
meer uit zo’n 5 % wigzetting (de slip van de 
voorspankabels die optreedt bij het vastzetten 
ervan) en uit verliezen door wrijving van de 
kabels, die ontstaat doordat de liggers zich 
niet allemaal op gelijke hoogte bevinden. 
‘Deze verspringing in hoogte van de liggers is 
noodzakelijk omdat het wegdek voor de af
voer van regenwater moet aflopen. Waar
schijnlijk is 
destijds bij het 
berekenen van 
de gewenste 
voorspanning 
geen rekening 
gehouden met 
dit wrijvingsverlies.’ Daarnaast vraagt Schaafs
ma zich af of het verkeer dat door het dunne 
wegdek praktisch over de kabels rijdt, ook in
vloed heeft op de voorspanning. ‘Over dit ver
schijnsel is eigenlijk niets bekend, maar we 
sluiten niet uit dat het een rol speelt.’

Na ongeveer een uur praten komt Schaafs
ma met een pikant detail. ‘Er zijn al eerder 
brokken van 50 bij 50 cm uit de brug geval

ren. ‘Er treden in de loop der tijd altijd verlie
zen op waarvan de oorzaak ligt in krimp en 
kruip van het beton en in verschijnselen als 
spanningsrelaxatie in de voorspankabels’, zegt 
Schaafsma. ‘Deze effecten zijn goed voor een 
verlies van ongeveer 15 % van de voorspan
ning.’ Een andere oorzaak is volgens Schaafs
ma gerelateerd aan de constructiewijze in 
combinatie met de volgorde waarin de trek
kabels zijn aangespannen. ‘De kabels die door 
de dwarsdragers en de liggers gaan, zijn 
ruimschoots eerder aangetrokken dan de ka
bels door de tussenstorts en de liggers. De 
dwarsdragers waren op het moment van voor
spannen van de tussenstorts dus al samen
gedrukt en belemmeren de liggers bij het 
vastklemmen van de tussenstorts. De voor de 
tussenstorts bestemde voorspanning ver
dwijnt zo voor 15 % in de dwarsdragers.’ De 
aansluitingen tussen de tussenstorts en de 
liggers zijn zodoende de meest kritische pun
ten van de constructie.

De laatste 20 % van de verdwenen voor
spanning bestaat volgens Schaafsma onder 

Volgens Schaafsma is de klemtechniek van  
de Hollandse Brug toentertijd wel bij meer 
constructies in Nederland toegepast. ‘De Hol
landse Brug is echter uitzonderlijk omdat de 
overspanning van de tussenstort die hier  
2,61 m bedraagt, aanzienlijk groter is dan bij 
de andere bruggen.’

ALARMBELLEN
De alarmbellen over de staat van de 

 Hollandse Brug gingen bij Rijkswaterstaat 
rinkelen toen TNO in januari vanwege de 
 toegenomen verkeersbelasting metingen ver
richtte om de betonspanning te bepalen. ‘Aan 
de hand van de meetresultaten hebben we be
rekend dat de voorspanning in de constructie 
met maar liefst 50 % is teruggelopen’, geeft 
Schaafsma aan. ‘Dat levert een gevaarlijke 
 situatie op, want bij zware belasting kunnen 
grote stukken van de tussenstorts uit de brug 
vallen. Vandaar het besluit om al het vracht
verkeer te weren.’

Rijkswaterstaat wijt het afnemen van de 
voorspanning aan een combinatie van facto

Het gebeurt niet vaak dat Rijks-
waterstaat een kunstwerk afsluit omdat het 
niet meer deugt, maar sinds 27 april is de A6 
ter hoogte van de Hollandse Brug dicht voor 
vrachtverkeer. De vele duizenden vrachtwa
gens die deze verbinding tussen NoordHol
land en Flevoland dagelijks passeren, kunnen 

volgens de rijks
dienst gaten in 
het wegdek ver
oorzaken. De 
transportbedrij
ven die veel ge
bruikmaken van 
de brug, schat

ten dat de geleden schade oploopt tot 160 000 
euro per dag.

Rijkswaterstaat baseerde deze stevige be
slissing op de constructiemethode en de te
ruggelopen spanning in het beton. Ir. Dick 
Schaafsma, specialist Betonconstructies van 
Rijkswaterstaat, geeft tekst en uitleg in de keet 
naast de brug. ‘Het ontwerp van de Hollandse 
Brug is zeer kritisch te noemen. De redenen 
waarom de constructeurs toentertijd de gren
zen opzochten om een zo slank mogelijke 
brug te bouwen, zijn nu natuurlijk moeilijk  
te achterhalen. Enerzijds spreekt er een zeke
re ambitie uit om de mogelijkheden van be
ton te laten zien, anderzijds bespaart deze 
manier van construeren veel materiaal. Het 
kostenaspect heeft dus ongetwijfeld ook een 
rol gespeeld.’

RAAMWERK
De constructie van de Hollandse Brug be

staat uit een raamwerk van liggers met daar
tussen dwarsdragers, dat op een zestal pijlers 
rust. In de dwarsrichting van de brug zijn door 
de liggers en dwarsdragers kabels gespannen 

ton, de tussenstort, lopen kabels die 
het materiaal voorspannen en tus
sen de liggers vastklemmen. ‘Direct 
over dit gesloten raamwerk ligt het 
asfalt’, zegt Schaafsma. Dankzij de 
klemtechniek was het mogelijk om 
zo’n slanke brug te ontwerpen, des
tijds een knap staaltje constructieve 
vernieuwing.

Tegenwoordig werkt Rijkswater
staat niet meer met tussenstorts, 
maar plaatst bovenop het open 
raamwerk een laag beton met asfalt. 

die het beton samendrukken. Dit voorspannen 
is een veelgebruikte techniek om te zorgen dat 
beton beter bestand is tegen trekkrachten die 
kunnen ontstaan door het eigen gewicht of 
door externe belastingen. De dwarsvoorspan
ning in het raamwerk van de Hollandse brug 
heeft echter nog een tweede functie: het levert 
ook de klemkracht die de dwarsdragers op 
hun plaats tussen de liggers houdt. Een dwars
drager ondervindt dus verder geen steun door 
oplegging of van wapening.

Tussen de vakken van het raamwerk is be
ton gestort voor het wegdek. Ook door dit be
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‘Er zijn al eerder 
brokken van  

50 bij 50 cm uit het 
wegdek gevallen’

De Hollandse Brug is afgesloten voor 
vrachtwagens omdat die volgens 

Rijkswaterstaat betonbrokken uit het 
 wegdek kunnen rijden.

VERBOD VOOR VRACHTVERKEER OP HOLLANDSE BRUG VOORBARIG

Panieksluiting

tekst ing. sander terbruggen

FOtO sander terBruggen
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‘De voorspanning in 
de constructie is met 
50 % teruggelopen’

De Hollandse Brug, die Noord-Holland met Flevoland 
verbindt, is eind jaren zestig gebouwd.

FOtO riJKsWaterstaat

De HollanDse Brug, onDerDeel van De a6 tussen amsterDam en almere, is sinDs einD april afgesloten voor 

vracHtwagens, omDat De constructie niet volDoet aan De veiligHeiDseisen. De voorspanning, Die De Brug sterk 

maakt, is volgens rijkswaterstaat met De Helft afgenomen. De metingen en De Berekeningen waarop Deze conclusie 

is geBaseerD, Blijken ecHter onnauwkeurig en onvolleDig. Het voorspanningsverlies is minDer groot en BovenDien 

al tientallen jaren aanwezig.



past dan de liggers en de dwarsdragers. Bij 
een stijgende temperatuur wordt dan een te 
hoge drukspanning in de tussenstorts ge
meten, bij een dalende temperatuur een te 
lage. Alleen door tijdens de proefnemingen 
temperatuurmetingen in het beton van de 
verschillende constructiedelen te doen, is het 
mogelijk deze onnauwkeurigheid achteraf te 
verrekenen.’ Volgens Van der Veen kunnen 
de afwijkingen door temperatuureffecten in 
theorie oplopen tot wel 25 %.

Een ander cruciaal punt bij het bepalen 
van de drukspanning die optreedt als gevolg 
van de voorspanning, is de berekening die is 
uitgevoerd met de meetresultaten van TNO. 
Door het eigen 
gewicht en het 
gewicht van het 
asfalt buigen 
de tussenstorts 
iets door, wat 
een trekspan
ning aan de 
bolle kant en 
een drukspan
ning aan de holle kant van de betonbalk ver
oorzaakt. ‘TNO heeft de drukspanning 
gemeten aan het onderoppervlak’, zegt Van 
der Veen. ‘Daar is de trekspanning als gevolg 
van doorbuiging maximaal, waardoor de ge
meten betonspanning lager is. Bij een meting 
aan het bovenoppervlak zou juist een hogere 
spanning worden gemeten. Het gaat zodoen
de om de gemiddelde spanning, die Rijks
waterstaat, als het goed is, heeft uitgerekend.’

Verder mag het asfalt in de berekening uit
sluitend als belasting voorkomen, omdat dit 
materiaal zijn eigen gewicht niet kan dragen. 
De waarde die voor de dikte van deze laag is 
aangenomen, speelt dus ook een belangrijke 
rol. ‘Voor een nauwkeurige berekening is het 
noodzakelijk om de dikte van het asfalt op de 
plaats van de metingen te bepalen’, geeft Van 
der Veen aan. ‘De hoogteverschillen door de 
trapsgewijze verspringing en bolling van de 

liezen en wigzetting vormen geen verklaring 
voor de overige 21 %, maar volgens Van der 
Veen is dat percentage wel te herleiden tot 
 onnauwkeurigheden in de meting van TNO 
en in de berekeningen die Rijkswaterstaat 
met de resultaten heeft uitgevoerd.

‘De temperatuur in het beton kan bijvoor
beeld een grote rol spelen’, zegt Van der Veen. 
‘Als die in de week voor de metingen sterk 
aan het dalen of stijgen is, kunnen door na
ijling sterke temperatuurverschillen ontstaan 
tussen de betondelen. Het is aannemelijk dat 
het wegdek van de Hollandse Brug, bestaande 
uit de tussenstorts en het asfalt, zich aanzien
lijk sneller aan de nieuwe temperatuur aan

Bij navraag beaamt Schaafsma dat de tijd
gerelateerde verliezen en de wigzetting zijn 
 ingecalculeerd bij het construeren, en deze 
 zodoende geen verklaring vormen voor de te 
laag bevonden voorspanning. Ook geeft hij toe 
dat de meetmethode van TNO een deel van de 
voorspanning niet kan registreren omdat deze 
in de wapening zit. 

TEMPERATUUR
Van het vermeende voorspanningsverlies 

van 50 % is dus 29 % te verklaren: 15 % ver
dwijnt in de dwarsdragers, 10 % is niet ge
meten omdat het in de wapening zit, en 4 % 
is te wijten aan wrijving. Tijdgerelateerde ver

‘Er bestaat gerede 
twijfel over de 
nauwkeurigheid van 
de metingen en de 
berekeningen’

van TNO een deel van de voorspanning niet 
laten zien, omdat het in de wapening van de 
tussenstort is verdwenen. ‘Deze voorspanning 
is wel aanwezig, maar onzichtbaar in de resul
taten omdat de meetmethode van TNO alleen 
de drukspanning in het beton bepaalt.’ De 
grootte van dit deel van de voorspanning is af
hankelijk van de hoeveelheid wapening. Uit de 
tekeningen van de Hollandse Brug blijkt dat 
de wapening in de tussenstort in dwarsrich
ting uit staven van ongeveer 8 mm bestaat die 
aan de boven en onderzijde om de 250 mm in 
het beton zitten. Volgens Van der Veen ver
klaart deze wapening zo’n 10 % van het voor
spanningsverlies.

Het verlies is het grootst als slechts vanaf één 
zijde is gespannen. Als het vanaf twee kanten 
is gebeurd, dan is de afname minimaal.’ Vol
gens ing. Makoza Zulu, een externe construc
teur die sinds enige jaren is ingehuurd door 
Rijkswaterstaat, speelt de wrijving slechts een 
beperkte rol. ‘De buizen in het beton waar de 
kabels doorheen lopen, staan onder een uit
gekiende hellingshoek. Daardoor ontstaan 
geen knikken als gevolg van het trapsgewijs 
verloop van de liggers. Het dek heeft wel een 
licht dakprofiel, wat zorgt voor een beetje 
wrijvingsverlies.’ Dit bedraagt volgens eerdere 
berekeningen echter slechts 4 %.

Van der Veen denkt verder dat de metingen 

len’, laat hij weten. ‘Dat illu
streert voldoende dat de brug 
zwak is.’ Zijn collega Pim van 
Schaijk, projectmanager van 
de renovaties aan de Holland
se Brug, voegt toe: ‘Dit ge
beurde zo’n acht jaar geleden 
tijdens werkzaamheden toen 
een zogenoemde sloopnaald 
dwars door het brugdek ging. 
Het meest zorgwekkend was 
dat er niet eerst scheurtjes 
ontstonden. Het is niet nor
maal dat een brugdek breekt 
zonder zichtbare waarschu
wingen vooraf.’

INGECALCULEERD
De vraag is in hoeverre de 

conclusies van Rijkswater
staat die hebben geleid tot de 
afsluiting van de Hollandse 
Brug, terecht zijn. Dr.ir. Cor 
van der Veen, universitair 
hoofddocent Betonconstruc
ties aan de TU Delft, is be
kend met de ongebruikelijke 
constructie van de brug. Hij is 
het met Schaafsma eens dat 
door die constructie 15 % van 
de voorspanning ongewenst in de dwars
dragers verdwijnt. Echter de tijdgerelateerde 
verliezen door krimp, kruip en spannings
relaxatie, evenals het verlies door wigzetting 
zijn volgens hem gewoon ingecalculeerd: de 
kabels door de tussenstorts hadden een aan
vangsvoorspankracht van 120 %. ‘Na verloop 
van tijd komt de voorspanning vanzelf uit op 
de gewenste 100 %’, stelt hij. De tijdgerela
teerde verliezen kunnen de uitkomst van de 
meetresultaten dus niet verklaren. 

De voorspanningsverliezen door wrijving 
schat Van der Veen op maximaal 10 %. ‘De 
werkelijke waarde is sterk afhankelijk van de 
manier waarop de kabels zijn aangetrokken. 
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pijler

ligger
wegdek

tussenstort

dwarsdrager

Per veld negen liggers waartussen 
8x4 dwarsdragers en 8x3 tussenstorts.
In totaal zijn er dus 24x7=168 tussenstorts.

Voorspankabels 
klemmen 
tussenstort.

Voorspankabels 
klemmen 
dwarsdrager.

Drukspanning 
ten gevolge van 
voorspanning. 

Door eerder 
voorspannen 
dwarsdragers 
klemmen de 
liggers de 
tussenstorts 
minder 
goed.

Belasting eigen 
gewicht en
gewicht asfalt.

Uiteinden kunnen 
vrij bewegen bij 
doorbuigen.

Uiteinden kunnen niet vrij bewegen bij
doorbuigen. De vervorming die hierdoor

optreedt maakt de tussenstort naar schatting
anderhalf keer zo sterk (membraanwerking).

Belasting eigen 
gewicht en 
gewicht asfalt.

tussenstort

tussenstort

Normale buiging

Membraanwerking

Voorspankabels 
klemmen tussenstorts 
tussen liggers.

Voorspankabels 
klemmen 
dwarsdragers 
tussen liggers.

dwarsdrager

tussenstort

ligger

Brug steunt op zes pijlers,
hierdoor ontstaan zeven ‘velden’.

pijler
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De aansluitingen tussen de 
tussenstorts en de liggers 

 vormen de zwakke plek van 
de Hollandse Brug.

iLLustratie sCHWandt inFOgraPHiCs



blijft een afname van 21 % over. Die is goed te 
verklaren aan de hand van de meetonnauw
keurigheden en temperatuurinvloeden. Al met 
al had Rijkswaterstaat uitgebreider naar de 
 metingen en de berekeningen moeten kijken 
voordat de Hollandse Brug dichtging voor 
vrachtverkeer. ‘Bepaling van de grootte van de 
dwarsvoorspanning bij de aansluitingen tus
sen de tussenstorts en de liggers was voor dat 
besluit cruciaal’, stelt Van der Veen. Overigens 
is het opmerkelijk dat, als Rijkswaterstaat de 
schade met de 
sloopnaald wer
kelijk serieus 
neemt, de brug 
niet reeds acht 
jaar geleden is af
gesloten. Volgens 
Van der Veen zegt 
het incident met de sloopnaald echter weinig. 
‘Die machine is gemaakt om te slopen en heeft 
zijn werk goed gedaan’, stelt hij eenvoudig. 

Daar komt bij dat een verborgen draag
kracht in de constructie mogelijk een grote rol 
speelt: de membraanwerking. Deze werking 
zorgt voor verborgen sterkte in een betonbalk 
die aan weerszijden is ingeklemd en daardoor 
in horizontale richting niet kan vervormen, zo
als juist bij de ongebruikelijke constructie van 
de Hollandse Brug het geval is. ‘Membraan
werking kan een betonbalk tot een factor acht 
versterken’, geeft Van der Veen aan. ‘Deze 
kracht heeft geen invloed op de klemkracht  
die een tussenstort vasthoudt tussen de liggers, 
maar vergroot wel de draagkracht van de tus
senstort zelf waardoor er minder snel gaten 
ontstaan.’ Schaafsma werpt echter tegen dat 
deze waarden kloppen voor een balk met een 
verhouding tussen dikte en lengte van 1:2, 
maar dat die voor de Hollandse Brug 1:20 is. 
‘Daardoor is dit effect nauwelijks aanwezig.’ 
Van der Veen schat echter in dat de verhou
ding van 1:20 nog steeds goed is voor een ver
sterking van de tussenstort met een factor 
anderhalf.

keurig zijn, heeft TNO overigens vooraf aan 
Rijkswaterstaat laten weten. ‘Een te verwach
ten gemeten rek van 66 à 100 µm per meter 
met een meetnauwkeurigheid van ongeveer 
10 µm per meter resulteert in een vrij on
nauwkeurige meting’, aldus het door TNO 
 opgestelde rapport. Van der Veen voegt daar 
aan toe: ‘Omdat de werkelijk gemeten rek in 
dwarsrichting in vier van de vijf metingen veel 
lager was dan de verwacht 66 à 100 µm, loopt 
de meetonnauwkeurigheid op tot 20 à 30 % 
van de gemeten waarde.’

FATAAL
Uiteindelijk blijkt dat van de 50 % volgens 

Rijkswaterstaat verdwenen voorspanning 15 % 
onbedoeld in de dwarsdragers is terechtge
komen. Dit is echter vanaf het begin al zo ge
weest. Hetzelfde geldt voor het door wrijving 
veroorzaakte verlies van 4 %. Als het ontbre
ken van deze 19 % voorspanning al fatale ge
volgen zou hebben, had de brug nooit mogen 
worden geopend. Na aftrek van de 10 % voor
spanning in de wapening die niet is gemeten, 

liggers zijn opgevuld met asfalt. Hierdoor zijn 
grote verschillen in asfaltdikte te verwachten.’

Het rapport van TNO maakt geen melding 
van temperatuurmetingen in het beton van de 
liggers, dwarsdragers of de tussenstorts. In 
geen van de berekeningen van Rijkswaterstaat 
is het effect van verhinderde betonvervormin
gen door temperatuureffecten meegenomen. 
Via het KNMI is echter gemakkelijk te achter
halen dat het in de loop van de week voor de 
metingen op 25 en 26 januari kouder werd, en 
dat het tijdens de metingen voor een deel van 
de tijd vroor. Sterker nog, rond de dagen van de 
metingen zijn de laagste temperaturen van dit 
jaar gemeten: 4 en 5 °C. Het is dus goed mo
gelijk dat de tussenstorts tijdens de metingen 
al verder afgekoeld waren dan de dwarsdragers 
en liggers. Dit resulteert volgens Van der Veen 
in het meten van een te lage betonspanning. 
Navraag bij TNO over de metingen levert wei
nig op. ‘Wij hebben alleen de spanningen aan 
de oppervlakte gemeten’, zegt ir. Gerrie Diete
ren van afdeling Civiele Infrastructuur van 
TNO. ‘De rest moet Rijkswaterstaat in de ver
werking van de meetresultaten meenemen.’

Voor de berekening van de werkelijke beton
spanning is Rijkswaterstaat uitgegaan van een 
asfaltdikte van 12 cm. Deze inschatting is ge
baseerd op metingen uit 2004. In een eerder 
gesprek gaf Schaafsma echter aan dat de dikte 
varieerde tussen 15 en 35 cm. Het blijkt dat het 
asfalt dit jaar, na het onderzoek van TNO, wel 
opnieuw is gemeten. ‘De resultaten zijn nog 
niet verwerkt’, geeft constructeur Zulu aan, 
‘maar de resultaten variëren tussen 89 en  
145 mm.’ De locaties van deze metingen zijn 
volgens hem echter nog niet duidelijk en niet 
gebonden aan de plaatsen van de TNOmetin
gen.

Beide onzekerheden waren gemakkelijk te 
ondervangen geweest door de asfaltdikte en de 
temperatuur in het beton te meten. ‘Er bestaat 
nu in elk geval gerede twijfel over de nauwkeu
righeid van de berekeningen en de metingen’, 
vindt Van der Veen. Dat de metingen onnauw
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‘Membraanwerking 
kan een betonbalk 
tot een factor acht 
versterken’

De gemiddelde dagtemperaturen van 19 tot en met 26 januari 2007 in graden Celsius, 
zoals gemeten in De Bilt.

iLLustratie de ingenieur/BrOn KnMi

Een overzicht van de belangrijkste factoren in de discussie over de conditie van de 
Hollandse Brug.

FACTOR

dwarsdragers

krimp en spanningsrelaxatie

wigzetting

wrijving

wapening

meetonnauwkeurigheid

onnauwkeurigheid door weer

membraanspanning

incident sloopnaald

CONTRA

15 % verlies voorspanning

ingecalculeerd

ingecalculeerd

4 % verlies voorspanning

10 % verlies voorspanning

20-30 % gemeten waarde

tot 25 % gemeten waarde

geschat op een factor 1,5

niet beschouwen als indicatie

RIJKSWATERSTAAT

15 % verlies voorspanning

15 % verlies voorspanning

5 % verlies voorspanning

max. 15 % verlies voorspanning

weinig verlies voorspanning

–

verwaarloosbaar

verwaarloosbaar

indicatie brug zwak

De schade die de sloopnaald acht jaar 
geleden heeft aangericht, bevindt zich 
op de zwakke plek van de brug: de aan-
sluiting tussen tussenstort en ligger.

FOtO sander terBruggen




