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SAMENVATTING
Gemeente Noordoostpolder acht het noodzakelijk om de huidige situatie bij de Marknesserbrug aan te passen. De wens daarnaast is om de situatie vooral voor het langzaam verkeer veiliger te maken. Hierbij moet een goede afweging worden gemaakt tussen groot onderhoud met mogelijke beperkingen voor het verkeer en daartegenover nieuwbouw van de
Marknesserbrug, waarbij rekening gehouden wordt om de situatie voor het fietsverkeer veiliger te maken.
Witteveen+Bos is gevraagd om een variantenstudie op te stellen voor de Marknesserbrug.
Na aanleiding van de opgestelde variantenstudie is door de opdrachtgever een keuzenota
opgesteld welke in een ronde tafel gesprek aan bod is gekomen. In dit gesprek is de wens
uitgesproken om een variant 2a+ te beschouwen, waarbij de aanbevolen breedte van 2,50
meter voor het fietspad wordt beschouwd in plaats van de nu aangehouden minimale
breedte van 1,75 meter.
De beoordelingsaspecten van de variant zijn overeenkomstig de eerder uitgevoerde variantenstudie:
- verkeersveiligheid:
⋅ langzaam verkeer;
⋅ gemotoriseerd verkeer;
- recreatievaart, vergroting doorvaartprofiel;
- (as)lastbeperkingen;
- levensduur;
- ruimtelijke inpasbaarheid;
- onzekerheden bestaande constructie;
- uitvoeringsrisico’s;
- kosten.
Door de opdrachtgever zijn vervolgens weegfactoren aangegeven. Deze factoren zijn bepaald voor het invullen van de beoordelingsmatrix. Na het invullen van de beoordelingsmatrix is per variant een score bepaald.
Op basis van de beoordeling van de varianten komen (net als in de variantenstudie) de varianten 2b en 3 als meest kansrijk naar voren. Variant 2a+ scoort wel beter als 2a. Hierbij
vormen voor de variant 2a, 2a+ en 2b vooral de nu nog onbekende technische onzekerheden een risico. Daar staat tegenover dat de kosten van deze varianten beschouwd
over een periode van 100 jaar lager liggen dan de nieuwbouw variant.
Op basis van deze afweging is het aan de gemeente om een keus te maken waarna een
verdere ontwerpslag gemaakt kan worden.
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1.

ALGEMEEN

1.1.

Inleiding
De Marknesserbrug is een ophaalbrug met twee betonnen aanbruggen in de Marknesserweg, over de Lemstervaart in Emmeloord. De stalen ophaalbrug is gebouwd in 1952.
Afbeelding 1.1. Marknesserbrug

De brug in de Marknesserweg is aangelegd in 1952 volgens de toen geldende ontwerpeisen. Uitgegaan is van een voertuig van 20 ton, waarbij gerekend is met een ‘toekomstige’
groei naar 40 ton per voertuig. Tegenwoordig is een voertuigcombinatie van 50 ton standaard, en komen er voertuigen van 60 ton en meer op de weg. De route over de brug is
verboden voor bijzondere transporten welke aangemeld worden bij het RDW.
De huidige situatie is verkeersonveilig voor de vele scholieren en werknemers van nabij gelegen bedrijven. De fietsstroken zijn te smal en hebben geen afscheiding met de rijbaan.
Gemeente Noordoostpolder acht het noodzakelijk om een goede afweging te maken tussen groot onderhoud met mogelijke beperkingen voor het verkeer en nieuwbouw van de
Marknesserbrug, waarbij rekening gehouden zal worden om de situatie voor het fietsverkeer veiliger te maken.
1.2.

Doel
Naar aanleiding van het ronde tafel gesprek van 6 januari 2014 waarbij de variantenstudie
is besproken is aangegeven dat het wenselijk is om variant 2a nader te beschouwen. Vanuit het CDA is aangegeven dat zij een grotere fietspadbreedte dan de nu aangegeven
fietspadbreedte van 1,75 m wenselijk vinden.
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Het doel van deze rapportage is om deze variant (hierna te noemen variant 2a+) nader te
beschouwen. Hierbij wordt gekeken naar de mogelijkheden om de variant verder te verbreden naar de aanbevolen ASVV fietspadbreedte van 2,5 meter. In deze rapportage wordt in
het bijzonder aandacht gevestigd op de thema’s risico’s, veiligheid, esthetica (ruimtelijke
inpasbaarheid) en de kosten.
1.3.

Reikwijdte en scope
Deze rapportage (beschouwing variant 2a+) beschouwt dezelfde aspecten die ook in de
variantenstudie zijn meegenomen. In het rapport variantenstudie Marknesserbrug [ref.
NOP25-1/meng2/026] zijn de volgende hoofdstukken opgenomen:
- een korte beschrijving en principeschets van de variant (op schetsniveau uitgewerkt);
- de investeringskosten, de gemiddelde kosten per jaar en de (rest)levensduur;
- welke planprocedures en/of vergunningen nodig zijn en de gevolgen voor de
doorlooptijd;
- de mogelijkheden van toepassing van duurzame (kunststof/composiet) materialen;
- een advies voor een veilige doorgang voor fietsers volgens de vigerende eisen;
- een matrix met de voor- en nadelen van de beschouwde varianten;
- conclusies, risico’s en aanbevelingen.
Opmerkingen:
De in dit rapport opgenomen schetsen geven geen exacte weergave van de constructie maar zijn bedoeld als
verduidelijking van de tekst. De schetsen moeten ook op deze wijze worden geïnterpreteerd.
Aangegeven versterkingsmaatregelen zijn gebaseerd op de eerder uitgevoerde herberekeningen uit referentie [16] en [17]. Het uitwerkingsniveau van de varianten is op schetsontwerpniveau met de daarbij behorende mogelijke variatie. De voorgestelde maatregelen dienen in een vervolgfase nader te worden uitgewerkt
en te worden gecontroleerd. Dit houdt met name voor de verbouw varianten een bepaald risico in.
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2.

PROJECTKADER

2.1.

Referentiedocumenten
Onderstaande lijst betreft een overzicht van documenten die in een eerder stadium zijn opgesteld (zowel door Witteveen+Bos als door derden). Niet elk document is relevant voor de
variantenstudie echter voor de compleetheid zijn wel alle documenten benoemd.
Tabel 2.1. Second opinion Witteveen+Bos
nr

kenmerk

omschrijving

datum

opsteller

versie

[1]

NOP25-1/meng2/023

second opinion Marknesser-

18-09-2013

Witteveen+Bos

definitief

brug

Tabel 2.2. Onderzoek Witteveen+Bos
nr

kenmerk

omschrijving

datum

opsteller

versie

[2]

rapport

Marknesserbrug Inspectie brug

13-09-2013

Witteveen+Bos

definitief

NOP25-1/ginn/018

en onderzoek aanbruggen

Tabel 2.3. Herberekeningen
nr

kenmerk

omschrijving

datum

opsteller

versie

[3]

rapport

herberekening van 3 bruggen,

26-08- 2010

Grontmij

?

291006-HB01

Kamper brug en Marknesser29-11-2010

Grontmij

?

15-12-2010

Grontmij

?

brug
[4]
[5]

rapport

herberekening stalen val; Mar-

291006-HB04

knesserbrug

rapport

herberekening betonnen aan-

291006-HB05

brug; Marknesserbrug

Tabel 2.4. Onderzoeken
nr

kenmerk

omschrijving

datum

opsteller

versie

[6]

brief

wapeningsconfiguratie rijdek

25-11-2010

Intron

-

A939030/BU2010020/RBo/HVe

aanbrug Marknesserbrug

inspectierapport

Marknesserbrug Emmeloord

18-06- 2010

Heida Kau-

versie 1.0

se v.o.f.

(concept)

Marknesserbrug te Emmeloord

04-09-2009

AHA-

24-11-2010

[7]

015-003-r03-Marknesserbrug
[8]

inspectierapport

[9]

tekeningen

aanbruggen, dekdiktes (blad 1-

Lls.191-026-v2

5)

fotorapportage

fotorapportage nader onderzoek

Lls.191-027-v2

Marknesserbrug te Emmeloord

onderhoud- en controle rapport

Marknesserbrug

9.028.RA.02.AH

[10]
[11]

adviseurs

24-11-2010
wk 10, 2009

S&O-09003020-21461-MB

Westenberg

versie 2;

B.V.

definitief

Westenberg

versie 2;

B.V.

definitief

Jansen

nvt

Venneboer
B.V.

Tabel 2.5. Tekeningen
nr
[12]

kenmerk

omschrijving

datum

opsteller

versie

foto van bestekstekening: be-

dienst 1951, 1952; Onderbouw

13-02-1951

RWS

-

stek no 667 ZW; NOP no 272;

ophaalbruggen XII, XIII en XIV;
13-02-1951

RWS

-

Brug XII, blad 2 van 4.
[13]

bestekstekening: bestek no

dienst 1951, 1952; Onderbouw

667 ZW; NOP no 272

ophaalbruggen XII, XIII en XIV;
Brug XIII, blad 3 van 4.
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nr

kenmerk

omschrijving

datum

opsteller

versie

[14]

as-build tekening stalen val

3x bruggen Emmeloord;

2009

Nebest Ad-

-

(bijlage in berekening [3])

Marknesserbrug

viesgroep

Tabel 2.6. Overig
nr

kenmerk

omschrijving

datum

opsteller

versie

[15]

paspoort, algemeen middel

Marknesserbrug

(printdatum)

KIOS (by

nvt

21-08-2009

Westenberg)

Em062

Tabel 2.7. Rapporten Witteveen + Bos
nr

kenmerk

omschrijving

datum

opsteller

versie

[16]

NOP25-1/ginn/019

herberekening stalen val

13-09-2013

Witteveen+Bos

definitief

13-09-2013

Witteveen+Bos

definitief

30-09-2013

Witteveen+Bos

definitief

Marknesserbrug
[17]

NOP25-1/ginn/020

herberekening betonnen aan-

[18]

NOP25-1/meng2/026

variantenstudie Marknesserbrug

brug Marknesserbrug

2.2.

Locatie van de brug
De brug is gelegen in de Marknesserweg en ligt over de Lemstervaart.

2.2.1.

Langzaam verkeer, fietsers en voetgangers
De Marknesserbrug vormt de toegang tot Emmeloord voor veel scholieren en werknemers
vanuit de polder. Dagelijks passeren grote groepen scholieren en ook werknemers de Marknesserbrug. De huidige ruimte aanwezig voor het fietsverkeer is zeer beperkt (tussen hameistijl en leuning is de breedte ongeveer 1,20 m. Het fietspad is niet toegankelijk voor
bromfietsverkeer.
Afbeelding 2.1. Minimale huidige doorsnede langzaamverkeer (bij hameistijl)

Uitgaande van ASVV 2004 (art. 14.3.1) is een breedte van 2,50 m aanbevolen voor een
vrijliggend fietspad.
Eventueel kan onder invloed van andere dan verkeerskundige argumenten worden
overgegaan naar een minimale breedte van 1,75 m. Dit gaat wel ten koste van de verkeerskundige kwaliteit van de voorziening.
Variant 2a+ gaat uit van de aanbevolen breedte van 2,5 meter.
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2.3.

Variant 2a+ - renovatie brug zonder een (as)lastbeperking (maximale optie)
Variant 2a+ kan qua oplossingsrichting gelijk worden gesteld aan de variant 2a [ref. 18] met
het verschil dat de fietspadbreedte wel optimaal verbreed wordt. Variant 2a is uitgegaan
van een minimale verbreding (1,75m). Om naar de aanbevolen ASVV breedte van 2,50
meter te gaan worden de volgende consequenties beoordeeld:
- verbreding fietsdek extra ondersteunen;
- verbreding stalen val onderzoeken naar totale toename in belasting van het stalen val.
Afbeelding 2.2. Bovenaanzicht en zijaanzicht

Tabel 2.8. Sterke en zwakke punten variant 2a+
sterke punten

zwakke punten

-

beperkte investeringskosten korte termijn

-

doorvaarthoogte voor gemotoriseerd scheepvaart-

-

fietspad met breedte van 2500 mm

-

aanzicht brug vanaf waterzijde wijzigt (negatief), in

verkeer blijft ongewijzigd
het oog springende versterkingsmaatregelen onder
de aanbruggen
-

de brug wordt niet voorzien van (as)lastbeperkingen
versterkingsmaatregelen aan huidige constructie

-

uitvoeringshinder tijdens bouw

-

doorvaartprofiel aanbruggen wijzigt

-

hydraulisch profiel Lemstervaart wijzigt (beperkt)

stalen val
-

verbreding past binnen openbare ruimte
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Tabel 2.9. Constructieve kansen en risico’s variant 2a+
kansen

risico’s

-

-

toepassing lichte bouwmaterialen (bv. composiet dek

de grootte van de (as)lastbeperking op zwaar ver-

in plaats van houten dekplanken) om versterkings-

keer is onzeker als gevolg van de belastingtoena-

maatregelen enigszins te reduceren in de boven-

me op het stalen val

bouw van de brug
-

aangenomen wapening in berekening ref. [17] is na

-

aanpassingen benodigd aan de bovenbouw en de

aanvullend onderzoek niet correct (mogelijk gunsti-

mechanische onderdelen als gevolg van gewijzigde

ger) met als gevolg een gunstiger effect op de ver-

afmetingen val (zwaarder).

sterkingsmaatregelen voor het dek

De risico’s van de varianten worden in de eerder uitgevoerde variantenstudie benoemd en
in paragraaf 3.2. nogmaals benoemd Tevens wordt aangegeven hoe omgegaan wordt met
het financiële aspect van de risico’s. In hoofdstuk 4.2. worden ook enkele beheersmaatregelen benoemd.
2.3.1.

Constructieve uitwerking verbreding
Aanbruggen
- dek aan weerszijden verbreden met 1050 - 1300 mm middels een staalconstructie (dek
voorzien van slijtlaag);
- aanvullende ondersteuning onder de verbreding in langsrichting om extra belasting uit
het fietsdek op te vangen (ontlasting huidig dek);
- bij hameistijl eventueel extra staalwerk benodigd, verbreding is maximaal 1300 mm op
deze locatie (aanbrengen onderslagbalk aan onderzijde rijdek als extra ondersteuning).
Stalen val
- dwarsdragers gedeeltelijk vervangen en verlengen tot gewenste breedte fietspad;
- extra randligger UNP200 aan buitenrand;
- optioneel: fietsdek uitvoeren met lichtere materialen (composiet);
- optioneel: rijdek uitvoeren met lichtere materialen (composiet).

2.3.2.

Constructieve uitwerking versterkingsmaatregelen
Dek
- op circa 1,50 m uit dag van de steunpunten een dwarsligger (bijvoorbeeld een dubbele
HE400B) aanbrengen over de volledige breedte van het dek;
- dek in nulsituatie brengen (geen spanningen in dek, dus dek iets opvijzelen over volledig oppervlak);
- dwarsligger (met positieve zeeg) onder het dek aanbrengen en op spanning brengen;
- dwarsligger ondersteunen met twee fundatiepalen (buispalen 610 x 10 mm) die buiten
het huidig kunstwerk geplaatst zijn (buiten fundering huidig kunstwerk).
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Afbeelding 2.3. Principe ondersteuningsconstructie rijdek en verbreding fietspad

Stalen val
De belasting op de huidige randliggers wordt verhoogd. Om dit op te vangen wordt het volgende voorzien:
- staalconstructie dwarsdragers vanaf zijkant verkeersdek vervangen, compleet nieuw
fietsdek toepassen over gewenste breedte;
- vervangen verbinding dwarsdragers (koppelplaat en klinknagels) (4x).
Afbeelding 2.4. principe verbreding en versterking stalen val

2.3.3.

Aandachtspunten variant 2a+
-

-

risico’s
⋅ verzwaring van de totale constructie van het val heeft gevolgen voor de mechanische onderdelen en voor de aanwezige ballast. Door de constructie weer in evenwicht te brengen (vergroting ballast) zullen de aanpassingen in de mechanische
onderdelen beperkt blijven;
⋅ versterking betondek
esthetica
kosten
veiligheid (fietsverkeer)

Verzwaring stalen val
De verzwaring van het stalen val heeft als grootste risico het onbekend zijn van de sterkte
van de bovenbouw en de eventueel benodigde aanpassingen hieraan. Hierbij valt te denken aan:
- versterken staalconstructie;
- vervangen bewegingswerk;
- verzwaren ballastconstructie.
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Hiervoor is het van belang om te kijken naar de extra belasting op het stalen val ten gevolge van de aanpassing. Op basis van het rekenmodel uit ref [16] is een snelle beschouwing
uitgevoerd op de massa per variant. Hieruit volgen de onderstaande totalen voor het eigen
gewicht. Ter vergelijking zijn de massa’s van de varianten 2a en 2b ook aangegeven.
Tabel 2.10. toename op de permanenten belastingen per variant
huidge situatie

variant 2a

variant 2a+

variant 2b

EG staalconstructie

[kN]

143

178

183

184

Rustende belasting (dek en overig)

[kN]

152

153

169

154

Totaal

[kN]

295

331

352

338

Verschil t.o.v. huidig

[kN]

Procentuele toename

0

36

57

43

0%

12%

19%

15%

Op basis van de bepaalde toename kan worden vastgesteld dat voor de varianten de toename in belastingen van maximaal 15% acceptabel is. Eventueel zijn wel aanvullende versterkingsmaatregelen benodigd in de bovenbouw van de constructie.
Variant 2a+ geeft een hogere verzwaring en heeft daarom de grootste risico’s op eventuele
maatregelen in de bovenbouw. De post kosten risico’s wordt hierom voor variant 2a+ opgehoogd naar 25%, tevens wordt verwezen naar hoofdstuk 4.2.
Versterking betondek
Voor de versterking van het betondek wordt de oplossing zoals aangegeven in variant 2a
aangepast naar een nieuw aan te brengen betondek. Voor deze verbreding van het fietsdek wordt onder het fietsdek een extra ondersteuning voorzien.
De aspecten veiligheid, esthetica (ruimtelijke inpasbaarheid) en kosten komen in de afweging van variant 2a+ aan bod en worden in hoofdstuk 3 besproken.
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3.

AFWEGING

3.1.

Beoordeling
De variant wordt beoordeeld op de aspecten die ook meegenomen zijn in de variantenstudie, hiervoor wordt verwezen naar referentie [18].

3.2.

Toelichting beoordeling variant 2a+
Verkeersveiligheid langzaamverkeer
De verkeersveiligheid voor fietsers wordt ten opzichte van variant 2a verbeterd. De slinger
in het fietspad blijft echter aanwezig. Gezien de breedte van 2,5meter is dit minder bezwaarlijk als in variant 2a. De situatie is ten opzichte van variant 2b iets ongunstiger. Variant 2b gaat uit van een vrijliggend fietspad (doorzetting van de toeleidende fietspaden),
terwijl in variant 2a+ dit niet het geval is. De score toekenning wordt echter goed.
Verkeersveiligheid gemotoriseerd verkeer
Score en beoordeling gelijk aan variant 2a (voldoende)
Levensduur
Score en beoordeling gelijk aan variant 2a (neutraal)
(As)lastbeperking
Score en beoordeling gelijk aan variant 2a (voldoende)
Levensduur
Score en beoordeling gelijk aan variant 2a (goed)
Ruimtelijke inpasbaarheid
Vanuit esthetisch oogpunt wordt de constructie onaantrekkelijk. Kostenverhogende maatregelen kunnen er voor zorgen dat de constructie esthetisch wordt uitgevoerd (denk hierbij
bijvoorbeeld aan een uit het zicht ontrekken van de ondersteuningsconstructie door een
voorzetwand).
De aanpassingen aan de aanbruggen zullen meer impact hebben en er zal meer aandacht
geschonken moeten worden aan eventuele gewenste esthetische aankleding van de brug.
Voor de score toekenning wordt er echter geen verschil gemaakt met variant 2a (neutraal).
Onzekerheden bestaande constructie
Score en beoordeling gelijk aan variant 2b (neutraal).
Risico’s in uitvoering
Score en beoordeling gelijk aan 2a / 2b (onvoldoende)
Kosten
De globale realisatiekosten van de beschreven varianten zijn geraamd op basis van schetsen en hoeveelheden, waarbij de hoofdposten van constructiedelen zijn beschouwt (prijspeil 1 oktober 2013). Uitgangspunt is een gecombineerde uitvoering van wegreconstructie
en brug. In de kostenramingen zijn alleen de realisatiekosten van de brug (inclusief aanlandingen met taluds) opgenomen.
Hieruit volgen de kosten zoals weergegeven in onderstaande tabel waarin ook duidelijk
wordt wanneer welke kosten verwacht kunnen worden.
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Tabel 3.1. Uitgaven uitgezet loop der jaren
variant

uitgave

variant 2a+

2015

GO

EUR 700.000,--

VB/VS

EUR 467.500,--

NB

-

2030

2035

2045

2015-2115
RO

3.850.000,--

GO: groot onderhoud, VB: kosten verbreding dek, VB+VS: kosten verbreiding en versterking dek, NB: nieuwbouw
brug, RO: regulier onderhoud

Bij de beoordeling van de kosten wordt rekening gehouden met het uitstellen van de investering (afhankelijk van de variant). Dit houdt in dat voor een uitgave in de toekomst er op dit
moment een lager bedrag gereserveerd hoeft te worden. Hierbij wordt gewerkt met een
discontovoet van 2,5 % en 5,5 %.
In bijlage I is een overzicht gegeven van de kosten waarbij de beheer- en onderhoudskosten van de brug nader zijn gespecificeerd. De realisatiekosten voor de versterkingsmaatregelen en de verbredingsmaatregelen van de variant 2a+ zijn opgenomen in bijlage II. Aan
de hand van een kostenanalyse is vervolgens bepaald welke reservering nu gemaakt moet
worden om de variant 100 jaar in stand te houden, zoals weergegeven is middels de netto
contante waarde in onderstaande tabel. De gemiddelde waarde tussen 2,5 % en 5,5 % is
aangehouden. Het meenemen van de discontovoet wordt gedaan om het aspect tijd te mee
te wegen in een variantenstudie.
Of daadwerkelijk de netto contante waarde gereserveerd/aanwezig is in de portemonnee van de investeerder is aan de investeerder!
Tabel 3.2. Score kosten in vergelijking met de maximale
kosten

netto contante

netto contante

waarde bij 2,5 %

waarde bij 5,5 %

percentage
netto contante

t.o.v. max.

score

waarde gem.

variant 2a+

EUR 9.562.296,--

EUR 4.680.477,--

EUR 2.777.543,--

EUR 3.729.009,--

73 %

goed

variant 3

EUR 8.629.000,--

EUR 5.524.000,--

EUR 4.638.000,--

EUR 5.081.000,--

100 %

slecht

De beoordeling is als volgt, de laagste waarde scoort ‘goed’ en de hoogste waarde scoort
‘slecht’. De tussen gelegen waarden worden rechtlijnig geïnterpoleerd.
Tabel 3.3. bepaling score toekenning
percentage van tot

score toekenning

69 %

-

75 %

goed

75 %

-

81 %

voldoende

81 %

-

88 %

neutraal

88 %

-

94 %

onvoldoende

94 %

-

100 %

slecht
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3.3.

Beoordelingsmatrix
Op basis van bovenstaande beoordelingen is de matrix ingevuld.
Tabel 3.4. Beoordelingsmatrix variant 2a+
nr.

aspect

weegfactor

beoordeling

1
2

verkeersveiligheid langzaam verkeer

90

verkeersveiligheid gemotoriseerd verkeer

70

3

vergroting doorvaartprofiel

40

4

(as)lastbeperkingen

75

5

levensduur

65

6

ruimtelijke inpasbaarheid

40

7

onzekerheden bestaande constructie

70

8

inschatting uitvoeringsrisico’s

50

kosten (totale investeringskosten lange termijn, incl.

90

++
+
o
+
++
o
o
++

9

punten
450
280
120
300
325
120
210
100
450

nieuwe brug na einde levensduur huidige brug)

De scores van de varianten zijn dan als volgt (bij een maximaal te halen score van 100 %):
- variant 0
70,2 %
- variant 1a
66,3 %
- variant 1b
68,3 %
- variant 2a
76,8 %
- variant 2a+
79,3 %
- variant 2b
83,6 %
- variant 3
83,4 %
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4.

CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN

4.1.

Variant 2a+
Variant 2a+ scoort beter dan variant 2a, echter lager dan 2b. De kosten van 2a+ liggen tussen 2a en 2b in. Ten aanzien van de technische haalbaarheid zullen ten aanzien van het
betonnen dek meer maatregelen genomen moeten worden ten opzichte van variant 2a,
echter zonder echt grote risico’s. Ten aanzien van het stalen val is de toename in belastingen net wat hoger dan bij variant 2b. De risico’s op de bovenbouw blijven dan ongeveer gelijk en zijn dus niet onderscheidend (reeds meegenomen in een hogere toeslag op het percentage risico’s).
Variant 2a+ is een realistische en constructief haalbare constructie.

4.2.

Uitwerken variant
Indien gekozen wordt voor een verbouw en versterkingsvariant (2a, 2a+ of 2b) zullen om te
komen tot een VO / DO de onzekerheden in de constructie onderzocht moeten worden.
Bij deze nadere detaillering dienen vooral de risico’s te worden onderzocht en uitgewerkt.
Dit dient zich dan te richten op zowel de bovenbouw, bewegingswerken en de fundatie van
de brug. Hiervoor is het nodig dat randvoorwaarden zoals de gewenste breedte van het
fietspad, maar ook de esthetische invulling van eventuele versterkingsmaatregelen worden
meegenomen.
Aanvullend onderzoek naar de wapeningsconfiguratie in het dek is ook van belang om de
sterkte van de randligger vast te leggen en de benodigde versterkingsmaatregelen in het
dek uit te kunnen werken.
Opmerkingen
De uitwerking van de variant 2 in twee subvarianten (minimale en optimale verbreding) is
meegenomen om de opdrachtgever te laten zien welke mogelijkheden er zijn voor de verbreding van de brug. Binnen de oplossingsrichtingen kunnen ook combinaties van verbredingsmaatregelen worden uitgewerkt (uit 2a/2b). Voor variant 2a is nu de minimale en
maximale oplossing uitgewerkt (2a = minimale breedte, 2a+ = maximale breedte).
De risico’s aanwezig in de bovenbouw kunnen er toe leiden dat de maximale breedte uiteindelijk toch niet realiseerbaar blijkt of een veel grotere kostenpost oplevert dan nu voorzien. Denk hierbij aan het compleet moeten vervangen van de bovenbouw als gevolg van
de belastingtoename in het dek. Gezien de belastingtoename in het dek geldt dit voor zowel 2a+ als voor 2b. In dat geval kan in beide varianten terug geschakeld worden naar een
kleinere breedte die nog realistisch is zodat de complete bovenbouw niet vervangen hoeft
te worden.

Deze tekst laten staan i.v.m. laatste pagina berekening; wordt niet geprint
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