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 Datum 20 november 2014 

Geachte heer , Beste , 

 

Op de vraag wat de effecten zijn van het straks aanbrengen van het gewicht van de 

spoorconstructie op kunstwerk B2 volgt hieronder een technische beschouwing, waarbij gebruik 

is gemaakt van alle ons ter beschikkingstaande gegevens van betreffende kunstwerk. 

 

Uitgangspunt is kunstwerk B2, stramien 4 t/m 34a. 

 

Er zijn twee afwijkende overspanningen binnen het viaduct: 

1. Bleekstraat en Albatrosstraat lmax= 23,3m (stramien 24,0m) bestaande uit balkliggers en 
druklaag; 

2. Rest viaduct lmax= 16,1m (stramien 16,7m) bestaande uit balkliggers en drukvullaag. 
 

Er is gebruik gemaakt van de laatste versie van de berekeningen van de prefab leverancier: 

1. BER-HOV-0405 versie B stramien 4-5 en 20-21; 
2. BER-HOV-0391 versie B stramien 21 t/m 34a. 

 

Ad1: 

Op pagina 9 is een spoorconstructie van 25cm meegenomen in de rustende belasting. Op pagina 

20 is aangegeven dat de toog (zeeg) 30mm is bij de rustende belasting T= 60dagen, geldend bij 

een veldligger. Dit is dus de toog na aanbrengen spoorconstructie (eindsituatie). 

 

Om te komen tot de toog na storten druklaag zijn en voor het aanbrengen van de spoorconstructie 

(huidige situatie) zijn de volgende berekeningen uitgevoerd (terugrekenen): 

a. Met een uitvulling van 25cm met bijbehorende belasting van 6,25kN/m2; 
b. Met een uitvulling van 23,6cm (minimum C30-SZE-KA-1400027 3 juli 2014) met 

bijbehorende belasting van 5,9kN/m2; 
c. Met een uitvulling van 21cm (minimum C30-SZE-KA-1400027 3 juli 2014) met 

bijbehorende belasting van 5,25kN/m2. 
 

zeeg= (5 x q x l
4
)/ (384 x E x Iong), E= 38,5 x 10

6
kN/m

2
, Iong= 0,100120m

4 
(samengestelde 

constructie). 

Dit levert een afname van de toog op van 6mm bij a, bij b van 5,5 mm en bij c van 5mm. 

Daarmee komt de nu (voor aanbrengen spoorconstructie) aanwezige toog bij a uit op 36 mm, bij 

b op 35,5 mm en bij c op 35mm. 
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Ad2: 

Op pagina 15 is expliciet aangegeven dat de toog 34mm bij een veldligger bedraagt na 

aanbrengen drukvullaag, dus voor aanbrengen van spoorconstructie (huidige situatie)(anders dan 

bij ad1). 

 

Iong= 0,025262m
4
 (samengestelde constructie). 

 

Bij aanbrengen van de spoorconstructie 25cm wordt hier op 5,5mm afnemende zeeg gerekend.  

Daarmee neemt de toog af tot 28,5mm. 

 

Conclusies m.b.t. extra doorbuigen liggers a.g.v. aanbrengen van de spoorconstructie: 

 Het later aanbrengen van de spoorconstructie zal een extra doorbuiging (vermindering 

van de toog) veroorzaken van 5 tot 6 mm. Deze waarde kan dus in mindering worden 

gebracht op de huidige afwijking in de hoogte waardoor de maximale afwijking 12 mm 

(gemeten) – 5 mm = 7 mm bedraagt. 

De resterende afwijking kan in de spoorconstructie worden gecompenseerd, zie onze 

adviesnota C30-SZE-KA-1400027, d.d. 8 juli 2014. 

 De aangegeven togen zullen in de loop van tijd orde grootte 5 mm afnemen vanwege 

kruip in het beton. Deze extra doorbuiging treedt echter, zoals gezegd niet direct op, 

maar treedt op gedurende de levensduur van het kunstwerk.  

M.b.t. de discussie inzake het verticale alignement kan met deze waarde geen rekening 

worden gehouden. 

 

Toleranties: 

Zoals al eerder gecommuniceerd, gelden de volgende toleranties: 

Prefabliggers: 11mm (NEN 2889). Leveranciers houden vaak strengere toleranties aan. Deze 

afwijking zou in de drukvullaag weggewerkt kunnen worden; 

Bij in situ beton wordt een afwijking van 10 mm acceptabel geacht (NEN EN 13672).  

 

Mochten er nog vragen zijn willen wij deze graag mondeling toelichten. 

 

 

ing.  

Senior Projectleider/Senior Consultant 

 Kopie aan  

 


