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Ruimte-intensivering op de Bommelse brug -
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Dit boekwerk vormt het bouwtechnisch en constructief verslag van het afstudeerproject "T ransChange: ruimte intensivering op de Bomme/se brug" 

Werkwijze 
Eerst wordt er algemeen ingegaan om de problematiek van geluid. Er wordt een onderzoek gedaan naar diverse gevelsystemen en een materiaalstudie naar 
geluidswerende en reducerende materialen . Aon de hand door val onlwerp ik de gevel van de vergaderruimte 

Vervolgens word! de bestaande constructie geanalyseerd, en worden er uitgangspunten geformuleerd voor de vervolg bebouwing . Daarna word! er in he! kort een 
conslructie overzicht geschetst over de nieuwbouw. 

Het ontwerp gedeelte maakt geen onderdeel uit van dit boekwerk. Er is een speciaal ontwerp verslag geschreven waar de het hele ontwerpproces wordt 
beschreven. 
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Lokaties longs de snelweg zijn enorm geluidsbelastend. Vaak is de afstand te klein om het geluidniveau door 
middel van schermen of gronddammen te verlagen. Moor als men deze oplossingen kan toepassen zijn er aan 
aantal factoren die in acht genomen moeten worden: 

• Positie van het scherm tov het object; 

• Aard van het geluid; 
• Weerkaatsingsfactor van het scherm. 

Voor bestaande bebouwing zijndit goede oplossingen om het geluid te reduceren. Moor als men kiest voor 
nieuwbouw, ben ik van mening dot men een geluidswerende gevel moet ontwerpen die niet alleen aan de eisen 
van heden dog voldoet moor ook aan de verwachting van de toekomst. 

In 1991 heeft de gemeente Zaltbommel onderzocht wot het verwachte geluidsniveau in 2007 zou zijn op 
verschillende plaatsen longs de A2 . 

De afstand tussen de Bommelse brug en de Martinus Nijhoff brug bedraagt gemiddeld 34m. De geluidsbelasting 
kan berekend worden met de rekenschijf prognose verkeerslawaai I ontwerp van HJ van Zuylen. Uit bovenstaand 
onderzoek kunnen de volgende gegevens gedestilleerd worden : 

• Vrachtverkeer 15%; 

• lntensiteit van 3500 voertuigen per uur; 

• Waarnemingshoogte van l ,5m; 

• Afstand ca. 35m. 

Vn·k-••r•••c•v•n• 2007 'llaardanburs 

nr wo1v•k V et11aal- daa: naoht nacht is 11aa.ta:ov•nd 
(lv> inten•. Q(l· .. ) QC.av) Q(aT) 

::e= ::::::::::::a::::=::::::::; === :i =: = = = ==== = =: = = = = == == =:::: =:: :;::; = :: == =: = 
I Doll-W "burg U5 5J400 3384 841 '74 . Z 70 . 5 88 . l 
Z W"burs-Dell 115 51300 JZJZ 818 455.5 87 . 7 9Z.3 
3 115 51100 JZ57 azo <58 . 1 S8 . 2 113.1 
4 115 49000 3087 588 •35 . 1 tH . 7 88 . 2 
5 W"burg-Z"baoo•l 115 57400 3818 689 509 . 7 H . 8 103 . l 

8 Z "bo•m•l-W ·burs 115 55800 3515 670 485 . 5 73 . 7 100 . 4 
1 Atrit Ii W'buri&' 70 1700 107 zo 15 . l 2. 2 3. I 
8 Oprit Ii W "bur1 70 Z300 145 Z8 zo .• 3.0 • . 1 
9 Oprit Z W ' bura: 70 5700 359 68 50 . 8 7 .5 10.3 

10 Atrit Z W 'burl 70 8800 4Z8 82 60.4 9 . 0 12 .~ 

11 lhard11nbur1 50 10000 830 120 88.8 13. 2 18.0 
11 50 10000 830 110 88.8 13 . 2 18.0 
13 W'bura:-Tuil 80 9200 580 110 97. z 9 . 8 4.4 
14 Achterwe1 50 8000 504 88 71. 0 10. s 14.4 

Oo de we11vakkan bodr••lt d• u.ur1nten.31teit overd&C (07-19 uur) 
8 . l: on '• nacht• (23-07 i.iur) l.2 X va..n de 11t11aalinten•lteit. D• 
ve-rdelln1 naar aotorvoertl.ll.c•n bedn.aa:t · o na.ohta C••ata:ovend) • 
lioht. notorvoertuU•n 71 X, •1'1de1.z:ware 11 % •n 
.z:wa.r• aot.orvo•r tu iren 1) X. Voor v•avak W · bu ra-Tu.1 l bedra .. t de 
uurint.•n•iteit ove.rdar (07-1.9uur) tl,JX en · • nacl'lt.:11 ( Z3-07uur) 0,9X 
van d• •t•aal lnt•n• lte 1 t . Oe verde l ina n aar •otorvoertu ta:•n 
bed.raa.a:t · :ii naol'lt• <•••tl•vend): li.cht• aotorvoertuie:•n 88X, 
aiddelzware 8% en zwar• 11otorvoertu i 1en 4% . 



Dit komt neer op een geluidsbelosting van 78,5 dB(o)von de Rijksweg A2 . Moor de Bommelse brug ligt niet o lleen longs de snelweg moor ook longs het spoor. De 
posserende treinen moken ook een enorme herrie. 

De spoorbrug ligt op een ofstond van ca. 50m van de Bommelse brug. Uit contacten met de Nederlandse Spoorwegen bleek dot er een geluidsbelasting van wel 70 
dB(a) op de gevel kan komen. 

Kortom het geluidsniveau is erg hoog. Enerzijds door de constonte belasting van de snelweg onderzijds door de periodieke belasting van de spoorbrug. 
Martinus Nijhoffbrug Bommelsebrug Spoorbrug 

78.5 dB(A) 70 dB(A) 

83 .2 dB(A) 70 dBIAl 

Zoo ls ik al eerder aan gaf bouw je niet voor vandoag moor voor morgen. Daarom go ik uit van een gevelbelasting van 85 dB(o). 

Eisen 

De eisen die gesteld warden oan geluid, warden geregeld in de wet geluidshinder en in het bouwbesluit. Deze stellen een maximum eis van 40 dB(o) geluidsbelasting 
op de gevel. Dit betekent dus dot de gevel (85-40) 45 d(B)a moet tegenhouden . 

De vergaderruimtes zie ik als zelfstandige elementen welke de ene keer in de ruimte hangen en de ander keer buiten. Dit betekent dot ik de gevel minimaol een 
geluidsreductie van 45 d(B)a moet hebben. 

Ver moeten de ruimtes "semi" transparant warden uitgevoerd, zodot de gebruikers deelnemer zijn van het gebouw en zij de constructie constant ervaren. Met deze 
wetenschap volt een massieve wand met mosso al of en wordt er snel gedacht aan een 2de huidgevel of klimaotgevel. 
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Gevelonderzoek 

T raditionele vliesgevel 

ge>l<>4en oubbelglu _ . ..... __ ......., __ 
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• !radition&le gevel 

Deze gevel bestaat uit een enkele glaspui of gevelpanelen die een passieve 
scheidi ngsconstructie vormen zonder klimatologische reguleringsfunctie. Kort 
gezegd: de gevel werkt niet mee aan het vormen van een binnenklimaat. 
Vanwege de hoge geluidsbelasting en de uitgangspunten is deze gevel dus niet 
toepasbaar op dit project. Door de lichte constructiedelen dringt het 
verkeerslawaai makkelijk het vertrek binnen. 

Klimaatgevel 

klimaatf ayade 

Deze gesloten klimaatfa<;ade bestaat uit een helderglasgevel met een 
afgezogen binnenspouw en een enkel glaspui of geveldelen aan de 
binnenzijde. Hiermee wordt de invloed van het buitenklimaat op het 
binnenklimaat zoveel mogelijk verkleind. Dit komt ten goede aan de efficientie 
van de klimaatinstallatie en tevens kan de warmte van de afgezogen lucht 
benut warden voor het voorwarmen van de frisse aangezogen ventilatielucht. 
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T weede huid frn;ade 

. / 
l ..•• , .. /"' 

tweedehuidlayade 

Hierbii is de enkelglashuid op spouwafstand aan de buitenzijde van het 
gebouw aangebracht (andere materialen zijn ook mogelijk). In de spouw komt 
een zonreguleringsinstallatie. Deze spouw wordt met buitenlucht geventileerd. 
Voor natuurlijke ventilatie zijn er in de isolerende binnengevel opengaande 
ramen geplaatst. De tweede huis fac;ade is er op ontworpen om het 
buitenklimaat aanbod zo goed mogelijk te benutten, dus gebruik te maken van 
duurzame energie waarbij de klimaatinstallatie dient als hulpbron. 

Deze gevel is in verband met de geluidsbelasting niet te gebruiken omdat met 
de le openen ramen de geluidsintensiteit binnen veel le hoog zou worden. 

Trippelhuid fac;ade 

otnkelgl.u 
bu-CeonJ• . 

•• ,.> 

atzu~ Ma.r ~allatiie 

i 

tripelklimaattayade De 

tripelhuid fac;ade verschilt alleen van de tweedehuid fac;ade in de toepassing 
van een screendoek aan de binnenzijde van het gebouw waardoor er een 
dubbele spouw ontstaat. Het voordeel van deze gevel is dot er nog energie
efficienter kan worden gehandeld door de dubbele spouw en per 
kantoorvertrek beter op de behoefte aan zontoetreding, warmte enz. kan 
worden ingespeeld. 

Weer vormt de geluidbelasting het struikelblok voor het toepassen op het 
project De Bommelsebrug . Door de toevoer sleuven in de gevel voor 
ventilatielucht komt teveel lawaai door de gevel het vertrek in. Deze gevel is 
wederom niet toepasbaa r. 
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Om een goed binnenklimaat te krijgen heb ik gekozen om het principe van een klimaatgevel toe te possen. Nu is de vraag welke materialen ik wil goon toepossen. 
Doorvoor heb ik kenmerken van een oontal materialen bestudeert. 

Moteriolen studie 

Voor het weren van geluid worden heel veel verschillende materialen gebruikt om of te dichten, te isoleren (d.m.v. verzwaren e.d .), te dempen of te absorberen. 
Hieronder geef ik een lijst van de meest toegepaste moteriolen die wel, en van de materialen die niet helpen, met waar nodig aanvullende informatie. Glas is apart 
onderzocht. 

Afdichtingsbond en -profiel. Gemookt voor tochtwering bij deuren en ramen, kon in veel gevallen ook geluidlekken dichten, mits zorgvuldig aangebracht. Alie 
opencellige soorten tochtwering (zools PUR-bond) en borstels voor tochtwering werken voor het tegenhouden van geluid onvoldoende. 
Akoestische materialen: meestal te koop bij gespecialiseerde bedrijven. Onder meer geluidobsorberende tegels, platen, folies en trillingdempers. Soms compactere 

oplossingen voor geluidwerende constructies don zelf te moken zijn . 
Gipsplaat: gipskartonplaat, gipsvezelplaat. Is voor zijn dikte relotief zwoar, is tevens enigszins buigzaom. Wordt doorom in geluidwerende (voorzet)constructies 
(plafonds en wanden en soms ook vloeren) verwerkt. De noden tussen de platen altijd blijvend luchtdicht ofwerken, hetzij door overlapping van een tweede loog platen, 
hetzij met een "gewapende" pasta . Voor geluidwerende constructies is gipsplaat beter geschikt don het gebruikelijke spoonploot, omdat het zwaorder is . Wat dikker en 
dus zwaarder is de gipsvezelplaot, een gewapende gipsploot zonder kartonafwerking. Glas is luchtdicht, relatief zwaar en tot een dikte van 12 mm voldoende buigslap; 
glas houdt doorom geluid goed tegen. Dunne glosploten (4 a 6 mm) schieten in lowooiige situaties te kort. Betere geluidwering met glas is mogelijk met een spouw 
tussen twee glasplaten (minimoal 5 cm). 
Gordijnen absorberen geluid en verminderen golm. Ze loten het geluid echter heel goed door. Hoe dikker het gordijn en hoe meer plooien, hoe beter de absorptie. 
Kit is goed bruikbaar voor het blijvend en elostisch ofsluiten van geluidlekken. Hoe sterker de kieren "werken", hoe elastischer de kit moet zijn. Siliconenkit is elastischer 
don acrylaatkit; op de meeste siliconenkit hecht echter geen verf, behong en dergelijke. Butyleenkit is goed indrukbaar, moor kan weinig rek weers.taan . Polysulfietkit en 
polyurethaankit kunnen even elastisch zijn ols siliconenkit . 
Luchtbelfolie: noppenfolie, is luchtdicht, moor wegens zijn zeer geringe gewicht ongeschikt voor geluidsisolotie. Zie ook Polyethyleenfolie . 
Metaal is bruikbaor in geluidwerende constructies, voorol de wot zwoordere metolen en de wot dikkere platen. Stoolploat heeft een hoog soortelijk gewicht en wordt 
gebruikt in bijzondere constructies. Bladlood heeft een nog hoger soortelijk gewicht don stoolploot en is bovendien buigslopper. Er is speciool akoestisch blad-lood, al 
don niet met versterkingsdraden. 
Minerale wol bestaot er in twee soorten: glas- en steenwol, elk in de vorm van dekens en platen, al don niet voorzien van een luchtdoorlotende afwerkloag of een zeer 
dunne folie. Beide obsorberen geluid en goon galm tegen. Om die reden wordt het ook aanvullend toegepast in lichte wondconstructies of ochter een voorzetwand of 
een gesloten plofond; zonder gesloten beploting laten ze luchtgeluid gemokkelijk door. In geluidwerende constructies kunt u het beste een kwoliteit nemen van 
minimaal 40 kg per m3. 
Polyether is bruikboor ols geluidsabsorberend, golmverminderend materiaal, sorns ook 
Polyethyleenfolie is luchtdicht, zeker in de wot zwaardere kwaliteiten, moor houdt door het loge soorte 1lijk gewicht 
Polystyreen (piepschuim) is in geen enkele geluidwerende constructie bruikboor. Het is te licht en het oppervlok is te glad 
spouwconstructie heeft het alleen negatieve effecten. 

als trillingdempend moteriool. 
het luchtgeluid niet merkboor tegen. 
om geluid goed te absorberen. In een 

Polyurethaanschuim: Pur-schuim heeft doorgaans een opencellige struktuur en loot daordoor luchtgeluid posseren. Wei bruikbaar als "rugvulling" om brede spleten 
dicht te maken . Bepaalde PUR-schuim heeft een gesloten cellen-structuur en is doorom ook geschikt voor het dichten van kleinere geluidlekken. 
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Rubber: voor contoctgeluidwering zijn olleen de veerkrochtige soorten geschikt, zools de sponsochtige en puntvormige uitvoeringen. Rubber wordt don ook gebruikt 
voor trillingdempers en het ontkoppelen van onder meer schroeven. Zie ook bij T rillingdempers. 
Steenwol: zie Minerole wol. Stuc van kolk of gips geeft een goede, luchtdichte ofsluiting. 
Op gipsploot is moor circa 1 cm dikte nodig ols extra ofwerkloog van een buigsloppe constructie. Op steengoos, stukonet, houtwolcementplaot en 
houtwolmognesietploot is een stucloog van circa 2 cm nodig. Bij het afwerken van de noden tussen de platen deze wopenen met refusiegoos. 
T rillingdempers worden geplootst onder trillende opporoten. Ze zi jn vook van rubber of vilt. Voor de goede werking moet de trillingdemper 5 a 6 mm worden ingedrukt 
door het trillende opporoot, zonder dot deze vervorming permanent is. Nodot het gewicht erof is gehoold, moet de demper nog een stuk opveren. T rildempers werken, 
mits goed gedimensioneerd, bijzonder effectief op een betonvloer of een ploatselijk verzwoorde houten vloer. T rillingdempers zijn te koop, moor u kunt ze ook zelf 
moken van onder meer deurbuffer-rubber, rubbermot, vilt voor onder de schrijfmochine, en minerole wolploot. Eventueel tussen twee stijve delen (multiplex, plootstaol) 
lijmen, om het gewicht te spreiden . 
Veren: er zijn speciole verende beugels te koop voor het ophongen van een geluidwerend plofond oon het bestoonde. Beter is echter het nieuwe buigsloppe plofond op 
te hongen oon de wonden, via een nieuwe bolkloog. 
Vilt: bouwvilt, hoorvilt, wolvilt, kokosvilt in de vorm van platen en strips. Vilt is een duurzoom elostisch produkt voor het voorkomen van contoctgeluid. Benodigde dikte 
meestol 2 cm. Ook te koop met opgeliimde lotten of bolkjes. 
Vloerbedekking: Zochte vloerbedekking, topijt, vermindert het contoctgeluid van lopen en obsorbeert geluid, woordoor de golm in een vertrek vermindert. Horde 
vloerbedekking (porket, vinyl, tegels, linoleum) kon doorentegen contoctgeluidoverlost geven, tenzij gelegd op een "zwevende dekvloe r'' . Een dunne tussen loog zools bi j 
"zwevend porket" helpt hiertegen onvoldoende. 

Geluidsisolotie van glos 

Enkel glas 

De geluidsisolotie van enkel glos wordt bepoold door: 
De mosso (dikte) glas 
De stijfheid 
De ofmetingen 

Als de mosso toeneemt, wordt de geluidsisolotie beter. Bij de toe name van mosso verschuift de grensfrequentie noor een ongunstiger frequentiegebied: 1000-2000 Hz 
In de onderstoonde tabel is de geluidsisolatie van enkel glos met verschillende diktes weergegeven in octoofbonden en in dB(A) ten opzichte van het referentiespectrum 
buitengel u id . 

Glas dikte (mm) Geluidsisolatie (dB) RA (dB (A)) 
125 250 500 1000 2000 

4 19 23 26 30 32 27 
6 21 25 28 31 27 28 
8 23 26 30 32 28 29 
12 25 28 31 27 34 29 
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Gelaagd glas 
Bij gelaagd glas warden twee glasbladen verbonden via een elastische laag. Als 
tussenlaag wordt polyvinylbutyl (PVB-folie) of acrylaathars gebruikt, in dikte varierend 
van 0,38 mm tot erikele mm. De verbetering van de geluidsisolatie ten opzichte van 
even dik enkel glas blijkt duidelijk uit de octaafwaarden, moor komt niet goed tot uiting 
in de Ra -waarde. 
Vaak wordt de dikte van de tussenlaag apart aangegeven. Gelaagd glas aangeduid met 
11 .1 mm bestaat uit 1 mm PVB of acrylaat tussen twee glasbladen met een 
gezamenlijke dikte van 11 mm (bv. 5 en 6 mm) de totale constructie is dus 12 mm dik. 

Dubbel glas 
De geluidsisolatie van dubbel glas is afhankelijk van: 

de dikte van de glasbladen; 
de spouw tussen de glasbladen; 
de koppeling tussen de glasbladen; 
de spouwvulling; 
de randabsorptie en randdemping; 
de evenwijdigheid van de glasbladen. 

. 

G las samenstelling 
(mm) 125 
PVB 
11 .1 
13.2 
15.l 
19.1 

HARS 
10.2 
12.2 
14.2 

Geluidsisolatie (dB) RA (dB (A)) 
250 500 1000 2000 

24 28 31 33 37 32 
25 29 32 34 39 32 
26 29 32 34 41 32 
27 30 33 39 44 34 

24 28 32 36 39 32 
25 29 33 36 40 33 
26 30 34 37 41 34 

-

De spouwbreedte is de belangrijkste invloedsgrootheid. Hoe grater de spouw, hoe hoger de geluidsisolatie. De meest gangbare spouwbreedte bij geprefabriceerd 
dubbelglas is 12 mm. De maximaal haalbare spouwbreedte is ongeveer 24 mm. De geluidsisolatie wordt beter bi j een spouw grater don 60 mm. Een dergelijk grate 
spouw kan gerealiseerd warden met een voorzetraam of dubbele ramen. Bij dergelijke ramen zijn het schoonhouden en het risico van condensatie tegen het buitenste 
glasblad vaak een probleem. Het is daarom belangrijk de binnenruit dampdicht aan te brengen en in het buitenkozijn ontspanningsopeningen te maken. Dit laatste 
omdat bij temperatuurtoename de druk oploopt. De koppeling tussen de spouwbladen is van invloed op de geluidsisolatie. Een akoestisch flexi bele verbinding is 
daarbij belangrijk. 

De geluidsisolatie van prefab dubbel glas kan verhoogd warden door het vullen van de spouw met een "zwaar'' gas in plaats van droge lucht. Als gasvulling wordt 
meestal zwavelhexafluoride (SF 6) toegepast. Een probleem van gasvulling bij dubbel glas is het gedrag op de lange duur (diffunderen). Verder is het moeilijk om de 
aanwezigheid van gas te controleren. De geluidsisolatie van dubbel glas kan ook warden verhoogd door voor een of beide glasbladen gelamineerd glas te gebruiken. 
Het toepassen van geluidsabsorberend materiaal in de spouw tegen de zijkanten van het kozijn heeft veel effect bij zeer grote spouwen (> 80 mm). 
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:1ementen 
d OmEChrijving Dikle Gewichl RA Bron 125 250 500 1000 2000 Leverancier Telefoon 

{mm] {kglm2] {dB( A)] 
34,5 33,6 39,7 50,3 l00620 Kz 100 mm.2 zijden gevuld wand 100 195 40,3 PeutzAssocies '89 rap A 304-3 46,9 

)00140 Grlndbeton 150 mm 150 350 47,6 Meetrapporten 39,0 43,0 47,0 52,0 57,0 
)00700 Betonwand 260 mm enkelvoudlg 260 598 53,3 Ge lulowerlng In wonlngoouw '92 41,0 50,0 58,0 66 ,0 73,0 
)00660 Betonvloer 110 mm 110 0 46 ,2 TPD reb'85 rap. 418 .235 35,8 43,2 46 ,2 51,5 57,3 
)00740 Gipsblokwand 100 mm 100 96 32,5 Geluldwering in woningbouw '92 30,0 28,0 29,0 38 ,0 4 7,0 
l01880 Basiswand+MS75V/50 .2.A (Gyproc) 305 0 61,5 PeutzAssocies'96 rap . R735-1 48,1 60, 8 75 ,6 86 ,3 90.4 Gyproc Nederland BV 03G-6059700 
)00300 Plat dak DP6: lichttJeton (150 mm) 0 100 38,4 Verkeerslawaai en woningen '84 33,0 35,0 36,0 41,0 47,0 
)01420 Oak lsooouw S-PLS 3/3 (sandwich) 105 0 22.8 KOMO anest'94 nu mmer 20288/ .. 18,0 16,0 23 ,0 26,0 48,0 lsooouw Systems BV 0493-498111 
)01980 Phonotech DK-45 dakpannen 0 0 34,3 Peutz~ssoctes'97 rap . A 800-1 20,8 35,3 45,2 49 ,9 53,0 
)02000 lsodek oouwpaneet 203 VO 0 0 32,9 LBP'94 rapport 61 .171 .4 21 .4 28,7 35,5 46 ,0 44,0 lsodek Dakbouw BV 02G-5829900 
)01900 Houten vloer underlayment (Gypr .. . 194 0 21 ,9 PeutzAsso ci es'96 rap . R735- 1 13 ,2 19,3 23 .4 24 ,3 22,9 Gyproc Nederland BV 030-6059700 
)00760 Vloer 380 mm b= 600 mm Cassen .. 380 350 46,8 Ge luidwering in woningoouw '92 36,0 42,0 52 ,0 51 ,0 59,0 
l01740 Houten vloer standaard (Nevi. . 190 20 21,6 KU L'95 rapport P v. 3758 16,9 17,2 19,9 23,7 28,1 Nevima BV 033-4611245 
)01000 Vloer+rockw . +parket+tapijt 0 0 33,4 KU L '89 rap.89/14/2 21,6 29,0 37 ,4 43,5 53,8 
)01160 Pan ho Staal 33A0430 paneel 0 0 33 ,2 TPD reb'84 rap .218 .229 27,3 30 ,4 34,3 31 ,6 49,3 
)00160 4 multiplJ30 pvc-schuim/4 multipl 38 7 20,6 TPD iov VROM 1984 rapp.21 8 .22~ 14,6 16,9 21 ,3 20,9 24,0 
)00600 Norm+ sandwichp. rand+aldichting 0 23 30,9 TNO/TPD '87 rap .723 .124 22,1 27,8 31,6 35 ,9 3 1,5 
)00200 4 montapl 140 ps-schuim/18 mont.. 62 16 27,7 TPD iov VROM 1984 rapp .218 .22' 22 ,2 24,5 28 ,8 29,3 26,8 
)00220 4 montapl J50 pur-schutm/18 mont.. 72 18 29,0 TPO lov VROM 1984 rapp .21 8 .22~ 23 ,2 25,5 30 ,0 31,2 28,4 
) 00240 3 eternit#/12 lucnv5 eternit 29 27 33,3 TPO iovVROM 1984 rapp .21822~ 23,3 29, 7 32 .7 41,1 4 3,0 
lOO 180 6 trespa/50 ps-schuim/6 trespa 62 19 25,0 TPD iovVROM 1984 rapp .2 18 22~ 23,1 25, 1 29 ,0 21,3 38,7 
)01760 Merford deur MN 53 geluidisol erend 70 45 46,1 TN0 '96 rapport HAG-RPT-96012! 34,2 42,3 51,0 54 ,9 56,0 Merford Bouw- en Verwarmingsk .. 01 83-64 3804 
l00780 Buitendeur 38 mm 38 27 30,6 Ge luidwerlng In woningoouw '92 24,0 29,0 30 ,0 31,0 34,0 
)00120 Meubelplaat 15 mm 15 12 23,4 IL-HR-1 3-01 15,0 20,0 24,0 27 ,0 25,0 
)00260 DubtJele st .gevel .RT90 gesloten e .. 0 21 29 ,3 Thyssen Bausysteme. 719/1978 17,0 25 ,0 38 ,0 43 ,0 43,0 
)00560 Gyproc MS 100/1 .75 .1.A 100 24 31 ,9 K.u .L nr.2907a(uit cat.tetJ .92) 18,1 35 ,7 49,7 60 ,8 54,6 Gyproc Nederl and BV 03 0-60 5970 0 
)01860 Gyproc MS210/2 .75-75.2.A(50+75) 0 17 54 ,8 K.U.Leuven'96 rapportnr. 3867 41,2 56 ,2 67 ,3 76 ,6 80,8 Gyproc Nederland BV 030-60 59700 
l00800 Fermacell 1S/H32 2xkit 0 17 47,2 PeutzAssocies '89 rap .A 331-1 33.7 47,8 57,9 64 ,0 64,8 
)00380 MetalstudMS 100 15170 min .wot. . 100 32 45,4 KUL Lab Akoest. 1-9-76 nr 1154 33,4 43,4 51,0 57,5 47,2 
)01560 Wand 2x2twot2x50/hout4 00 mm n 0 17 54,7 TPO/ TN 0'80 HVI wandconstr.7 42 ,0 54 ,0 60,0 62,0 65,0 
) 00720 W and 2x1glps/wol 300 mmlhout 0 17 61,3 Geluidwering in woningbouw '92 48,0 60,0 73 ,0 82,0 86,0 
)01540 Sasmox SW7 1 o mm/geenwol spa .. 0 17 30,8 VTT'86 (Finland) rap.LVl6 168 17,8 29,9 36 ,0 44 ,4 50,2 
)00440 Bruynzeet 2001-49dB lntersysteem 95 26 39,1 TPD rapport 120.204. 3-6-1981 25,6 41,4 52,9 50 ,4 49,3 Bruynzeel lntersysteem BV 01 65 526526 
)00680 wand trlplex/60 mm/scnroel Akoe .. 0 17 25,9 SRLL sept'87 rapC/6480/405/1 14,1 20,0 38 .7 45,8 51,2 Akoestikon Geluldslsotatie BV 030-603591 I 

Bij het bestuderen van bovenstaande tabel volt op dot: 

Hoe massiever de wand hoe beter de geluidsisolatie (zie betonwand 260 mm dik). 

Fermacell (gipsvezelplaat) ondanks het lichte gewicht toch veel geluid absorbeert. 

Een ge'lsoleerde (70 mm dik minerale wol) metalstud wand een geluidsreductie geeft van 45.4 dB(A) 

Een wand van 2 x 1 gipsvezelplaat + minerale wol van 300 mm dik op een houten con structie het meeste reduc eert. En wel 6 1 .3 d B (A) 

Het behalen van deze geluidsisolatiewaarde met sandwichpanelen zeer moeilijk wordt vooral met de kierdichting 
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Glas 
Id Omschrijving Dik te Gewichl RA Bron 125 250 500 1000 2000 Opbouw Spouw 

{mm] {kgl m 2
] {dB( A)] 

000360 Glas: GOL8-24-12 44 50 33,9 Geluidwering Gevels H erzien '89 25 ,0 29 ,0 37,0 37 ,0 37,0 8 24 12 Lucht 
000320 Glas GOL4-6-8 18 30 28,7 Geluldwering Gevels H erz ien '89 25 ,0 24,0 27,0 32 ,0 32,0 4 6 8 Lucht 
000340 Glas: GOL 4-20-8 32 30 31,4 Geluldwering Gevels H erzien '89 23 ,0 25 ,0 33,0 38 ,0 38,0 4 20 8 Lucht 
001260 Phonlbel 5-24-8 gasgevuld (37. 37 0 34 ,9 TP0'86 projectnr 723 .011 22,7 33, 1 39,5 45 ,9 39,3 5 24 8 Gas 
002040 Eland-Brandt Type 695 draai/Kiep .. 24 0 28,3 v.Dorsser'96 rap Ke395214.R04 18,0 21 ,6 33 ,3 40,1 41,5 5 15 4 Lucht 
000040 Glas: GOG 6-24-1 0 40 40 33,4 Geluidwerlng Gevels Hem en '89 21,0 32,0 43,0 40,0 38,0 6 24 10 Gas 
000020 Glas GOG 4-20-6 30 25 31,5 Geluidwering Gevels H erzien '89 20,0 26,0 40,0 46,0 40,0 4 20 6 Gas 
001960 Sta dip Silence 55 .2 AST (St-Ro 11 25 34,2 TN 0'97 rp.TNO/TU E 97-CBO-RD .. 26,2 28,8 34 ,3 39,3 40,3 ODD nv.t 
001020 Glas: GOL 6-24-6/1/6pvb 43 0 34,0 Geluidwering Gevels H erzien '89 25 ,0 28,0 36 ,0 40,0 40,0 6 24 13 Lucht 
001820 Clim alit Acoustic 35/41 LPHA 35 53 37,9 TN 0'97 rp .TNO/TU E 97-CBO-R O .. 28,1 32,3 41 ,4 43,9 42 ,6 10 12 13 Lucht 
0021 00 Reynolds RT 62 met beg lazing w .. 46 0 43,7 IFT Rosenheim'98 Nr . 161 20 647.. 35,0 40,6 43,7 46 ,3 48,4 14 24 8 Lucht 
002120 Gl averbe l . Phonibe l ST 3441 . 6-1 .. 35 45 35,3 TNO-rap HAG-RPT-010173. 24/ .. 25,1 29,4 38,3 45,3 42 ,9 6 15 14 Lucht 
001800 Climal it Acoustic 27136 LST 27 35 32,4 TN0'97 rp .TNO/TUE 97-CBO-RO .. 23,2 25,7 36,1 41 ,8 37 ,1 6 12 9 Lucht 
001040 Glas GOG 4-16-4 /1/4pvb 29 0 31,1 Gelu rdwering Gevels Herzien '89 21 ,0 24,0 39 ,0 44,0 40 ,0 4 16 9 Ga s 
001060 Glas: GOG 6-12-6/2/6hars 32 0 32 ,7 Gelu idwering Gevels Herzien '89 24,0 25 ,0 40,0 45,0 39,0 6 1214 Gas 
001720 lglas 6-12g-44 .4 mm; 4pvb-folies .. 30 0 31,7 TN0'95 rap .TPO-HAl-RPT-9500 20,8 25.7 38 ,5 44 ,3 38,5 612 12 Ga s 
000080 Glas: GOR 4-160-5/2/5hars 176 35 42 ,0 Geluidwerlng Gevels H erz ien '89 30,0 38 ,0 47 ,0 53 ,0 54,0 4 160 12 Lucht 
000060 Glas: GOL 4/1/4pvb-12-5/2/5hars 33 45 33 ,7 onbeKend 26,0 27 ,0 35 ,0 39 ,0 42,0 9 12 12 Lucht 
001840 Clim al it Silence 35/44 AST 35 45 37 ,1 TN0'97 rp .TNO/TUE 97-CBO-RO .. 25 ,6 32, 1 41 ,2 50 ,4 52,4 9 15 11 Lucht 
001100 Glas: GOG 4/1/4pvb-24-6/2/6hars 47 0 38,3 Geluidwering Gevels Herzi en '89 26,0 37,0 46,0 43,0 46,0 9 24 14 Gas 
001080 Glas: GOL4/1/4pvb-24-6/1/6pvb 46 0 35,3 Geluidwering Gevels H erzien '89 27 ,0 29,0 37,0 40,0 43,0 9 24 13 Lucht 
001400 Simec 4-150-6 dubbel schuirraam .. 160 0 41,0 TPO okt'92 TPO-HAG-RPT-92-0 .. 30,2 37,7 42,1 48,4 47,6 4 150 6 Lucht 
000900 Alusta Gemini 6-180-4RA schuirra ... 190 0 42,6 TPO mrt'90 rap .823 .124/9 32 ,4 38,7 43,5 48 ,6 48,5 6 180 4 Lucht 
000640 Meta-glas 6-80-4 (voorzetraam) 0 0 37,4 v.Dorsser apr'90 rap .887420.A 26 ,4 32,6 40,1 47 ,6 44,1 6 80 4 Lucht 
001120 Glas: GOR 4-80-10 94 0 37,3 Geluidwering Gevels Herzlen '89 26,0 33,0 41,0 45 ,0 45 ,0 4 80 10 Lucht 

Bij het bestuderen van bovenstaande label volt op dot : 
hoe dikker het glas, hoe beter de geluidsisolatie 
gelaagd glas een betere geluidsreductie haalt don normaal glas, moor dit is wel erg duur glas 
hoe breder de spouw van dubbel glas, hoe beter de geluidsisolatie (vergelijk GDL 4-6-8 en GDL 4-20-8) 
een spouw gevuld met een zwaar gas, beter geluid isoleert 
bij het toepassen van dubbelglas met een spouw van 160 mm men rekening moet houden met het plaatsen in de aluminium vliesgevel. De meeste vliesgevels zijn 
ontworpen voor een maximale glasdikte van 52 mm 
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Lamina at 

Niel 
Niel 
Nlet 
Niet 
Niet 
Niet 
Niel 
pvb, 1 zljdig 
pvb, 1 zljdig 
pvb. 1 zljdlg 
Niel 
pvb, 1 zijdig 
pvb, 1 zljdlg 
pvb, 1 zijdlg 
hars, 1 zljctig 
pvb, 1 Zijdig 
pvb, 1 Zijdig 
pvb, 2 Zijdig 
pvb, 2 Zijdig 
pvb, 2 Zljdig 
pvb, 2 Zijdig 
Niel 
Nlet 
Niel 
Niel 



llentl lat levoorzienlngen 
Id Omschnjving RqA c DnA Bron 125 250 500 1000 2000 H D L Leverancier 

[dB(A)J [dm3/s] [dB( A)] 
001580 Suva Wnitco 5 mm raamuitzette .. -1,4 11 ,90 27,9 v.Dorsser'95 rap . Ke394135 .ROI 26 ,5 26 ,9 28,3 29,0 25,4 670 25 1135 Suva Rationele Souw produkten .. 
001700 AtuArt type 420+ontdrvtinderroo .. -2,9 16,50 24,9 v.Dorsser '94 rap . Ke941077 .R02 27,6 26 ,4 24,9 22,8 26,6 60 80 1000 AIUArt Aluminium sv 
0020 60 Alu Art lnventus 100/12/0.6 schu .. 0 ,7 11 ,90 29,9 v.Dorsser '97 rap Ke396129 .R02 32 ,7 31 ,9 27 ,4 29,0 34 ,1 100 152 1000 AIUArt Aluminium sv 
001440 Suvatux type HR 17 ventilatiero ... -0,5 16,80 27,3 v.Dorsser'94 rap. Ke941041 .R02 27 ,5 26 ,0 24 ,5 27,5 33,2 123 0 1000 Suva Rationele Souwprodukten ... 
001640 Orion Hyper 200 HVH 30 (Alusta) 10,6 16,70 38,4 TN0'96 rap. TPO-HAG-RPT-95 ... 31 ,9 33,5 40,3 39,2 41,7 150 225 1000 Atusta aluminium SV . 
001620 Cadet Standaard 200 HVH 25 ( .. 6,1 14,50 34,4 TN0'96 rap. TPO-HAG-RPT-96 .. 34 ,1 31 ,2 35,7 32,9 37,1 103 145 1000 Atusta aluminium SV 
002140 Atusta Virgo Atumten 100 suskast 10,7 14,20 39,2 TN0'01 rap . TPD-HAG-RPT-01 .. 35 ,3 38,8 42, 1 37,5 39,4 103 171 1000 Alusta aluminium SV. 
002160 Alusta Taurus Felicia 110 suskast 14,0 14,50 42,4 TN0'01 rap . TPO-HAG-RPT-OL 34 ,3 37,5 43,0 47,6 44 ,7 150 211 1000 Atusta aluminium SV 
002080 Heycop Climacoust GT3-250 su .. 8,9 26 ,20 34,7 v.Dorsser'99 rap Ke .K98 .1680 .. 31,4 29,5 33,8 36,9 38,1 110 210 1000 Heycop Systemen sv 
001660 Orion Su mmum 200 HVH 20 (Al. .. 13,6 14,00 42,1 TN0'96 rap . TPO-HAG-RPT-95 ' 31 ,9 38 ,7 45,3 45,4 45,7 150 265 1000 Atusta aluminium SV 
001680 Orion Inverse Ultra 200 (Alusta) 8 .4 17,80 35,9 TN0'95 rap . TPO-HAG-RPT-95 .. 29 ,8 31 ,4 36,0 37,0 40,4 150 215 1000 Alusta aluminium sv 
000840 Ara le o o eci Air Kl 025/1 O 13 ,7 10,00 43,7 v .Dorsser '96 rap .Ke395222 .R02 34,3 37 ,0 47 ,4 53,5 50 ,0 105 250 1000 Aralco Ventilatie N v 
001220 Heycop SR 4/5 type 100 (Climac .. . 12,2 8,80 42,7 v.Dorsser '88 rapport 6834 .A 34 ,8 38,1 42,0 46,5 51 ,1 172 170 1000 Heycop Systemen sv 
001360 Prera1r type 255- 15 13 ,7 11 ,00 43,3 v.Dorsser'88 rap 6492.A 32 ,9 38,4 51,3 46,3 49,3 115 286 1000 Pr efalr Ventllatietechniek BV 
000980 Acoustair Optima 2820 suskast 9,5 12,70 38,5 v.Dorsser '92 Le921077 .N0 1 30,4 32,3 38,9 45,4 46,5 107 276 1000 Acoustalr B V . 
001200 AcoustairVERsus 1415 6,7 13,60 35,4 v.Dorsser'93 rap 93 .1580 ROA 34 ,0 30 ,3 36, 1 35,0 4 0,7 107 140 1000 Acoustalr B V 
001940 Belinda 250 inbouw 4 (Al us ta Vi. 10,5 28,80 35,9 TN0'98 rapport HAG-RPT-980 .. . 31 ,4 31,5 36,9 36,9 36,7 103 211 1000 At us ta aluminium 8 V. 
001920 Alumien 100 inbouw 3 (Alusta Vi .. 9,3 12,70 38,3 TN0'98 rapport HAG-RPT-980 '' 33,8 33,0 39,2 41,6 38,4 103 171 ' 1000 At us ta aluminium B V. 
000920 Alusta Orion Sonum 110 10,1 9,57 40,3 TPO mrt'89 rap.823.124/4 32 ,8 35 ,4 41,5 43,5 42,5 159 150 1000 Alusta aluminium B V 
001480 Climadecor Plus suskast (Hey .. 1,1 22 ,40 27,6 v.Dorsser'94 rap Ke931975 .R02 30 ,3 26 ,3 24 ,0 28,7 37,0 102 0 1000 Heycop Sys temen B V 
000940 Alusta M020 kern 11N muurde .. 8,3 13,58 37,0 TP0'93 rap TPO-HAG-RPT-93- .. 32 ,7 31 ,2 35 ,5 41,3 43,4 0 0 0 Alusta aluminium B v 
001240 Heycop SRM 2 met rooster(Clim .. 11,0 6,80 42,7 P eutz8sso ci es'93 rap .D 1405-2 37,6 39 ,3 39 ,9 46,4 48,7 300 0 430 Heycop Systemen sv 
001380 Aeropac s 1klep. stand1 (Heycop) 20,3 8,10 51,2 v.Dorsser'93 rap . Sa93 141 1.R01 46 ,1 46 ,7 47,9 59,4 66,3 400 100 220 Heycop Systemen BV 

Bii het bestuderen van bovenstaande tabel volt op dot : 

geprefabriceerde suskasten een geluidsreductie kan halen van maxi moo I 51 .2 dB(A) bii een doorlaat van 8.10 dm3/ s 

het voordeel van deze suskasten boven bouwkundige suskasten is dot deze getest ziin. Bii bouwkund ige suskasten is de kwaliteit ervan afhan keliik van de 

uitvoering op de bouwplaats 

de keuze van de suskast moet geliik ziin aan de keuze van h et glas. Deze isolatiewaarden dienen gel iik te ziin 
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Beglazingssysteem 
Het systeem van beglazing is van invloed op de starheid van de inklemming en de kierdichting. Bij grote glasvlakken verdient een flexibele inklemming de voorkeur. Dit 
kan met een droog beglazingssysteem zoal's bijvoorbeeld flexibele profielen (neopreen) of plastische I elastische kitsoorten. 
Bij kleine ramen heeft een starre inklemming juist een gunstig effect op de geluidsisolatie. 

Afmetingen raamvlak 

Kleinere glasvlakken hebben een betere geluidsisolatie don grotere glasvlakken . Het verschil blijft echter beperkt tot enkele dB's 

Kozijnconstructie 

De invloed van de kozijnconstructie op de geluidsisolatie is meestal te verwaarlozen . Wei zijn er enkele aandachtspunten bij de keuze: 
bij gebruik van holle kokerprofielen en geluidsisolerend glas {>35 dB(A)) kan dit de totale geluidsisolatie negatief be"invloeden 
rekening houden met de mogelijke kier-, en naaddichting, deze dichtingen hebben wel invloed op de geluidsisolatie 
bij houten kozijnen kan er krimp optreden bij droging, oppassen voor kieren 
aluminium-, en kunststofkozijnen kunnen scheef trekken, het is dus gewenst meerpunts aansluitingen toe te passen 

Aonsluitingen 
Door waar het roam aansluit op de omringende constructie ontstaan naden, deze kunnen de geluidsisolatie verslechteren. Oplossen door; 

kleine noden, afdichten met duurzame plastisch blijvende kitsoort, bij voorkeur op siliconenbasis; 

Kieren 

grate naden, {> 5 a 6 mm) een rugvulling aanbrengen, bijvoorbeeld comprimeerbaar, opencellig, kunststofband of een profiel. 
Brede naden, opvullen met minerale wol en luchtdichte afsluiting met montageprofiel. 

De spleten die ontstaan bij bewegende delen van een kozijn noemen we kieren . Deze kieren warden in ons ontwerp vermeden door geen bewegende delen toe te 
possen. 

Conclusie 

Na deze materiaalstudie ben ik tot de conclusie gekomen dot ik een klimaatgevel go toepassen met een buiten- en binnenspouwblad van glas. Het buitenspouwblad 
zal voorzien warden van geloagd glas 10,2. Dit betekent de bladen van Smm en 2mm hors . De dichte glaspui wordt aan de onderkant en bovenkant (in boeiboorden 
opgenomen) voorzien van luchtdoorlaten. Door moet een geluidsdempend rooster {suskast) voor gebruik warden . De lucht wordt gebruikt voor het verwarmen van de 
ventilatie lucht. De spouw heeft een breedte van 1 SOmm. In de spouw kan de constructie (koker 70. 70. 7)van de ruimte opgenomen warden. Verder wordt er in de 
spouw zonwering aangebracht niet in de vorm van lamellen moor canvas doek (9001 ). Door de toepassing van doek blijft het geheel luchtig en transparant en het 
doek geeft een extra dimensie aan de schaduwwerking en de lichttoetreding in het gebouw. 
Het binnenspouwblad bestaat ook uit gelaagd glas 10,2. 

Nu is de opbouw van de gevel bekend, moor de grate vraag is of hij voldoende geluid reduceert. Het berekeningen van blijkt een lastige zaak ik zou teveel aannames 
moeten doen waar ik geen notie van heb. Om een deugdelijke berekening te maken moeten men eerst ter plaatsen akoestisch onderzoek uitvoeren of er moeten 
betrouwbare laboratoriumwaarden zi,jn om een degelijke berekening te kunnen maken. 
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In dit algemene gedeelte komt de vorm en de benamingen van de Bommelsebrug aan bod. Op het plaatje hiernaast is al te zien dot de brug op te de/en is in een 
rivierbrug en aanbrug. 
Bii de uitwerking van ons project wordt er uitgegaan van een aanbrug met gebouw. Van de aanbrug moet duidelijk zijn wot de opbouw is en hoe de constructie werkt 
voor de aansluiting met de nieuwe constructie. 
In de figuur daaronder warden enkele benamingen gegeven die in de onderdelen hoofddraagconsfructie en stabiliteit verder warden toegelicht . 

Hoofddraagconstructie 
Naarmate de overspanning toeneemt(l 27,4 meter) is het nodig dot de hoogte van de brugconstructie toeneemt. Hierdoor is de hoogte van de rivierbrug van de 
Bommelsebrug met een overspanning van 127,4 meter hoger don het gedeelte dot over de uiterwaarden gaat(overspanning van 60,3 meter) . De 
hoofddraagconstructie heeft bij alle twee de delen dezelfde opbouw. De hoofddraagconstructie wordt gevormd door twee naast elkaar gelegen hoofdliggers, 
bestaande uit een vakwerkligger. De hoofdliggers zijn aan elkaar gekoppeld door dwarsdragers waartussen of waarop de langsliggers rusten. Hoofdliggers met een 
dergelijke hoogte zoals de Bommelsebrug warden zowel aan de bovenzijde als aan de onderzijde aan elkaar gekoppeld. 
De brugvloer bestaat uit een groat aantal langsdragers, dragend op dwarsdragers, met daarop een dek van gewapend beton. T.a.v. de hoogteligging van het brugdek 
kan een brug onderscheiden warden van andere bruggen . We zien in de figuur hiernaast dot we le maken hebben met een verzonken rijvloer. In het toegepaste type 
brugdek is echter geen hoofdligger van een IPE-profiel toegepast, moor een vakwerkligger met daartussen een IPE-ligger. 

",,..~ 

In de figuur hiernaasf is te zien welke soort verkeersbruggen er ziin. 
a)een verkeersbrug met laaggelegen riivloer. 
b)een verkeersbrug met hooggelegen riivloer. 
c) een verzonken rijvloer 
d)een moderne verkeersbrug waarbij a/le constructiedelen samenwerken . 
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Stobiliteit 
Om de horizentale krachten ten gevolge van wind, moor ook de horizentale krachten van het verkeer, 
bijvoorbeeld door remmen of stoten, op te kunnen nemen, is er aan de onderkant van de brug een 
stabiliteitsverband nodig. Meestal spreekt men hier van onderwindverband, moor er kunnen ook verbanden 
zijn met speciale functies, zeals remverbanden, slingerverbanden en ook knikverbanden die de kniklengte 
van gedrukte brugdelen verkleinen. Deze knikverbanden zijn ook bij de Bommelsebrug toegepast. 

Bij bruggen met een grote hoogte, zoals de Bommelsebrug is er ook aan de bovenzijde van de hoofdliggers 
een bovenwindverband aangebracht. Bij de Bommelsebrug is dit het Rhombenverband . De krachten in deze 
bovenwindverbanden worden naar portalen ter plaatse van de brugeinden geleid en door opgenomen. 
Uiteindelijk worden de krachten, via deze portalen, naar de brugopleggingen en vandaar naar de 
onderbouw(pijlers) geleid. 
T er verhoging van de zijdelingse stijlheid worden er bij de Bommelsebrug bovendien dwarsportalen tussen de 
vakwerkhoofdliggers toegepast. Deze zijn te zien op de foto hiernaast. 
Tevens is hiernaast een typering van stabiliteitsverbanden aan de onder- en bovenzijde weergegeven. 

Krachtsafdracht 
Belangrijk bij het ontwerpen van een nieuw gebouw op een brug is om te weten hoe de krachtsafdracht op 
het moment geregeld is. Ook de hoeveelheid krachten die de brug op kan nemen moet hierbi j duidelijk. Om 
dit goed weer le geven zal er op de volgende pagina in tekst en plaatjes uitgelegd worden hoe de krachten 
werken. We beginnen hierbij met A2 en eindigen met A4, omdat de ideevorming over het draagvermogen 
van de brug nogal wijzigde in de loop van tijd . 

Opleggingen 

Voor het inleiden van de krachten die een brug uitoefent op de landhoofden en de 
tussenpijlers(de onderbouw), worden oplegstoelen gebruikt die de oplegdruk over de onderbouw 
spreiden. Grote bruggen, zeals de Bommelbrug, worden aan een zijde vastgehouden door vaste 
opleggingen . Voor het vrij kunnen doorbuigen van de brug zijn deze opleggingen voorzien van, 
een scharnier en worden daarom scharnieropleggingen genoemd. 

Stobiliteitsverbanden 

Aon de andere zijde van de brug zijn er beweegbare opleggingen, ook rolopleggingen 
genoemd, waardoor lengteveranderingen van de brug ten gevo lge van temperatuursverschillen 
mogelijk wo rden. Hiermee kan de brug ook vrij doorbuigen. O mdat de rolbeweging beperikt van 
lengte is wordt dikwijls gebruikt gemaakt van aan de zijkant afgeplatte rollen . Op de foto's zijn 
enkele opleggingen van de Bommelsebrug te zien . 

A. Bovenwindverbanden c 
a. Ruitenverband 
b. K-verband 
c. Rhomben-verband 

B. Onderwindverbanden ti 
a. Kruisverband 
b. K-verband 11 
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Verbindingsmethoden 

Bruggen bestaan uit constructiedelen die onderling verbonden dienen te worden. Daarvoor bestaan verschillende soorten methoden. In dit gedeelte wordt het beperkt 
tot methoden van no 1800 bij toepassing van ijzerconstructies. Het einde ligt echter bij 1940, omdat de Bommelsebrug uit 1933 is. 
Kort samengavat krijgen we don de volgende methoden: 

• schroefbouten; 
• klinknagels; 

Schroefboulen 
De methode van een bout en moer is al heel oud. In de Oudheid werd het al gebruikt voor het persen van sap of om vocht uil lexl iel te halen. De toepassing in de 
techniek kwam echter pas rond 1800. Meestal werd er een zeskantige kopbout met moer toegepast. Deze bout werd voorzien van schroefdraad dot door een driekante 
vijl werd aangebracht. In 1841 werd er onder andere door Whitworth een normalisatie van de bout ge"inlroduceerd waardoor uitwisseling van de bouten mogelijk 
werd. In de bruggenbouw werden deze bouten vooral toegepast bij gietijzeren constructiedelen . Tevens werden bouten met een grote diameter gebruikt a ls scharnieren. 
Eind 1900 werd er machinaal bouten gemaakt waardoor er betere nauwkeurige sleelafmeting verkregen kon worden. 

Klinknagels 
Bij de Bommelse brug zijn klinknagels toegepast. Dit omdat rijkswaterslaat de tijd nog niet ri jp vond voor elektrisch !assen. 
Klinknagels of klinkbouten bestaan uit een rond middengedeelte ( de steel of schacht), met aan de andere zijde een vaste kop( 
de stuikkop) terwijl aan de andere zijde door klinken een tweede kop werd gevormd( de zet-, snap- of sluitkop) . Het klinken 
geschiedde in de meeste gevallen door de nagel roodgloeiend le verhitten(500-700°C) . Bij het klinken werd de steel 
opgestuikt. Dit houdt in dot het ijzer gloeiend kloppend werd verbreed. Daarbij werd eerst het nagelgat geheel gevuld, daarna 
werd de kop opgestuikt. 

Er bestaan veel vormen voor de koppen, moor de meesl toegepaste is de bolkop, zo ook bij de Bommelse brug. De 
sleeldiameters lagen tussen de 1 0 en 30mm. 
Deze nagels werden oorspronkelijk met de hand gesmeed, moor bij de Bommelse brug waren ze machinaal vervaardigd. Deze 
werden vervaardigd door persmachines die pneumatisch, hydraulisch of elektrisch aangedreven waren. Deze persen waren 
zware machines en werden eigenlijk alleen in de werkplaats toegepasl. Alleen bij grotere projecten, zoals bruggen, werden 
deze door kranen geplaatst en waren hier don ook rendabel. Daarnaast werden er klinkhamers toegepost. Om sneller te 
kunnen werken en de kwaliteit van het klinken le verbeteren, werden onder meer de hydraulische klinkpers en als 
handgereedschap de pneumatische homer ge·lntroduceerd. 
Het klinken had de voorkeur boven schroefbouten omdat er een betere kwaliteit van de verbinding ontstond omdat de gaten 
beter vulden no afkoeling van het klinken. Door het korter worden van de steellengte no het klinken bleven de onderlinge 
delen door grole kracht bij elkaar gehouden. 
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Typologie 

Het is bekend dot de Bommelsebrug bestaat uit hoofdliggers van vakwerken. Daarom is het een vakwerkbrug en dus een balk- of liggerbrug, omdat het vakwerk als 
ligger kan worden beschouwd. Vakwerken zijn constructies die in beginsel zijn opgebouwd uit driehoeken. Omdat een driehoek, bestaande uit staven die in de 
hoekpunten scharnierend met elkaar zijn verbonden, een vormvast element is, zullen de samenstellingen van driehoeken dot in regel ook zijn. Op deze manier zijn er 
dus constructies te maken die fungeren als ligger en bestaan uit onderrand (meestal recht) en een bovenrand (recht of gebogen) met daartussen schuine en 
(meestal)verticale staven, de diagonalen en verticalen. Hoe alles is benoemd, is te zien hieronder. 

Vakwerkligger. 
a.Bovenrand. 
b.Onderrand. 
c.Diagonaal. 
d.Verticaal. 
e.Gekruiste diagonalen 
f.Veld. 

De ontwikkeling van meer open vakwerken betekende een belangrijke stop voorwaarts. Dit werd mogelijk gemaakt nadat omstreeks 1855 door onder andere Culmann 
en Schwedler de theorie van het berekenen van de krachten in de staven van vakwerken werd ge"lntroduceerd. 
Vakwerken kunnen op verschillende manieren worden ingedeeld en hier maken we een indeling gebaseerd op de vorm van de randen. Omdat er bij de 
hoofdliggervormen verschillende stavenpatronen voorkomen, zullen deze eerst behandeld wordelil. 
Het stavenpatroon bestaat uit diagonalen en meestal verticalen. Bij de diagonalen onderscheidt men 'steigende'en 'vallende'diagonalen. Stijgende diagonalen lopen, 
gezien van het einde van de brug naar het midden toe, omhoog. Bij vallende diagonalen lopen ze naar beneden. Meestal wordt er gekozen voor 'vallende' diagonalen. 
Daarbij worden de diagonalen op trek belast en de verticalen op druk. Omdat bij op druk belaste staven het knikverschijnsel kan optreden en daarbij een grotere 
lengte ongunstig is wordt meestal gekozen voor gedrukte verticalen met de daarbij behorende langere vallende diagonalen. 

Vakwerken met.beurtelings vallende en stijgenden diagonalen 

Bij dit type vakwerken heeft het in zijn eenvoudigste vorm geen verticalen en wordt het aangeduid als V-ligger. Dit werd echter pas no 1945 toegepast. Voor 1940 was 
er altijd een combinatie met verticalen. Daarbij liepen er verticalen vanuit de knooppunten in de bovenrand naar de onderrand om de dwarsdragers te ondersteunen. 
De eerste grote rivierbrug met dit stavenpatroon was de verkeersbrug over de Eendracht te Tholen uit 1928, met een overspanning van l OOm. Deze brug was ook een 
van de bruggen uit het Rijkswegenplbn uit 1927, net zoals de Bommelsebrug. Het enige verschil met de Bommelsebrug is dot de brug over de Eendracht een gebogen 
bovenrand heeft. 

;1\/1\/J\/J\ 
De Bommelsebruq bij Zaltbommel 
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Uitgangspunten voor het ontwerpen 

Het bruggenbureau stond voor een enorme opgave, niet alleen wot de omvang van het bruggenbouwprogramma betreft, moor ook de kennis, benodigd voor de 
verwerkelijking ervan, moest worden opgebouwd. In 1928 bestond er bijna geen ervaring . Ir. Harmsen had ook nog nooit met staalconstructies gewerkt, dus dit 
maakte het steeds ingewikkelder. 
Het eerste wot Harmsen deed was zich inwerken in het probleem van belasting- en spanningsvoorschriften . Het was duidelijk dot de toen geldende 
belastingvoorschriften, gebaseerd op stoomwalsen en verouderde wagenlasten, en spanningsvoorschriften, die steunden op inmiddels achterhaalde opvattingen , in het 
bijzonder wot betreft de kennistheorieen, niet bruikbaar waren voor de grote bruggenbouw. 
In 1929 waren de voorlopige voorschriften voor grote bruggen gereed. Deze beruste op proefnemingen en studies over knik van staalconstructies. Deze waren 
gebaseerd op een vloeiend verlopende spanningslijn, afhankelijk van de slankheden van de constructiedelen. 
Ook werd er uitgegaan van een gelijkmatig verdeelde belasting, weergevende het normale autoverkeer, met daarbovenop een aantal puntlasten voor toekomstige, 
toen nog niet voorkomende zware trailercombinaties. Ook werd er gewerkt met stootcoefficienten, afhankelijk van de overspanningslengte. 
In 1933 werden de voorlopige voorschriften goedgekeurd door hogerhand en werden definitieve voorschriften voor het ontwerp van bruggen en de uitwerking hiervan. 

Voor rivierbruggen waren de eisen die het landverkeer, de scheepvaart en de afwatering stelden bepalend voor de vorm . Een belangrijk aspect voor het bepalen van de 
hoofdvorm waren ook de esthetische overwegingen: de inpassing in stad- en landschap. De stem van de adviserende architect telde dus geducht mee. 

Ook aan de materiaalkeuze werd veel aandacht besteed : stool of gewapend beton. In de overweging werden betrokken: het constructiegewicht, de onderhoudskosten, 
de uitvoering in verband met de scheepvaart, het transport van de brugdelen, de mogelijkheid van latere wijzigingen en de te verwachten bouwkosten . Met betrekking 
tot de bouwkosten, waren bruggen van SOm en ,longer goedkoper als ze uitgevoerd zijn in stool. Hierdoor werden sommige hoofdoverspanningen in stool uitgevoerd, 
terwijl de aanbruggen in beton uitgevoerd konden worden . Dit werd echter niet gedaan omdat het prijsverschil te klein was en met stool waren er geringere risico's in 
de winter. Kort samengevat hadden bruggen in die tijd tot 60 meter overspanning bestond uit een plaatligger, tot 120 meter een vakwerkligger en hierboven werd 
hoofdzakelijk een vakwerkboog met trekband toegepast . 
Vanaf 1931 werd voornamelijk de parallelvakwerkligger toegepast . Deze had dus geen gebogen bovenrand en hierdoor waren de fabricage en het vervoer makkelijker 
geworden. De bruggen werden toen namelijk vaker geprefabriceerd om de montage op de bouwplaats in tijd te doen verkleinen. Bij veel bruggen werden hele bruggen 
geprefabriceerd, moor de Bommelsebrug werd geprefabriceerd in hoofddelen en deze werden door middel van hijskranen en steigers op de bouwplaats in elkaar 
gezet. Voor het onderhoud van de brug werd aan de onderkant een railconstructie gehangen, van waaruit men de onderkant van de brug kon onderhouden . Mocht er 
onderhoud nodig zijn don kon men overal bij. 

Voor het vaststellen van de breedte van het rijdek was de functie van de brug dus belangrijk. Welk vervoer zal er overheen komen en hoeveel van dit verkeer was 
belangrijk bij de bepaling van de rijdekbreedte . De Bommelsebrug heeft een rijdekbreedte van 11 meter en schramstroken aan weerszijden van 0,5 meter. Dit 
betekende dot de overspanning van de hoofdliggers 12 meter bedroeg. Aon weerszijden werden verhoogde paden aangebracht voor langzaam verkeer. Deze waren 
ieder 2 meter breed. Belangrijk voor deze brug is dot juist deze paden aan de buitenkant van de hoofdoverspanning kwamen omdat dit de kosten drukten met 
betrekking tot de hoeveelheid stool in de hoofdoverspanning en stabiliteitsverbanden, tevens werden de dwarsdragers ontlast van de opbuigende krachten uit de 
consoles en de pijlers hoefden minder zwaar te zijn omdat de opleggingen minder breed waren ter plaatse van deze pijlers. Tevens werden de consoles voorzien van 
sparingen voor gas- en waterleidingbuizen en/of kabelkokers . 
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Gewichtsberekening 

Om te weten wot ik allemaal met de brug kan probeer ik een gewichtsberekening te maken . 

Grote rivierbrug ( l maal uitgevoerd) 
Lengte = 381 meter 
Lengte voertuig = 7 ,5 meter (auto+ marge) 
Aantal rijbanen = 3 
Per voertuig = 60 ton 
Breedte = l 2 meter 
Hoogte = 12 meter 
De berekening kan op twee manieren gemaakt warden: 

/] 
381 meter 

l. De brug heeft 3 rijbanen dus er kunnen maximaal 3 wagens naast elkaar staan. 
2. De brug kan meer herbergen en don zal de opp. van de brug gedeeld warden door de opp. van een wagen. 

lk hanteer de eerste methode omdat deze naar mijn mening het meest realistisch is. Dit komt op het volgende neer: 

381 m/7,5m 
51 x 3 
60 x 153 

= 50,8 (51 voertuigen) 
= 153 voertuigen 
= 9180 ton 

Veiligheidsfactor l ,5x = 9180 x 1,5 = l 3770ton 
Veiligheidsfactor 2x = 9180 x 2 = l 8360ton 
De gemiddelde waarde ligt op ca . 15000 ton, toch go ik uit van de minimale waarde nl. 9180 ton . Zo weet ik zeker dot de toekomstige functie qua gewicht passend 
is . Dit komt don op: 
9180/ 4572m2 = 3,28ton/m2 dot stoat gelijk aan 32 KN/m2

. 

Voor gewichtsberekeningen voor kantoren wordt uitgegaan van l OKN/m2 - l 2KN/m2 , een parkeerdek wordt uitgegaon van 8KN/m2 . Moor mijn hoofdfunctie is een 
stations gebouw cq. bijeenkomstgebouw die woorde ligt op 14 ,5KN/m2 
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Conclusie 

Randvoorwaarden Constructie 
De huidige, stevige constructie mag niet aangetast worden . Dit houdt in dot er geen veranderingen mogen plaatsvinden ten aanzien van de constructie/draagweg van 
de grote rivierbrug. 
De huidige constructie kan maximaal 32KN/m2 kan dragen . 
De huidige constructie dient beschermd te worden tegen weersinvloeden, om verslechtering van de constructie tegen le goon, met uitzondering van de onderkant en de 
aanbruggen. Eigen eis om ervoor te zorgen dot er minder snel onderhoud gepleegd hoeft le worden . 
lndien er extra pijlers nodig zijn moeten deze op dezelfde plaats komen als nu het geval is. Met andere woorden de doorvaartwijdte dient gehandhaafd le worden, met 
een minimale doorvaartwijdte van l 00 meter. 

Uitgangspunt Constructie 
Als de maximale belasting niet overschreden wordt, don hoeven de pijlers en vakwerken niet verzwaard te worden ten aanzien van zakking en vervorming.Conclusie 
Dot het beslaande rijwegdek vervangen kan worden door een begone grondvloer zonder te hoeven berekenen met extra belastingen. Huidige stoat wegdek is te slecht 
en moel vervangen worden. 
Dot de begone grondvloer voorzien kan worden van sparingen. Eis om ervoor te kunnen zorgen dot er altijd, zeals gewoonlijk openingen in een vloer gemaakt kunnen 
worden, t.b .v. bepaalde functies. 
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Constructie vergaderruimte 

De stabiliteit wordt verkregen doordat het dakvlak en de 
vloer werken als een schijf, in de zijwanden 
stabiliteitsverbanden aangebracht zijn en in de voorgevel en 
achtergevel momentvaste hoeken toegepast zijn. In de 
rechtse afbeelding is te zien hoe de vergaderruimtes aan de 
wanden worden gemonteerd, dit geschiedt m.b.v. vier 
bevestigingspunten, door waar meer bevestigingspunten 
nodig zijn worden er meer toegepast maar dit moet blijken 
uit constructieve berekeningen. 

De vergaderruimtes zijn in principe nagenoeg allemaal 
liggers op twee steunpunten met overstekken. Moor doordat 
ze alle verschillend tussenmaten en overstekken hebben was 
het moeilijk om vast le stellen of het geheel wel stabiel was. 

Door middel van diverse modellen zijn de vergaderruimtes 
zo dot het geheel stabiel was. Helaas zijn deze modellen 
weggegooid door de werkplaatsmedewerkers en had ik ze 
niet vastgelegd op foto. 
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Constructie T ransChange 

Het binnen werk van T ransChange zal een opzicht zelfstaand element zijn, welke zijn eigen gewicht doormiddel van verschillende stabiliteitsverbanden en wanden die 

als schijf werken afgedragen worden naar de wegdekconstructie. 

! • .. r .:"' 

Uiteindelijk is de gehele bebouwing nagenoeg stabiel, moor doordat vergaderruimte l een groot overstek heeft moet deze ook nog gekoppeld worden aan de 
bestaande constructie . Dit gebeurt middel tuien die bevestigd worden aan een knooppunt van de brugconstructie en de vergaderruimtes. Verder hangt de lunchroom 
buiten de constructie de creeert dus een enorm moment bij de koppeling met de schijf. Om dit moment op te vangen worden vanuit de hoekpunten van de lunchroom 

tuien naar de bestaande knooppunten van de brug gespannen. 

- - -. -
·~ -
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Bijlage, belastingschema's 

Vakwerk kan ir. zijn geheel verwijdert worder.. 

t 

Rivierbn.19 wordt an zijt) 9eheel verwijder·t 

ver<mderin9 in oplegginig 

sfevnpunt -> 9roter momet)t 

Om het grote moment op te vangen moet er gewicht aan de kop van de rivierbrug gehongen worden dit gebeurd doormiddel van een trap stollage woor een grote 
betonnen vloer aan is gekoppeld. De vloer moet er zorgen dot het steunpunt hetzelfde eigenschoppen blijft behouden. 
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