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6 - 4 Uitwerking Bio-brug 

Een bijdrage van Rijk Blok, Projectleider 4TU Lighthouse project B3 Bio-Based Bridge  

(Projectpartners: TU/e, TUD, CoEBBE (Avans en Hogeschool Zeeland) en NPSP bv.) in 

nauwe samenwerking met SIA Raak project bio-based brug 

 

 

 
 

Afbeelding 59 Biocomposietbrug bij de opening in oktober 2016 

 

De oorspronkelijke ambitie om een brug van ca. 8 m te maken werd gedurende het 

project opgerekt tot maar liefst 14 m, om zo de Dommel op de TU/e campus te kunnen 

overspannen. Via Dienst Vastgoed van de TU/e is een locatie gevonden bij een al bestaande 

stalen voetgangersbrug bij het auditorium naar het park aan de Kennedylaan. Zo kunnen de 

al aanwezige landhoofden gebruikt worden. 

 

6 - 4.1 Ontwerp en uitwerking 

De brug is volledig gemaakt van bio-based materialen: hennep- en vlasvezels in een bio-

hars en rond een PLA (melkzuur) bio-schuim. Uiteraard moest de brug voldoende sterk en 

veilig worden, bovendien is een bouwvergunning door de gemeente Eindhoven noodzakelijk. 

Aanvankelijk werd gedacht dat het composiet materiaal zich stijver zou gedragen in trek dan 

in druk en dat ook de kruip onder trek minder zou zijn. Daarom is er in de ontwerpen naar 
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gestreefd om de maximale drukspanningen lager te houden dan de maximale 

trekspanningen. Dit resulteerde in een ontwerp waarbij het brugdek dienst deed als 

drukzonde en de trekzonde verloopt in hoogte. Daar waar het moment het grootst is (in het 

midden van de ligger) is de momentarm (hoogte) van het profiel het grootst. Het profiel 

verloopt daarmee van een rechthoekige doorsnede ca 1,2 m breed en  0,35 m hoog naar 

een driehoekige doorsnede van 1,2 m breed en 0,95 m hoog.  

 

 

 
 

Afbeelding 60 Voorbeelden van tussentijdse voorlopige resultaten uit Ontwerp-workshops 

 

Begonnen werd met gezamenlijke ontwerp-workshops om ideeën te genereren, 

vervolgens werden meest kansrijke geachte ontwerpen verder uitgewerkt. In 

vervolgprojecten werden de ontwerpen geoptimaliseerd met o.a. Grasshopper/Rhino.   

Rhinoceros (afgekort Rhino) is een 3D CAD tekenprogramma waarin allerlei applicaties 

kunnen draaien die het mogelijk maken om generatief met behulp van algoritmes te 

ontwerpen. Grasshopper is zo’n applicatie in Rhion, waarmee ontwerpregels kunnen worden 

geprogrammeerd. Zo wordt het genereren en optimaliseren van heel veel ontwerp-

alternatieven mogelijk. Afbeelding 61 geeft een screenshot van het programma, waarbij links 

de rekeneregels ingevoerd zijn. Verschillende parameters, zoals hoogte, breedte onder en 

boven, wanddiktes etc van het profiel kunnen zo snel aangepast worden waarbij direct 

resultaten zoals vorm, oppervlakte maar ook kwadratisch oppervlaktemoment geëvalueerd 

kan worden. 
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Afbeelding 61 Screenshot Grasshopper/ Rhino om door middel van parameters verschillende 

doorsneden te generen 

 

Uiteraard werden materialen beproefd op sterkte en stijfheid om het materiaal gedrag zo 

nauwkeurig mogelijk te kunnen modeleren en om te komen tot veilige rekenwaarden van 

materiaalsterktes.  

 

 
 

 

De lussen in het spanningsrekdiagram geven aan op welk punt de belasting weer is 

afgenomen. Dit is gedaan om te zien of er blijvende vervormingen zouden optreden, 

Afbeelding 62 Voorbeeld van een spannings-rek diagram as resultaat  

van een trek-test (woven flax) 



  Bio-Composieten – Case study                                             Ontwerpen met bio-composieten 

 

111 

 

bijvoorbeeld door beginnende scheurvorming of bezwijken van vezels en op welk punt dit 

verschijnsel dan zou optreden. Bij herhaaldelijk belasten tot ca 25 MPa  is te zien dat de het 

spanningsrekdiagram op vrijwel hetzelfde punt uitkomt. Ook is te zien dat er lussen ontstaan, 

Hysteresis. De oppervlakte onder een spanningsrekdiagram is een maat voor de verrichtte 

arbeid. Wanneer er deze lussen ontstaan is de oppervlak in de lus een maat voor de energie 

die in het materiaal zelf is opgenomen, bijvoorbeeld door interne visceuse wrijving. Dit is 

gunstig voor het dynamisch gedrag. Het materiaalgedrag zelf zorgt daarmee voor enige 

demping van trillingen.   

 

Om vanuit de gegevens uit materiaaltesten uiteindelijk te komen tot veilige rekenwaarden 

van materiaalsterktes is een benadering analoog met CUR aanbeveling 96 (Vezelversterkte 

kunststoffen in civiele draagconstructies) gevolgd. Hoewel de aanbeveling hiervoor feitelijk 

niet van toepassing is en er bovendien nog onvoldoende onderzoek beschikbaar is, biedt de 

aanbeveling toch een leidraad voor vergelijking. Met een ondergrens en bovengrens 

benadering van de in de CUR 96 gehanteerde verschillende conversiefactoren en materiaal 

veiligheidsfactoren is er uiteindelijk een veiligheid van ca 3,8 toegepast op de karakteristieke 

waarden van alle proeven. De gecombineerde materiaalfactoren met alle invloeden van 

lange duur, vocht, spanningswisselingen, onzekerheid in productie etc. maakten dat de 

ontwerpwaarden van de sterktes op ca. 15 tot 20 MPa uitkwamen.  

Met behulp van deze en aanvullende gegevens zijn de voorlopige ontwerpberekeningen 

gemaakt en naarmate er meer gegevens beschikbaar kwamen, de nauwkeurigere 

constructieve berekeningen (aanvankelijk met simple raamwerkprogramma’s maar later ook 

met meer complexe eindige elementenprogramma (FEM) Abacus) gemaakt.  

 

 

 
 

Afbeelding 63 Voorbeeld resultaat Abacus berekening verticale doorbuiging (1/4 vd brug is 

gemodelleerd uit symmetrie-overwegingen)  
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In dit abacusmodel zijn de verschillen in materiaal tussen het woven vlas en het non- 

woven hennep afzonderlijk gemodelleerd. De schuine zijkanten en ook delen van het 

brugdek zijn uitgevoerd in het (goedkopere) Non-Woven hennep, de meer constructief 

belangrijke delen zoals de hoeken bij het brugdek (Druk zijde) en de onderzijde (trekband) 

zijn uitgevoerd in het sterkere en stijvere Woven Vlas en voor een klein gedeelte ook in U-D 

(Uni-Directional) Vlas. Na de vaststelling van een haalbaar definitief ontwerp werden de 

detail- en productietekeningen gemaakt.  

 

 

 
 

 

 

  

 

Aparte aandacht kreeg de constructie ter plaatse van de oplegging. De momenten zijn 

hier vrijwel nul en de hoogte van het profiel is ter plaatse nog slechts 350 mm. Vanuit de 

opleggingen moeten hier de maximale oplegreacties de  brug ingeleid kunnen worden. 

Uiteindelijk is er voor gekozen om hier ter plaatse verstijvingsschotten toe te passen om de 

belastingen naar de oplegpunten te leiden en plaatselijke plooi van de kokerwand te 

voorkomen.  

Afbeelding 64 Voorbeeld productietekening met in groen en rood 

aangegeven de prefab lamellen 
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Afbeelding 65  Principe van de brugoplegging met verstijvingsschotjes 

 

 

De gekozen productiemethode is vacuum-infusie. Simpel gezegd betekent dit dat er een 

pakket vezels (vlas en hennep) rond een vorm van bio-schuim geplakt werd, dit werd in een 

grote zak vacuüm gezogen waardoor er een vloeibare bio- (epoxy)hars het product in werd 

gezogen. De hars gaat een reactie aan met de daardoorheen gemengde verharder en hardt 

uit.  

 

 
 

Afbeelding 66  Brug ligger (op zijn kop) tijdens de harsinjectie.  

De donkere delen zijn al met hars verzadigd 
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Deze exotherme reactie veroorzaakte opwarming van de interne schuimkern. Ervaringen 

met eerdere testen en met een 2 m lang 1:1 productietestmodel leerden dat de temperaturen 

hierbij te hoog zouden gaan oplopen waardoor de schuimkern zou gaan smelten. Om deze 

reden werd er in de eigenlijke brug gewerkt met geprefabriceerde lamellen van 10 mm. Met 

deze lamellen in onder en boven flens is zo een kokervormige brugligger van een bio-

composiet rond de bio- (PLA) schuimkern gemaakt. De kokerligger is slechts 10 mm dik ter 

plaatse van de zijwanden en in totaal 20 mm in de onder en bovenflens. Dit betekent dat de 

ligger in verhouding tot bijvoorbeeld een betonnen brug erg licht is.  

Om de ligger ook gedurende zijn levensduur in de gaten te kunnen houden en het gedrag 

verder te kunnen volgen is de ligger in het composiet van de boven- en onderflens voorzien 

van glasvezelsensoren. In een uiterst dunne glasvezel zijn op regelmatige afstand (variërend 

van 1 tot 1,5 m hoh.) hologrammen ge-etst. De techniek heet Fibre Bragg Grating. Wanneer 

de sensor wordt opgerekt door bijvoorbeeld  een belasting of een temperatuurs-verandering 

dan verschuift het lichtspectrum hierin. De verschuiving is een goede maat voor de rek 

waarbij een hoge nauwkeurigheid van 1 micrometer per meter gehaald kan worden. Met 

studenten wordt met deze techniek in de 28 sensoren de rekken gemeten. Inmiddels zijn de 

eerste belastingsproeven gedaan en zijn de eerste resultaten bekend. Er zullen nog 

aanvullende proeven gedaan worden waarbij o.a. het dynamisch gedrag (eigenfrequenties, 

trillingen en demping) gaan worden. 

 

 

 

 
 

Afbeelding 67  Impressie van de resultaten van de (28) optische Fibre Brag sensoren bij een 

belastingtest van 6,0 kN (rek versus tijd) 
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Met studenten van de TU/e worden met deze techniek in de 28 sensoren de rekken 

gemeten. Inmiddels zijn de eerste belastingsproeven uitgevoerd. Afbeelding 67 laat de 

resultaten zien van een statische belastingproef waarbij er 20 gewichten (die elk een 

belasting van 0,3 kN vertegenwoordigen) op het midden van de brug zijn geplaatst. De 

dynamische effecten van het op de brug lopen tijdens het plaatsen en weghalen van de 

gewichten zijn ook duidelijke zichtbaar in de pieken van de grafieken.  Het 

vervormingsgedrag, kruip en temperatuurseffecten kunnen nu nauwkeurig worden 

gemonitord. Er worden verder nog aanvullende proeven gedaan waarbij o.a. het dynamisch 

gedrag (eigenfrequenties, trillingen en demping) beschouwd worden en het verloop van het 

gedrag in de tijd zal worden bijgehouden. 

 

Het eerder genoemde testmodel en de definitieve brug zijn gefabriceerd in het Avans 

composietlaboratorium bij Spark in Rosmalen. De brug is daar volledig gemaakt met 

studenten van vier verschillende opleidingsniveaus: TU/e, TUD, Avans Hogeschool, het 

Koning Willem 1 college en de Bossche Vakschool. Uiteindelijk is met een Belastingproef op 

de brug zelf in de productiehal aangetoond in aanwezigheid van de inspecteurs van Bouw- 

en woningtoezicht van de Gemeente Eindhoven, dat de brug volledig sterk en veilig genoeg 

is.  

 

 

 

 
 

Afbeelding 68  Tijdens de belastingtest werd uiteindelijk 500 kg per m
2
 belasting (in water) op 

de brug gezet. Doorbuiging in de midden ten gevolge van deze belasting bedroeg uiteindelijk 

ca. 35 mm 

 

 

 

 

 


