger en
keerwand
(verbreding)
Dekelement en
ligger
Leuningstijl
aan ligger
Tussenregel
aan leuningstijl
Bovenregel op
leuningstijl
Kesp en kesp
verbreding
Paal
bovenwater en
paal
verbreding
Kesp
verbreding en
paal
verbreding
1
2
3

Hulpmiddel

Bevestigingsmiddel1,3

Lengte
bevestigingsmiddel
(mm)

muts
onderwater

M12 zeskantbout en
moer

270
220

ᴓ25

afstandhouder
klein

M12 zeskantbout en
moer

350

ᴓ25

afstandhouder
klein

M12 zeskantbout en
moer

350

ᴓ25

afstandhouder
middel

M12 zeskantbout en
moer
M12 zeskantbout en
moer
M12 houtdraadbout

480

ᴓ25

180

ᴓ25

80

n.v.t.

ongelijkbenig
hoekstaal

Sluitring2
(mm)

ongelijkbenig
hoekstaal

M12 betonschroef

80

n.v.t.

kliksysteem

ᴓ6 houtschroef

80

n.v.t.

afstandhouder
middel
afstandhouder
klein
afstandhouder
groot en
draadbus
muts verbreding

M12 zeskantbout en
moer
M12 zeskantbout en
moer

250

ᴓ25

170

ᴓ25

M12 zeskantbout

80

ᴓ25

M12 zeskantbout en
moer
M12 zeskantbout en
moer;
Stiften ᴓ20mm

130

ᴓ25

230;

ᴓ25

200

n.v.t.

480

ᴓ25

kolomvoet

afstandhouder
middel

M12 zeskantbout en
moer

Bevestigingsmiddelen zijn overgenomen van tabellen voor bouw- en waterbouwkundigen, onlinestaal.nl en eshop.wurth.nl;
Sluitringen zijn overgenomen van tabellen voor bouw- en waterbouwkundigen.
Het type bout is gebaseerd op de lengtes. Voor de bouten zal een berekening gemaakt moeten worden.
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7.4 Modules
Bij een modulaire brug is het wenselijk om zo min mogelijk verschillende modules te hebben. Voor de
modulaire brug in dit onderzoek zijn modules samengesteld uit onderdelen benoemd in Tabel 17.
Deze modules zijn hieronder verwerkt in Tabel 19.
Tabel 19
Modules modulaire brug

Module
Landhoofd
Landhoofd verbreding
Steunpunt

Steunpunt verbreding
Middenligger
Bovenbouw

Bovenbouw verbreding

Onderdeel
keerwand;
afdekplaat.
keerwand
paal onder water;
paal boven water;
schoor diagonaal;
schoor horizontaal;
kesp.
paal verbreding;
kesp verbreding;
ligger.
ligger;
dekelement;
leuningstijl;
bovenregel;
tussenregel.
ligger;
dekelement verbreding.

Aantal per onderdeel
2
2
1
3
3
4
2
2
1
2
1
2
4
4
1
2
2
4

Om een beter beeld te krijgen van deze modules zijn in onderstaande Figuren, 19 – 25, de modules
weergegeven. Al deze modules zijn getekend in SketchUp.

Figuur 19. Module Landhoofd
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Figuur 20. Module Landhoofd verbreding

Figuur 21. Module Steunpunt
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Figuur 22. Module Steunpunt verbreding

Figuur 23. Module Middenligger
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Figuur 24. Module Bovenbouw

Figuur 25. Module Bovenbouw verbreding
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7.5 Stappenplan
Voor het verbreden van de modulaire brug is het volgende stappenplan opgezet.
Hierbij wordt aangenomen dat de modulaire brug gerealiseerd is met een lengte van 12,0 meter, een
doorrijdbreedte van 2,30 meter en een totale breedte van 2,66 meter. Dit houdt in dat de brug 2
steunpunten in het water heeft en een drietal overspanningen telt. Ook wordt aangenomen dat de
fundering voor een eventuele verbreding al is aangebracht.

7.5.1 Verbreding aan één zijde
Om te verbreden aan één zijde van de brug zijn de volgende stappen van toepassing:
Stap 1: Aanbrengen van de module landhoofd verbreding
Voor deze stap moet aan één zijde van de module ‘landhoofd’ ontgraven worden tot aan de bovenkant
van de fundering. Daar bovenop wordt de module ‘landhoofd verbreding’ geplaatst met de benodigde
verbindingsmiddelen.
Stap 2: Optillen van de module bovenbouw
Bij deze stap wordt de module ‘bovenbouw’ opgehesen zodat de module ‘steunpunt verbreding’
aangebracht kan worden met benodigde verbindingsmiddelen, zie stap 3.
Stap 3: Aanbrengen van de module steunpunt verbreding
De module ‘steunpunt verbreding’ wordt geplaatst op de te verbreden zijde van de module ‘steunpunt’
met benodigde verbindingsmiddelen.
Stap 4: Plaatsen opgetilde module bovenbouw
Bij deze stap wordt de opgehesen module ‘bovenbouw’ geplaatst op de module ‘steunpunt verbreding’
met benodigde verbindingsmiddelen.
Stap 5: Aanbrengen van de module bovenbouw verbreding
Hier wordt de module ‘bovenbouw verbreding’ geplaatst op de verbrede zijde van de module
‘steunpunt’ met benodigde verbindingsmiddelen.
Stap 6: Plaatsen afzetpaaltjes
Om te voorkomen dat voertuigen over de brug gaan wordt een extra afzetpaaltje geplaats aan beide
toegangszijden.
De brug heeft nu een doorrijdbreedte van 3,45 meter en een totale breedte van 3,81 meter. In Figuur
26 is de verbrede brug weergegeven.

Figuur 26. Situatie brug na verbreding aan één zijde
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7.5.2 Verbreding aan beide zijden
Voor het verbreden van de brug aan beide zijden zijn de volgende stappen van toepassing:
Stap 1: Aanbrengen van de modules landhoofd verbreding
Voor deze stap moet aan beide zijden van de module ‘landhoofd’ ontgraven worden tot aan de
bovenkant van de fundering. Daar bovenop worden de modules ‘landhoofd verbreding’ geplaatst met
de benodigde verbindingsmiddelen.
Stap 2: Optillen van de modules bovenbouw
Bij deze stap wordt de modules ‘bovenbouw’ opgetild zodat de modules ‘steunpunt verbreding’
aangebracht kunnen worden met benodigde verbindingsmiddelen, zie stap 3.
Stap 3: Aanbrengen van de modules steunpunt verbreding
De modules ‘steunpunt verbreding’ wordt geplaatst op beide zijden van de module ‘steunpunt’ met
benodigde verbindingsmiddelen.
Stap 4: Plaatsen opgetilde modules bovenbouw
Bij deze stap worden de opgetilde modules ‘bovenbouw’ geplaats op de modules ‘steunpunt
verbreding’ met benodigde verbindingsmiddelen.
Stap 5: Aanbrengen van de modules bovenbouw verbreding
Hier worden de modules bovenbouw verbreding geplaats op de verbrede zijden van de module
‘steunpunt’ met benodigde verbindingsmiddelen.
Stap 6: Plaatsen afzetpaaltjes
Om te voorkomen dat voertuigen over de brug gaan, worden extra afzetpaaltjes geplaats aan beide
toegangszijden.
De brug heeft nu een doorrijdbreedte van 4,61 meter en een totale breedte van 4,96 meter. In Figuur
27 is de verbrede brug weergegeven.

Figuur 27. Situatie brug na verbreding beide zijden
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7.6 Tekeningen
Van de modulaire brug is per situatie een ontwerptekening gemaakt. Het gaat hier om een drietal
situaties, namelijk de standaard modulaire brug, de aan één zijde verbrede brug en als laatste nog de
brug die aan beide zijden verbreed is. De ontwerptekeningen zijn te raadplegen in Bijlagen P-R. De
ontwerptekeningen bestaan uit de volgende onderdelen:






zijaanzicht;
bovenaanzicht;
doorsneden;
detailtekeningen;
onderhoek.

Daarnaast zijn van de hulpmiddelen ook ontwerptekeningen gemaakt, deze zijn te vinden in Bijlage S.
In de Figuren 28 – 30 is weergeven hoe de drie situaties eruit zien. De situaties zijn getekend in
SketchUp.

Figuur 28. Standaardsituatie modulaire brug
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Figuur 29. Aan één zijde verbrede modulaire brug

Figuur 30. Aan beide zijden verbrede modulaire brug
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8. Conclusies en aanbevelingen
In dit hoofdstuk is antwoord gegeven op de deelvragen en de hoofdvraag aan de hand van conclusies.
Daarnaast zijn aanbevelingen voor het onderzoek verwerkt.

8.1 Conclusies
8.1.1 Deelvragen
Deelvraag 1
Modulair bouwen maakt het mogelijk om objecten efficiënt te bouwen door gestandaardiseerde
bouwdelen te gebruiken. Dit bevordert de snelheid tijdens de bouw en de bouwdelen zijn hierdoor
demonteerbaar om deze eventueel op een ander object te remonteren. Dit maakt het mogelijk om
duurzamer te bouwen, omdat de bouwdelen hergebruikt worden. Echter is dit een nog een vrij nieuwe
bouwmethode waardoor het minder snel gekozen kan worden.
Deelvraag 2
Aan de hand van gegevens uit iASSET kan geconcludeerd worden dat de meest voorkomende brug
binnen dit onderzoek een decompositie heeft bestaande uit de volgende elementen:








hoofddraagconstructie;
kerende constructie;
leuning;
rijvloer;
slijtlaag;
steunpunt;
talud.

Daarbij hebben de meest voorkomende bruggen binnen dit onderzoek een breedte variërend van 1,40
tot 2,40 meter. Daarnaast hebben de meest voorkomende bruggen een lengte variërend van 5,90 tot
13,3 meter.
Van de meest voorkomende brug zijn meerdere bouwdelen modulair te realiseren. Binnen dit
onderzoek zijn de volgende bouwdelen modulair gerealiseerd.






hoofddraagconstructie;
kerende constructie;
leuning;
rijvloer;
steunpunt.

Deelvraag 3
Voor de referentiebrug en de modulaire brug is een MeerJaren OnderhoudsPlan (MJOP) opgesteld.
Hierin zijn de kosten en frequenties van het onderhoud bepaald. De modulaire brug kan een langere
periode zonder onderhoud uithouden ten opzichte van de referentiebrug. Dit komt doordat de
modulaire brug slim gedetailleerd is en verduurzamingsmethoden zijn toegepast. Tevens bestaat de
modulaire brug, zoals de naam dat zegt, uit modules. Dit maakt het mogelijk dat onderhoud in een
kortere tijdsperiode gepleegd kan worden.
Deze factoren spelen een rol in het financiële aspect. Wanneer beide MJOP’s vergeleken worden,
blijkt namelijk dat de modulaire brug goedkoper is in onderhoud in vergelijking met de referentiebrug.
Het scheelt jaarlijks gemiddeld € 920,00.
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Deelvraag 4
Hout kan op meerdere manieren verduurzaamd worden. In dit rapport zijn vier
verduurzamingsmethoden behandeld, namelijk impregneren, thermisch verduurzamen, shou sugi ban
en acetyleren. Naast deze verduurzamingsmethoden zijn tevens twee manieren behandeld die de
levensduur van het hout bevorderen. Dit zijn reinigen en slim detailleren. Reinigen verlengt de
levensduur met vijf jaar en detailleren met tien jaar. Dit zijn indicatieve waarden gebaseerd op
ervaringen van inspecteurs van Ingenieursbureau Westenberg B.V.
De vier verduurzamingsmethoden zijn naast elkaar gezet en beoordeeld op vier criteria door middel
van een Multi Criteria Analyse (MCA) op te stellen. Deze criteria zijn kosten realiseren, kosten
onderhouden, verlengende levensduur en milieuprestatie. Uit de MCA is gebleken dat thermisch
verduurzamen totaal het beste scoort. Dit wil echter niet zeggen dat het de beste methode is voor alle
opdrachtgevers of beheerders. Een opdrachtgever/beheerder kan de prioriteit leggen op een bepaald
criterium. De MCA fungeert dus als ware als een indicatie voor welke methode de beste is en speelt
de prioriteit van de opdrachtgever/beheerder een grote rol.
Deelvraag 5
Een modulaire brug kan dus bestaan uit de bouwdelen die hierboven bij deelvraag 2 geconcludeerd
zijn. Aan de hand van verschillende hulpmiddelen zijn deze bouwdelen aan elkaar te bevestigen. De
hulpmiddelen zijn hieronder opgesomd:







afstandhouder (klein, middel en groot);
kliksysteem;
muts (onderwater en verbreding);
draadbus;
ongelijkbenig hoekstaal;
kolomvoet;

Een modulaire brug bestaat uit modules, zoals benoemd is in Paragraaf 3.1. Voor deze modulaire
brug zijn de volgende modules ontworpen:








landhoofd;
landhoofd verbreding;
steunpunt;
steunpunt verbreding;
bovenbouw;
bovenbouw verbreding;
middenligger.

Aan de hand van bovenstaande modules kan dus een modulaire brug gerealiseerd worden. Daarbij
zijn een drietal verschillende situaties mogelijk, namelijk de standaard modulaire brug, de aan één
zijde verbrede brug en als laatste nog de brug die aan beide zijden verbreed is.
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8.1.2 Hoofdvraag
In hoeverre is modulair bouwen toepasbaar op vaste houten voetgangersbruggen?
Nadat alle deelvragen beantwoord zijn, brengt dit duidelijkheid in het beantwoorden van de
hoofdvraag. Uiteindelijk is een ontwerp gemaakt van een mogelijke modulaire houten
voetgangersbrug.
In deelvraag 1 is onderzocht wat de definitie is van modulair bouwen. De bijdrage van deze deelvraag
aan de hoofdvraag is het duidelijk maken wat modulair te maken is aan een reguliere brug. Dat is
tevens duidelijk geworden in deelvraag 2. Hier is onderzocht welke onderdelen van een reguliere brug
modulair te maken zijn. Aanvankelijk is een decompositie opgesteld van de reguliere brug en
vervolgens van de modulaire brug. Hieruit zijn de onderdelen van de brug geselecteerd die modulair
gerealiseerd kunnen worden.
Binnen deelvraag 3 zijn de onderhoudsmaatregelen onderzocht voor beide bruggen. Deze deelvraag
maakt duidelijk of financiële voordelen te behalen zijn met een modulair ontwerp. Dat is inderdaad het
geval bij een modulair ontwerp.
Om de levensduur verder te bevorderen zijn binnen deelvraag 4 verschillende
verduurzamingsmethoden onderzocht. Tevens zijn maatregelen zoals reinigen en slim detailleren
behandeld.
Nadat deelvraag 1 t/m 4 behandeld waren, kon het ontwerpen van start gaan. In principe beantwoordt
deelvraag 5 de hoofdvraag. Hierin is het ontwerp bepaald van de modulaire brug.
Modulair bouwen met hout is zeker mogelijk. Door het modulair ontwerpen van de burg kan een
tijdswinst behaald worden, omdat een modulair ontwerp maar een keer ontworpen moet worden. De
ontwerper zal hierna een keuze uit een aantal standaard onderdelen hebben die samengevoegd
dienen te worden om tot een compleet ontwerp te komen. Dit betekent dat elke brug met dezelfde
opzet ontworpen kan worden. Hierdoor worden tevens financiële voordelen behaald, omdat het
ontwerpproces en realisatie minder tijd in beslag zullen nemen. Ook bij onderhoud worden op kosten
bezuinigd aangezien de brug uit modules zal bestaan. Deze kunnen sneller en eenvoudiger
vervangen worden. Daarnaast maakt een modulair ontwerp het mogelijk om de brug later te wijzigen
door deze te verbreden.
Binnen dit rapport is een brug ontworpen waarbij de brug aan beide zijden verbreed kan worden door
middel van standaard onderdelen te bevestigen. De dekplanken zijn vervangen door dekelementen
met standaard afmetingen. Hierdoor kan het vervangen sneller plaatsvinden.
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8.2 Aanbevelingen
Met alle nieuwe kennis die is opgedaan tijdens dit onderzoek zijn enkele aanbevelingen opgesteld
welke bij vervolgonderzoek meegenomen kunnen worden:


Aangezien het ontwerp gerealiseerd is op basis van indicatieve berekeningen betekent dit dat
het gehele ontwerp nog constructief berekend moet worden. Daarnaast zullen ook de
bevestigingsmiddelen getoetst moeten worden aangezien deze zijn aangenomen op basis
van afmetingen. Als deze berekeningen en toetsingen gedaan zijn kan een goed beeld
gecreëerd worden of dit modulaire ontwerp geheel haalbaar is;



Verder zou een nader onderzoek naar het verduurzamen van reeds verduurzaamd hout
gedaan moeten worden om vast te stellen hoeveel effect dit precies zal hebben in levensduur
op het hout;



De slijtlaag is het onderdeel met de grootste milieubelasting van de brug. Het is aan te raden
om een milieuvriendelijk alternatief voor de slijtlaag te onderzoeken. Hierdoor zal de totale
milieubelasting van de brug verder dalen;



Bij het vervangen van modulaire onderdelen zijn de steunpunten de moeilijkste onderdelen
om te vervangen. Het is aan te raden om een nader onderzoek te doen naar het vervangen
van de steunpunten. Wanneer de palen met een bepaald systeem eenvoudiger en sneller
vervangen kunnen worden, zal dit schelen in tijd en geld.
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Bijlage A – Het materiaal hout
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1. Het materiaal hout
1.1 Inleiding
In deze bijlage worden verschillende aspecten van het materiaal hout in kaart gebracht.
Hout is in de Civiele Techniek een vaak onmisbaar product, het wordt voor veel verschillende
toepassingen gebruikt.
Het aardoppervlak is circa 9% geoccupeerd met bebossing. Per jaar wordt 2,5 miljard m 3 gekapt.
Hiervan wordt de helft gebruikt als brandhout. In Nederland levert het bos circa 1 miljoen m 3 hout per
jaar. Dit is 8% van de houtbehoefte van Nederland.
Hout is het materiaal dat ooit een onderdeel was van een levende boom. Het vormde de
steungevende materie voor de boom. In tegenstelling tot andere materialen heeft hout veel
onregelmatigheden in samenhang en eigenschappen. Binnen houtsoorten zijn duidelijke verschillen.
Hout dient dan ook verwerkt te worden onder goed gedefinieerde voorwaarden en omstandigheden.
Deze bijlage is gebaseerd op hoofdstuk 2 uit Materiaalkunde (Verver & Fraaij, 2004), waarin
verschillende aspecten van het materiaal hout besproken worden. Indien een andere bron gebruik
wordt, zal dit vermeld worden.
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1.2 De houtopbouw
1.2.1 Opbouw boomstam
De opbouw van een boomstam bevat de volgende onderdelen:
1. De schors is de afgestorven en verkurkte
buitenste laag van een stam. Afhankelijk van
de boomsoort kan deze laag grillig en
gescheurd zijn of vlak en glad. De functie van
de schors is de boom te beschermen tegen
invloeden van buitenaf (insecten, klimaat).
De cellen van de schors bevatten wasachtige
afzettingen waardoor de weerstand tegen
agressieve omstandigheden wordt vergroot;
2. De bast is een relatief dunne weefsellaag
met als functie om voedingstoffen te
transporteren onder andere naar het
cambium. Het periodiek afstervende deel
(tijdens seizoenswisselingen) vormt de
schors;

Figuur 1. Opbouw boomstam (Verver & Fraaij,
2004)

3. Het cambium bevindt zich direct onder de bast. Een andere
naam voor het cambium is groeilaag. Hier worden de cellen
voor de opbouw van het hout gevormd uit de voedingstoffen
die door de bast worden aangevoerd. De stam wordt hierdoor
dikker, omdat nieuwe lagen worden gevormd. Deze lagen zijn
de jaarringen die duidelijk te zien zijn in figuur 2.
De ontwikkeling van nieuwe weefsels vindt grotendeels in het
voorjaar plaats en in de zomer duidelijk minder. Het weefsel
groeit in het voorjaar meer open. Hierdoor zijn de jaarringen
ook goed te onderscheiden. Wanneer de jaarringen smal zijn,
betekent dit dat de groeisnelheid langzaam was (koude
streken). Klimaat en bodemgesteldheid zijn bepalende
factoren voor de groei van de boom.
Het cambium heeft feitelijk twee functies: het vormen van het
bastweefsel naar de buitenkant en het houtweefsel naar de
binnenkant.

Figuur 2. Een jaarring
(microscopisch) (Verver & Fraaij,
2004)

4. Het spint is het houtweefsel dat het cambium vormt naar
binnen toe. Het spint heeft een dubbele functie, namelijk het transporteren van water (met
opgeloste voedingstoffen) uit het wortelgedeelte in de verticale richting en het opslaan van
suikers en zetmeel.
5. Het kernhout is het meest centraal gelegen houtgedeelte in de stam. Wanneer nieuw spint
door het cambium wordt gevormd, zal tegelijkertijd een deel van het ‘oudere’ spint overgaan in
kernhout. De functies van het spint komen ten eind. De volumieke massa van het kernhout in
een levende boom is lager dan het spint, omdat deze niet is gevuld met voedingstoffen maar
met lucht. Bij gedroogd constructiehout is geen verschil aanwezig.
Omdat het spint voedingstoffen bevat, wordt het niet gebruikt in omstandigheden waar de
kans op aantasting groot is. De sterkte van het spint daarentegen is nagenoeg gelijk aan die
van het kernhout.
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1.2.2 Richtingen boomstam
Een boomstam kan worden bekeken door
drie richtingen (zie figuur 3):
1. De axiale richting loopt evenwijdig
aan de lengteas van de stam;
2. De radiale richting loopt van de
omtrek naar het hart van de stam;
3. De tangentiale richting loopt
evenwijdig aan de radiale richting.
Deze gaat echter niet door het hart.

Figuur 3. Richtingen boomstam (Verver & Fraaij, 2004)
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1.3 Houteigenschappen
Om het materiaal hout wat beter te begrijpen, wordt wat verder verdiept in de materiaaleigenschappen
van hout. Hierbij kan onderscheid gemaakt worden tussen fysische- en mechanische eigenschappen.
De houteigenschappen zijn gebaseerd op deel III, hoofdstuk 5 uit Houtvademecum (Klaassen, 2018),
waarin verschillende eigenschappen van het materiaal hout besproken worden.

1.3.1 Fysische eigenschappen
Onder de fysische eigenschappen van het materiaal hout vallen de volgende onderdelen:
•
•

•
•
•

Het houtvochtgehalte is de verhouding tussen de houtmassa en water dat in het hout
aanwezig is. Het vochtgehalte is van grote invloed op andere eigenschappen van hout.
De vezelverzadiging gaat over de verzadiging van de celwanden. Tijdens het drogen van
hout verdampt eerst het water uit de celholten, daarna zullen de celwanden vocht gaan
afstaan. Het vochtgehalte waarbij dit omslagpunt plaats vind wordt het ‘vezelverzadigingspunt’
genoemd.
Evenwichtvochtgehalte is het punt waarbij het houtvochtgehalte in evenwicht is met de
luchtvochtigheid in de omgeving. Het evenwichtvochtgehalte kan per houtsoort behoorlijk
variëren.
De volumieke massa is de massa per volume-eenheid. Dit wordt uitgerukt in m 3/kg. Hierbij
speelt bij het materiaal hout het vochtgehalte een grote rol.
Krimp en zwelling zijn resultaten van verandering in vochtgehalte onder het
vezelverzadigingspunt. De krimp is niet in alle richtingen van het hout even groot. Elke
houtsoort heeft een eigen krimp- en zwellingsgedrag.

1.3.2 Mechanische eigenschappen
Onder de mechanische eigenschappen van het materiaal hout vallen de volgende onderdelen:
•
•
•
•
•
•

Buigsterkte is de spanning die nodig is om het hout te laten bezwijken. Bij buigsterkte gaat
het om de maximale sterkte die het hout kan opnemen door middel van buiging. De spanning
wordt uitgedrukt in N/mm 2.
Druksterkte is de spanning die nodig is om het hout te laten bezwijken. Bij druksterkte gaat
het om de maximale sterkte die het hout kan opnemen door middel van druk. De spanning
wordt uitgedrukt in N/mm 2.
Elasticiteitsmodulus wordt ook wel de stijfheidsmodulus genoemd. Stijfheid is de verhouding
tussen de vervorming en de belasting in het elastische belastinggebied. Dit wordt uitgedrukt in
N/mm2.
Hardheid is de weerstand die hout biedt tegen indrukking. Dit wordt meestal bepaald aan de
hand van de methode van Janka. Deze methode bepaald de kracht die nodig is om een kogel
(Ø11,28 mm) tot de helft in het hout te drukken.
Treksterkte is de spanning die nodig is om het hout te laten bezwijken. Bij treksterkte gaat het
om de maximale sterkte die het hout kan opnemen door middel van trek. De spanning wordt
uitgedrukt in N/mm2.
Sterkteklasse is een klasse waarin verschillende eigenschappen van bepaalde houtsoorten
aangegeven worden. Deze waarden zijn altijd afhankelijk van de houtkwaliteit. Een
sterkteklasse is gekoppeld aan een sorteerklasse van een sorteernorm.
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1.4 Houtkwaliteit
Om de kwaliteit van hout aan te tonen zijn verschillende normen vastgesteld door onder anderen de
NEN-commissie. Bij het materiaal hout komen vier klassen ter sprake om de kwaliteit te waarborgen.

1.4.1 Klimaatklassen
Dit is een indeling die de invloed van de temperatuur en het vochtgehalte op de eigenschappen van
het hout aangeeft. Er zijn een drietal klassen in te onderscheiden:
Tabel A1
Klimaatklassen

Klasse
I

Relatieve vochtigheid
≤ 65%

II

≤ 80%

III

> 80%

Ruimten
Centraal verwarmde woon- en
verblijfsruimten
Overdekte ruimten met een
open verbinding naar buiten
Vochtige en niet goed
geventileerde ruimten,
constructies niet overdekt en
onder water

*Bron: Materiaalkunde (Verver & Fraaij, 2004)

Met de term ‘Relatieve Vochtigheid’ wordt de verhouding tussen de aanwezige hoeveelheid
waterdamp en de hoeveelheid waterdamp die bij een bepaalde temperatuur maximaal in de lucht
aanwezig kan zijn bedoeld. De klimaatklassen zijn bepaald bij een temperatuur van 20 oC.

1.4.2 Risicoklassen
Dit is een indeling die risico’s aangeeft op basis van de frequentie en de hoogte van het
evenwichtvochtgehalte. Er zijn een vijftal klassen te onderscheiden:
Tabel A2
Risicoklassen

Klasse
1
2
3
4
5

Toepassingsgebied
Onder dak
Onder dak
Weer en wind, geen grond
Grond/ zoet water
Brak/ zout water

Houtvochtgehalte
<20%
>20%
>20%
>20%
>20%

*Bron: Materiaalkunde (Verver & Fraaij, 2004)

Detaillering en oppervlaktebehandeling spelen een grote rol bij het aanpakken van de risico’s. Klasse
1, 2 en 3 hebben geen grondcontact, daarbij is klasse 1 de enige klasse die volkomen droge
omstandigheden heeft.
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1.4.3 Duurzaamheidsklassen
Dit is een indeling waarbij het gaat om de weerstand van het kernhout tegen aantasting door
schimmels. De duurzaamheidsklassen zijn een indicatie voor de levensduur die door een houtsoort
wordt bereikt in contact met vochtige grond in een gematigd klimaat. De duurzaamheidsklassen
hebben een link met de klimaatklassen.
Er zijn een vijftal klassen te onderscheiden:
Tabel A3
Duurzaamheidsklassen

Klasse

I
II
III
IV
V

Levensduur kernhout
in contact met
vochtige grond
> 25 jaar
25 - 15 jaar
15 - 10 jaar
10 - 5 jaar
< 5 jaar

Mate van
duurzaamheid
Zeer duurzaam
Duurzaam
Matig duurzaam
Weinig duurzaam
Zeer weinig duurzaam

Gewichtsverlies
na enkele
maanden
< 1%
1 - 5%
5 - 10%
10 - 30%
> 30%

*Bron: Materiaalkunde (Verver & Fraaij, 2004)

1.4.4 Sterkteklassen
De basis van de sterkteklassen is de buigsterkte, elasticiteitsmodulus en volumieke massa. Bij de
sterkteklassen is onderscheid in 2 type klassen. Dit heeft te maken met het houtsoort, wat verder
uitgelegd wordt in paragraaf 1.5. Bij hout is sprake van naaldhout en loofhout. Bij naaldhout geldt een
sterkteklasse van C14 tot en met C40. Bij loofhout geldt een sterkteklasse van D30 tot en met D70.
Beide klassen worden uitgedrukt in newton per vierkante millimeter (N/mm 2). De cijferaanduiding geeft
aan wat de buigsterkte van het hout is. De rekenwaarden om mee te rekenen zijn te vinden in de
NEN-EN 338.
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1.5 Soorten hout
Hout kan onderscheiden worden tussen twee grote groepen:
•
•

naaldhout;
loofhout.

Deze twee grote groepen zijn afkomstig van naald- en
loofbomen. Naaldbomen dragen naalden en loofbomen
bladeren. De benamingen ‘hardhout’ en ‘zachthout’ worden
ook gebruikt. Alle naaldhoutsoorten zijn zachthout en alle
loofhoutsoorten zijn hardhout.
Binnen deze twee groepen bevinden zich tevens afzonderlijke
houtsoorten.

Figuur 4. Loofboom (Word,2019)

Bekende loofhoutsoorten: Azobé, Beuken en Eiken.
Bekende naaldhoutsoorten: Douglas, Vuren, en Lariks.

Figuur 5. Naaldboom (Word, 2019)
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1.6 Verbindingstypen in hout
Voor verbindingen in hout is onderscheid gemaakt tussen drie hoofdtypen verbindingen. Dat zijn de
volgende verbindingen:
•
•
•

Timmermansverbindingen;
Gelijmde verbindingen;
Metalen verbindingen.

1.6.1 Timmermansverbindingen
De zogenoemde timmermansverbindingen zijn verbindingen van hout op hout. Hierbij vind de
krachtsoverdracht plaats via de contactdruk tussen de elementen, hierdoor is het uiterst efficiënt voor
het doorgeven van drukkrachten. Dit type verbinding is minder geschikt voor het doorgeven van
trekkrachten omdat de doorsnede bij een timmermansverbinding vaak aanzienlijk gereduceerd is ten
opzichte van het gehele houten element. (HTO Dictaat, 2008).

1.6.2 Gelijmde verbindingen
Gelijmde verbindingen zijn verlijmde houten onderdelen. Door het verlijmen van de delen ontstaat een
samengestelde doorsnede. Gelijmde verbindingen kunnen schuifspanningen goed overbrengen aan
de oppervlakte van de te verbinden delen. Een aantal voordelen van gelijmde verbindingen zijn dat ze
stijver zijn, compacter uitgevoerd kunnen worden en ze beter tegen brand kunnen dan andere
verbindingstechnieken (HTO Dictaat, 2008).

1.6.3 Metalen verbindingen
Binnen de verbindingen van metaal is een onderscheid te maken tussen twee typen
verbindingsmiddelen, namelijk A) verbindingsmiddelen die werkzaam zijn in het contactoppervlak
tussen de delen en B) verbindingsmiddelen die krachten overdragen over de doorsnede van de
verbonden delen. Bij groep A gaat het om plaat- en ringdeuvels, kramplaten en nagelplaten. Groep B
betreft draadnagels, schroeven, nieten, bouten en stiften. Deze vormen worden toegepast in roestvast
staal of thermisch verzinkt staal. (HTO Dictaat, 2008)
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Aanwezigen:
Naam:
Jeroen van Gaalen
Caner Demirci
William Wolff

Bedrijf/ onderwijsinstelling
Gemeente Arnhem
Ingenieursbureau Westenberg/ Windesheim
Ingenieursbureau Westenberg/ Windesheim

Datum: maandag 7 oktober 2019
Locatie: Stadskantoor Arnhem
Tijd: 13.30 – 15.00 uur
Tijdens het interview zijn de volgende onderwerpen behandeld:
Wat verstaat u onder de term modulair bouwen?
Denken in legosteentjes. Bouwdelen gemakkelijk hergebruiken, zonder dat iets gesloopt hoeft te
worden. Misschien is dat mogelijk met pen en gat verbinding. Met schroeven en nagels zijn
bouwdelen ook nog prima opnieuw te gebruiken. Aannemer Meerdink was meteen enthousiast om te
gaan hergebruiken, maar mensen van de zaagafdeling moesten nog wennen doordat er meer
onderhoud aan de zaagbladen noodzakelijk is vanwege achtergebleven nagels in het hout
Wat zijn voor u de voordelen van modulair bouwen?
Altijd handig dat je bouwdelen kunt hergebruiken, misschien is het voor voetgangersbruggen minder
toe te passen Het is meer van toepassing bij projecten als de omgeving verandert, de brug nog in
goede staat maar op die plek niet meer wenselijk is, want dan zou je de brug theoretisch 'gewoon'
mee kunnen nemen en op een andere plek herplaatsen. Bij voetgangersbruggen liggen naar mijn
mening vaak tot einde levensduur. Een modulaire brug is handig als een brug niet meer aan de
functie-eisen voldoet. Hergebruik is ‘helemaal HOT’ en moet je ook altijd doen. Als het modulair kan
waarom zou je het niet doen.
Wat zijn voor u de nadelen van modulair bouwen?
Er moet beter nagedacht worden over hoe je gaat bouwen en hoe je het proces moet sturen. Het vergt
een andere aanpak dan het bouwen van een 'standaard' brug, want de detaillering zal anders zijn. Is
misschien een kwestie van opvoeden, maar vooral ook de juiste randvoorwaarden opstellen vanuit de
opdrachtgevers
Wat voor maatregelen worden er genomen bij het renoveren/vervangen van een houten
voetgangersbrug?
De bovenbouw is eerder aan vervanging toe. De onderbouw gaat ongeveer 40 jaar mee en de
bovenbouw 20 jaar. Dat ligt wel aan wat voor hout je gebruikt, het dagelijks onderhoud (of dat
bijgehouden wordt) en de detaillering (Vooral bij hout-op-hout verbindingen). In het verleden werd
vaak azobé gebruikt. Ik heb recent bijvoorbeeld ook Accoya, bamboe en gerecycled kunststof
toegepast. De staanders werden vroeger vaak ingekeept in de liggers. Doorgaans werd dat bevestigd
met een bout of met schroeven. Dit is afhankelijk van de dikte van hout. Vooral bij oudere bruggen is
afwatering een struikelpunt. Bij renovatie wordt daar dan ook getracht een oplossing voor te vinden.
In de meest ideale situatie is alles perfect op elkaar afgestemd. Dat de bovenbouw de helft van de
levensduur heeft van de onderbouw dan komt dat perfect overeen. Als dan de volgende cyclus komt
zou je alles moeten vervangen. Dan kun je de hele bovenbouw vervangen wat wij ook wel eens doen.
Soms heb je betonnen tussensteunpunten, die kun je dan handhaven. Dan hoef je alleen de
bovenbouw te vervangen. In delen wordt de brug eruit gehesen en wordt nieuwe terug geplaatst. Kan
allemaal binnen een dag dus niet zo’n lange stremming van het verkeer.
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Welke voordelen en nadelen zijn er bij het uitvoeren van deze maatregelen?
Theoretisch wordt een brug vervangen na 40 jaar. Door goede onderhoudsmaatregelen kan dit 50 jaar
worden. Daarna zouden de onderdelen of delen ervan nog bij een andere brug gebruikt kunnen
worden. Vroeger hadden de houten bruggen een lange levensduur, vaak omdat ze over
gedimensioneerd werden. Deze bruggen hadden wel een slechte detaillering. Als de brug dus over
gedimensioneerd blijft en er slimme details bij komen kan dit zorgen voor een langere levensduur of
minder benodigd materiaal. Wat betreft de slijtlaag op de dekplanken, epoxy is geen goede slijtlaag
omdat hout veel ‘werkt’ en epoxy juist niet. Zo krijg je scheurtjes in de slijtlaag en knapt het er zelfs
vaak deels af en dat is niet wenselijk.
Wat voor mogelijkheden ziet u om onderdelen van een modulaire houten brug te vervangen?
De langsliggers werden vroeger opgelegd in de grond, dit zorgde voor verrotting van de langsliggers .
Een oplossing hiervoor kan een betonnen L-wand zijn waarin je de langsliggers oplegt. Zo heeft het
hout geen direct contact met de grond en zal de levensduur langer zijn. De betonnen L-wanden
kunnen dan aan het einde van levensduur van brug weer elders hergebruikt worden of er kan op
dezelfde locatie een nieuwe bovenbouw op gelegd worden.
Steunpunten kun je ook onder water afzagen en nieuwe steunpunten erop. Onder de waterlijn is het
hout nog goed. Er worden dan stalen ‘mutsen’ op gezet met in het midden een plaat. Dan kan nieuwe
steunpunt gedeelte in de bovenkant en gaat het onderste gedeelte over het deel onder water. Die
palen zijn vaak ook op diepte er in geheid, dus de palen zijn nog in goede staat. De palen zouden dan
nog een lange periode mee kunnen gaan. Ze kunnen niet verrotten onder de waterlijn, omdat er geen
zuurstof bij kan komen. Dat zou je beter kunnen vragen aan mensen in houtindustrie (of dit klopt).
Misschien moet je er wel voor kiezen om het deel onder water meer aandacht aan te schenken of juist
op de waterlijn en het deel daarboven makkelijk modulair te vervangen kan worden. De stalen
‘mutsen’ worden al bij een vijftal bruggen uitgevoerd, tot nu toe functioneren deze goed.
Welke verbindingen zijn het meest geschikt voor modulaire houten bouwdelen?
Ik denk dat je zo min mogelijk verlijmde delen moet gebruiken bij een modulaire brug. Zulke
bouwdelen lijken me moeilijker om te hergebruiken. Daarnaast zou het misschien een idee zijn om wat
meer te verdiepen in de oudere verbindingstypen in de bouw zoals pen en gat verbinding.
Welke methoden zijn er om hout te verduurzamen?
Hout is duurzaam. Thermisch verduurzamen is een optie, daarnaast heb je nog impregneren. Vroeger
werd het vooral met dingen gedaan die nu niet meer mogen. Nu doen ze het bijvoorbeeld met een
product die vrij komt bij de verwerking van suikerriet. Daarmee impregneren ze het hout en daardoor
verwijderen ze de houteigen suikers. Je hebt ook thermisch verduurzamen van bijvoorbeeld Accoya,
dat is een bakproces in een oven waardoor Accoya zelfde levensduureigenschappen als tropisch
hardhout krijgt. Daarbij is één van de restproducten azijn. Als je zo’n plankje ruikt, die ruikt ook echt
naar azijn. Alle restproducten daarvan kunnen weer hergebruikt worden. Ik heb ook ergens een oud
Japans proces (Shou Sugi Ban) gezien waarmee hout verduurzaamd wordt. Dit gebeurt door het
verbranden van de buitenlaag van het hout. Hiermee krijg je een verkoolde buitenkant die beter
beschermt tegen verschillende invloeden.
Welke van deze methoden zijn het beste van toepassing op modulaire houten bouwdelen?
Accoya is tot in de kern verduurzaamd. Daarna kan het nog verzaagd worden. Met de
verbrandingsmethode zou het niet gezaagd kunnen worden. Een van de voordelen van Accoya is dus
dat het altijd verzaagd kan worden. Accoya wordt nog veel gebruikt voor gevelmateriaal. Bij grotere
diameters kan de kern van het materiaal niet bereikt worden omdat dit te veel energie kost. Focus bij
Accoya ligt dus vooral op kleinere onderdelen. Een mogelijkheid is dus om verschillende houtsoorten
te gebruiken voor een brug.
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Overige gespreksonderwerpen:
Decompositie
De NEN decompositie zitten in de meeste beheersystemen ingevoerd, sommigen inspecteren ook aan
de hand van de NEN decompositie. Zelf doe ik dat niet omdat je toch niet op een gehele brug kan
aggregeren. Bij een NEN decompositie kan alleen op bouwdeelniveau een waarde eraan gegeven
worden. Dit is voor een modulaire brug misschien wel goed. Wel mist bij jullie decompositie het
landhoofd nog.
Bruggenbouwers
Tegenwoordig kan je goed damplanken hergebruiken, deel boven water verrot en onder water goed.
Het is aan de aannemer of die het aan wil/aan durft om daarmee aan de slag te gaan. Je hebt houten
bruggenbouwers, Haasnoot, Meerdink, Wijma. Wij doen de meeste zaken met Meerdink. Zijn allemaal
weer ander, maar wel allemaal op duurzaamheid ingericht en proberen om richting het modulaire te
gaan. Als je nog een bruggenbouwer zoekt kun je wel contact opzoeken Robert de Metter van
Meerdink Bruggen. Nijmegen is Kees Vos de beheerder. Als bruggen door gewone aannemers
gemaakt worden, letten die vaak niet op de details. Echte bruggenbouwers letten op details zoals
verbindingen om de levensduur te verlengen van de onderdelen.
Protecta
We hebben ook wel eens protecta gebruikt om rondom de waterlijn palen van tussensteunpunten te
herstellen. Dat kan zelfs onder water aangebracht worden. De mannen hakken dan al het slechte hout
weg, brengen bekisting aan en vullen het dan met een 2 componenten materiaal en dan wordt het een
keiharde substantie die ook waterdicht is. Daarmee kun je de tussensteunpunten gewoon laten staan.
Prima spul om aantasting rondom de waterlijn mee te herstellen.
Hebben we pas ook toegepast bij een soort hangbruggetje waarvan de hoofddraagconstructie schuin
staat. Bij landhoofd was het aan het verroten, de rest van brug was nog prima, dus maar 1
mogelijkheid om te herstellen, daarna gaat het nog zo’n 20 jaar mee. Vroeger tijdens het ontwerp niet
goed gelet op de details voor het afwateren en hout op hout verbindingen. Tijdens het repareren zijn
de kanten wel schuin afgezet om de afwatering beter te laten verlopen.
Toepassen hout
Vanuit RWS ook de input om meer hout toe te passen in de GWW omdat het herbruikbaar en circulair
is en het ook weer terug kan groeien. Geen uitputting van grondstoffen dus. Ontbossing is wel een
ding. Naaldhout is wel een goed type hout omdat het binnen 20 jaar terug kan groeien. Zou goed zijn
als er een paspoort van materialen komt waarin aangegeven wordt waar het vandaan komt en wat er
mee gedaan is. Bij de laatste brug die we vervangen hebben heb ik gevraagd aan bruggenbouwer: Ik
wil weten waar het hout vandaan komt, en dat was Nederlands of net over de grens in Duitsland. Dat
vind ik goed genoeg. Kunt natuurlijk ook eiken of kastanje, is ook redelijk duurzaam. Alleen naaldhout
is snelgroeiend. Landelijk gezien is het wel handig om een databank van materialen te hebben om zo
hergebruik meer te stimuleren. Jaarlijks worden er teveel materialen gewoon weggegooid. Soort
marktplaats voor bouwmaterialen.
Cradle to Cradle
Nu ook bezig met Meerdink om een brug te maken van oude molenwieken. Molenwieken moeten
volgens mij om de 20 jaar vervangen worden ook al is er niks mee aan de hand. Dit wordt nog wel een
uitdaging om daarvan een brug te maken. Er is ook een brug gemaakt uit allemaal restmateriaal, de
zogenoemde cradle to cradle brug. Er zit wel veel arbeid in om zo’n brug te realiseren maar het
stimuleert wel het hergebruik van materialen.
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Bedrijf/ onderwijsinstelling
Gemeente Apeldoorn
Ingenieursbureau Westenberg/ Windesheim
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Datum: dinsdag 8 oktober 2019
Locatie: Gemeentewerf Apeldoorn
Tijd: 13.30 – 15.00 uur
Tijdens het interview zijn de volgende onderwerpen behandeld:
Wat verstaat u onder de term modulair bouwen?
Standaardisering. Ik ben een voorstander van zelfde materialen, dat scheelt een stuk in opslag waar
we tegenwoordig ook te kort aan komen. Het is makkelijk als jij met aanbestedingen dezelfde maten
planken hebt en geen oneven maten. Ik probeer om de maten rond te krijgen. Aan de lengte kun je
niks doen. Ik probeer ook standaard materialen aan te houden, azobé voor de onderliggers. De
planken Angelim Vermelho. Angelim Vermelho heeft een onaangename geur. Als je dat gaat
bewerken, zagen etc. komt een lucht vrij die niet fijn is. Na verloop van tijd wordt dat minder. Er komen
geen scheuren in Angelim Vermelho. Qua hardheid is Angelim Vermelho zachter dan azobé. De
dekplanken en leuningen zijn ook daarvan gemaakt. Je kunt het mooier bewerken.
Als ik kijk naar de standaard houten bruggen van Apeldoorn, dan gaat er niet veel aan veranderen.
Enige wat ik ooit heb laten veranderen zijn de staanders. De staanders van een brug waren allemaal
verrot. Ik heb ze laten vervangen door stalen staanders. Horizontaal nog wel van hout. Zo’n houten
staander is meestal 10 cm en als de helft is weggerot heb je er niks meer aan. We hebben een
slijtlaag laten maken op de dekplanken die we toen hadden. Dat doen we al 9 jaar niet meer, omdat
de dekplanken dan afgesloten worden en het hout dan niet meer kan ademen, met als gevolg dat de
planken veel eerder verrot zijn. Nu werken we met slijtstrips met een zwaluwstaart zodat het blijft
zitten in het hout.
Wat zijn voor u de voordelen van modulair bouwen?
Als iets vervangen moet worden, kun je het makkelijk vervangen omdat het gelijk beschikbaar is. Het
is tijdsefficiënt.
Wat zijn voor u de nadelen van modulair bouwen?
Het is allemaal hetzelfde. Misschien is dat niet leuk voor de omwonenden. Je zit dan vast aan
standaard maten. We hebben bijvoorbeeld ook bruggen met krom hout bij een monumentale park. Als
ik een standaard brug daar zou plaatsen had ik gelijk weerstand gehad. Het moet bij de omgeving
kunnen passen.
Wat voor maatregelen worden er genomen bij het renoveren/vervangen van een houten
voetgangersbrug?
Je hebt altijd te maken met verkeer. Moet er wel of geen omleiding geregeld worden. Meestal doe ik
dat met een vooraankondiging. Mensen gaan heel gauw klagen. Komen de werkzaamheden in de
stad voor dan moet ik met communicatie contact opnemen en dan komt het ook op Facebook etc.
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Wanneer een brug compleet vervangen moet worden dan wordt het gesloopt. Als iemand het hout
nog wil gebruiken, dan kan dat anders gaat het naar de stort. Daarna kan het opbouwen beginnen. De
jukken die in het water staan laat ik zitten als ze nog goed zijn. Jukken vervangen blijft een optie. Er
blijft weinig over van de oude brug. De aansluiting op de brug moet ook verbeterd worden.
Bij een aansluiting naar asfalt of tegels, moet ervoor gezorgd dat het niet uitspoelt. Je kunt
betonplaten, trottoirbanden of L-wandjes daarvoor gebruiken.
Welke voordelen en nadelen zijn er bij het uitvoeren van deze maatregelen?
Een voordeel is dat de omwonenden het wel altijd mooi vinden als de brug compleet wordt veranderd.
Nadelen zijn dat het veel tijd kost en dat materieel kan er moeilijk bij komen. Ook is er overlast als de
brug langer is afgesloten. En als je gaat hergebruiken, dan komen er dubbele arbeidskosten bij kijken.
Wat voor mogelijkheden ziet u om onderdelen van een modulaire houten brug te vervangen?
Wanneer langsliggers worden vervangen dan gaan de leuningen mee. Het is mogelijk dat de
leuningen naar andere bruggen kunnen, maar de leuningen zijn dan wel vies en groen. Als je naar
een andere brug gaat moeten de gaten ook wel overeenkomen. Wanneer je een onderdeel
hergebruikt zijn de onderhoudsintervallen oneven. Als je de brug helemaal vervangt dan zijn de jaren
weer rond, 20 en 40 jaar.
In de liggers zitten de schroeven en nagels er nog in. Hierdoor is het hergebruiken lastiger. Je kunt
misschien van staanders e.d. ook beschoeiing maken en niet alleen hergebruiken in bruggen.
Welke verbindingen zijn het meest geschikt voor modulaire houten bouwdelen?
Rubberen klosjes tussen hout op hout verbindingen om rotting tegen te gaan. Dekplanken worden
vastgeschroefd met “Denzoband” ertussen.
Een dwarsligger wordt met een hoekijzer vastgemaakt aan de langsliggers. Dwarsliggers worden
vastgemaakt met lange pennen met bouten.
Welke methoden zijn er om hout te verduurzamen?
Protecta. Het is wel erg duur. Als je niet bij de brug kan komen, is Protecta wel handig. Dit is wel een
methode om bouwdelen tijdens de levensduur te herstellen. Voor tijdens de ontwerp en bouwfase is
dit niet relevant. Liggers kun je omdraaien zodat ze nog langer meegaan.
Overige gespreksonderwerpen:
Opslag
Circulair is een hele mooie term. Maar dat betekent ook dat je materiaal op moet kunnen slaan. Wij
hebben hier niet zo’n grote opslag. Circulair kan duur zijn.
Overgedimensioneerd
Voetgangersbruggen worden wel overgedimensioneerd zodat er ook nog onderhoudswagens e.d.
overheen kunnen. Voorbeelden daarvan zijn strooiers en auto’s.
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Bedrijf/ onderwijsinstelling
Centrum Hout
Ingenieursbureau Westenberg/ Windesheim
Ingenieursbureau Westenberg/ Windesheim

Datum: donderdag 10 oktober 2019
Locatie: Centrum Hout, Almere
Tijd: 13.30 – 14.30 uur
Tijdens het interview zijn de volgende onderwerpen behandeld:
Wat verstaat u onder de term modulair bouwen?
Bij mij heeft die vraag rondom houten bruggen vraagtekens opgeroepen want als je naar de houten
brug kijkt kun je het makkelijk uit elkaar sleutelen. Feitelijk is het dus al modulair tot op het bouwdeel.
Het is ook afhankelijk van hoe je die vraag zou kunnen beantwoorden vanuit jullie hypothese. Modulair
ligt al heel dicht tegen gestandaardiseerd aan. Dan heeft modulair bouwen pas zin. Het gaat er dus
om dat het ene onderdeel vervangen kan worden door het andere onderdeel.
De algemene interpretatie van modulair bouwen is dat de brug in onderdelen ter plekke in elkaar
gezet moet kunnen worden, maar ook gedemonteerd en vervangen moet kunnen worden door
eenzelfde andere modules.
In principe denk ik dat de bruggen al modulair worden gemaakt en dus ontworpen.
Binnen circulair bouwen is losmaakbaar haast een toverwoord. Alle onderdelen van een modulaire
brug kunnen losmaakbaar zijn en Ik denk ook dat je het zover kan krijgen dat je op basis van
inventarisatie vanuit iASSET kunt zeggen dat je een ontwerp maakt aan de hand van een
referentiebrug die feitelijk in alle gemeenten toegepast kan worden. Deze brug maak je dan zo
modulair dat je qua onderhoud specifieke onderdelen ontwerpt. Hierbij moet je de Richtlijn Ontwerp
Kunstwerken (ROK) wel meenemen.
Wat zijn voor u de voordelen van modulair bouwen?
Ik denk dat je sneller onderdelen kunt leveren en vervangen mocht er schade ontstaan. Met een
modulaire brug kun je ook flexibeler bouwen, zoals langere lengtes en/of bredere bruggen. Dit is wel
afhankelijk van de vraag vanuit de markt. Ook zou er rondom de landhoofden van houten bruggen een
voordeel kunnen zijn omdat de aansluitingen tegenwoordig nog slecht gedetailleerd zijn.
Wat zijn voor u de nadelen van modulair bouwen?
Een kenmerk van hout is dat het flexibel inzetbaar is en makkelijk te bewerken is. Je hoeft niet zoals
bij beton een mal te maken en beton te gieten om een onderdeel te maken. Met hout kun je dus
makkelijker buiten een standaard ontwerpen en als je dan gaat standaardiseren dan geef je een van
de voordelen van hout weg.
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Wat voor maatregelen worden er genomen bij het renoveren/vervangen van een houten
voetgangersbrug?
Waar hout in contact met grond en/of water is, daar vind de meeste aantasting plaats. Als je hier gaat
kijken dan kun je mits het niet direct dragend is, een onderdeel vervangen mits goed ontworpen. Wat
je ook wel eens ziet met staanders dat er met composiet wordt gewerkt om aantasting weg te halen.
Het zogenoemde Renofors. Een voordeel hiervan is het makkelijk ter plaatse kunnen repareren. Je
kunt het ook met massief hout doen maar dat vergt meer geknutsel. Dus dat kan maar op die punten
wordt het meestal gerepareerd met kunsthars. Je ziet bij aantasting van een leuning dat de
leuningdeel wordt vervangen. Dit geldt ook voor het stijlen van de leuning en de dekplanken. Die kun
je makkelijk losschroeven en een nieuwe aanbrengen.
Af en toe zie je wel eens een brug die instort en dat heeft te maken met detaillering die gekozen is
waar de afwatering niet goed is geweest op aansluitingen. Als je daar geen aandacht voor hebt dan
kan het een keer gruwelijk mis kan gaan. Vandaar dat tijdig onderhoud van belang is. Waar wij met
Centrum Hout ook mee bezig zijn dat is om te kijken of we die detailleringen kunnen aanpassen op
basis van ervaringen die we hebben.
Feitelijk is het met aantasting altijd hout en vocht. De vraag is dus: Hoe zorg je ervoor dat hout snel
droogt, als hout snel droog heb je nergens problemen. Zodra er ergens vocht blijft staan dan zuigt het
hout het water op en gaan de schimmels bezig met als gevolg houtrot. Als wij als ontwerpers kunnen
bevorderen dat al die verbindingen droog blijven kan het heel lang meegaan maar dat is in de praktijk
nog niet zo.
Wat voor mogelijkheden ziet u om onderdelen van een modulaire houten brug te vervangen?
Feitelijk kun je alle onderdelen vervangen. Als je een systeem bedenkt dat je de constructie kunt
ondersteunen en er een nieuwe onderzetten, dat kan de hele brug in hout gemaakt worden. Je kunt
ook zeggen er zijn alternatieve materialen waar je onderdelen mee kunt combineren. Het liefst heb je
natuurlijk alles van hout, maar als er meer optimale toepassing is dan moet je een hybride systeem
niet schuwen. Maar ik denk dat zo’n houten brug een oneindig aantal mogelijkheden heeft.
Welke verbindingen zijn het meest geschikt voor modulaire houten bouwdelen?
Er kan wat meer aandacht geschonken worden aan de aansluiting tussen de staanders en de
langsligger. Ook de aansluiting tussen dekdelen en liggers. Misschien deze bouwdelen combineren?.
Ook de locaties op waterlijn moeten meer aandacht krijgen.
Bij de kop van het hout zit het einde van de houtvaten en dat zijn net waterleidingen. Als je daar water
tegenaan houdt dan neemt het hout heel snel het vocht op. Om dit tegen te gaan zou je een
afschuining kunnen maken of een kapje of iets dergelijks. Materialen moeten gewoon niet tegen
elkaar. Ook moet het hout kunnen drogen.
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Welke methoden zijn er om hout te verduurzamen?
Traditioneel in houtbouw kijken ze altijd waar wordt het toegepast en dan gaat men kijken naar
houtsoorten in een bepaalde duurzaamheidsklassen. De duurzaamheidsklasse heeft weer een
bepaalde relatie tot de weerstand tegen schimmelaantasting, dus tegen houtrot. Houtsoorten uit de
tropen hebben vaker een hogere weerstand tegen de schimmels in Nederland dan de Europese
houtsoorten. Vandaar dat voor houten bruggen vaak tropisch loofhout wordt gebruikt. Er zitten stoffen
in het tropische loofhout dat de enzymen die in de schimmels zitten niet lekker vinden. De schimmels
herkennen de stoffen niet. Bij naaldhout uit Europa herkennen ze dat makkelijker en zie je dat het
sneller rot.
Het is zo dat de schimmels alleen actief worden als het a) vochtig is en b) er een temperatuur van
boven de 20 graden is. Dus boven de 18 procent houtvochtgehalte en boven de 20 graden, heb je die
combinatie dan wordt het voor schimmels aantrekkelijk. In de eerste instantie kijken we naar de
houtsoortkeuze, omdat het onderhoud vaak niet goed is, het is een soort risicoanalyse en dan kiest
men vaak voor tropisch loofhout, zoals Azobe en Iroko. Die hebben een hele hoge weerstand tegen
schimmels. Als je dat hout in grond en/of water zet dan gaan ze minimaal 25 jaar mee voordat het
aangetast is. Daarna meten we niet meer. Het hoogste risico van schimmels zit in de grond. Als je het
droog toepast dan is je levensduur langer dan 25 jaar. Als je de detaillering goed hebt dan kan het
hout veel langer mee, bijvoorbeeld 60, 80 of 120 jaar.
Moet je dat hout verduurzamen? Het tropische loofhout hoeft helemaal niet verduurzaamt te worden.
Als je naaldhout toepast, bijvoorbeeld Lariks of Douglas, daar zitten ook van inhoudsstoffen in die de
schimmels niet zo lekker vinden. Deze houtsoorten zou je als je goed detailleert ook kunnen
toepassen. Er zit wel een laagje spint in (Is de buitenkant van de boom, jong hout), daar zitten nog
niet van die inhoudsstoffen in. Spint is altijd de laagste duurzaamheidsklasse. Duurzaamheidsklassen
heb je van 1 tot 5, spint is altijd vijf. Als je dat zou weggooien in de natuur, na vijf jaar is het verrot. Er
wordt dus wel eens gekozen voor het verduurzamen van Lariks of Douglas. Daar heb je een methode
voor met koper en chroom gebaseerde metalen in een ketel. In die ketel doe je het hout, deksel erop
en dan creëer je druk. Dan doe je de vloeistof erin en door de onderdruk wordt het in het hout
opgezogen en dat hecht zich dan aan het hout. Het groene tuinhout is daar een voorbeeld van. Zo kun
je zeg maar hout verduurzamen.
Vaak is het woord verduurzamen niet van toepassing en bereiken wij het verduurzamen door middel
van levensduurverlenging van een houten brug in de houtsoort, in ontwerp en detaillering. Hoe goed
je dat doet, maakt of je brug langer meegaat.
Als je kijkt naar buitenlandse bruggen: met name japanners zijn meesters in houtconstructies. Je ziet
bijvoorbeeld dat ze kapjes toepassen op de uitstekende gedeelten bij een brug. In Oostenrijk ook, veel
van de paaltjes die langs de weilanden staan, zagen ze schuin af en bevestigen er een plankje op. Zo
kan er geen water in het stammetje komen. Zo kun je door middel van ontwerp en detaillering
verduurzamen.
In Nederland wordt verduurzaamt bij naaldhouttoepassingen, omdat je kans hebt dat er spint aan zit,
(dus duurzaamheidsklasse 5). Dat risico wil je niet, dus ga je het naaldhout in een ketel met
verduurzaamheidsmiddelen doen en dan wordt de levensduur verlengt tot 10 a 15 jaar. Is een
risicobescherming.
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Je hebt ook nog het modificeren van hout: dan stop je het hout in een ketel, alleen dan voeg je geen
vloeistoffen toe, maar maak je gebruik van warmte. Als je hout warm maakt ontsnapt er vocht en
daardoor werken enzymen anders en ontstaat er een ander houtproduct. Dit proces noemen ze ook
wel bakken en braden, of thermische modificatie Het hout ruikt ook een beetje verbrand en dat zorgt
er ook voor dat de schimmels het hout niet meer herkennen als hout. Voor toepassingen in de GWW
wordt dit niet zoveel gebruikt omdat dit ongeveer 10 procent van zijn kracht verliest. Het wordt een
brosser materiaal. Voor gevelmateriaal is het een goed materiaal, alleen voor constructieve
doeleinden wordt het weinig toegepast. Doordat het verwarmd wordt verhard de structuur van het
hout, daardoor worden het een open structuur. Als er dan water op komt zuigt het hout zich sneller
vol.
Er is nog een methode, dan voegen ze er weer vloeistoffen bij, in dit geval acetylanhydride. Dat is een
stofje dat al in het hout zit en waterafstotend is. Als je meer van die stof in het hout brengt, dan zou
het hout waterafstotend zijn. Het eindproduct heet Accoya. Het wordt gemaakt in Arnhem en dit wordt
al wel toegepast op bruggen. Het heeft dezelfde weerstand tegen schimmels als bijvoorbeeld Azobe.
Ze zeggen dat het ongeveer 50 jaar mee gaat. Het wordt nog niet veel toegepast omdat het een duur
product is. Het is niet zo sterk als Azobe.
Er zijn studenten geweest die onderzoek hebben gedaan naar levensduurverlenging van damwanden:
kun je een coating aanbrengen op damwandplanken rondom de waterlijn. Wat gebeurt er dan achter
die coating, gaat het dan ook schimmelvorming tegen? Wat voor coating moet het zijn? Een bio-based
materiaal? Kurk? Er zijn allerlei ideeën alleen deze zijn nog nooit tot implementatie gekomen. Hier ligt
voor jullie ook een uitdaging.
Overige gesprekken:
Sterkteklassen
Als het gaat om rekenen met houtconstructies, dan wordt er gebruik gemaakt van C en D klassen. C
klassen zijn voor naaldhout en D klassen voor loofhout. Accoya zit op C24 en Azobe zit op D70. Je
hebt met naaldhout veel meer volume nodig om dezelfde sterkte te verkrijgen. Technisch gezien zou
het wel kunnen.
Voorbeeld Lariks
De langste houten brug is gemaakt van naaldhout, daar is gelamineerd, gevingerlast vurenhout voor
gebruikt. Daarbij is de hele constructie afgeschermd met een ander houtproduct. Een soort
opofferingshout. Zo kun je wel met naaldhout bouwen. Totale lengte van 147 meter. In elke brug zitten
wel wat stalen elementen. Het kan wel zonder, zoals japanners het zonder doen.
Milieukosten
Westenberg is ook bezig met een milieukostenanalyse bij toepassing in de GWW. Je zou bij het
modulaire ontwerp ook het aspect van milieu kunnen meenemen. Ten opzichte van andere materialen
win je er niet veel bij, maar binnen de houten bruggen gaat het om het aantal vervangingen. Als je
deze kunt verminderen heb je een stuk betere milieu impact. Hoe meer stalen hulpproducten je hebt,
hoe slechter de milieukosten zijn.
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Datum: dinsdag 15 oktober 2019
Locatie: Kampen
Tijd: 10:00 – 11.00 uur
Tijdens het interview zijn de volgende onderwerpen behandeld:
Wat verstaat u onder de term modulair bouwen?
Onder de term ‘modulair bouwen’ versta ik dat er wordt gebouwd in modules. Deze modules zijn dan
het liefst standaard. Dus standaard afmetingen, verbindingen etc.
Wat zijn voor u de voordelen van modulair bouwen?
Het voordeel is dat je hout op voorraad kan nemen en desnoods in secties. Dan kun je wat goedkoper
werken. Dat is eigenlijk een Ikea concept tegen een Aldi prijs. Je kunt efficiënter werken, maar goed,
of het in de praktijk zo gaat werken zoals je het bedacht hebt en of je het kan verkopen is nog de
vraag.
Wat zijn voor u de nadelen van modulair bouwen?
Een nadeel kan zijn dat een architect nog wel eens wat anders wilt dan dat je modulair bedenkt. Het
mooiste zou zijn als je zou kunnen zeggen, ik heb hier standaard bruggen in diverse afmetingen
liggen en dat ze dan zo vervoerd kunnen worden naar de locatie. Maar de belasting is weer anders op
verschillende locaties en ook de leuningafwerking etc. De overspanning van de brug is weer
bepalend. Plus dat de houtafmeting van de liggers ontzettend afhankelijk is van de lengte, als je het
hebt over de sterkte. Kwadratisch wat betreft het maximaal moment en wat betreft doorbuiging is het
tot de derde macht.
Als je een module opbouwt, dan moet je toch wel onderscheid gaan maken in bijvoorbeeld halve
meters of meters. Als je voor een brug van acht meter dezelfde liggerafmetingen toepast als voor een
brug van vier meter, dan gooi je voor die brug van vier meter veel hout weg. En in de breedte, zet je er
een ligger bij.
De ene architect of opdrachtgever wil een houten dek of een kunststof dek met of zonder slijtlaag. Als
je in houten leuningen denkt, kun je simpele leuningen toepassen. Er bestaan verticale spijlen, je kunt
gekruiste spijlen toepassen. Dan ga je alweer ontzettend veel mogelijkheden hebben waardoor je die
brug eigenlijk niet op voorraad kan hebben.
Een van de nadelen is als je een standaard ontwerp gaat maken dat je dan ergens toch te veel
materialen gebruiken gaat gebruiken. Zowel voor een brug van zes meter en vijf meter. En dat moet je
dan terugverdienen doordat je het materiaal in grote hoeveelheden kunt inkopen en dat je hem vooraf
kunt bouwen of in het geval van berekeningen kun je ook de berekeningen standaardiseren. Wat ik
gedaan heb, alle bruggetjes tot zes meter heb ik een berekening voor en de volgende stap is acht
meter dus voor een brug van zeven meter pak je de berekeningen van een brug van acht meter.
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Wat voor maatregelen worden er genomen bij het renoveren/vervangen van een houten
voetgangersbrug?
We doen zelf vaak niet zo veel renovaties. Maar in het kader van circulair bouwen is het wel
interessant dat je kan hergebruiken. Een van de voorbeelden is als je een dekdeel hebt op een ligger,
dan worden ze in sommige gevallen met stalen stiften vastgemaakt. Vroeger was het met
houtdraadbouten, dan had je zo’n grote verzinking in het hout waarmee je die bout vastzet. RVS
schroeven worden op het moment gebruikt, deze zijn de laatste jaren veel meer te verkrijgen. Dan
kun je die wat makkelijker demonteren en als je het hebt over het dekdeel zelf, worden er vaak van die
zwaluwstaart vormige groeven ingemaakt waar een antislipmateriaal in komt. Maar als dat dekdeel
aan het eind van zijn latijn is, dan heb je op dat moment een stuk hout met epoxy dat er niet meer uit
kan. In feite heb je dan chemisch afval. De volgende stap is dan een ontwerp waarbij het
antislipmateriaal er wel uit kan. Ik maak een rechthoekige groef waar de antislipstrip erin wordt
geschroefd en die je er weer uit kan schroeven. Zeker in het geval van hardhout als je die er uit hebt
geschroefd, heb je gewoon een materiaal dat je kan hergebruiken, herzagen of dat je makkelijk naar
de verbranding kan brengen. Als je daar chemisch afval in hebt, kun je het niet zomaar naar de
verbranding sturen. Water kan wel tussen de antislipstrip en de dekplank komen.
In feite is het allemaal demontabel. Tussen dekplank en leuning zitten er kunststof blokjes tussen,
zodat er lucht bij kan komen. Dit zijn strips met afwateringssleuven onder dekplanken. Groeven in
dekplanken hoeven eigenlijk niet, sommige opdrachtgevers vinden het alleen mooier.
Bij de vervanging van een langsligger moet het dek er eerst af. Dat wordt een voor een gedaan. Je
zou geprefabriceerde schotten kunnen maken die je op wat minder punten vastzet. Die schotten kun
je dan een voor een van de liggers demonteren. Je moet er dan wel voor zorgen dat het schot
samengesteld wordt met kleine balkjes, zodat het een schot is. Het moet als een geheel functioneren
anders kan het schot niet gedemonteerd worden. Dat zou een mogelijkheid zijn om makkelijker bij een
langsligger te komen. Daardoor heb je tijdswinst, omdat je het er makkelijker af kan halen.
Eigenlijk wil je niet dat langsliggers in de grond liggen. Vroeger werden bruggen nog gemaakt waarbij
de langsliggers in contact met de grond zaten. Daar ben ik geen voorstander van. Daarom bouwen we
tegenwoordig landhoofden met beton of kunststof. Je moet bij het landhoofd ervoor zorgen dat je iets
maakt waardoor het hout niet in contact komt met de grond. Wat je kan doen is dat de brug in een
soort bakje terecht komt die de gronddruk ook opvangt. Het bakje zou dan ook de zijkanten van de
ligger moeten bedekken, omdat je daar het talud hebt. De ligger zou opgelegd kunnen worden op een
houten balk, die dan steunt op bijvoorbeeld een betonnen prefab plaat. Je moet ervoor zorgen dat het
hout en staal niet met mossen, grassen en vocht in aanraking komen. Andere materialen kunnen daar
wel beter tegen.
Als je het hebt over demonteren, het dek en de leuningstijlen zijn er makkelijk af te schroeven. Zo zou
je dat kunnen doen.
Welke voordelen en nadelen zijn er bij het uitvoeren van deze maatregelen?
Zo’n kap realiseren bij het landhoofd is duurder om te doen. Het grootste voordeel is circulair bouwen.
We zijn bezig met Rijkswaterstaat om te kijken naar de mogelijkheden van circulair bouwen. Circulair
bouwen is gewoon het hergebruik van materialen. Een voorbeeld is een ligger die aan de buitenkant
wat aangetast is. Je zaagt de slechte kanten eraf. Het overgebleven hout zou je dan weer voor
leuningstijlen etc. kunnen gebruiken en die op een andere brug plaatsen.
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Wat voor mogelijkheden ziet u om onderdelen van een modulaire houten brug te vervangen?
Eigenlijk kun je alle bouwdelen vervangen. Alle bouwdelen zijn al makkelijk te demonteren.
Je kunt liggers langer maken door ze samen te stellen, dus bijvoorbeeld drie balken op elkaar die
samen een ligger vormen. Deze worden aan elkaar gemaakt door middel van stalen stiften.
In het kader van modulair, heb ik zelf ook gewerkt aan een brug, waarbij het economisch beter was
om twee hoofdliggers te gebruiken met dwarsverbanden en kleinere langsliggers. Bij grotere
constructies ga je al gauw naar vakwerk- en boogbruggen.
We hebben een prijsvraag gewonnen voor de blauwe loper. Dat is een brug tussen Blauwestad en
Winschoten. De hoofddraagconstructie moet 80 jaar mee gaan. Het brugdek is waterdicht uitgevoerd,
dat wil zeggen dat alles daaronder ook ‘droog’ blijft.
Welke verbindingen zijn het meest geschikt voor modulaire houten bouwdelen?
Schroeven en bouten zouden mogelijk zijn voor modulair bouwen. Stiftverbindingen zijn niet van
toepassing bij kleinere bruggen.
Welke methoden zijn er om hout te verduurzamen?
We werken hier alleen met onverduurzaamd hout. Dit zijn verschillende tropische hardhouten. Je zou
nog kunnen kijken naar Nanotechnologieën om hout te verduurzamen, echter is daar de medische
wetenschap nog niet uit of het schadelijk is of niet.
Bij naaldhout kun je het impregneren met een middel of je kunt het bakken (Plato hout). Daarnaast
heb je nog Accoya, dat is behandeld met een azijnzuur.
Als je hout verduurzaamt dan ga je verduurzamen met iets wat giftig is, dus dan heeft het geen zin. De
schimmels moeten ergens het idee bij krijgen: daar moeten we van afblijven. Vroeger werd er
geïmpregneerd met koper-chroom arseen, dat mag nu niet meer. Het is ook wel eens geprobeerd met
teerhoudend materiaal. Maar dat mag ook niet meer. Dus de giftigheid van de spullen waarmee je het
behandelt, wordt minder, anders wordt het niet toegelaten. Dat betekent dus ook dat de duurzaamheid
daardoor minder wordt. Accoya doet het met azijnzuur, dat mag wel, alleen is dit ontzettend duur. Ook
is het minder sterk dan bijvoorbeeld Azobé. Het heeft een sterkteklasse van maximaal C24
(Naaldhout). Azobé heeft een sterkteklasse van D70 (Loofhout), dat is ruim twee keer zo sterk.
Bij naaldhout heb je dus grotere afmetingen nodig en daarbij is het per kubieke meter hout ook een
stuk duurder.
Door goed te detailleren kan de brug langer meegaan. Daarnaast nog het zogenoemde overkappen,
wat ze bijvoorbeeld in Zwitserland doen. Dan schermen ze de constructie af met een dak boven de
constructie. Alles onder het dak blijft dan ‘droog’. Het droog houden van hout is belangrijk.
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Datum: vrijdag 18 oktober 2019
Locatie: Winterswijk
Tijd: 13:30 – 15:00 uur
Tijdens het interview zijn de volgende onderwerpen behandeld:
Wat verstaat u onder de term modulair bouwen?
Als ik aan modulair bouwen denk, dan denk ik aan het bouwen van een brug niet alleen op de manier
hoe lego in elkaar zit maar even een stapje verder. Bij de term ‘modulair’ in de bruggenwereld praat je
over “Janson Bridging” maar dat wordt uitgevoerd staal. Je hebt ook de ‘Bailey bridge’. Dat is een
systeem om bruggen te bouwen waarbij segmenten van twee meter gebruikt worden die je aan elkaar
kunt bouten. In modules van twee meter bouw je steeds een brug op om lengtes van twee, vier, zes ,
acht etc. te realiseren. Maar het zijn allemaal dezelfde modules. Wil je een nog grotere overspanning,
dan leggen ze die modules boven op elkaar waardoor de liggerhoogte vergroot wordt.
Bij Hattum en Blankevoort hebben ze betonsegmenten gemaakt en met voorspankabel hebben ze die
segmenten verbonden om er een geheel van te maken. Het zijn wel allemaal weer modules. Ze
kunnen ook weer gescheiden worden door de spanning van de kabels af te halen. Dan heb je weer
losse betonelementen. De segmenten beschikken ook over een nok waardoor ze goed op elkaar
aansluiten. Als je op zoek gaat naar mijn idee dan kun je het ook vertalen naar hout. Dat je een brug
dusdanig standaardiseert in elementen in secties. Ik denk persoonlijk dat dé modulaire houten brug
nog niet bestaat.
Als je het aan mij vraagt, dan denk ik dat je met zo min mogelijk onderdelen zo groot mogelijke
variatie aan specificaties kan invullen. Het element moet zo min mogelijk variaties hebben en met die
zeer beperkte hoeveelheid elementen kun je een veelheid aan breedtes, lengtes realiseren. Ik denk
dat dat de insteek moet zijn als jullie een modulair systeem ontwerpen voor een houten brug.
“Zou je het aanraden om met een bruggetje van zes meter te beginnen?”
Nee, zes meter is niks. Ik denk dat je minimaal richting de 20 meter vrije overspanning moet gaan,
omdat een brug van zes á acht meter bij ons heel weinig voorkomt. Het begint meestal bij twaalf
meter. Ik denk dat je ook moet kijken wat de zwakke punten zijn in de brugconstructie.
Wij zijn heel erg met duurzaamheid bezig, wij recyclen materialen. In de gemeente Arnhem zijn we er
flink mee aan de gang. Urban Mining: bijvoorbeeld, er is een oude fabriekshal, die wordt gesloopt, er
komen stalen liggers vrij die je demonteert om het weer ergens ander te gebruiken.
Maar zo kun je natuurlijk ook een nieuw modulair systeem ontwerpen waar je na technisch levensduur
weer andere dingen mee kunt doen.
Dat is dan wel weer circulair en niet modulair, maar het heeft raakvlakken. Ik zou dan wel de lat zo
hoog leggen dat je van de bruggen die gevraagd worden in Nederland je niet beperkt tot de onderste
5-10% van de houten voetgangersbruggen, maar dat je wel richting het middensegment gaat qua
overspanning. Dan pas wordt het interessant. Ik zie de meerwaarde er niet van om een kleine
voetgangersbrug modulair te maken. De tussensteunpunten zijn vaak de zwakke punten, bij de
waterlijn rot het in.
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De detaillering is super belangrijk. Als je echt impact wil hebben met een modulair systeem dan moet
je wel ambitieus zijn. Ik denk dat de winst in het vrij overspannen zit, dat scheelt een hoop gedoe. Dus
met zo min mogelijk unieke elementen zo groot mogelijke variatie aan bruggen beter te bouwen.
Wat zijn voor u de voordelen van modulair bouwen?
Tijdelijke voetgangersbruggen zouden een markt kunnen zijn. Kijk maar eens naar hoe Janson
Bridging het hebben opgelost. Zij doen het wel in staal maar dan kun je wel ideeën opdoen.
Je kunt de brug eventueel verplaatsen. Een brug in de situatie op de foto past nooit een op een in
situatie B, ik verwacht daar niet veel van.
Ik heb die ideeën over modulair bouwen met hout al best lang, maar dat ik er nog niet mee aan de
slag ben gegaan zegt ook wel wat. Daar moet toch wel reëel in zijn. Ik ben heel benieuwd wat jullie
eindrapport en eindconclusies zullen zijn.
De timmermannen om de hoek kunnen veel goedkoper een brug bouwen, dus dan zijn
opdrachtgevers eerder geneigd om hen de brug te laten bouwen. Maar dan krijg je drama met de
detaillering. Je kunt het beter overlaten aan gespecialiseerde bedrijven..
Een houten brug is altijd goedkoper over de gehele levensduur. Milieutechnisch is de houten brug
ontzettend goed. Dit is ook in het RVO onderzoek terug te zien.
Wat zijn voor u de nadelen van modulair bouwen?
Esthetica kan een zaak zijn. Als jullie een systeem bedacht hebben en dat systeem slaat aan, dan
krijg je niet alleen in gemeente A jullie bruggen, maar overal. Dus in het hele land. Dan kan er met alle
respect, eenheidsworst ontstaan. Het kan op zich meevallen als je een architect erbij betrekt. De
architect zit vast aan de bepaalde afmetingen, maar kan wel invloed uitoefenen op de vormgeving. Je
hebt het constructie deel, maar het oog wil ook wat en je zou met kleine aanpassingen het ook anders
eruit laten zien.
Even nog over de noodzaak van modulair bouwen, hout is een heel flexibel materiaal. Ik weet niet of
de wens om modulair te bouwen daardoor heel sterk aanwezig is. Hout is een heel erg makkelijk
materiaal om mee te bouwen. Dat is een voordeel van het materiaal en die neem je dan weg. Ik ben
sterk van mening dat de houten brug vaak ten onrechte wordt afgeschilderd als ongewenst. Wij
bouwen bruggen in alle materialen, maar vaak hoor je bij houten bruggen dingen als
onderhoudsintensiviteit of levensduur in negatieve zin. Dat komt meer door ondeskundigheid dan door
het materiaal zelf.
Wat voor maatregelen worden er genomen bij het renoveren/vervangen van een houten
voetgangersbrug?
Qua tijd is het renoveren/ vervangen van een brug niet zo belangrijk. We krijgen nu een opdracht dat
volgend jaar een brug aangepakt moet worden. Er zitten nooit hele strakke tijdschema’s aan.
We hebben de opdracht om de brug te vervangen. De brug wordt afgesloten en er wordt een
omleiding geregeld. Daarnaast worden verschillende verkeersmaatregelen geregeld om alles goed te
laten verlopen. Dan ga je bezig. Je hijst de brug eruit, je trekt de palen, je haalt de fundering weg en je
brengt er een nieuwe fundering voor terug door middel van hijen van palen. Misschien ga je voor een
vrije overspanning, dan haal je de tussensteunpunten weg. Het is meestal zo dat wij de brug compleet
prefab aanvoeren. Het kan zo zijn dat wij een á twee dagen bezig zijn met het verwijderen en de dag
erna liggen de nieuwe fundaties en de brug er. De dag daarna kan de brug weer open. Het kan dus
heel snel gaan.
We gaan in Zoetermeer een flinke brug vervangen van ca. 100 meter. De brug gaat over water, spoor,
spoor, weg, weg en talud. Dat hele proces moet binnen een maand klaar zijn, van start tot eind. Dat is
een heel ingrijpend proces.
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Het verschilt heel erg per situatie welke maatregelen er getroffen moeten worden om een brug te
renoveren/ vervangen. Wat je toch wel krijgt is dat er minimaal zo’n drie maand zit tussen opdracht en
realisatie.
Welke voordelen en nadelen zijn er bij het uitvoeren van deze maatregelen?
Wij proberen de impact bij het vervangen met zo min mogelijk overlast te veroorzaken. Dat is vanuit
opdrachtgevers meestal ook gewenst.
Voordeel kan ook zijn dat je oudere steunpunten weghaalt en een vrije overspanning maakt.
Wat voor mogelijkheden ziet u om onderdelen van een modulaire houten brug te vervangen?
Dat is afhankelijk van je systeem. Als je dragende delen hebt, kun je deze niet zomaar vervangen.
Dan zou je de hele constructie moeten loshalen. Stel een ligger is kapot na zo’n 30 á 40 jaar dan ben
je ook redelijk ingrijpend bezig. Het zal bij modulair bouwen niet veel anders zijn. Bij het vervangen
van dragende delen blijft het een ingrijpende actie.
Welke verbindingen zijn het meest geschikt voor modulaire houten bouwdelen?
Stalen verbindingen, houtdraadbouten, 6-kant bouten en draadeinden. Dan kun je ook weer kiezen
voor thermisch verzinkt of RVS. Het heeft beiden voor- en nadelen. RVS vreet nog wel eens in elkaar.
Als je een moer op een bout draait dan vreet dat nog wel eens in elkaar, dat heb je bij thermisch
verzinkt niet. RVS gaat wel langer mee.
Wij passen voor alle onderdelen dezelfde principe bout- en schroefverbindingen toe. Het ligt wel aan
de grootte van de onderdelen wat voor maat bout er toegepast wordt. Je wilt eigenlijk zo min mogelijk
verschillende onderdelen. Voor de duurzaamheid zou ik verbindingsmiddelen overdimensioneren. Het
is wel iets duurder, omdat je meer staal toepast. In de tijd gezien gaat de brug langer mee, omdat het
langer duurt voordat zo’n verbindingsmiddel is ingeroest tot een bepaalde diameter die niet meer
acceptabel is qua sterkte. Je zou bruggen kunnen categoriseren op basis van
verbindingsmiddelgrootte.
Welke methoden zijn er om hout te verduurzamen?
Wij passen af en toe naaldhout toe, bijvoorbeeld in Arnhem. We hebben daar onbehandeld Lariks
toegepast, maar wel op een manier dat het weer er zo min mogelijk invloed op heeft.
Al het hout dat je verduurzaamt is bij definitie niet gezond voor organismen en voor de mens. Wij zijn
van mening dat je dit zo min mogelijk moet doen.
Conserveren van hout is niet mogelijk, in de zin van dat je het niet langer mee kunt laten gaan door
het te conserveren. Het conserveren van hout zou puur voor de esthetica zijn. Azobé valt niet te
conserveren als je praat over duurzaamheid en het is ongewenst. Hout moet kunnen ademen. Het
hout neemt vocht op en als het droogt staat het vocht af. Als je het hout coat, dan sluit je het op. Het
vocht moet er toch een keer uit en dat gaat broeien onder de coating. Dat verstikt en daardoor krijg je
houtrot. Dus conserveren is niet wenselijk.
Door middel van slimmer detailleren zou je wel kunnen verduurzamen.
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Datum: maandag 28 oktober 2019
Locatie: kantoor Harderwijk
Tijd: 14.15 – 15.15 uur
Tijdens het interview zijn de volgende onderwerpen behandeld:
Wat verstaat u onder de term modulair bouwen?
Dat modules snel en makkelijk uitneembaar zijn en daarnaast ook makkelijk te verplaatsen zijn. Een
beetje het principe van prefab. Standaardisering is hierbij een belangrijk aspect.
Wat zijn voor u de voordelen van modulair bouwen?
Standaardisering, snel dingen kunnen vervangen. Je kunt in een fabriek dingen doen, transporteren.
Minder transport naar de bouw. Bij bruggen, je kunt een brug heel snel vervangen/ verplaatsen.
Minder overlast. Hergebruik dus circulair. Nadenken kan ik een brugdeel op voorraad hebben.
Wat zijn voor u de nadelen van modulair bouwen?
Je hebt altijd een kraan nodig, waar ligt de brug moet ik er met een boot naartoe. Ontwerpvrijheid
wordt wat minder.
Wat voor maatregelen worden er genomen bij het renoveren/vervangen van een houten
voetgangersbrug?
Je moet altijd naar de planning kijken. Duurzaamheidsaspect komt er dan waarvoor je hem gaat
vervangen en wat voor slijtlaag zit er op allemaal consequenties voor hoe ik het moet behandelen.
Veiligheid is ook een aspect. Als je rijvloer eraf haalt ook gelijk naar de liggers kijken. Wanneer de
liggers ook toe aan vervanging zijn kun je die net zo goed ook meenemen. Dat is misschien niet
volgens de life cycle planning maar kostentechnisch is dat wel voordeliger.
Je kunt de liggers omdraaien zodat deze langer mee kunnen gaan.
Keuze van de houtsoort bepaalt de levensduur. Je kunt andere houtsoorten toepassen op
verschillende onderdelen als deze langer meegaan, waarom niet? Geeft mogelijkheden voor de
bossen die gekapt worden. Het hang ervan af wat een OG wilt.
Wat voor mogelijkheden ziet u om onderdelen van een modulaire houten brug te vervangen?
Goed naar de details kijken. Komt stabiliteit erbij kijken, dan moet de constructie ondersteund worden.
De onderdelen moeten makkelijk demontabel zijn.
Bij de huidige bruggen komt vaak het probleem voor dat tussen de dekplanken houtrot ontstaat omdat
vocht en vuil zich ophoopt. Als je hier een oplossing voor kan vinden door het dek waterdicht te
maken. Dan zou de gehele onderbouw een stuk langer mee kunnen gaan. Je zou een systeem
kunnen bedenken dat je het dek opbouwt in modules. Heb ik nog niet eerder voorbij zien komen.
Je zou hiervoor gelamineerd hout kunnen gebruiken. Wel moet er bedacht worden hoe je de
stroefheid krijgt. Moet ook naar gekeken worden hoe dit bevestigd wordt.
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Welke verbindingen zijn het meest geschikt voor modulaire houten bouwdelen?
Verbindingen worden goed uitgelegd in de CUR 213, daarin kun je veel informatie vinden.
Stiftverbindingen kunnen ook een goed verbindingsmiddel zijn. Een stift zou je wel makkelijk weer
eruit kunnen tikken. Ten opzichte van materiaal zou ik voor een houten stift kiezen, omdat bij metalen
verbindingen er condensatie kan optreden wat weer houtrot tot gevolg heeft. Het rottingsproces heeft
3 onderdelen, zuurstof, water en brandstof. Met die drie dingen gaat hout rotten.
Voor verbindingen zou je ook nog keer kunnen kijken bij gebouwen, zoals bijvoorbeeld de spanten die
ze vroeger maakten.
Welke methoden zijn er om hout te verduurzamen?
In de toekomst zullen er vast nog nieuwe technieken komen om hout te verduurzamen.
In de GWW sector is men niet zo weg van het conserveren van hout, want dat vermindert de
levensduur in plaats van dat het de levensduur verlengt. Doordat het hout geconserveerd is, is het
materiaal afgesloten en kan het niet meer ademen. Daardoor gaat het sneller rotten.
Bij het verduurzamen is het ook essentieel in hoeverre het milieu belast wordt. Om hout langer mee te
laten gaan moet je het vooral moeten zoeken in de detaillering. Een verduurzamingsmiddel kan ook
een densoband of afwateringsstrip zijn.
Bruggen die honderden jaren liggen, dat kan interessant zijn voor jullie, eventueel een keer daar heen
gaan en kijken hoe ze de brug zo lang staande hebben weten te houden. Daar kun je hele goede
conclusies uit halen. Vooral ook vanuit woningbouw zijn er heel veel producten die gewoon lang
staan. Woningbouw is natuurlijk wel iets heel anders dan een brug. Voor voorbeelden zou je dan wel
vooral op civieltechnische kunstwerken moeten zoeken.
Over dimensioneren kan een keuze zijn. Om de levensduur te behalen zijn houtkeuze en detailleren
aandachtspunten.
Accoya is ook een mogelijkheid, dit is minder sterk maar dat zou je kunnen compenseren door
bijvoorbeeld meer liggers toe te passen. Er zijn meerdere mogelijkheden. Je hebt ook nog lamineren.
Of dit makkelijker herbruikbaar is, is nog de vraag.
Bijvoorbeeld bij een kozijn, heb je een glaslat. Je zet het kozijn met glas er in. Dan doe je daar een
latje langs zodat het glas er niet meer uit valt. Dat latje bij de onderdorpel is het meest belast met zon
en water. Over de onderdorpel doen ze een ‘neuslat’, die rijkt over de gehele dorpel heen. Daardoor
blijft het onderste deel van het kozijn langer intact. Een soort opofferingshout. Het neuslatje is
makkelijker te vervangen dan het gehele kozijn. Met deze denkwijze zouden ook verschillende
oplossingen kunnen bedacht worden.
Welke van deze methoden zijn het beste van toepassing op modulaire houten bouwdelen?
Detailleren is wel de belangrijkste methode van de bovenstaande methoden.
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Overige gespreksonderwerpen:
Beheer en onderhoudsplan
Dit zou je vanuit iASSET kunnen halen. Ook het rapport van de blauwe loper is een interessant
rapport voor beheer en onderhoud, maar ook over de levensduur van de brug. Daarin zie je ook het
waterdichte dek terug komen.
Bewerking hout
Bij hout heb je in een buiten klimaat een ander vochtgehalte dan bij droog hout in een binnenklimaat.
Hier wordt tot nu toe nog weinig aandacht aan geschonken. Door de grote verschillen in het
vochtgehalte kan hout makkelijker gaan scheuren en dat verminderd de levensduur. Misschien moet
je het hout voor de bewerking al even buiten hebben liggen.
Maateenheid
Bij hardhout is de module maat is minder strikt dan bij vurenhout. In de bouwsector is de maateenheid
voor vuren wel strikter vastgesteld. Het heeft wel zin om bij een modulaire brug de mogelijkheid te
hebben om in stappen te kunnen aanpassen. Zoals verbreden of verlengen van de brug.
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Bijlage H – Verbindingen referentiebrug
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1. Verbindingen referentiebrug
Voor het onderzoek is een referentiebrug aangenomen. In figuur 1 is een overzichtsfoto van de brug
visueel weergegeven. Alle foto’s zijn door de onderzoekers gemaakt.

Figuur 1. Referentiebrug (eigen foto)

De brug heeft een lengte van 18,9 meter en een breedte van 2,10 meter. De brug bestaat
voornamelijk uit houten bouwdelen. De dekplanken zijn voorzien van slijpstrips.
De leuning heeft een totale lengte van 39,0 meter en de dekplanken hebben afmetingen van 2,10
meter bij 0,20 meter.
Bij de ‘referentie’ brug zijn verschillende verbindingen toegepast om de brug tot een werkend geheel
te maken. Hieronder zijn de verbindingen met eigen gemaakte foto’s aangetoond.

1.1 Leuning:

Figuur 2. Bovenregel
(eigen foto)

Figuur 3. Onderzijde
bovenregel (eigen foto)

De bovenregels zijn schuin van onderen vastgemaakt met schroeven. Daarnaast zijn de bovenregels
met elkaar verbonden door middel van een liplas.
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Figuur 4. Leuningstijl
(eigen foto)

De tussenregels zijn verbonden aan de leuningstijlen door middel van drie schroeven aan beide
uiteinden van de tussenregel.

Figuur 5. Leuningstijl met
stalen beugel (eigen foto)

Figuur 6. Aansluiting op
ligger (eigen foto)

Figuur 7. Binnenzijde
aansluiting (eigen foto)

De leuningstijlen zijn verbonden aan de langsliggers door middel van twee lange bouten die vastgezet
zijn door middel van een moer. Ook zijn de leuningstijlen ondersteunt door een stalen beugel aan de
bovenzijde van de dekplanken die verbonden is door middel van twee bouten aan beide zijden van de
leuningstijl.
Wat opvalt bij de locaties waar de leuningelementen verbonden zijn, is dat op veel locaties sprake is
van hout-op-hout contact. Dit is slecht voor de levensduur van de houten delen.
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1.2 Dekplanken:

Figuur 8. Overzicht dekplanken (eigen foto)

Figuur 9. Slijtlaag dekplank (eigen foto)

De dekplanken zijn verbonden met de langsliggers door middel van twee schroeven per locatie boven
de langsligger.

Figuur 10. Zijkant dekplanken (eigen foto)

Figuur 11. Onderzijde dekplanken (eigen foto)

Ook bevinden de dekplanken zich direct in contact met de langsligger, dus is sprake van hout-op-hout
contact. Dit is slecht voor de levensduur van de houten delen.
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1.3 Langsliggers:

Figuur 12. Overzicht langsliggers (eigen foto)

Figuur 13. Overzicht steunpunt (eigen foto)

De langsliggers zijn opgelegd op dwarsliggers (van steunpunten en landhoofden), waarbij de
langsliggers door middel van een opening in de dwarsliggers op de dwarsliggers steunen.

Figuur 14. Aansluiting liggers (eigen foto)

Figuur 15. Oplegging langsliggers (eigen foto)

Ook is de langsligger verbonden aan de dwarsdragers door middel van een stalen hoekprofiel (met
bouten) aan de bovenzijde van de dwarsliggers.
Wat opvalt bij de locaties waar de langsliggers verbonden zijn, is dat op veel locaties sprake is van
hout-op-hout contact. Dit is slecht voor de levensduur van de houten delen.

Verbindingen referentiebrug
Pagina 5 van 6

Modulair bouwen, wat hout dat in? | C. Demirci & W.J. Wolff

Datum: 07-01-2020

1.4 Steunpunt:

Figuur 16. Overzicht steunpunt
(eigen foto)

Figuur 17. Verbinding steunpunt
(eigen foto)

Figuur 18. Aansluiting steunpunt
(eigen foto)

De steunpunten zijn door middel van boutverbindingen op verschillende locaties vastgezet.
Wat opvalt bij de locaties waar de steunpunten verbonden zijn, is dat overal sprake is van hout-ophout contact. Dit is slecht voor de levensduur van de houten delen.
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Bijlage I – MJOP Referentiebrug

MJOP Referentiebrug
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Oppervlakte (m^2)
Lengte (m)
Breedte (m)
Lengte leuning (m)
Oppervlakte dekplank (m^2)
Ligger (m)

39,69
18,90
2,10
39,00
0,42

frequentie
Instandhoudingsinspectie (IHI) 1 per 2 jaar
Technische inspectie (TI)
1 per 10 jaar
Reinigen
1 per 2 jaar
Vervangen leuning
1 per 20 jaar
Vervangen dekplanken
1 per 20 jaar
Vervangen object
1 per 40 jaar
Vervangen enkele dekplank*
1 per 7 jaar
Herstellen meter leuning
1 per 30 jaar
Herstellen steunpunt
1 per 30 jaar van een cylus
Herstellen ligger
1 per 30 jaar van een cylus
* gemiddeld over gehele levensduur
gebaseerd op kostenkentallen bestand, conditiescore redelijk
Instandhoudingsinspectie (IHI)
Technische inspectie (TI)
Reinigen
Vervangen leuning
Vervangen dekplanken
Vervangen object
Vervangen enkele dekplank
Herstellen meter leuning
Herstellen steunpunt
Herstellen ligger

Voetgangersbrug
Instandhoudingsinspectie (IHI)
Technische inspectie (TI)
Reinigen
Vervangen leuning
Vervangen dekplanken
Vervangen object
Vervangen enkele dekplank
Herstellen meter leuning
Herstellen steunpunt
Herstellen ligger
Totaal

€ 150,00
€ 1.500,00
€ 450,00
€ 400,00
€ 180,00
€ 1.200,00
€ 75,60
€ 75,00
€ 2.000,00
€ 100,00

2019
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
€

-

per object
per object
per object
per zijde
per vierkante meter
per vierkante meter
per stuk
per strekkende meter
per stuk
per strekkende meter

2020
2021
150
0
0
0
450
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
€
600 € -

2022
150
0
450
0
0
0
0
0
0
0
€
600

2023
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
€
-

2024
2025
2026
2027
150
0
150
0
0
0
0
0
450
0
450
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
75,6
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
€
600 €
76 €
600 €
-

2028
0
1500
450
0
0
0
0
0
0
0
€ 1.950

2029
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
€
-

2030
2031
150
0
0
0
450
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
€
600 € -

2032
150
0
450
0
0
0
75,6
0
0
0
€
676

2033
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
€

-

2034
2035
150
0
0
0
450
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
€
600 € -

2036
150
0
450
0
0
0
0
0
0
0
€
600

2037
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
€
-

2038
2039
2040
2041
0
0
150
0
1500
0
0
0
450
0
450
0
800
0
0
0
€ 7.144,20
0
0
0
0
0
0
0
0
75,6
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
€ 9.894 €
76 €
600 €
-

2042
150
0
450
0
0
0
0
0
0
0
€
600

2043
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
€
-

2044
2045
150
0
0
0
450
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
€
600 € -

2046
150
0
450
0
0
0
75,6
0
0
0
€
676

-

2048
2049
0
0
1500
0
450
0
0
0
0
0
0
0
0
0
75
0
€ 2.000,00
0
€ 100,00
0
€
4.125 € -

2050
150
0
450
0
0
0
0
0
0
0
€
600

2051
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
€
-

2052
2053
2054
2055
150
0
150
0
0
0
0
0
450
0
450
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
75,6
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
€
600 €
76 €
600 €
-

2056
150
0
450
0
0
0
0
0
0
0
€
600

2057
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
€
-

2058
2059
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
47628
0
0
0
0
0
0
0
0
0
€ 47.628 € -

2060
150
0
450
0
0
0
0
0
0
0
€
600

2064
150
0
450
0
0
0
0
0
0
0
€
600

2065
0
0
0
0
0
0
75,6
0
0
0

-

2062
2063
150
0
0
0
450
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
€
600 € -

€

76

2066
150
0
450
0
0
0
0
0
0
0
€
600

2067
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
€
-

2068
2069
0
0
1500
0
450
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
€ 1.950 €
-

2070
150
0
450
0
0
0
0
0
0
0
€
600

2071
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
€
-

2072
2073
150
0
0
0
450
0
0
0
0
0
0
0
75,6
0
0
0
0
0
0
0
€
676 € -

2074
150
0
450
0
0
0
0
0
0
0
€
600

-

2076
2077
150
0
0
0
450
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
€
600 € -

2078
0
1500
450
800
7144,2
0
0
75
0
0
€
9.969

2079
0
0
0
0
0
0
75,6
0
0
0
€
76

2080
150
0
450
0
0
0
0
0
0
0
€
600

2081
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
€
-

2082
2083
150
0
0
0
450
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
€
600 €
-

2084
150
0
450
0
0
0
0
0
0
0
€
600

2085
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
€
-

2086
2087
150
0
0
0
450
0
0
0
0
0
0
0
75,6
0
0
0
0
0
0
0
€
676 € -

2088
0
1500
450
0
0
0
0
0
€ 2.000,00
€ 100,00
€
4.050

2047
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
€
2061
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
€
2075
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
€

2089
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
€

-

2090
2091
150
0
0
0
450
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
€
600 € -

2092
150
0
450
0
0
0
0
0
0
0
€
600

2094
150
0
450
0
0
0
0
0
0
0
€
600

2095
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
€
-

2096
2097
150
0
0
0
450
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
€
600 €
-

2098
0
0
0
0
0
47628
0
0
0
0
€ 47.628

2099
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
€
-

2100
2101
150
0
0
0
450
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
€
600 € -

2102
150
0
450
0
0
0
0
0
0
0
€
600

-

2104
150
0
450
0
0
0
0
0
0
0
€
600

2105
0
0
0
0
0
0
75,6
0
0
0
€ 76

2106
2107
150
0
0
0
450
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
€
600 €
-

2108
0
1500
450
0
0
0
0
75
0
0
€ 2.025

2109
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
€
-

2110
2111
150
0
0
0
450
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
€
600 €
-

2112
150
0
450
0
0
0
75,6
0
0
0
€
676

2113
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
€
-

2114
2115
150
0
0
0
450
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
€
600 € -

2116
150
0
450
0
0
0
0
0
0
0
€
600

2118
0
1500
450
800
7144,2
0
0

-

€

0
0
9.894

2119
0
0
0
0
0
0
75,6
0
0
0
€ 76

2120
2121
150
0
0
0
450
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
€
600 €
-

2122
150
0
450
0
0
0
0
0
0
0
€
600

2123
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
€
-

2124
2125
150
0
0
0
450
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
€
600 €
-

2126
150
0
450
0
0
0
75,6
0
0
0
€
676

2127
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
€
-

2128
2129
0
0
1500
0
450
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
€ 2.000,00
0
€ 100,00
0
€
4.050 € -

2130
150
0
450
0
0
0
0
0
0
0
€
600

-

2132
150
0
450
0
0
0
0
0
0
0
€
600

2133
0
0
0
0
0
0
75,6
0
0
0
€ 76

2134
2135
150
0
0
0
450
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
€
600 €
-

2136
150
0
450
0
0
0
0
0
0
0
€
600

2137
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
€
-

2138
Gemiddeld
0
€ 60,00
0
€ 112,50
0
€ 213,75
0
€ 20,00
0
€ 178,61
47628
€ 1.190,70
0
€ 9,45
75
€ 2,50
0
€ 50,00
0
€ 2,50
€ 47.703 €
1.840

2103
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
€

2117
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
€

2131
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
€

2093
0
0
0
0
0
0
75,6
0
0
0
€

76
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Oppervlakte (m^2)
Lengte (m)
Breedte (m)
Lengte leuning (m)
Oppervlakte dekelement (m^2)
Aantal dekelementen

31,92
12,00
2,66
24,00
1,20
24

frequentie
Instandhoudingsinspectie (IHI)
1 per 2 jaar
Technische inspectie (TI)
1 per 10 jaar
Reinigen
1 per 2 jaar
Vervangen leuning
1 per 30 jaar
Vervangen dekelementen
1 per 30 jaar
Vervangen object
1 per 60 jaar
Vervangen enkel dekelement*
1 per 14 jaar
Herstellen meter leuning
1 per 30 jaar
Herstellen steunpunt**
1 per 45 jaar van een cylus
Herstellen ligger**
1 per 45 jaar van een cylus
** gebaseerd op verhouding herstelmaatregel referentiebrug
gebaseerd op kostenkentallen bestand, conditiescore redelijk
Instandhoudingsinspectie (IHI)
Technische inspectie (TI)
Reinigen
Vervangen leuning
Vervangen dekelementen
Vervangen object
Vervangen enkel dekelement
Herstellen meter leuning
Herstellen steunpunt
Herstellen ligger

Voetgangersbrug
Instandhoudingsinspectie (IHI)
Technische inspectie (TI)
Reinigen
Vervangen leuning
Vervangen dekelementen
Vervangen object
Vervangen enkel dekelement
Herstellen meter leuning
Herstellen steunpunt
Herstellen ligger
Totaal

€ 150,00
€ 1.500,00
€ 450,00
€ 400,00
€ 180,00
€ 1.200,00
€ 216,00
€ 75,00
€ 2.000,00
€ 100,00

2019
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
€

-

per object
per object
per object
per zijde
per vierkante meter
per vierkante meter
per element
per strekkende meter
per stuk
per strekkende meter

2020
150
0
450
0
0
0
0
0
0
0
€
600

2021
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
€ -

2022
150
0
450
0
0
0
0
0
0
0
€
600

2023
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
€

-

2024
150
0
450
0
0
0
0
0
0
0
€
600

2025
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
€
-

2026
150
0
450
0
0
0
0
0
0
0
€
600

2027
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
€
-

2028
0
1500
450
0
0
0
0
0
0
0
€ 1.950

2029
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
€
-

2030
150
0
450
0
0
0
0
0
0
0
€
600

2031
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
€
-

2032
150
0
450
0
0
0
€ 216,00
0
0
0
€
816

2033
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
€
-

2034
150
0
450
0
0
0

€

2035
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
600 €
-

2036
150
0
450
0
0
0
0
0
0
0
€
600

2037
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
€

-

2038
0
1500
450
0
0
0
0
0
0
0
€ 1.950

2039
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
€ -

2040
150
0
450
0
0
0
0
0
0
0
€
600

-

2056
150
0
450
0
0
0
0
0
0
0
€
600

2057
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
€ -

2058
0
1500
450
0
0
0
0
0
0
0
€ 1.950

-

2074
150
0
450
0
0
0
€ 259,20
0
0
0
€
859

2075
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
€ -

2076
150
0
450
0
0
0
0
0
0
0
€
600

-

2092
150
0
450
0
0
0
0
0
0
0
€
600

2093
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
€ -

2094
150
0
450
0
0
0
0
0
0
0
€
600

2055
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
€

2073
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
€

2091
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
€

2041
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
€

-

2042
150
0
450
0
0
0
0
0
0
0
€
600

2043
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
€
-

2044
150
0
450
0
0
0
0
0
0
0
€
600

2045
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
€
-

2046
150
0
450
0
0
0
0
0
0
0
€
600

2047
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
€
-

2048
0
1500
450
600
€ 5.184,00
0
0
75
0
0
€
7.809

2049
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
€
-

2050
150
0
450
0
0
0
0
0
0
0
€
600

2051
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
€
-

2052
150
0
450
0
0
0
0
0
0
0
€
600

2053
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
€
-

2054
150
0
450
0
0
0
0
0
0
0
€
600

-

2060
150
0
450
0
0
0
€ 259,20
0
0
0
€
859

2061
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
€
-

2062
150
0
450
0
0
0
0
0
0
0
€
600

2063
0
0
0
0
0
0
0
0
2000
100
€ 2.100

2064
150
0
450
0
0
0
0
0
0
0
€
600

2065
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
€
-

2066
150
0
450
0
0
0
0
0
0
0
€
600

2067
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
€
-

2068
0
1500
450
0
0
0
0
0
0
0
€ 1.950

2069
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
€
-

2070
150
0
450
0
0
0
0
0
0
0
€
600

2071
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
€
-

2072
150
0
450
0
120
0
0
0
0
0
€
720

-

2078
0
0
0
0
€ 0,00
38304
0
75
0
0
€ 38.379

2079
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
€
-

2080
150
0
450
0
0
0
0
0
0
0
€
600

2081
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
€
-

2082
150
0
450
0
0
0
0
0
0
0
€
600

2083
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
€
-

2084
150
0
450
0
0
0
0
0
0
0
€
600

2085
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
€
-

2086
150
0
450
120
0
0
0
0
0
0
€
720

2087
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
€
-

2088
0
1500
450
0
0
0
0
0
0
0
€ 1.950

2089
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
€
-

2090
150
0
450
0
0
0
0
0
0
0
€
600

-

2096
150
0
450
0
0
0
0
0
0
0
€
600

2097
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
€
-

2098
0
1500
450
0
0
0
€ 259,20
0
0
0
€ 2.209

2099
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
€
-

2100
150
0
450
120
0
0
0
0
0
0
€
720

2101
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
€
-

2102
150
0
450
0
0
0
0
0
0
0
€
600

2103
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
€
-

2104
150
0
450
0
0
0
0
0
0
0
€
600

2105
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
€
-

2106
150
0
450
0
0
0
0
0
0
0
€
600

2107
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
€
-

2108
0
1500
450
600
€ 5.184,00
€ 0,00
0
75
2000
100
€
9.909

2059
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
€

2077
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
€

2095
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
€

2109
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
€

2111
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
€ -

2112
150
0
450
0
0
0
€ 259,20
0
0
0
€
859 €

2113
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

-

2110
150
0
450
0
0
0
0
0
0
0
€
600

2129
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
€ -

2130
150
0
450
0
0
0
0
0
0
0
€
600

2131
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

-

2128
0
1500
450
0
0
0
0
0
0
0
€ 1.950

2127
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
€

€

-

2114
150
0
450
0
0
0
0
0
0
0
€
600

2115
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
€
-

2116
150
0
450
0
0
0
0
0
0
0
€
600

2117
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
€
-

2118
0
1500
450
0
0
0
0
€ 75,00
0
0
€ 2.025

2119
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
€
-

2120
150
0
450
0
0
0
0
0
0
0
€
600

2121
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
€
-

-

2132
150
0
450
0
0
0
0
0
0
0
€
600

2133
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
€
-

2134
150
0
450
0
0
0
0
0
0
0
€
600

2135
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
€
-

2136
150
0
450
0
0
0
0
0
0
0
€
600

2137
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
€
-

2138
Gemiddeld
0
€ 60,00
0
€ 125,00
0
€ 217,50
0
€ 12,00
€ 0,00
€ 87,40
€ 38.304,00
€ 638,40
0
€ 10,44
75
€ 3,13
0
€ 33,33
0
€ 1,67
€
38.379 € 1.189

2122
150
0
450
0
0
0
0
0
0
0
€
600

2123
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
€
-

2124
150
0
450
0
0
0
0
0
0
0
€
600

2125
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
€
-

2126
150
0
450
0
0
0
0
0
0
0
€
600
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Hout
Houtaantastingen – deel 1
Houtaantasting
Hout is een duurzaam materiaal dat geschikt is voor een veelheid aan
toepassingen. Omdat het van biologische oorsprong is, kan het echter onder
bepaalde condities worden aangetast door schimmels, insecten, mariene
boorders en bacteriën.
Natuurlijke duurzaamheid
Niet elke houtsoort is even gevoelig voor houtaantasting. Bepaalde
inhoudstoffen in het hout kunnen de weerstand tegen sommige vormen van
aantasting sterk vergroten. De mate van weerstand van een houtsoort tegen
aantasting drukt men uit in (natuurlijke) duurzaamheidsklassen conform EN
350. De juiste houtsoort, toegepast met de juiste detaillering, zal over het
algemeen een lange levensduur kennen.
Een duurzaamheidsklassering heeft alleen betrekking op het kernhout.
Het spinthout van alle houtsoorten is gevoelig voor aantasting.
Houtaantastende organismen
Droog hout is goed bestand tegen de meeste houtaantastende organismen.
Schimmelgroei zal vrijwel niet optreden in droog hout. Ook de meeste
insecten prefereren nat hout boven droog hout. Slechts enkele insecten
gedijen in droog hout.
In nat hout kan schimmelgroei optreden. De mate en snelheid waarin dit zal
gebeuren is afhankelijk van de natuurlijke duurzaamheid van de houtsoort in
kwestie. In marien milieu zal geen insecten-aantasting plaats vinden. Er zijn
wel een aantal kreeftachtigen en weekdieren die hout aantasten als dit in
zout of brak water staat. Hout dat doorlopend volledig verzadigd is (onder
water) zal niet worden aangetast door schimmels.
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Mariene boorders
Mariene boorders is een verzamelnaam voor een groep aantasters van hout
die in een marien milieu leven. Met name paalworm en gribbel kunnen
problemen opleveren. De mate van weerstand tegen mariene aantasters
drukt men uit in klassen. Klasse D (duurzaam), klasse M (Matig duurzaam)
en klasse S (gevoelig voor aantasting). Als een houtsoort klasse D heeft dan
betekent dat niet altijd dat er geen aantasting zal optreden, maar wel dat
eventuele aantasting beperkt van omvang zal zijn.
Klasse

Mariene boorders

D

Basralocus, Surinaams groenhart

M

Afrormosia, Azobé, Bilinga, sapeli, Teak

Tabel: natuurlijke duurzaamheid tegen mariene boorders (NEN-EN 350-2).

Schimmels
Houtaantastende schimmels zijn een groep lagere planten die in twee
groepen zijn in te delen.
1) Schimmels die de celwand van het hout niet of nauwelijks aantasten
en derhalve betrekkelijk onschadelijk zijn. Dit zijn voornamelijk
blauwschimmels.
2) Schimmels die de celwand wel aan tasten. Dit zijn drie typen
schimmels, bruinrot, witrot en zachtrot.
De plaatjeshoutzwam veroorzaakt bruinrot. Witrot wordt vooral
veroorzaakt door paddestoelen die parasitair groeien op het staande
hout. Zachtrot is een vorm van schimmelaantasting die op witrot lijkt,
maar met afbraak van cellulose aan de oppervlakte gepaard gaat.
Onderstaande de meest voorkomende schimmelaantastingen.
De Huiszwam
De echte huiszwam (Serpula lacrimans) is een van de gevaarlijkste
houtaantastende schimmels die in gebouwen kunnen voorkomen. In veruit
de meeste gevallen begint de aantasting dicht bij de grond in vloerdelen en balken van slecht geventileerde ruimten. De huiszwam kan zowel naald- als
loofhout snel en volledig vernietigen. Behalve massief hout kunnen ook
spaanplaat, vezelplaat, triplex, papier en textiel worden aangetast.
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De huiszwam vormt een wit, wat-achtig mycelium (schimmeldraden), dat
plaatselijk citroengeel wordt en later door veroudering grijs, olijfgroen of
violet verkleurt. Uit dit mycelium vormen zich grijze tot grijsbruine,
potlooddikke schimmelstrengen, die zorgen voor het transport van vocht.
Deze strengen worden bros wanneer ze droog zijn. Het taaie vruchtlichaam
ligt in de vorm van een pannenkoek veelal plat op de ondergrond en heeft
een witte, opgezwollen rand. In het midden vertonen zich gedraaide,
netvormige plooien en groeven met een bleekgele tot roestbruine kleur. Het
vruchtlichaam kan gemakkelijk worden losgemaakt. De sporen kunnen een
kaneelbruine tot roestbruine stof vormen. Het hout zelf toont bij sterke
aantasting het typische beeld van bruinrot: het is bruingekleurd en brokkelig.

Afbeelding: vruchtlichaam
van de huiszwam

Afbeelding: vergevorderde
aantasting door huiszwam.

De huiszwam ontwikkelt zich bij temperaturen tussen 3 en 26 °C en een
houtvochtgehalte tussen 25 en 55%. De optimale condities zijn een
temperatuur van 21 °C, een houtvochtgehalte van 30-40% en het ontbreken
van luchtbeweging. Boven 26 °C stopt de groei.
Als de schimmel zich eenmaal in hout heeft gevestigd, kan hij ook droog
hout aantasten. Via de draden, die zich zeer ver kunnen uitbreiden, voert hij
zelf het benodigde vocht aan, waardoor het houtvochtgehalte met 10 tot
40% kan stijgen. Daarnaast gaat de schimmel ook via de draden en
strengen (mycelium) op zoek naar nieuw hout. Deze draden dringen zelfs
dwars door metselwerk en isolatiemateriaal heen. Houtsoorten, behorend tot
de duurzaamheidsklassen 1 en 2 worden niet aangetast
Kelderzwam
De kelderzwam (Coniophora puteana) is een veel voorkomende schimmel
die zowel rondhout als gezaagd hout aantast. De schimmel zit dikwijls in
hout dat door lekkage of inwateren nat is geworden, met name in de delen
en balken van begane-grondvloeren. Dit gebeurt vooral als het vloerhout te
nat is verwerkt of als het vocht kan opnemen uit de grond of de muren
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(onvoldoende ventilatie). De kelderzwam tast zowel naald- als loofhout aan.
Houtsoorten, behorend tot duurzaamheidsklasse 1, worden niet aangetast
en houtsoorten van duurzaamheidsklasse 2 slechts zelden.
De kelderzwam vormt op het houtoppervlak donkerbruine tot zwarte
strengen gebundelde schimmeldraden die vaak waaiervormig zijn vertakt.
De strengen worden niet zo dik als die van de huiszwam; de diameter ervan
bedraagt doorgaans niet meer dan 1 à 2 mm.
Het vruchtlichaam van de kelderzwam bestaat uit een vlezige, aan het hout
gehechte plaat van circa 3 mm dik. Aan de van het hout afgekeerde zijde
bevindt zich het kiemvlies, waarop zich de sporen vormen. Dit kiemvlies
vertoont veelal knobbels. Het vruchtlichaam is aanvankelijk okerkleurig, later
donker olijfachtig bruin; de rand blijft geelachtig wit. De vruchtlichamen
kunnen in diameter variëren van enkele centimeters tot meer dan 500 mm.

Afbeelding: vergevorderde aantasting door de kelderzwam in vuren.

De kelderzwam tast de celwanden van het hout volledig aan, waarbij
voornamelijk de cellulose wordt afgebroken; de lignine blijft vrijwel
onaangetast. Hierdoor gaat de sterkte van het hout snel achteruit. De zwam
ontwikkelt zich alleen dan in hout, wanneer dit te vochtig is. Een
houtvochtgehalte van 50-60% is optimaal voor de schimmel, maar ook
droger hout kan worden aangetast. Hout echter dat zeer veel water bevat,
zoals het spint van pas gevelde bomen of hout dat onder water is toegepast,
blijft gevrijwaard van aantasting, omdat de zwam dan onvoldoende zuurstof
ter beschikking heeft. De optimale temperatuur voor de kelderzwam is
ongeveer 21 °C. Vanaf 35 °C treedt nog geringe groei op. Beneden 0 °C
stopt de groei, maar de zwam is bestand tegen temperaturen beneden -30
°C. De kelderzwam kan tezamen met andere houtaantastende schimmels of
met blauwschimmels optreden. Aan het einde van de groeiperiode kan zij
vruchtlichamen vormen, waarop de sporen ontstaan die voor de
verspreiding zorgen. Deze vruchtlichamen worden zelden in gebouwen
aangetroffen.
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Plaatjeshoutzwam
De plaatjeshoutzwam (Gloeophyllum spec. div.) tast zowel rondhout als
gezaagd hout aan van naald- en loofhout. Zij komt voor zowel in de
buitenlucht voor als in gebouwen, bijvoorbeeld in kozijnen, deuren en
tuinhout. Het kernhout van de soorten, behorend tot duurzaamheidsklasse 1
wordt niet aangetast, dat van soorten van duurzaamheidsklasse 2 zelden.

Afbeelding: vruchtlichaam van
de plaatjeshoutzwam.

Afbeelding: vergevorderde aantasting door
de plaatjeshoutzwam in vuren.

De plaatjeshoutzwam veroorzaakt bruinrot. De aantasting van de lignine is
binnenin het hout meestal ernstiger dan aan het oppervlak. Ook komt lokaal
zeer ernstige aantasting voor, de zogenaamde 'pocket rot'.
De schimmeldraden bevinden zich in het hout en hebben plaatselijk kleine
uitgroeiingen, gespen genoemd. Typisch zijn de zogenaamde medaillons:
een vergroeiing van twee gespen. De schimmeldraden zijn in het hout alleen
met de microscoop waarneembaar, ze zitten in de regel niet op het hout.
Wel kunnen ze voorkomen in spleten en nissen; ze zijn dan oranjeachtig
geel van kleur en als massa met het blote oog te zien.
Het vruchtlichaam van de plaatjeshoutzwam kan, afhankelijk van de
groeiomstandigheden, verschillende vormen hebben. Het kan volledig aan
het hout zijn gehecht en draagt dan aan de onderkant het kiemvlies met
onregelmatige poriën, waarop zich de sporen vormen. In andere gevallen
worden paddenstoeltjes zonder steel gevormd. Aan de onderkant hiervan
bevindt zich het kiemvlies, dat soms plaatjes (lamellen) of onregelmatige
poriën vormt. De kleur van het vruchtlichaam, ook de onderkant, is licht- tot
donkerbruin. Bij uitdroging wordt het vruchtlichaam kurkachtig. De
vruchtlichamen ontwikkelen zich vaak vanuit spleten in het aangetaste hout.
De plaatjeshoutzwam heeft een voorkeur voor hoge temperaturen. Zij groeit
optimaal bij een temperatuur van 30 à 35 ° C. Hoewel de zwam alleen in
vochtig hout groeit, heeft zij een grote weerstand tegen droogte, waardoor
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zij jarenlang in droog hout kan blijven leven. Wanneer het hout weer vocht
opneemt, ontwikkelt de zwam zich opnieuw.
Witrot
Daar waar bruinrot eerst de lignine aantast, wordt bij witrot het lignine en de
cellulose gelijktijdig aantast. Het hout wordt bij de aantasting lichter van
kleur, maar in de beginfase kan ook een donkere verkleuring optreden. In
een vergevorderd stadium is het hout vezelachtig zonder dat er, zoals bij
bruinrot, scheurtjes overdwars optreden.
Witrot wordt vooral veroorzaakt door paddestoelen die parasitair groeien op
het staande hout. In sommige gevallen wordt ook het opgeslagen hout door
witrot aangetast. Hoewel het merendeel van de witrotschimmels alleen
loofhout aantast, kunnen sommige schimmels ook grote schade aanbrengen
aan naaldhout.
Zachtrot
Zachtrot (o.a. Chaetomium globosumTrichoderma spec. div.) is een vorm
van schimmelaantasting die in veel gevallen sterk op witrot lijkt. Er is sprake
van afbraak van cellulose. Zachtrotschimmels hebben door de microscoop
gezien meestal een kleurloos mycelium. Zachtrot kenmerkt zich door een
zacht houtoppervlak. De schimmels hebben een voorkeur voor de houtlagen
direct onder het oppervlak en beperken zich in het algemeen tot de
buitenkant van het hout. Onder bepaalde omstandigheden kan zij even diep
in het hout dringen als andere vormen van houtrot. In funderingshout -in het
bijzonder bij de horizontale delen (kespen)- is zachtrot aangetoond tot diep
in het hout.
Zachtrot komt, voor zover bekend, meer voor bij loofhout dan bij naaldhout.
De optimale temperatuur waarbij de schimmel zich ontwikkelt, ligt bij 26-28 °
C en de optimale zuurgraad bij pH = 6. Zachtrot manifesteert zich in eerste
instantie als een zwartbruine verkleuring van het houtoppervlak. Bij ernstiger
aantasting wordt het hout zacht, en na droging ziet het er enigszins verkoold
uit met talrijke fijne scheurtjes, zowel in de lengte- als breedterichting. Er
treedt dan gelijktijdig verlies aan massa, volume en sterkte op. Bij nat hout
kan het aangetaste deel er gemakkelijk vanaf worden gekrabd.
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Duurzaamheidsklasse: natuurlijke weerstand tegen
schimmelaantasting
Voor de natuurlijke duurzaamheid tegen schimmels bestaan de volgende vijf
klassen (EN 350-2)
Duurzaamheidsklasse 1: zeer duurzaam
Duurzaamheidsklasse 2: duurzaam
Duurzaamheidsklasse 3: gemiddeld duurzaam
Duurzaamheidsklasse 4: beperkt duurzaam
Duurzaamheidsklasse 5: matig duurzaam.
Deze klasse-indeling geldt voor het kernhout. Het spinthout van alle
houtsoorten valt in duurzaamheidsklasse 5.
Klasse

Loofhout

1

Afzelia, Azobé (in watercontact), Bilinga,
Demerara Groenhart, Jarrah, Mansonia,
Moabi, Okan, Padoek, Pau amarelo, Teak,
Walaba

1-2

Afrormosia, Iroko, Kapur, Merbau, Robinia

2

Naaldhout

Azobé, Bangkirai, Basralocus, Bossé, Taxus, Western red cedar
Bubinga, Cedrela, Europees eiken, Karri,
Kastanje, Kempas, Louro vermelho,
Mahonie, Sepetir, Wengé

2-3

Amerikaans wit eiken, Kosipo, Purperhart,
Sipo, Tola branca

2-4

Donkerrode meranti (dark red meranti)

3
3-4
4

4-5
5

Cedrorana, Danta, Keruing, Movingui, Douglas fir, Pitch pine
Mutenye, Niangon, Noten, Sapeli, Tiama
Dibétou, Krappa, Lichtrode meranti (light Agathis, Grenen, Lodgepole pine
red meranti), Red balau
Amerikaans rood eiken, Avodiré, Eyong,
Hickory, Iepen, Limba, Mengkulang,
Okoumé

Amerikaans grenen, Carolina
pine, Dennen, Hemlock,
Southern pine, Vuren,
Weymouth

Ogea

parana pine, radiata pine, sitka
spruce

Abachi, Abura, Baboen, Berken, Europees
beuken, Essen, Elzen, Esdoorn,
Haagbeuken, Fuma, Ilomba, Koto, Linden,
Populieren, Ramin

Sugi

Tabel: duurzaamheidsklasse voor de gangbare houtsoorten volgens EN 350-2.

Centrum Hout ® Opo

Houtinformatielijn
houtinformatie@centrum-hout.nl
0900 532 99 46

Houtinfo.nl
Centrum-hout.nl
Twitter @centrumhout

(€ 0,15 p/m)

Bekijk disclaimer op houtinfo.nl

Centrum Hout
Postbus 1380, 1300 BJ Almere
Westeinde 8, 1334 BK Almere-Buiten
036 – 532 98 21

7 van 16

Een aantal houtsoorten is niet specifiek in een bepaalde klasse in te delen,
omdat de herkomst (het groeigebied) invloed kan hebben op de
duurzaamheid ervan.
Insecten
Insecten kenmerken zich door de drie of vier levensstadia die ze doorlopen:
ei-nimf-volwassen dier of ei-larve-pop-volwassen dier. De gevoeligheid voor
insectenaantasting verschilt van houtsoort tot houtsoort. Deze is sterk
afhankelijk van het type en de hoeveelheid inhoudsstoffen die de levende
boom in het hout afzet.
Houtsoorten die gevoelig zijn voor bijvoorbeeld de huisboktor, zijn dat niet
per definitie voor andere insecten.
De voor onze regio belangrijkste houtaantastende insecten zijn de gewone
houtwormkerver (Anobium) en de huisboktor (Hylotrupes). Deze insecten
tasten voornamelijk het spinthout aan. Bij slechts enkele houtsoorten kan
ook het kernhout worden aangetast.
Nathoutboorders
Nathoutboorders zijn insecten die hout aantasten van staande bomen of
van pas gevelde bomen (nathout). Bij staande bomen gaat het in het
algemeen om zieke of kwijnende exemplaren. Tot deze groep aantasters
behoren bepaalde boktorren, ambrosiakevers en houtwespen. De insecten
van deze groep kunnen hun hele levenscyclus in verwerkt hout voltooien.
Grote houtwormkever/bonte knaagkever

De grote houtwormkever (Xestobium rufovillosum), ook de bonte
knaagkever genoemd, komt voor in Noord- en Midden-Europa, Afrika en
Noord-Amerika. Men vindt hem veelal in hout van grote afmetingen in oude
gebouwen, zoals kerken. De kever tast zowel het spint- als kernhout aan
van met name oud eiken, maar ook van andere loof- en naaldhoutsoorten.
De kans op aantasting is het grootst, als het hout reeds is aangetast door
schimmels.
De kever is 4,5 tot 9 mm lang. Hij is groter en minder slank dan de gewone
houtwormkever. Het halsschild is 'helmvormig' en donkerbruin getint. De
dekschilden vertonen geen strepen en zijn donkerbruin tot grijsbruin van
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kleur. Er zitten korte, gele haartjes op, die bij het ouder worden uitvallen. De
kever krijgt daardoor een gespikkeld uiterlijk. De eieren liggen afzonderlijk
of in groepjes. Ze worden gelegd in spleetjes of scheurtjes, en soms in

Afbeelding: oppervlak met uitvliegopeningen
grote van de grote houtwormkever.

Afbeelding: het inwendige van het door de
houtwormkever sterk aangetaste hout.

houtvaten of op het ruwe oppervlak van het hout. De kleur van de eieren is
wit, de vorm citroenachtig. De larven zijn, evenals die van de gewone
houtwormkever, geelwit en licht gekromd. Ze worden echter langer, tot
maximaal 11 mm.De aantasting door de grote houtwormkever is
herkenbaar aan de aanwezigheid van ronde uitvliegopeningen met een
diameter van 2,5 à 4 mm en de aanwezigheid van grof, vermolmd hout
waarin zich bolvormige uitwerpselen bevinden. De aantasting is zo te
onderscheiden van die door de gewone houtwormkever, de spinthoutkever
en de huisboktor.
Kleurenboktor
De kleurenboktor (Phymatodes testaceus L.) komt voor in niet of slecht
ontbast hout of op dode bomen. Van loofhout tast deze kever alleen de bast
aan, waarbij een voorkeur bestaat voor eiken, maar ook in beuken en
wilgen kan de kever voorkomen. In naaldhout wordt deze kever zelden
aangetroffen. De kevers met een lengte van 8 tot 15 mm en een doorsnede
van 2,5 tot 5 mm zijn verschillend van kleur, namelijk bruingeel, roodgeel,
blauw of zwart. De larven knagen onregelmatige gangen tussen bast en
spinthout. Aan het eind van het larve stadium, na ca 2 jaar, knagen de
larven zich tot ca. 4 cm diep in het spinthout, waar ze verpoppen. Deze
gangen hebben een ovale doorsnede van 4 tot 9 mm doorsnede.
Ambrosiakever
De ambrosiakever (Scalitydae, Platypodidae) komt alleen voor in groen en
saprijk hout van loofbomen, en soms van naaldbomen. Zelfs het spinthout
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van duurzame houtsoorten als basralocus, Demerara groenhart en teak kan
worden aangetast. Ambrosiakevers zijn 3 tot 6 mm lang en hebben een
zwarte of bruine kleur. De larven zijn crèmekleurig, hebben een lengte van
1 tot 11 mm en bezitten geen pootjes zoals de larven van andere kevers.

Afbeelding: A kever van het type Platypodidae, B van type Scalitydae.

De kevers boren gangen door de schors van pas gevelde bomen en
vervolgens in het hout; dit in tegenstelling tot andere aantasters, waarvan
de larven de gangen boren. De ambrosiakevers en hun larven leven niet
van het hout, maar van de schimmels die de kevers in de gangen kweken.
Deze schimmels, 'ambrosia' genoemd, tasten niet het hout aan, maar leven
van de in de celholte aanwezige stoffen. Na droging van het hout groeien
de schimmels niet meer: de larven en kevers hebben geen voedsel meer en
sterven. De aantasting blijft gewoonlijk beperkt tot het spint. Bij gezaagd
hout waarin deze aantasting voorkomt spreekt men van pinholes.

Afbeelding: aantasting door de ambrosiakever in naaldhout.

Houtwesp
Er zijn verschillende soorten houtwespen (Sirex juvencus en Urocerus
gigas), die zowel naaldhout als loofhout kunnen aantasten. Ze vliegen in
geheel Europa, en in de gematigde luchtstreken van de rest van het
noordelijk halfrond.
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De meest voorkomende en schadelijkste soorten in Europa zijn de blauwe
of kleine houtwesp en de reuzen- of grote houtwesp. De larven van deze
twee soorten komen vooral in naaldhout voor, zoals grenen, vuren, dennen
en lariks. De reuzenhoutwesp treft men bovendien wel eens in populieren
en essen aan.
De insecten met hun wespachtig voorkomen en hun cilindervormige
lichaam missen de wespentaille, waardoor gewone wespen zich
kenmerken. De volwassen houtwespen zijn opvallend gekleurd, met
kleurnuances in zwart, geel, roodachtig geel en metaalblauw, afhankelijk
van soort en geslacht. De wijfjes van de reuzenhoutwesp hebben een
helgeel achterlijf met in het midden zwarte tot zwartpaarse ringen. Ze
hebben een lengte van circa 25 tot 45 mm en zijn vooral te herkennen aan
een lange legboor. De mannetjes hebben een lengte van 20 à 30 mm, hun
achterlijf is overwegend roodgeel.
De blauwe houtwesp is kleiner dan de reuzenhoutwesp. De wijfjes zijn
glanzend blauwzwart en 15 à 35 mm lang; de mannetjes zijn geel met een
zwart uiteinde en 10 à 25 mm lang. De larven van beide soorten zijn geelwit
en cilindervormig; de lengte van de volwassen larve kan 25 tot 55 mm
bedragen.

Afbeelding: oppervlak met uitvliegopeningen van de naaldhoutwesp.

De aantasting van het hout door houtwespen is te herkennen aan ronde
uitvliegopeningen met een diameter van 4 tot zelfs 9 à 10 mm. Bij rondhout
kan men de aantasting niet vaststellen, voordat de uitvliegopeningen zijn
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ontstaan. Bij gezaagd hout zijn boorgangen waar te nemen, die eveneens
een ronde doorsnede hebben en gevuld zijn met vast, fijn boormeel. Deze
gangen zijn moeilijk te zien, omdat het boormeel dezelfde kleur heeft als het
omringende hout.

Afbeelding: inwendige aantasting door de houtwesp.

Drooghoutboorders, ook wel houtworm
Hoewel ze niets met wormen te maken hebben, worden drooghoutboorders
toch met de naam houtworm aangeduid. De reden hiervan is dat de larve
die zich in het hout ontwikkelt, oorspronkelijk voor een worm werd
aangezien. De voornaamste drooghoutboorders zijn de spinthoutkever, de
gewone houtwormkever en de huisboktor. Ze tasten gedroogd hout aan dat
zich reeds in een toepassing bevindt.
Spinthoutkever

Spinthoutkevers (Lyctus spec. div.) tasten uitsluitend het zetmeelrijke
spinthout aan van loofhoutsoorten met wijde vaten. Voorbeelden hiervan
zijn: essen, eiken, noten, iepen, kastanje, hickory en abachi. Aantasting kan
niet alleen in gezaagd hout voorkomen, maar ook in houtproducten, zoals
meubels, beeldsnijwerk, lijstwerk, sportartikelen en parketvloeren (vandaar
ook wel de naam parketkever). Ook triplex, vervaardigd van loofhoutsoorten
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met wijde houtvaten, kan worden aangetast. Naaldhoutsoorten zijn immuun
voor de kever. Wanneer het hout rondom is voorzien van goed afsluitende
lagen verf, vernis of lakbeits, treedt geen aantasting op.
De kevertjes zijn 2 tot 7 mm lang, slank en enigszins afgeplat. De kleur
varieert van bruin, roodachtig bruin tot zwartbruin. De dekschilden zijn een
beetje geribbeld en fijnbehaard.

Afbeelding: aangetast eikenhout door spinthoutkever.

De eitjes zijn cilindrisch van vorm en hebben afgeronde einden; ze zijn
ongeveer 1 mm lang en 0,1 mm breed. De kleur is wit en iets
doorschijnend. Aan één einde van de eitjes bevindt zich een langwerpig
aanhangsel. De larven hebben een vaalwitte kleur en kunnen circa 6 mm
lang worden. Zij hebben drie paar kleine pootjes; de vorm van de larven is
gekromd. Aan beide kanten van het achterlijf komt een bruinachtig vlekje
voor dat als herkenningsteken kan dienen.
De aantasting kenmerkt zich door ronde uitvliegopeningen met een
diameter van 1 tot 2 mm en boorgangen, gevuld met fijn boormeel. Het
beginstadium van aantasting is zonder de aanwezigheid van
uitvliegopeningen en vers boormeel moeilijk of niet vast te stellen.

Afbeelding: oppervlak met uitvliegopeningen van de spinthoutkever.
Gewone houtwormkever
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De gewone houtwormkever (Anobium punctatum) wordt ook de kleine
houtwormkever, kleine houtworm, meubelkever of gewone houtworm
genoemd. Dit insect komt in heel Europa voor en tast zowel naald- als

loofhout aan dat meestal al geruime tijd in droge toestand is verwerkt. De
aantasting blijft in de regel beperkt tot het spinthout, maar kan zich soms
uitbreiden naar het kernhout. Houtsoorten met een hoge natuurlijke
duurzaamheid worden niet aangetast, evenmin als hout dat rondom is
geschilderd of vooraf met een insecticide is behandeld.

Afbeelding: inwendige aantasting door de gewone houtwormkever.

De kevertjes zijn donkerbruin tot zwart; de kop ligt verborgen achter een
gewelfd halsschild. Op de dekschilden zijn in de lengterichting kleine
puntjes zichtbaar. De lengte van de kevertjes bedraagt 2,5 tot 5 mm. De
eitjes hebben een citroenachtige vorm en zijn doorschijnend wit. Ze zijn
circa 0,3 mm lang en 0,2 mm breed. De larven zijn enigszins gekromd,
bezitten drie paar pootjes en zijn geelachtig van kleur. Volwassen larven
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kunnen tot 7 mm lang worden; de eilarven zijn ongeveer 0,6 mm lang.
De houtaantasting door de gewone houtwormkever is te herkennen aan de
ronde uitvliegopeningen met een diameter van 1 à 2 mm. Door de
vraatgangen bloot te leggen, kan men constateren dat deze in alle
richtingen door het hout lopen en dat ze gevuld zijn met sigaarvormig
boormeel, waarin excrementenkorrels voorkomen. Onder aangetast hout
ziet men vaak hoopjes boormeel liggen.

Afbeelding: uitvliegopeningen van de gewone houtwormkever.

Huisboktor

De larven van de huisboktor (Hylotrupes bajulus) treft men uitsluitend in
bepaalde naaldhoutsoorten aan. Ze kunnen in gebouwen grote schade
aanrichten aan het hout van kap- en vloerconstructies en andere
constructies, maar ook in houtopslagplaatsen. Bij grenen beperkt de
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aantasting zich tot het spinthout. Van vuren en dennen, waarbij het verschil
tussen spint en kern niet zichtbaar is, wordt zowel het spint- als kernhout
aangetast. Van nature duurzame naaldhoutsoorten als western red cedar
en Californian redwood blijven vrij van aantasting, evenals hout dat met een
preventief houtverduurzamingsmiddel is behandeld. Hoewel de huisboktor
het meest voorkomt in de zuidelijke en oostelijke provincies, wordt hij ook
regelmatig in andere delen van ons land gesignaleerd (vooral in bosrijke
streken). Het insect is in onze omgeving de gevaarlijkste houtaantaster
onder de houtboorders.

Afbeelding: inwendige aantasting door
de huisboktor

Afbeelding: uitvliegopeningen van de huisboktor.

De aantasting door de huisboktor is te herkennen aan de ovale, 3 mm
brede en 6 tot 10 mm lange uitvliegopeningen. Bij blootlegging van de
vraatgangen kan men constateren dat deze in alle richtingen lopen en dat
ze gevuld zijn met vast aangedrukt boormeel. Als nog geen
uitvliegopeningen aanwezig zijn, kan men aan duidelijk hoorbaar knagen,
vooral in een warm jaargetijde, vaststellen dat er boktorlarven aanwezig
zijn.
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Hout
Houtaantastingen – deel 2
Houtaantastende organismen - Weekdieren en kreeftachtigen
Of hout nu in zout of brak water wordt toegepast - in beide gevallen is het
vatbaar voor aantasting. De aantasters behoren tot de kreeftachtigen, met de
gribbel als belangrijkste, en tot de weekdieren, waarvan de paalworm de
bekendste is.
Mariene boorders
Mariene boorders is een verzamelnaam voor een groep aantasters van hout
die in een marien milieu leven. Met name paalworm en gribbel kunnen
problemen opleveren. De mate van weerstand tegen mariene aantasters
drukt men uit in klassen. Klasse D (duurzaam), klasse M (Matig duurzaam)
en klasse S (gevoelig voor aantasting). Als een houtsoort klasse D heeft dan
betekent dat niet altijd dat er geen aantasting zal optreden, maar wel dat
eventuele aantasting beperkt van omvang zal zijn.
Klasse

Mariene boorders

D

Basralocus, Surinaams groenhart

M

Afrormosia, Azobé, Bilinga, sapeli, Teak

Tabel: natuurlijke duurzaamheid tegen mariene boorders (NEN-EN 350-2).

Gribbel
De belangrijkste kreeftachtige houtaantaster is de gribbel (Limnoria spec.
div.) die in bijna alle wereldzeeën wordt aangetroffen. Langs de
Noordzeekust van West-Europa komt één bepaalde soort voor, in de Britse
(zee)wateren twee andere soorten. De gribbel tast zowel naald- als loofhout
aan. De natuurlijke weerstand tegen de gribbel verschilt sterk per houtsoort.
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Vele houtsoorten danken hun weerstand niet alleen aan een hoog gehalte
kiezelzuur, maar vooral ook aan een gehalte alkaloïden en andere giftige
organische stoffen. Bekend is dat door uitloging en andere invloeden in het
water deze inhoudsstoffen op de lange duur grotendeels uit het hout
verdwijnen.

Afbeelding: vraatbeeld Gribbel.

De gribbel is matwit van kleur, circa 3 tot 5 mm lang en 1 tot 2 mm breed. Het
gehele lichaam is aan de rug- en buikzijde afgeplat en bedekt door een
uitwendig skelet (chitine skelet), dat relatief hard en met kalk omgeven is. De
kleine, ronde, beweegbare kop gaat aan de bovenzijde schuil onder het
rugschild van het eerste borstsegment. Aan de onderzijde bevinden zich twee
kaken die een efficiënt mechanisme vormen om in hout te boren (uithollen).
Elk van de zeven segmenten van het borstsegment draagt één paar poten
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die aan het einde van een klauw zijn voorzien.
Aantasting in het beginstadium is zelfs voor deskundigen niet gemakkelijk
vast te stellen. De ronde openingen, waardoor de gribbels het hout hebben
verlaten, zijn klein. Aan het aantal gaatjes per cm² houtoppervlak of door
verwijdering van de buitenste houtlaag kan een indruk van de mate van
aantasting worden verkregen. De boorgangen lopen niet altijd parallel aan de
lengterichting van de houtvezels. Bij ernstige aantasting staan uitsluitend de
laathoutlagen als lamellen naast elkaar; met kleine stukjes vroeghout zijn ze
met elkaar verbonden. In zee breekt de golfslag de buitenste lamellen af.
Paalworm

De belangrijkste houtaantaster onder de weekdieren is de paalworm (Teredo
spec. div.), die net als de gribbel in alle wereldzeeën voorkomt. In
verschillende gebieden komen diverse soorten voor, in de Middellandse Zee
bijvoorbeeld vier. Paalwormen leven in zowel naald- als loofhout dat in zout
of brak water dienst doet als meerpaal, sluisdeur, kadebescherming,
dijkbescherming (rijshout) enzovoorts. Aantasting vindt alleen dan plaats, als
vrij rondzwemmende larven in het water aanwezig zijn. Deze larven zetten
zich na een korte zwemperiode vast op het houtoppervlak en boren zich
vervolgens in het hout.
Paalwormen zijn schelpdieren (weekdieren) met een wormachtig lichaam. De
twee mantels aan weerszijden van het lichaam, waartussen zich de kieuwen
bevinden, zijn naar achteren buisvormig uitgegroeid. Aan het eind van de
kieuwen bevinden zich twee dunne pijpjes, de sifons, die enige centimeters
uit een opening in het hout naar buiten steken. De ene buis dient voor de
ademhaling en de opname van voedsel (plankton), de andere voor de afvoer
van zuurstofarm water en de excrementen. De lengte van een volwassen
paalworm varieert per soort: van 40 tot 120 cm.
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Afbeelding: door paalworm aangetast grenen.

De natuurlijke weerstand tegen de paalworm van houtsoorten, geschikt voor
toepassing in zout en brak water, loopt zeer uiteen. Veel houtsoorten danken
deze weerstand niet alleen aan een hoog gehalte kiezelzuurkristallen, maar
ook aan hun gehalte alkaloïden en andere giftige inhoudsstoffen. Deze
inhoudsstoffen kunnen op de lange duur uitlogen. De hoeveelheid
inhoudsstoffen is binnen een houtsoort niet altijd gelijk, waardoor de
duurzaamheid binnen een houtsoort kan verschillen. In Europa zijn
basralocus, Demerara groenhart, teak en jarrah zonder impregnering in zout
water toe te passen. Azobé is iets minder bestand tegen paalworm.
Daarnaast kan ook grenen, verduurzaamd met creosootolie, worden gebruikt.
Aantasting is in het beginstadium zeer moeilijk vast te stellen. Het water moet
ter plaatse helder en rimpelloos zijn om de ademhalingsbuizen -met een
doorsnede van 0,3 tot 2 mm- te kunnen zien. De herkenning van een matige
of ernstige aantasting is alleen mogelijk, als de buitenste houtlaag wordt
verwijderd. De met kalk beklede, cirkelvormige, lange gangen komen dan
bloot te liggen. De boorgangen lopen ongeveer parallel aan de houtvezels,
tenzij er op die plaats gangen van andere paalwormen lopen. Dan is het dier
genoodzaakt over een meestal betrekkelijk korte afstand in een andere
richting te boren. Voorbij het obstakel wordt de vezelrichting weer
aangehouden. Typisch is dat gangen van verschillende paalwormen nooit in
elkaar overgaan.
Bacteriën
Aantasting door bacteriën treedt alleen op bij zeer nat hout dat bijvoorbeeld in
of onder water is toegepast. Alleen de zogenaamde anaërobe bacteriën die
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zonder zuurstof kunnen leven, zorgen voor de houtaantasting. Met name bij
hout dat langdurig onder water is verwerkt, kan een sterke aantasting van het
spinthout optreden.
Duurzaamheidsklasse: weerstand tegen insecten
De natuurlijke duurzaamheid van hout tegen insecten wordt in NEN-EN 350-2
ingedeeld in de drie klassen:
- Duurzaamheidsklasse D : duurzaam
- Duurzaamheidsklasse S : gevoelig voor aantasting
- Duurzaamheidsklasse SH : zowel kern- als spinthout gevoelig voor
aantasting.
Klasse

Gewone houtwormkever

Huisboktor

D

S

SH

Naaldhout: Parana pine, Sugi
loofhout: alle soorten
Spinthout van de naaldhoutsoorten: Agathis,
Lariks, Sitka spruce, Pitch pine, Southern pine,
Lodgepole pine, Grenen, Taxus, Western red
cedar, Weymouth.
Spinthout van de loofhoutsoorten: Amerikaans
wit eiken, Berken, Beuken, Elzen, Esdoorn,
Essen, Europees eiken, Iepen, Kastanje,
Populieren, Robinia.

Naaldhout: Agathis, Lariks,
Sitka spruce, Pitch pine,
Southern pine, Lodgepole
pine, Grenen, Weymouth,
Taxus, Western red cedar,
Hemlock

Dennen, Hemlock, Radiata pine, Vuren,
Weymouth

Vuren, Dennen

Tabel: de natuurlijke duurzaamheid tegen de gewone houtwormkever en de huisboktor
(NEN-EN 350-2).

Opvallend is dat de gewone houtwormkever alleen spinthout aantast en
huisboktor alleen naaldhout. Behalve door deze twee soorten kan hout ook
worden aangetast door de grote houtwormkever en andere boktorsoorten. De
beschikbare gegevens over hun aantasting zijn onvoldoende om de
houtsoorten in te delen in bovengenoemde klassen. Van de boktorsoorten is
alleen bekend dat ze enkele soorten loofhout kunnen aantasten.
Grote houtwormkever

Boktorsoorten

Baboen, Eiken (spint), Fuma,Ilomba, Iroko, Kempas Beuken (spint), Eiken (spint),
(spint), Koto, Limba, Ramin
Elzen, Kastanje, Populieren
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Tabel: aantasting door grote houtwormkever en diverse boktorsoorten (NEN-EN 350-2).

Gevoeligheid voor aantasting door insecten houdt niet altijd in dat de
betreffende houtsoort ook wordt aangetast. Het gevaar voor aantasting, door
bijvoorbeeld de huisboktor, neemt af als het hout veroudert. Ook wordt de
kans op aantasting sterk verminderd, als het oppervlak is voorzien van een
verflaag of wanneer het hout een lager vochtgehalte heeft.
Maatregelen tegen houtaantasting
Hout is zoals alle natuurproducten door verschillende organismen aan te
tasten. Een houtaantasting door schimmels en/of insecten in meubilair en
constructiedelen is niet alleen hinderlijk, maar ook gevaarlijk. De schade kan
ertoe leiden dat een bestrijding noodzakelijk is om het voortbestaan van het
gebouw te waarborgen. Een dergelijke bestrijding is er in het algemeen op
gericht de aantasting tot staan te brengen, de ontstane schade te herstellen
en hernieuwde aantasting te voorkomen.
Preventieve maatregelen
Om ernstige aantasting van houtconstructies door dierlijke organismen te
voorkomen is het goed vooraf een aantal preventieve maatregelen te nemen.
Ook is het nodig regelmatig inspecties te houden en onderhoud te plegen.
Het indringen van vocht in de constructie moet zoveel mogelijk worden
voorkomen. Daken moeten waterdicht zijn. De afvoer van regenwater dient
zonder stagnatie en lekkage plaats te vinden. De conditie waarin schilder-,
pleister- en voegwerk zich bevindt, dient goed te zijn. Lekkende leidingen
dienen zo snel mogelijk te worden hersteld.
Constructief moet optrekkend vocht zoveel mogelijk worden vermeden. Dit
kan door een goed drainagesysteem, vochtkerende lagen en/of het herstellen
van een goed afschot van de bestrating. Hiermee samenhangend is het
belangrijk in vochtige kruipruimten de verdamping van vocht uit de bodem
zoveel mogelijk tegen te gaan door een bodemafsluitende laag.
Een goede ventilatie van de houtconstructie voorkomt vochtophoping. Dit
geldt met name voor de kap- en vloerconstructie, maar ook voor de kelder
en/of kruipruimte, de aanwezige betimmeringen en/of lambriseringen en
balkopleggingen. Vooral moet aandacht besteed worden aan zogeheten
'koude daken' en aan een juiste spouwventilatie. Door een effectieve
ventilatie is te voorkomen dat het vochtgehalte te hoog oploopt en de
relatieve vochtigheid boven 50 - 60% stijgt;
Ook is het belangrijk aandacht besteden aan mogelijke infectiebronnen als
oude/antieke stukken meubilair of brandhout. In het eerste geval gaat het om
mogelijke aantasting door insecten. Dergelijk meubilair moet op
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uitvliegopeningen worden gecontroleerd. In het tweede geval gaat het met
name om de mogelijkheid van een infectiebron voor zwammen. Brandhout
moet daarom nooit in contact staan met muren.
Bestrijding van de aantasting
Zowel schimmels als insecten ontwikkelen zich bijzonder goed onder
vochtige, warme omstandigheden op een voedingsbodem met voor hen een
lage concentratie giftige stoffen. De bestrijding is er meestal op gericht de
leefomstandigheden van het betreffende organisme sterk ongunstig te
beïnvloeden. Dit kan in eerste instantie door gerichte bouwkundige
maatregelen. Deze hebben altijd tot doel het binnendringen van vocht in het
hout te verminderen en, als dit toch gebeurt, dit door ventilatie zo snel
mogelijk te laten verdwijnen. Ook zijn bij de bestrijding van een aantasting
door insecten de fysische omstandigheden (temperatuur en houtvochtigheid)
sterk te wijzigen. Deze werkwijze vraagt na verloop van tijd meestal een
nabehandeling.
Daarnaast is een bestrijding met speciaal voor dit doel geschikte chemische
preparaten mogelijk. Dit kan al zinvol zijn bij een tamelijk geringe aantasting
en daarmee een ernstiger aantasting voorkomen. Zwakke of sterk verzwakte
onderdelen dienen te worden vervangen. Geïnfecteerd hout moet soms (en
in dat geval zeer zorgvuldig) worden vervangen om geen nieuwe bron van
aantasting te vormen. Het moge duidelijk zijn dat deze vorm van bestrijding
alleen zinvol is, indien de omstandigheden waaronder de aantasting
plaatsvond, tegelijkertijd worden gewijzigd.
Door het hout te impregneren met een verduurzamingsmiddel, wordt een
hogere weerstand tegen aantasting bereikt. Verduurzaming is echter alleen
nodig, als er in de toepassing ook een reële kans op aantasting (houtrot)
bestaat. Schimmelaantasting bijvoorbeeld treedt alleen op, als de condities
daarvoor gunstig zijn. Dat wil zeggen bij de juiste combinatie van vocht,
zuurstof, voedingsstoffen (in het hout) en temperatuur.
Elk toepassingsgebied voor hout heeft z'n specifieke
gebruiksomstandigheden. Bij waterbouwkundige constructies zijn die geheel
anders dan in de gevel. En aan de gevel wordt het hout weer aan andere
condities blootgesteld dan bij een houtconstructie onder dak. Daarom moet
een eventuele verduurzaming zijn afgestemd op de natuurlijke duurzaamheid
van het hout en de diverse gebruiksomstandigheden.
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Afbeelding: voorwaarde voor schimmelgroei.

Bestrijding en reparatie
De bestrijding van schimmels en insecten in gebouwen is specialistenwerk.
Ernstig verzwakt hout dient tot op het gezonde hout volledig te worden
verwijderd. Reparatie kan in principe op twee manieren plaatsvinden:
namelijk het inlassen van delen gezond hout ofwel het opvullen van het hout
met speciale kunstharsen, zoals epoxyhars. Het is uiteraard ook mogelijk het
hele aangetaste deel te vervangen.
Bij het herstel van een ernstige vorm van schimmelaantasting in een gebouw
wordt aangeraden bij voorkeur een droge bouwmethode toe te passen,
bijvoorbeeld houtskeletbouwelementen. Als een natte bouwmethode
(metselwerk of beton) onontkoombaar is, moet ervoor gezorgd worden dat
het bouwvocht door ventilatie, droging en eventueel verwarming zo snel
mogelijk uit de constructie verdwijnt. Opgemerkt zij dat te snel drogen schade
toebrengt aan de kwaliteit van beton en metselwerk. Nieuw aan te brengen
hout op plaatsen met een verhoogd risico op aantasting moet of
verduurzaamd of of van duurzaamheidsklasse 1 of 2 zijn. Plaatsen met een
verhoogd risico zijn plaatsen met een hogere vochtbelasting dan normaal of
plaatsen waar om andere redenen een verhoogd gevaar voor aantasting
bestaat;
Er moet te allen tijde voor een goede isolatie worden gezorgd. Vooral
monnikskappen en dakkapellen kunnen van groot belang zijn.
Indien het door allerlei oorzaken niet mogelijk is met gerichte bouwkundige
maatregelen de aantasting te bestrijden, te stoppen en/of een hernieuwde
aantasting te voorkomen, is het noodzakelijk de aantasting met chemische
middelen te bestrijden.
Centrum Hout ® Opo

Houtinformatielijn
houtinformatie@centrum-hout.nl
0900 532 99 46

Houtinfo.nl
Centrum-hout.nl
Twitter @centrumhout

(€ 0,15 p/m)

Bekijk disclaimer op houtinfo.nl

Centrum Hout
Postbus 1380, 1300 BJ Almere
Westeinde 8, 1334 BK Almere-Buiten
036 – 532 98 21

8 van 10

Bestrijdingsmiddelen
Als bestrijding met chemische bestrijdingsmiddelen noodzakelijk is, dienen
zodanige maatregelen te worden genomen, dat de gevaren voor de
volksgezondheid minimaal zijn. De middelen zijn uitsluitend verkrijgbaar bij
enkele gespecialiseerde bedrijven. Voorts moeten de toegepaste middelen in
ons land aan bepaalde toelatingseisen voldoen om te mogen worden
verkocht. Op de etiketten staat nauwkeurig vermeld voor welke toepassing
het middel het meest geschikt is.
De bestrijding van insecten in oude panden, waarin zich tevens vleermuizen,
torenvalken en/of kerkuilen bevinden, dient bij voorkeur plaats te vinden met
de hete-luchtmethode. Waar deze methode niet mogelijk is, kunnen bepaalde
bestrijdingsmiddelen uitkomst bieden. Zowel voor de hete-luchtbehandeling
als voor de chemische bestrijding is het noodzakelijk de bestrijding uit te
voeren als de overige dieren afwezig zijn.
Een belangrijk verschil in de bestrijding van insecten is dat een chemische
behandeling het hout gedurende een aantal jaren beschermt, terwijl bij heteluchtbehandeling geen sprake is van een langdurige preventieve werking.
In Nederland worden alleen houtverduurzamingsmiddelen toegepast die zijn
toegelaten door het College voor de Toelating van Bestrijdingsmiddelen
(CTB). Het CTB beoordeelt of een middel effectief is in de toepassing en
geen onaanvaardbare schadelijke nevenwerkingen heeft voor milieu,
volksgezondheid en verwerkers. In toenemende mate wordt de
beoordelingsmethode geënt op Europese wet en -regelgeving, die door de
open markt maatgevend is voor producenten van verduurzamingsmiddelen
en houtverduurzamingsbedrijven.
Praktische aanwijzingen
Bij chemische bestrijding van schimmel- en insectenaantasting zijn enkele
maatregelen te nemen die de effectiviteit vergroten en de overlast beperken.
Chemische bestrijding moet alleen worden uitgevoerd, als er sprake is van
actieve aantasting. Een oude aantasting behoeft bijna altijd een dergelijke
bestrijding.
Bij bestrijding van de huiszwam moet zorgvuldig alle aangetaste en/of
besmette hout- en muurdelen worden opgespoord en behandeld.
Pleisterwerk, betimmeringen, vloerdelen en dergelijke moeten soms worden
verwijderd.
Bij bestrijding van de grote houtwormkever moet bij voorkeur een
combinatiemiddel worden toegepast. Dit zijn middelen die zowel tegen
schimmels als insecten actief zijn. Oppervlakbehandelingen met
bestrijdingsmiddelen moeten worden voorafgegaan door een zorgvuldig
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verwijderen van verf- en laklagen, gevolgd door het grondig stofvrij maken
van de constructie. Bespuiten heeft voordelen boven bestrijken, als het hout
veel scheuren en opengetrokken verbindingen bevat. Bij voorkeur moeten de
voorwerpen die niet worden behandeld, worden afgedekt met kunststoffolie
tegen het druipen.
Tot zeker één jaar na de behandeling moet de constructie worden
gecontroleerd op de aanwezigheid van boormeel. Deze inspectie betreft ook
meubilair, houten schilderijlijsten, manden en dergelijke.
Het is tenslotte raadzaam door het bestrijdingsbedrijf bij de ingang een
plaatje te laten monteren, waarop de bestrijdingsgegevens, zoals de
uitvoerder, datum van behandeling en bestrijdingsmiddel, staan vermeld.
Voor zover gewenst, is vervanging van aangetaste constructieonderdelen
mogelijk. Dit zal normaal gesproken worden uitgevoerd in dezelfde houtsoort,
maar eventueel ook in materialen als gips en (giet)hars. Dergelijke activiteiten
gebeuren soms niet op de plaats zelf, maar in gespecialiseerde bedrijven,
waar replica's of gietafdrukken worden gemaakt. Daarnaast is er de
mogelijkheid met kunsthars bestaande aangetaste houtconstructies
voldoende te herstellen c.q. te versterken. Deze techniek is overigens ook toe
te passen op overbelaste constructiedelen.
De aangetaste delen worden vervangen door een bepaalde epoxymortel,
waarbij eventueel wapeningsstaven van glasvezel diep in het gezonde hout
worden verankerd. De speciaal ontwikkelde epoxymortel is zo goed mogelijk
op het hout afgestemd, met name geldt dat voor:
- een zeer goede verbinding;
- geen noemenswaardige krimp;
- afsluitend, dat wil zeggen er treedt geen vochtopneming via de kopse
kanten op;
- warmte-isolerend, waardoor inwendige condensatie wordt voorkomen.
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In deze bijlage wordt per verduurzamingsmethode aangegeven waarom welke score gegeven wordt
bij de gestelde criteria.
Tabel M1
Impregneren

Criterium
Kosten realiseren
Kosten
onderhoud

Score
5
3

Verklaring
omdat geïmpregneerd hout per vierkante meter €0-10 kost.
omdat elke methode op dezelfde manier wordt onderhouden.

Verlengende
levensduur

2

omdat impregneren de levensduur met tien jaar verlengt.

Milieuprestatie

1

omdat geïpregneerd hout een total eco cost van €1,17 heeft
volgens Idemat.

Tabel M2
Thermisch verduurzamen

Criterium
Kosten realiseren

Score
3

Kosten
onderhoud
Verlengende
levensduur
Milieuprestatie

3
3
5

Verklaring
omdat thermisch verduurzaamd hout per vierkante meter €21-30
kost.
omdat elke methode op dezelfde manier wordt onderhouden.
omdat thermisch verduurzamen de levensduur met vijftien jaar
verlengt.
omdat thermisch verduurzaamd hout een total eco cost van €0,05
heeft volgens Idemat.

Tabel M3
Shou sugi ban

Criterium
Kosten realiseren
Kosten
onderhoud
Verlengende
levensduur
Milieuprestatie

Score
1
2
2

Verklaring
omdat Shou sugi ban per vierkante meter €41> kost.
omdat Shou sugi ban het hout gevoeliger maakt voor
weersinvloeden.
omdat Shou sugi ban de levensduur met tien jaar verlengt.

4

omdat shou sugi ban een total eco cost van €0,07 heeft volgens
Idemat.

Score
2
3

Verklaring
omdat geacetyleerd hout per vierkante meter €31-40 kost..
omdat elke methode op dezelfde manier wordt onderhouden.

3

omdat acetyleren de levensduur met vijftien jaar verlengt.

2

omdat geacetyleerd hout een total eco cost van €0,21 heeft
volgens Idemat.

Tabel M4
Acetyleren

Criterium
Kosten realiseren
Kosten
onderhoud
Verlengende
levensduur
Milieuprestatie
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In deze bijlage worden verschillende onderdelen van de modulaire brug berekend. Deze berekeningen
zijn gedaan aan de hand van onderstaande eurocodes:
(NEN1990+A1+A2/C2:2011/NB, 2011)
(NEN-EN 1991-2+C1, 2015)
(NEN-EN 1995-2, 2005)
(NEN-EN 1997-1+C1+A1, 2016)

Grondslagen van het constructief ontwerp;
Belastingen op constructies, deel 2: bruggen;
Ontwerp en berekening van houtconstructies,
deel2: Houten bruggen;
Geotechnisch ontwerp, Algemene regels.

Vaste waarden hout
Tabel N1
Gegevens hout

Houtsoort
Azobe
Accoya

Elastisiteitsmodulus1
(N/mm2)
20000
8260

Dichtheid1
(kg/m3)
1080
500

fm,k
(N/mm2)2
70
16

fv,k
(N/mm2)3
5,0
3,2

Kmod3

Ym3

K h3

0,9
0,9

1,25
1,25

1
1

1

Gegevens opgehaald van nzwood.com
Gegevens opgehaald van Houtinfo.nl
3
Gegevens opgehaald van (de Munck, Ravenshorst, & Jorissen, 2011)
2

Doorsnede ligger
Om de doorsnede van een ligger te bepalen kan een vuistregel gebruikt worden voor de hoogte en de
breedte. Voor de hoogte geldt L/15 en voor de breedte geld de h.o.h. afstand/10. Voor de ligger geldt
L=4000mm en h.o.h. afstand = 572,5mm.
Als de lengte ingevuld wordt krijgt de ligger een hoogte van: 4000/15= 266,67 = 270mm.
Daarnaast is nog de breedte, als de h.o.h. afstand ingevuld wordt krijgt de ligger een breedte van:
572,5/10=57,25mm. Dit is de minimale waarde voor de breedte. Voor de breedte van ligger wordt
100mm aangenomen. Dit is gekozen omdat zo het kliksysteem dan op de bovenzijde van de ligger
past.
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Verticale belasting
Voor de verticale belasting gelden volgens de NEN-EN 1991 de volgende belastingsgevallen:
• een gelijkmatig verdeelde belasting, qfk;
• een geconcentreerde belasting Qfvd, en
• belastingen die dienstvoertuigen representeren, Qserv.
Voor qfk wordt een waarde van 5 kN/m 2 aangenomen. qfk is eerst berekend aan de hand van de
volgende formule:
L= de belaste lengte in meters, L= 4,0 meter.
Het invullen van de formule geeft: qfk=2,0 +
120/(4,0+30)=5,53 kN/m
Controleren van deze waarde geeft dat qfk maximaal 5,0
kN/m2 mag bedragen.
Figuur 1: Berekening qfk, aangepast overgenomen van
(NEN-EN 1991)

Voor Qfvd wordt een waarde van 10 kN aangenomen.
Qserv wordt niet meegenomen aangezien voor de brug afzetpaaltjes geplaatst worden zodat voertuigen
de brug niet kunnen betreden.
Om deze waarden te gebruiken in een berekening wordt uitgegaan van een ligger op twee
steunpunten. Hierbij wordt gegeven dat de overspanning bij een dekelement op liggers 0,572m is.
Daarnaast is de overspanning van de ligger op twee kespen 3,66 m.
Het dekelement heeft een doorsnede van 1000mm*30mm en de ligger een doorsnede van
100mm*270mm.
Aan de hand van de volgende formules kan het weerstands- en traagheidsmoment berekend worden:

Figuur 2: Formules voor weerstands- en traagheidsmoment, overgenomen van (mile17,sd)

Dekelement:
W x = 1000*302/6 = 150000 mm3
Ix = 1000*303/12 = 2250000 mm4
Ligger:
W x = 100*2702/6 = 1215000 mm3
Ix = 100*2703/12 = 164025000 mm 4
Voor beide gevallen wordt het maximale moment, de spanning en doorbuiging berekend aan de hand
van volgende formules:

Figuur 3: Formules voor moment, spanning en doorbuiging, overgenomen van (mile17,sd)
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Figuur 4: Formule voor spanning, overgenomen van (de Munck, Ravenshorst, & Jorissen, 2011)

Dekelement:
M = 1/8*5*0,5722 = 0,205 kNm
σ = 0,205*106/150000 = 1,367 N/mm2
u= (5000*5724)/(384*8260*2250000) = 0,4mm
fm,d = 16*(0,9/1,25)*1,0 = 11,52 N/mm2
UC: σ/fm,k <1,0 = 1,367/11,52 = 0,12 dus voldoet.
UC: u/0,004L <1,0 = 0,4/(0,004*572) = 0,17 dus voldoet
Ligger:
M = 1/8*5*3,662 = 8,372 kNm
σ = 8,372*106/1215000 = 6,891 N/mm 2
u= (5000*36604)/(384*20000*164025000) = 3,6mm
fm,d = 70*(0,9/1,25)*1,0 = 50,4 N/mm2
UC: σ/fm,k <1,0 = 6,891 /50,4 = 0,14 dus voldoet.
UC: u/0,004L <1,0 = 3,6/(0,004*3660) = 0,25 dus voldoet
Horizontale belasting
Voor de leuningen geldt een aparte belasting die meegenomen moet worden. Deze wordt Fleuning
genoemd. Voor Fleuning wordt een horizontale puntlast van 1,0 kN aangenomen.

Figuur 5: Formule voor spanning, overgenomen van (de Munck, Ravenshorst, & Jorissen, 2011)

σ v,d = (3/2)*(1000/8520) = 0,18 N/mm 2
fv,k = 5*(0,9/1,25) = 3,6 N/mm2
UC = σ v,d / fv,k <1,0 = 0,18/3,6 = 0,05 dus voldoet.
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Bijlage O – Onderdelen modulaire brug
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In deze bijlage worden alle onderdelen van de modulaire brug visueel weergegeven. Hierbij wordt
voor de onderdelen de volgorde aangehouden van tabel 7.1. Alle onderdelen zijn getekend in
SketchUp.
Tabel O1
Steunpunt, algemeen

Onderdeel
Paal onder water
(a);
Paal boven water
(b);
Paal verbreding (c).

Afbeelding

a

b

c
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Schoor horizontaal

Schoor diagonaal

Kesp

Kesp verbreding
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Tabel O2
Landhoofd

Onderdeel
Keerwand

Afbeelding

Afdekplaat

Tabel O3
Langsligger

Onderdeel
Ligger

Afbeelding
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Tabel O4
Rijvloer, Algemeen

Onderdeel
Dekelement

Afbeelding

Dekelement
verbreding
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Tabel O5
Leuning, algemeen

Onderdeel
Leuningstijl

Afbeelding

Bovenregel

Tussenregel
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Bijlage P – Ontwerptekening standaard
modulaire brug
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Bijlage Q – Ontwerptekening één zijde verbrede
modulaire brug
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Bijlage R – Ontwerptekening beide zijden
verbrede modulaire brug
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Bijlage S– Ontwerptekening hulpmiddelen
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