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Les 11 - Geprefabriceerde betonnen bruggen 
 
11.1 Geschiedenis en ontwikkeling 
 
De eerste geprefabriceerde betonnen bruggen werden reeds vóór 1948 in Engeland gemaakt. Het 
waren eerder kleine bruggen. De werkelijke doorbraak kwam halfweg vorige eeuw. Ze werd 
bespoedigd door de grote toename van het verkeer en de bouw van nieuwe autowegen, waarbij 
gezocht werd naar vlugge en economische oplossingen voor boven- en onderbruggen met zo 
weinig mogelijk hinder voor het doorgaande verkeer. Terzelfdertijd droeg de toepassing van de 
voorspanning op lange productiebanken in de prefabricatie bij tot de ontwikkeling van grotere en 
slankere geprefabriceerde balken, wat vooral gunstig was voor lange overspanningen en zware 
belastingen zoals bij bruggen. 
 
Tijdens de meer dan 50 jaar constructie van voorgespannen betonnen bruggen is er een constante 
groei geweest in het aantal geprefabriceerde bruggen en eveneens een toename in de afmetingen 
en het gewicht van de geprefabriceerde elementen. De huidige ontwikkelingen zijn gericht op 
nog grotere overspanningen, zwaardere prefabelementen, esthetische oplossingen, kortere 
bouwtijden en meer tussenkomst van de prefabrikant bij het ontwerp en de uitvoering. 
 
In België kwam de echte doorbraak van de geprefabriceerde bruggen er reeds op het einde van 
de jaren 1960, ter gelegenheid van een groot bouwprogramma voor autowegen. Zowel de 
overheid als de prefabrikanten waren ervan overtuigd dat standaardisatie van geprefabriceerde 
bruggen noodzakelijk was en dat de techniek van het geprefabriceerd voorspanbeton voldoende 
geëvolueerd was om een normalisatie toe te laten. In oktober 1966 werd een Commissie 
opgericht om een ontwerpgids te maken over geprefabriceerde voorgespannen brugbalken. De 
Commissie was samengesteld uit leden van het Bruggenbureau van het Ministerie van Openbare 
Werken, de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen en de Federatie van de 
Betonindustrie. De Belgische Overheid verbond er zich toe om alle nieuwe geprefabriceerde 
bruggen te ontwerpen volgens de overeengekomen standaardisatie. 

 
De Belgische standaardisatie viseerde de types geprefabriceerde bruggen, de geometrie van de 
balken inclusief de randbalken, de berekeningsmethode en de procedure voor de kwaliteits-
controle. Ook sommige productie- en montagekarakteristieken werden gestandaardiseerd, 
ondermeer de schikking van de voorspanwapening in de balken, de zachtstaal wapening, 
hulpstukken, enz. Al deze voorschriften laten toe standaard tekeningen te maken van de 
wapening zowel voor het voorspanstaal als voor de zachtstaal wapening. 
 
11.2 Types geprefabriceerde bruggen 
 
11.2.1  Algemeen 

 
De eerste geprefabriceerde bruggen waren eerder klein en van het type massieve plaatbruggen. 
Er bestonden verschillende varianten:  
 
- de kleine plaatbruggen, gemaakt met massieve geprefabriceerde platen; 
- de zogenaamde koppelbalksystemen, waarbij de brug samengesteld wordt uit een reeks 

massieve rechthoekige balken die in de fabriek tegen elkaar gebetonneerd worden en op de 
bouwplaats terug in dezelfde volgorde tegen elkaar geplaatst; na montage worden de 
elementen zijdelings nagespannen en vormen de complete brug; het systeem wordt nu niet 
meer toegepast;  
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- systemen samengesteld uit kleine omgekeerde T-balken die tegen elkaar geplaatst worden; na 
montage wordt de ruimte tussen en boven de balken volgestort met beton.   

 
Daarna kwamen de balkbruggen met geprefabriceerde balken en een ter plaatse gestort brugdek. 
Aanvankelijk was de hoogte van de balken nog beperkt, van 0,50 m tot 0,70 m voor 
overspanningen tot maximum 15 m. Geleidelijk aan werden de balken echter groter en hoger, tot 
2,20 m nu. Tezelfdertijd nam de overspanning van de balken toe van 35 m tot 50 à 60 m. 
 
De meer recente ontwikkelingen streven naar de volledige prefabricatie van de complete brug. 
Ook hier bestaan er verschillende systemen: kokerbalkbruggen, trogbruggen en segmentbruggen.  
 
11.2.2  Plaatbruggen 
 
Kleine bruggen kunnen gemaakt worden met geprefabriceerde volle platen die tegen elkaar 
geplaatst worden. De overspanning bedraagt 8 tot 20 m. (Fig. 11.1). De voorgespannen platen 
hebben gewoonlijk een gemoduleerde breedte gaande van 1200 tot 3400 mm, en de dikte varieert 
van 350 tot 700 mm. De geprefabriceerde platen zijn meestal voorgespannen. De langse voegen 
zijn  geprofileerd om de overdracht van verticale schuifkrachten tussen aanpalende elementen 
mogelijk te maken na opbetonneren van de langse voegen. De zijkanten van de brug worden 
dikwijls afgewerkt met een randprofiel dat samen met de druklaag gestort wordt.  
 

 
Fig. 11.1 Voegdetail plaatbrug met geprefabriceerd masieve elementen 

 
11.2.3. Bruggen samengesteld uit elementen met geïntegreerd dek 

 
Een tweede categorie prefabbruggen wordt gemaakt met verzwaarde T- of U-vormige profielen 
met geïntegreerd dek. De elementen zijn in voorgespannen beton en worden tegen elkaar 
geplaatst. Op de uiteinden van elke overspanning wordt een dwarsbalk voorzien in ter plaatse 
gestort beton. Nadien wordt een druklaag gebetonneerd die voor de samenhang van de brugplaat 
zorgt. 
 
T-vormige elementen worden gebruikt voor overspanningen van 20 tot 40 m en beperkte 
belastingen. Ze hebben een breedte van 480 tot 1980 mm en een hoogte van 1200 tot 1800 mm. 
 
 

Fig. 11.2 Voorbeeld van T-vormige brugligger 
 
Voor bruggen met zware belastingen en beperkte constructiehoogte gebruikt men omgekeerde 
U-vormige elementen. De elementen zijn ongeveer 1 m hoog en 1200 mm breed. De 
overspanning gaat tot 28 m. 

Opening en ruw gemaakt oppervlak voor dwarsligger 

Wachtstaven voor 
verbinding met druklaag
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  Langsdoorsnede aan het uiteinde      Dwarsdoorsnede  
 

Fig. 11.3 Voorbeeld van omgekeerde U-vormige brugelement 
 
11.2.4  Balkbruggen 

 
Vanaf de jaren 1960 werden grotere geprefabriceerde bruggen gemaakt met voorgespannen 
balken. Het brugdek bestaat uit verschillende I- of omgekeerde T-balken die op een bepaalde 
afstand van elkaar geplaatst worden. De balken worden verbonden met ter plaatse gestorte 
dwarsdragers aan de uiteinden. Vroeger werden voor grote overspanningen ook soms 
dwarsverstijvers in het midden van de overspanning geplaatst, maar nu niet meer. Na montage 
van de geprefabriceerde balken en het betonneren van de dwarsdragers, wordt de dekplaat 
gestort, waarbij meestal geprefabriceerde breedplaten  als onderbekisting gebruikt worden. De I-
balken hebben rechthoekige eindblokken en wachtstaven aan de bovenzijde voor de verbinding 
met de dekplaat. De hoogte van de balken gaat tot 2200 mm. De dekplaat heeft meestal een dikte 
van 160 tot 200 mm en soms zelfs 250 mm. Het systeem wordt gebruikt voor isostatische en 
hyperstatische bruggen en de overspanningslengte gaat van ongeveer 15 tot 55 m. De 
tussenafstand tussen de prefabbalken hangt af van de overspanningslengte, de belasting van de 
brug en de beschikbare constructiehoogte.  
 

Fig. 11.4 Dwarsdoorsnede van een balkbrug 
 
De Belgische Spoorwegen gebruiken meestal een variante oplossing voor balkbruggen waarbij 
de bovenflens van de liggers weggelaten wordt. De ter plaatse gestorte dekplaat fungeert als 
bovenflens voor de constructie. 
 
11.2.5 Balkbruggen met composiete staal-betonliggers 
 
Sinds 1985 werd in België een composiete ligger ontwikkeld waarbij de voordelen van 
voorgespannen beton en stalen voorgebogen liggers gecombineerd worden. De balken hebben 
daardoor een veel grotere stijfheid en een grote weerstand tegen vermoeiing. Het systeem wordt 
gebruikt wanneer de hoogte van de constructie beperkt moet blijven of voor zeer grote 
belastingen in combinatie met tamelijk grote overspanningen tot 30 à 40 m. 
 
Tijdens de productie worden de voorgebogen profielen met behulp van vijzels naar beneden 
gedrukt vooraleer de bodemflens van balken gebetonneerd wordt. Deze laatste omvat eveneens 
een groot aantal voorspanstrengen. Na het verharden van het beton worden de voorbuigkrachten 
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op de profielen weggenomen en de voorspanstrengen geleidelijk gelost. In een volgende stap 
wordt het metalen profiel volledig omhuld met beton. De lengte van de elementen varieert van 
30 tot 55 m en de hoogte van 500 tot 2500 mm. Het grootste gewicht van een dergelijk element 
bedraagt tot nog toe 213 ton. 
 

 
         Faze 1       Faze 2         Faze 3 
        Voorbuiging gebogen              Voorspanstrengen        Betonneren lijfplaat en bovenflens 

stalen ligger        + betonneren onderflens    nadat onderflens is voorgespannen en  
       voorbuigkracht is weggenomen 

 
Fig. 11.5 Principe van een composiet voorgespannen betonelement 

 
11.2.6. Kokerbalkbruggen 

 
Deze brugtypes worden gemaakt met geprefabriceerde kokerbalken. Het systeem wordt in België 
toegepast voor slanke bruggen met grote belastingen. Het dek bestaat uit een serie kokerbalken 
die tegen elkaar geplaatst worden of op een kleine tussenafstand. Na montage worden de langse 
voegen opgegoten. In sommige gevallen wordt de brug eveneens zijdelings nagespannen. De 
slankheidsgraad van kokerbalkbruggen ligt in de orde van 30. De randen van de kokerbalken zijn 
voorzien van wachtstaven voor de langse voegen en de verbinding met randbalken.  
 

 
Fig. 11.6 Geprefabriceerde kokerbalkbrug 

 
Een variante oplossing voor kokerbalken bestaat uit geprefabriceerde U-vormige brugelementen 
die na montage bovenaan aangevuld worden met breedplaten en een ter plaatse gestorte 
druklaag. De oplossing wordt in België aangewend door de NMBS. 

 
 
 
 
 
 
 

Fig. 11.7 Geprefabriceerde U-liggers met ter plaatse gestorte bovenplaat 
 
Sinds 1995 bestaan er ook geprefabriceerde voorgespannen kokerbalken met een horizontale 
kromming. Ze worden gebruikt voor bruggen met een gebogen tracé. De torsiestijfheid van 

Voorbuigkracht 
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kromming 

Brugas 

Plaatdikte 25 cm
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kokerbalken is hiervoor zeer geschikt. De oplossing wordt courant gebruikt in Engeland, 
Nederland en Spanje. De kromtestraal varieert van 200 tot 100 m. Tijdens de productie wordt de 
spatkracht afkomstig van de gebogen voorspanning opgevangen door een speciale uitrusting. 
 
11.2.7 Mono-kokerbruggen 

 
Tijdens de laatste jaren werden nieuwe geprefabriceerde systemen voor bruggen met grote 
overspanningen ontwikkeld in Spanje. Ook in België werden reeds geprefabriceerde mono-
kokerbruggen gebouwd, onder andere voor de HST. De bruggen bestaan uit grote trapezoïdale 
kokerbalken of U-vormige balken, met een ter plaatse gestorte uitkragende dekplaat. De bruggen 
kunnen isostatisch of hyperstatisch uitgevoerd worden, met overspanningen tot 90 m.   

 
De lengte van de kokerelementen wordt beperkt tot 45 m omwille van transport en manipulatie. 
Wanneer grotere overspanningen nodig zijn worden de overspanningen gerealiseerd met twee of 
meerdere elementen die tijdens de montage tijdelijk ondersteund worden en nadien verbonden 
door naspanning. De naspankabels kunnen ofwel in de betondoorsnede van de elementen of 
uitwendig geplaatst worden. De liggers en het opgestorte dek werken als een composiete 
constructie.  

 
Dit type brug is complex maar het systeem laat toe om grotere overspanningen te realiseren dan 
met gewone brugbalken. Er werden in Spanje en Portugal reeds verschillende bruggen van dit 
type gebouwd met overspanningen van 50 tot 90 m. Het uitkragende deel van het brugdek wordt 
ofwel ter plaatse gestort, of gemaakt met geprefabriceerde platen die steunen op geprefabriceerde 
stutten of stalen vakwerken.  
 

 
 

 
Fig. 11.8 Principedoorsnede van een mono-kokerbrug  

 
In 2004 werden in België een vier grote spoorwegviaducten voor de HST gerealiseerd volgens 
dit principe in Battice, Herve, José, en Ruyff. De pijlers zijn in V-vorm ontworpen en twee 
zware geprefabriceerde kokerbalken verbinden de benen van de schuine kolommen (Figuur 
11.9). De maximum overspanning van de kokerbalken binnen de V-constructie bedraagt 42,8 m. 
De ruimte tussen twee V-constructies wordt eveneens overbrugd met twee kokerbalken met een 
lengte van 35,6 m. Het gewicht van de grootste kokerelementen bedraagt 220 ton. Na montage 
van de kokerbalken worden de traveeën verbonden door naspanning. 
 
Het dek bestaat uit grote geprefabriceerde breedplaten die in dwarse richting geplaatst worden. 
De voorgespannen breedplaten zijn 13,5 m lang, 3,4 m breed en wegen 45 ton per stuk. De 
verbinding met de kokerbalken gebeurt via openingen met wachtstaven in de platen. Na vulling 
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van de langse voegen tussen de breedplaten wordt de dekplaat in langse zin nagespannen. De 
afwerking van het brugdek komt direct op de breedplaten zonder druklaag. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     Montage van de kokerbalken        Montage van de dwarse breedplaten 
 
 

Fig. 11.9 Doorsnede en constructiefazen viaduct Herve 
 
Er bestaan eveneens uitvoeringen waarbij de mono-kokers een gebogen onderzijde hebben. De 
voorspanning wordt hier gerealiseerd met naspankabels. Dergelijke bruggen worden gewoonlijk 
hyperstatisch gemaakt en de overspanning kan meer dan 50 m bedragen. 

 
11.2.8  Trogbruggen 

 
Tijdens de laatste decade van vorige eeuw werden in België nieuwe brugtypes ontwikkeld voor 
de constructie van de hoge snelheidsspoorlijn. De trogliggers worden gebruikt voor 
spoorwegviaducten. Een van de hoofdvereisten was een grote traagheidsmodulus van de 
dwarsdoorsnede en een kleine constructiehoogte. De ballast wordt op de bodem van de 
trogliggers geplaatst, waardoor een slanke brugconstructie kan gemaakt worden.  

 

Dwarsdoorsnede viaduct Herve

35,6 m 

42,8 m 
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De trogelementen werden ontworpen door de NMBS. Ze zijn eveneens gebaseerd op het principe 
van de composiete voorgespannen elementen met ingebetonneerde voorgebogen stalen liggers 
(Fig. 11.10). Hierdoor kunnen grotere overspanningen gerealiseerd worden met een kleinere 
constructiehoogte.  
 

 
 

Fig. 11.10 Principe van composiete trogbruggen met ingebetonneerde voorgebogen liggers 
 
De voorgebogen metalen liggers bevinden zich in de ribben en de voorspanstrengen in de 
bodemplaat. Deze elementen hebben een grote stijfheid en zijn tevens goed bestand tegen 
vermoeiing. Net zoals bij de composiete staal-betonbalken, worden de trogelementen in twee 
stappen gemaakt: eerst de bodemplaat met de voorspanstrengen, waarin de onderflenzen van 
twee voorgebogen stalen profielen verankerd worden. In een volgende stap worden de ribben en 
de bovenflenzen verder gewapend en gebetonneerd. De lengte van de trogelementen varieert van 
10 tot 25 m , de maximum hoogte is 1,50 m en de breedte gaat tot 4,00 m. Het totaal gewicht van 
de elementen kan 160 ton bedragen.  

 
11.2.9 Segmentbruggen 

 
Geprefabriceerde segmenten worden regelmatig gebruikt voor de constructie van grote bruggen 
in vooruitbouw. De segmenten beslaan de volle breedte van de brug en de lengte is afhankelijk 
van het gewicht, vooral in verband met de transport- en hefmogelijkheden. Grote segmenten 
worden normaal geprefabriceerd in open lucht, in de nabijheid van de brug. Er bestaan echter 
ook goede voorbeelden van grote segmenten die in een prefabfabriek gemaakt werden. Voor 
kleinere projecten, bijvoorbeeld stadsviaducten, worden de segmenten dikwijls in permanente 
prefabfabrieken gemaakt. Een van de voordelen van deze methode ligt in de grote reeks 
identieke elementen. De montage gebeurt meestal met tijdelijke ondersteuningen en na vullen 
van de dwarse voegen worden de elementen in de langse richting met elkaar verbonden door 
naspanning.  
 
11.2.10 Boogbruggen 
 
In dichtbevolkte gebieden wordt meer aandacht besteed aan het esthetisch uitzicht van bruggen. 
Er bestaan talrijke voorbeelden van vernieuwde stadsbruggen waarbij het oorspronkelijk uitzicht 
zo goed mogelijk behouden werd, bijvoorbeeld met geprefabriceerde gebogen liggers, of met een 
speciaal profiel of afwerking van de randbalken.  

Voorgebogen 
stalen balk 

Voorspanstrengen 
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11.2.11 Overzicht overspanningsmogelijkheden met verschillende types prefabbruggen 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
5        10        15        20        25        30                40        45        50        55                                     90 m                       

 
Fig. 11.11 Overspanningsmogelijkheden met prefabbruggen 

 
 
11.3 Speciale toepassingen 
 
• Voetgangersbruggen 
Voetgangersbruggen zijn zeer geschikt voor prefabricatie, zowel voor kleine als voor grote 
overspanningen. Er bestaan talrijke voorbeelden waarbij verschillende types prefabelementen 
gebruikt werden zoals balken, verzwaarde TT-elementen, enz.  
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Fig. 11.12 Voorbeeld van een voetgangersbrug met T-elementen 

 
• Aquaducten 
 
Er bestaan goede voorbeelden van aquaducten die met geprefabriceerde elementen gebouwd 
werden, zoals in Houdeng-Aimeries in België. De brug is 500 m lang en de voorgespannen 
balken van 80 ton werden in de dwarse richting van de brug geplaatst. De balken hebben een 
variabele hoogte met neerwaarts gebogen intrados.  
 
• Bruggen voor speciale industriële doeleinden 
 
Geprefabriceerde brugliggers kunnen ook gebruikt worden voor transportbanden en andere 
industriële toepassingen.   

 
Fig. 11.13 Brugliggers voor transportband 
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11.4 Ontwerp 
 
11.4.1 Constructieve systemen 
 
a.  Isostatisch opgelegde bruggen 

 
In de eerste periode van de prefabbruggen leek het vanzelfsprekend om de overspanningen 
isostatisch te maken, met dwarse constructievoegen aan de uiteinden van de brug en tussen elk 
travee. De brugliggers werden geplaatst op afzonderlijke oplegtoestellen – één aan elk uiteinde – 
en de voegen werden gedimensioneerd om de temperatuursvervormingen te kunnen opnemen. 
Isostatisch opgelegde bruggen nemen ook gemakkelijker krimp- en kruipvervormingen op, 
alsmede differentiële zettingen van de oplegconstructie.  

 
Verschillende duizenden bruggen werden wereldwijd op deze manier gebouwd en functioneren 
nog altijd zeer goed. De hoofdredenen voor hun hoge duurzaamheid zijn:  
 

- de hoge betondruksterkte, normaal 45/50 MPa op cylinders, en de lage water/cement factor; 
- de voorspanning met op kleef verankerde strengen;  
- de kwaliteit van de uitvoering.  

 
Alhoewel de balken op zichzelf een zeer gunstig gedrag vertonen, zijn er een aantal nadelen 
verbonden aan isostatisch opgelegde bruggen.  
 

- er is een oplegging nodig aan elk uiteinde van de liggers; ze zijn duur en moeten soms 
vervangen worden; 

- het belangrijkste probleem komt echter van de dilatatievoegen, namelijk de duurzaamheid 
onder invloed van de dooizouten en het gebrek aan comfort voor het verkeer. 

 
De beste oplossing om deze problemen te voorkomen bestaat erin de dwarse voegen in het 
brugdek te elimineren door continue deksystemen te gebruiken;  
      

Fig 11.14 Detail van de oplegging en het bruggenhoofd 
 

b. Isostatisch opgelegde bruggen met doorlopend brugdek 
 

Bij deze oplossing worden de brugbalken isostatisch opgelegd maar is het brugdek partieel 
doorlopend. Dit betekent dat er geen verdeling van verticale belastingen tussen de aanpalende 
overspanningen mogelijk is, zowel voor eigengewicht als voor de mobiele belastingen. 
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Draineerkanaal

Bruggenhoofd Sparing voor dilatatievoeg
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Er worden twee methoden aangewend om de partiële continuïteit te realiseren. In de eerste 
oplossing wordt de continuïteit beperkt tot de plaat, die moet kunnen doorbuigen om de rotatie 
van de isostatisch opgelegde balken te kunnen volgen. De balken worden op de conventionele 
manier gemonteerd op afzonderlijke oplegtoestellen. Om de doorbuiging mogelijk te maken 
wordt de plaat door een vervormbaar materiaal – bijvoorbeeld geëxpandeerd polystyreen – 
gescheiden van de balken over een lengte van ongeveer 1,50 m.  
 

 
Fig. 11.15 Partiële continuïteit - detail type 1: doorlopende geïsoleerde plaat 

 
In de tweede oplossing worden de bruggen ontworpen op de conventionele manier voor 
isostatisch opgelegde bruggen met verschillende overspanningen en met dwarsbalken aan elk 
balkuiteinde. Evenals bij het type 1 worden de brugbalken aan elk uiteinde opgelegd op 
afzonderlijke oplegtoestellen. Op halve hoogte worden wapeningsstaven in de dekplaat 
ingebetonneerd, om de continuïteit van de plaat te realiseren over de peilers. Om de rotatie toe 
te laten, wordt de kleef van de wapeningen verbroken over een bepaalde lengte aan 
weerszijden van de voeg. Bovendien worden de afmetingen van de plaat en de dwarsbalken 
zoveel mogelijk gereduceerd om meer flexibiliteit en rotatiecapaciteit te geven. In de dekplaat 
wordt een rotatievoeg geplaatst en de ruimte boven en onder de deuvels wordt gevuld met een 
samendrukbare vulling (Figuur 11.16). 
 

 
Fig. 11.16 Partiële continuïteit - detail type 2: met elkaar verbonden dekplaten 
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c. Doorlopende bruggen 
 
Geprefabriceerde bruggen met meerdere overspanningen en mechanische continuïteit tussen 
aanpalende travees kunnen op verschillende manieren gerealiseerd worden. De meest gebruikte 
oplossing bestaat erin de continuïteit te verwezenlijken door uitstekende wapeningen in 
sparingen aan de boveneinden van de balk. Na montage worden deze continu gemaakt met 
behulp van speciale schroefbussen of lassen. De sparingen worden vervolgens opgebetonneerd.  
De dwarsbalk wordt centraal boven de brugpeilers gegoten. De langswapeningen van de 
dwarsbalk lopen doorheen openingen in de eindblokken van de brugliggers of overlappen met 
wachtstaven in verankerde schroefhulzen (zie sectie 11.5). 
 

 

 
Fig. 11.17 Volledige continuïteit – variante oplossing 

met gelaste overlapping van de bovenwapening 
 

De constructie wordt in twee stappen gerealiseerd: 
 

- in de eerste stap worden de balken isostatisch opgelegd en dragen hun eigen gewicht plus 
eventueel de belasting van de bekisting en de niet verharde betonplaat;  

 
- in de tweede stap wordt de constructie hyperstatisch na het verharden van het beton van de 

dwarsliggers, maar enkel voor het bijkomend eigengewicht van de brugafwerking en de 
mobiele belasting; de dwarsliggers tussen aanpalende traveeën steunen op de pijlers door 
middel van één enkele rij opleggingen geplaatst in het centrum van de pijler.   

 
 

11.4.2 Ontwerp van de brugbalken 
 
Het ontwerp en de berekening van brugelementen gebeurt volgens de klassieke 
ontwerpmethodes eventueel aangevuld met speciale richtlijnen voor brugconstructies. Voor 
geprefabriceerde betonnen brugliggers, worden de volgende bijkomende ontwerpaspecten in acht 
genomen. 

  
a) Tijdelijke situaties tijdens de bouw van de brug: productie van de elementen, stockage, 

montage op enkelvoudige steunpunten, composietactie met de ter plaatse gestorte brugplaat 
en indien relevant, continuïteit door verbindingen of naspanning.  

 
b) Overdracht van krachten tussen de geprefabriceerde elementen en het ter plaatse gestort 

beton, bijvoorbeeld schuifspanningen tussen de balken en de aangestorte dekplaat. 
 

Gelaste  of  
aaneen-geschroefde 
wachtstaven 

Ter plaatse gestorte plaat met doorlopende wapeningen 

Definitieve oplegging 

Wapening 
doorheen 
prefabbalk
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c) Het gebruik van hoogwaardig beton tot 100 MPa, dat momenteel courant gebruikt wordt in de 
prefabricatie, ook voor brugliggers. 

 
Omwille van het groot gewicht van de elementen hebben de prefabrikanten heel wat onderzoek 
gedaan naar de meest geschikte doorsnede van de elementen. In dit verband werd gezocht naar 
de meest ideale afmetingen voor de dikte van de lijfplaat, de vorm en grootte van de boven- en 
onderflenzen, de noodzaak van eindblokken, enz. De ontwikkelingen in binnen- en buitenland 
zijn gebaseerd op specifieke onderzoeksprogramma’s en nationale normeringen. Men stelt dan 
ook vast dat er in Europa en andere continenten talrijke verschillen in types, vorm en afmetingen 
van geprefabriceerde brugelementen bestaan.  
 
11.4.3 Dwarsverdeling van de belastingen 
 
De verschillende brugliggers in een travee worden niet op dezelfde wijze belast, omwille van de 
plaats van de mobiele belastingen en de belastingsoverdracht tussen de elementen onderling. In 
het algemeen dragen de buitenste liggers de grootste belasting. Omwille van de standaardisatie  
wordt deze belasting dan gebruikt voor de berekening en dimensionering van alle brugliggers. 
 
De dwarsverdeling werd vroeger berekend volgens de methode van Bares-Massonet. Het 
brugdek werd beschouwd als een orthotrope plaat en de belasting van elke balk werd bepaald 
met behulp van een reeks tabellen. Tegenwoordig verloopt de berekening automatisch, met de 
methode van eindige elementen. 
 
De dwarsverstijvers vervullen een essentiële rol in de dwarsverdelingscapaciteit van de brug. Bij 
balkbruggen worden ze enkel nog aan de uiteinden van de traveeën voorzien. Voor plaatbruggen 
met brede bovenflenzen wordt er soms een dwarsdrager in het midden van de overspanning 
geplaatst, afhankelijk van de overspanningslengte en de slankheid van de elementen. De 
middendwarsdrager wordt echter zoveel mogelijk afgeraden omwille van de complexiteit van de 
uitvoering. 
 
11.5 Verbindingen 
 
In dit hoofdstuk worden enkele specifieke verbindingen besproken die in geprefabriceerde 
bruggen gebruikt worden. Het gaat vooral om verbindingen tussen de geprefabriceerde balken en 
de ter plaatse gestorte dwarsbalken en de dekplaat.  

 
• Verbinding prefabbalk - dwarsbalk 

 
Omwille van de densiteit van de wapening in de eindblokken van de elementen, wordt de 
verbinding met de dwarsbalken gerealiseerd met wachtstaven, verankerde schroefbouten en 
draadstangen, of gaten doorheen de balken. De contactoppervlakte tussen de balken en het aan te 
storten beton wordt ruw gemaakt.  
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                             Verankerde            Verankerde            
                        Dwarsbalk schroefhuls      Dwarsbalk    schroefhuls 

Fig. 11.18 Verbinding van de brugbalken met de dwarsdragers ter plaatse van de eindblokken 
 

• Verbinding tussen liggers en dekplaat 
 

De afschuifkrachten tussen de brugliggers en de ter plaatse gestorte dekplaat worden opgenomen 
door beugels uit het bovenvlak van de liggers. De overdracht van de schuifspanningen tussen de 
plaat en de liggers kan verhoogd worden door de beugels schuin te plaatsen. Voor het betonneren 
van de dekplaat wordt meestal gebruik gemaakt van geprefabriceerde breedplaten.  

 

Fig. 11.19 Verbinding tussen brugligger en dekplaat 
 

• Verbinding tussen randprofielen en brugdek 
 
Randprofielen worden gewoonlijk bevestigd aan de brug met wachtstaven die in de ter plaatse 
gestorte dekplaat verankerd worden.  
 
11.6 Detaillering 
 
11.6.1 Oplegdetails bij brugbalken 
 
De geprefabriceerde brugliggers worden normaal opgelegd op speciaal ontworpen 
oplegtoestellen. Deze zijn bijvoorbeeld in polychloropreen of polytetrafluorethyleen (PTFE), 
gefretteerd met dunne platen in roestvast staal. De dikte van de oplegtoestellen hangt af van de te 
verwachten vervormingen. Voor gefretteerde toestellen rekent men met een vervormings-
capaciteit van 70 % van de totale dikte van de neopreenlagen. De oplegtoestellen worden 
geplaatst zoals aangeduid in Figuur 11.21 voor liggers met een rechthoekig uiteinde en Figuur 
11.22 voor liggers met een tandoplegging.  

Geprefabriceerde breedplaten 

Ter plaatse gestorte dekplaat 
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De oplegtoestellen moeten steeds horizontaal geplaatst worden. Er wordt een laag mortel 
aangebracht tussen de balken en de oplegtoestellen om afwijkingen in helling tussen de balk en 
het oplegtoestel op te nemen. In het geval de liggers met een helling groter dan 3 % geplaatst 
worden, moet ter plaatse van het oplegtoestel een uitsparing in het ondervlak van de ligger 
voorzien worden.  
 

 
Fig. 11.20 Voorbeeld van een oplegtoestel voor brugliggers 

 

Fig. 11.21 Oplegdetails voor brugliggers met tandoplegging 
 

Mortellaag 
Elastische strip 

Mortellaag 

Staalplaat (beschermd tegen corrosie)

Elastomeerlagen + staalplaten 
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Fig. 11.22 Oplegdetail voor brugliggers met uitkragende uiteinden 

 
11.6.2 Schuine bruggen 
 
Wanneer de hoek tussen de lengteas van de brug en de te overschrijden weg of waterloop 
tamelijk recht is, bijvoorbeeld tussen 70 en 100 grad, blijft het brugconcept nagenoeg hetzelfde 
als bij rechte bruggen. Normaal worden de bruggen gebouwd in het verlengde van de 
overschrijdende weg.  

 
Wanneer de hoek kleiner is dan 70 grad wordt het ontwerp iets complexer. Voor een goede 
functionering moeten de breedte van de oplegtoestellen loodrecht geplaatst worden met de 
lengteas van de brugliggers. Figuur 11.23 toont oplossingen op haakse uiteinden van de 
brugliggers en een al dan niet verbrede dwarsbalk. Het is echter eveneens mogelijk om de balken 
te produceren met een afgeschuind uiteinde, maar deze oplossing wordt niet aanbevolen. In elk 
geval mag de afschuining niet kleiner zijn dan 45° (zie Figuur 11.21).   
 

 
 

 
Fig. 11.23 Schikkingen voor de oplegging van schuine bruggen 

 

Oplegtoestel 

Brugligger 
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11.5.3 Verkanting van prefabbrugggen 
 
De meest aangewezen oplossing om een dwarse helling van een brug te realiseren bestaat erin de 
liggers op te leggen op blokken met variabele hoogte.  

 
Fig. 11.24 Voorbeeld van variabele opleghoogte bij verkante bruggen 

 
11.5.4 Brugranden 
 
De profilering van een brugrand speelt een belangrijke rol in het visueel aspect van een brug. Er 
bestaan verschillende oplossingen. Men kan bijvoorbeeld alleen een afwerking voorzien ter 
hoogte van de bovenkant van het brugdek. Bij andere oplossingen wordt de geprefabriceerde 
brugligger geheel of gedeeltelijk verborgen achter een afzonderlijk decoratief randprofiel. In de 
meeste gevallen zijn deze profielen in geprefabriceerd beton, maar er bestaan ook realisaties in 
ter plaatse gestort beton. 

 
- Geprefabriceerde randen 
  
Geprefabriceerde brugliggers kunnen geheel of gedeeltelijk zichtbaar blijven omwille van hun 
strak en regelmatig profiel en gladde oppervlakteafwerking. De rand zelf van de ter plaatse 
gestorte dekplaat kan bijvoorbeeld afgewerkt worden met een eenvoudig decoratief profiel ter 
markering van de bruglijn. Men kan hiervoor trouwens ook natuursteen gebruiken. 
 
Geprefabriceerde brugranden bieden heel wat architecturale mogelijkheden op gebied van 
vormgeving en oppervlakteafwerkingen in gereconstrueerde natuursteen, gekleurd beton, enz. Ze 
kunnen gemaakt worden als zelfdragende elementen of als schaalprofielen die na montage 
versterkt worden met een ter plaatse gestorte opvulling in beton. Figuur 11.25 toont drie 
voorbeelden van geprefabriceerde decoratieve randprofielen voor bruggen. Het linkse profiel op 
de Figuur 11.25 kan ook als stootband ontworpen worden. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Fig. 11.25 Voorbeelden van een geprefabriceerd randprofiel voor bruggen 
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- Speciale randbalken 
 
In de beginperiode werden prefabbruggen soms gemaakt met speciale asymmetrische 
randliggers, die bijvoorbeeld een vlak profiel hadden aan de buitenzijde en een I-profiel aan de 
binnenzijde. Deze oplossing wordt niet meer gebruikt wegens de grotere kostprijs te wijten aan 
de kleine productieserie en de frequente problemen op gebied van zijdelingse vervorming van de 
voorgespannen asymmetrische doorsnede. 
 
- Ter plaatse gestorte brugranden 
 
Zoals reeds vermeld kunnen brugranden ook ter plaatse gestort worden samen met het brugdek. 
Deze oplossing wordt echter weinig gebruikt omwille van de complexe profilering van de 
doorsnede.  
 
 
11.6 Pijlers en bruggenhoofden 
 
Pijlers worden meestal ter plaatse gestort omwille van de grote afmetingen en het gewicht. Er 
bestaan echter goede voorbeelden van geprefabriceerde pijlers. Figuur 11.26 toont enkele 
voorbeelden.  
 
In sommige gevallen worden ook de bruggenhoofden gemaakt met behulp van geprefabriceerde 
elementen (Figuur 11.26). Deze beslaan de volle hoogte van het bruggenhoofd, hebben een 
aangepaste breedte en worden dikwijls versterkt met ribben vooraan of achteraan. De elementen 
worden geplaatst op een funderingsbalk en bovenaan afgewerkt met een dwarsbalk. 
 
 

 
Fig. 11.26 Voorbeelden van geprefabriceerde brugpijlers 
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11.7   Esthetisch uitzicht van prefabbruggen 
 

Er wordt door de maatschappij meer en meer belang gehecht aan het esthetisch uitzicht van 
bruggen. Dit aspect moet derhalve van bij het begin van een project voldoende aandacht krijgen. 
Zoals bij elke constructie wordt het uitzicht van een brug vooral bepaald door het algemeen 
aspect, met andere worden door de eerste indruk die de toeschouwer krijgt vanop een zekere 
afstand. Het silhouet wordt gekarakteriseerd door de regelmaat van het langse profiel van de 
brug, de verhouding tussen de onderdelen, de harmonie van de vrije lijnen, de integratie van het 
project in de omgeving, enz. Wanneer de toeschouwer dichterbij komt, wordt de perceptie  
gedomineerd door het uitzicht van details, zoals de architectuur van de pijlers en het bruggen-
hoofd, de afwerking van de oppervlakten, vorm, kleur en proporties van de brugranden, enz. 

 
De constructiehoogte van lange bruggen of viaducten met geprefabriceerde balken was in het 
verleden meestal groter dan deze van doorlopende ter plaatse gestorte bruggen, vooral wanneer 
de overspanningen isostatisch uitgevoerd werden. In de beginperiode van prefabbruggen, 
wanneer er een grote vraag was naar economische oplossingen en korte bouwtijden, was het 
uitzicht van de brug zelf niet zo belangrijk. Tijdens de tachtiger jaren van vorige eeuw is daar 
echter verandering in gekomen en wordt ook voor prefabbruggen een meer elegante constructie 
gevraagd, vooral wanneer de vrije hoogte onder de brug begrensd is. Bovendien heeft de grotere 
constructiedikte een bijkomende invloed op het volume van de toegangsbermen van de brug.  
 
Tegenwoordig bestaan er verschillende oplossingen voor dit aspect: 
 
- de brug kan ontworpen worden met een groter aantal slankere brugliggers door de 

tussenafstand tussen de liggers te verkleinen; daardoor zal evenwel de totale kostprijs van de 
brug groter worden; 

- in vergelijking met de klassieke balkbruggen hebben geprefabriceerde kokerbalkbruggen en 
trogbruggen een hogere slankheidsgraad, die vergelijkbaar is met ter plaatse gestorte bruggen; 
men kan slankere randbalken gebruiken, vooral bij kokerbalkbruggen;  

- hyperstatische overspanningen laten eveneens toe om de totale dikte van het brugdek te 
reduceren, vergelijkbaar met ter plaatse gestorte bruggen; de combinatie van voorspanning in 
de fabriek en naspanning op de bouwplaats laat eveneens toe om de constructiehoogte van de 
brug te verminderen;  

- hogesterkte-beton laat ook in bepaalde mate toe om de doorsnede van de brugliggers te 
verminderen voor dezelfde prestaties.  
 

Een ander nadeel op esthetisch vlak kan eventueel te wijten zijn aan de voorspanopbuiging van 
de brugelementen bij meervoudige isostatische overspanningen. Voorgespannen elementen 
vertonen een opbuiging, die varieert naargelang de grootte van de voorspanning en de duurtijd 
van de stockage van de elementen op de fabriek. Na montage wordt deze opbuiging gedeeltelijk 
gecompenseerd door het gewicht van de ter plaatse gestorte dekplaat en andere vaste belastingen. 
Ook hier bestaan verschillende remedies om het probleem op te lossen.  
 
a) Randprofielen 
 
 De rand van de brug bepaalt de algemene lijn van de constructie, vermits het de meest in het 

oog springende onderdeel van de brug uitmaakt. Er bestaan verschillende oplossingen om de 
randen te realiseren, ofwel door de architectuur van de vorm, of door de oppervlakteafwerking 
en de kleur (zie 11.6.4).  
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b) Veranderlijke dikte van het langse brugprofiel. 
 

Alhoewel deze oplossing niet courant aangewend wordt bestaan er toch mooie oplossingen 
van geprefabriceerde bruggen met een gebogen intrados.  

  
c) Licht gebogen langsprofiel van de volledige brug 
 

Door de volledige brug te ontwerpen met een gebogen langsprofiel wordt de opbuiging van de 
voorgespannen liggers verwerkt in het langse brugprofiel. 

 

 
Fig. 11.27 Langse profilering van een brug of viaduct 

 
d) Architectuur van de pijlers 
 

Het aanzicht van een brug kan ook in belangrijke mate verbeterd worden door een 
aangepaste architectuur van de pijlers en bruggenhoofden, vooral in stedelijke omgeving.  
 
De realisatie van horizontaal gebogen bruggen is moeilijker bij geprefabriceerde dan bij ter 
plaatse gestorte bruggen. Meestal wordt het probleem opgelost door de brugvakken in een 
polygone vorm te plaatsen volgens de vereiste kromming. Deze oplossing is perfect 
aanvaardbaar voor grote kromtestralen maar minder elegant voor kleine krommingen. Zoals 
reeds aangegeven in sectie 11.26 bestaan er momenteel reeds gekromde voorgespannen 
kokerelementen met een kleine kromtestraal tot 100 m. 
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