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Voorwoord
IFD-bouw beweegbare bruggen is één van de eerste initiatieven uit het programma ‘Stroomversnelling
bruggen’. De ambitie van dit programma is om de grote opgave voor bouw, renovatie en onderhoud
van beweegbare bruggen op een slimme, innovatieve manier uit te voeren. De kern is IFD-bouw, wat
staat voor Industrieel, Flexibel en Demontabel bouwen; met fabrieksmatig geproduceerde onderdelen
die precies op elkaar afgestemd zijn en geschikt voor eenvoudige montage én hergebruik, wordt de
bouw sneller (minder hinder), efficiënter, goedkoper, duurzamer en circulair.

Vo

Beweegbare bruggen worden vrijwel altijd per stuk ontworpen en gebouwd. Daardoor zijn bijna alle
bruggen in Nederland verschillend. Voor opdrachtgevers, beheerders en bouwers van beweegbare
bruggen betekent dit dat er maar weinig onderdelen uitwisselbaar zijn en dat telkens opnieuw het
ontwerp en de detaillering moeten worden uitgedacht.

De initiatiefnemers van deze Nederlandse Technische Afspraak (NTA) willen circulair bouwen en zijn
ervan overtuigd dat bruggen gebouwd met gestandaardiseerde interfaces en bouwstenen tot grote
besparingen en veel meer circulariteit leiden.

or

De grote kracht van NTA 8086 is de gezamenlijke aanpak van partijen uit de sector. Editie 1.0
beschrijft de eerste afspraken over standaard raakvlakken tussen onderdelen van ophaalbruggen. IFD
kan in dit geval ook gelezen worden als Interface (raakvlak), Functie en Dimensie; de maatvoering en
de koppeling van onderdelen zijn vastgelegd. De raakvlakken worden gestandaardiseerd, maar voor
de onderdelen zelf behoudt de markt de ruimte voor innovatie en vrijheid voor een unieke
verschijningsvorm en functionaliteit van de brug, passend bij de locatie.
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De provincie Noord-Holland heeft het initiatief genomen voor IFD-bouw beweegbare bruggen om
samen met de NEN en partijen uit de sector te komen tot deze Nederlandse Technische Afspraak.
NTA 8086 is opgesteld onder auspiciën van de werkgroep 351063 ’IFD-bouw beweegbare bruggen’ en
met participatie van partijen uit de gehele grond-, weg- en waterbouw (GWW)-sector, waaronder
wegbeheerders, ingenieursbureaus, bruggenbouwers, toeleveranciers en bouwbedrijven.

eld
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IFD-bouw beweegbare bruggen
1 Algemeen

1.1 Onderwerp en toepassingsgebied
Deze NTA geeft de dimensionering van de raakvlakken tussen de onderbouw, aanbruggen en de
verschillende delen van een ophaalbrug.

Vo

De volgende raakvlakken worden onderscheiden:
— steunpunt tussen voorzijde val en onderbouw;

— voegovergang tussen achterzijde val en onderbouw (hoofddraaipunten brugval);
— overgang tussen voorzijde val en aanbruggen/onderbouw;
— leuning en aanbruggen/val;

or

— rijbaanafscheiding en aanbruggen/val;

— kelder en bewegingswerk;

be

— bewegingswerk en val.

ev

— hoofddraaipunt;

Pr

— overige draaipunten;

iew

Deze lijst met raakvlakken is niet uitputtend. Op termijn zal NTA 8086 worden aangevuld met
raakvlakken voor de besturing en bediening en zullen aanvullingen volgen voor bascule bruggen.
Daarnaast ligt het in de lijn der verwachting om ook voor vaste bruggen en andere constructies
vergelijkbare NTA’s op te stellen.

eld

Aanbestedende partijen verwijzen naar deze NTA en voor opdrachtnemers biedt deze NTA houvast
voor het IFD-ontwerpen, -bouwen, -renoveren en -onderhouden van beweegbare bruggen. Deze NTA
kan deels of in zijn geheel worden gebruikt en voorgeschreven in onder andere de volgende situaties:
a) bij aanbesteding van ontwerp en ontwikkeling van nieuwe beweegbare bruggen;

b) bij aanbesteding van renovatie van bestaande beweegbare bruggen;

c) bij aanbesteding van onderhoudswerkzaamheden aan beweegbare bruggen;

d) bij toetsing van het ontwerp in hoeverre wordt voldaan aan de principes van IFD-bouw;
e) als onderdeel in privaatrechtelijke overeenkomsten.

Voor elk afzonderlijk project worden de afmetingen van raakvlakken en onderdelen berekend en kan
niet worden volstaan met het overnemen van de maatvoering uit deze NTA. Als de maatvoering na
berekening niet past binnen de maatvoering van de NTA, wordt deze zwaarder uitgevoerd dan in de
NTA voorgeschreven.
7
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De dimensionering van:

— de beweegbare brug is gebaseerd op NEN 6786-1, de NEN-EN 1991-reeks, NEN-EN 1992 en de
NEN-EN 1993-reeks;
— de betonnen onderdelen zijn gebaseerd op de NEN-EN 1992-reeks.

Uitgangspunt voor deze norm is dat de afmetingen van onderdelen zijn gebaseerd op deze materialen
en vervangbaar zijn binnen de gegeven afmetingen van de raakvlakken. Voor nieuwe materialen
zouden in volgende edities van deze NTA eisen kunnen zijn opgenomen.

Vo

Naast deze normen moet een beweegbare brug voldoen aan de Machinerichtlijjn. NEN 6787:2003 1)
geeft daar een nadere invulling van.

Figuur 1 geeft een overzicht van een standaard IFD-beweegbare brug (ophaalbrug met aanbruggen).
De afmetingen van een beweegbare brug zijn onder andere afhankelijk van de dagmaat van de
doorvaartbreedte en de wegindeling. Deze afmetingen bepalen het toepassingsgebied van
NTA 8086. In bijlage A is de totstandkoming van het toepassingsgebied terug te vinden.
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In deze editie van de NTA zijn alleen de raakvlakken gedefinieerd voor brugtypen die vallen binnen
het toepassingsgebied, zoals beschreven in bijlage A. Voor de raakvlakken waar het vanuit
kostenoogpunt of functioneel of technisch oogpunt niet mogelijk is om één klasse te hanteren, is
nuance aangebracht. Deze eventuele nuancering en nadere categorisering zijn in deze editie van de
NTA nog niet terug te vinden, maar zullen in de volgende editie per raakvlak worden beschreven.

eld

Figuur 1 — Ophaalbrug

1) NEN 6787:2003 wordt op termijn vervangen door NEN 6787-1. Deze norm is in voorbereiding en wordt
verwacht in 2020.
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Op deze NTA zijn de volgende uitgangspunten van toepassing. Deze gelden voor alle eisen die zijn
beschreven in dit document. Afhankelijk van het type raakvlak kan er sprake zijn van specifieke
uitgangspunten, die per onderdeel zijn omschreven.
Type brug

Ophaalbrug

Afmetingen van het val

Het toepassingsgebied is bepaald conform bijlage A. Voor
de NTA zijn twee varianten L1 en L2 doorgerekend.

Vo
Focus

Type aandrijving

Variant L1: Overspanning 21,75 m; breedte 17,4 m
Variant L2: Overspanning 17,25 m; breedte 24,7 m
Variant L1 is maatgevend.
Renovatie en nieuwbouw

Elektromechanische aandrijving

OPMERKING 1
Als elektromechanische aandrijving is
gekozen voor een lineator.

or

OPMERKING 2
Op de aansluitpunten van de lineator kan
ook een hydraulische aandrijving worden aangesloten.

Ontwerplevensduur

CC2

Volgens NEN-EN 1991-2

Uit oogpunt van toekomstvastheid van kunstwerken is
voor (gecombineerde) kunstwerken (wegverkeer + voet/fietsverkeer) de gehele rijbaan (inclusief randafwerking
en bermconstructies) volgens
NEN-EN 1991-2 berekend op wegverkeer.

eld

Uiterste grenstoestand (ULS)
Vermoeiing

— staal-en betonconstructies: 100 jaar.

be
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Vrije indeelbaarheid

ev

Verkeersbelasting

Pr

Gevolgklasse

— aandrijving: 50 jaar en 10 000 brugopeningen per jaar
volgens NEN-EN 6786-1;

Op basis van het toepassingsgebied:

— stroomweg: aantal voertuigen per jaar Nobs = 2,0 × 106.

Op basis van het toepassingsgebied:

— stroomweg: aantal voertuigen per jaar 2,0 × 106
(verkeerscategorie 1 volgens tabel NB.5 van
NEN-EN 1991-2+C1:2015;

— stalen val: belastingmodel 4a volgens tabel NB.6 van
NEN-EN 1991-2+C1:2015; verkeerstype: middellange
afstand;
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ALTIJD DE ACTUELE NORM
IN UW BEZIT HEBBEN?
Nooit meer zoeken in de systemen en uzelf de vraag stellen:
‘Is NTA 8086:2019 nl de laatste versie?’
Via het digitale platform NEN Connect heeft u altijd toegang
tot de meest actuele versie van deze norm. Vervallen versies
blijven ook beschikbaar. U en uw collega’s kunnen de norm
via NEN Connect makkelijk raadplagen, online en offline.
Kies voor slimmer werken en bekijk onze mogelijkheden op
www.nenconnect.nl.
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Heeft u vragen?
Onze Klantenservice is bereikbaar maandag tot en met vrijdag,
van 8.30 tot 17.00 uur.
Telefoon: 015 2 690 391
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