Eindhoven University of Technology

MASTER
'Overwegingen'
ontwerp modulair ecoduct

Terink, M.
Award date:
2011

Link to publication

Disclaimer
This document contains a student thesis (bachelor's or master's), as authored by a student at Eindhoven University of Technology. Student
theses are made available in the TU/e repository upon obtaining the required degree. The grade received is not published on the document
as presented in the repository. The required complexity or quality of research of student theses may vary by program, and the required
minimum study period may vary in duration.

General rights
Copyright and moral rights for the publications made accessible in the public portal are retained by the authors and/or other copyright owners
and it is a condition of accessing publications that users recognise and abide by the legal requirements associated with these rights.
• Users may download and print one copy of any publication from the public portal for the purpose of private study or research.
• You may not further distribute the material or use it for any profit-making activity or commercial gain

ARR
2011

BWK

D
C

'Overwegingen'
Ontwerp modulair ecoduct

Student
Maarten Terink (0659145)
Onderwijsinstelling
Technische Universiteit Eindhoven, faculteit Bouwkunde
Afstudeerbegeleid ingscom m issie
Dr. ir. S.P.G. Moonen
Ir. .I.P.M. Swagten
Ir. B.W.E.M. van Hove
Plaats
Eindhoven
Datum
Juni2011

InhouJh
Datum
Scbaal
Tekenaar
Nummer Omscbrijvine:
M. Terink
01-06-2011
01
Plattegrond recreantenpassaj;!;e
1:100
01-06-2011
1:100
M. Terink
02
Plattej;!;rond faunapassaj;!;e
M.
Terink
01-06-2011
1:100
03
Aanzichten
01-06-2011
1:100
M. Terink
Langsdoorsneden A-A, B-B, C-C
04
1:100
M. Terink
01-06-2011
Dwarsdoorsneden D-D, E-E, F-F, G-G
05
01-06-2011
1:100
M. Terink
Dwarsdoorsneden H-H, I-I, 1-1, K-K
06
1:100
M. Terink
01-06-2011
Dwarsdoorsneden typen 1-4
07
01-06-2011
Dwarsdoorsneden typen 5-6
M. Terink
08
• 1:100
1:10
Detail Vl.1
09
M. T~ 01-06-2011
M. Te .
01-06-2011
10
Detail V2.1
1:10
01-06-2011
11
Detail V3.1a
1:10
M. Terink
01-06-2011
12
M. Terink
1:10
Detail V3.1 b
01-06-2011
1:10
M. Terink
13
Detail V3.1c
1:10
M. Terink
01-06-2011
14
Detail V3.2
1:20
M. Terink
01-06-2011
15
Detail V3.3
M. Terink . 01-06-2011
16
Detail V3.4
1:20
M. Terink
01-06-2011
1:10
17
Detail V3.5
18
M. Terink
01-06-2011
1:10
Detail V3.6
01-06-2011
19
Detail V4.1
1:10
M. Terink
20
Detail V4.2
1:10
M. Terink
. , 01-06-2011
1:10
M.T
21
Detail V4.3
01-06-2011
M. Terink
011
22
Detail V4.4
1:10
23
1:10
M. Terink
01-06-2011
Detail V4.5a
01-06-2011
24
Detail V4.5b
1:10
M. Terink
25
Detail V4.6
1: 10
M. Terink
01-06-2011
26
M. Terink
01-06-2011
Detail V4.7
27 ~IV4.8
1:
I t t M. T ~1-06-2011
il V4.9
1:10
M. Terink
11
28
29
Detail V4.10
1:10
M. Terink
01-06-2011

t

Samenvatting
In Nederland en in het buitenland worden grote bestaande natuurgebieden versnipperd door de
aanleg van nieuwe infrastruetuur met tal van nadelen tot gevolg. Om de versnipperde
natuurgebieden weer met elkaar te verbinden worden er faunapassages (eeodueten, faunatunnels,
dassentunnels etc.) ontworpen en gerealiseerd.
De realisatie van permanente en robuuste faunapassages als eeodueten heeft eehter een aantal
nadelen. Ten eerste leidt de realisatie tot grootsehalig wegoponthoud van het dagelijkse woon- en
werkverkeer. Ten tweede kunnen de permanente en robuuste eeodueten niet inspelen op
toekomstige uitbreidingsmogelijkheden van de infrastruetuur (bestrijden fileprobleem) en/of op
wisselend gebruik (wei of geen reereatiefmedegebruik).
In het afstudeerprojeet 'overwegingen' is een eeoduet met een modulair eonstruetieprineipe
ontworpen dat bovengenoemde nadelen niet heeft. Het ecoduet heeft een snelle uitvoeringstijd en
het eeoduet is gesehikt voor eventueel reereatief medegebruik.
Het eonstruetieprineipe van het eeoduet be staat uit twee naast elkaar gelegen vakwerkliggers,
welke opgebouwd worden uit gestandaardiseerde stalen vakwerkpanelen waarvan het aantal
athankelijk is van de te overspannen infrastrueturele barriere. De vakwerkliggers worden ter
plaatse van de bovenregels en de onderregels met elkaar verbonden door modulen. De modulen
ter plaatse van de bovenregels do en dienst als faunapassage, daar de modulen ter plaatse van de
onderregels dienst doen als reereantenpassage (indien gewenst).
Voor de faunapassage zijn zes versehillende typen modulen ontworpen, elk met hun eigen funetie
en karaktereigensehappen. Sommige typen zijn gesehikt voor de groei van kleine vegetatie en/of
de toetreding van daglieht op de onderliggende reereantenpassage. Andere typen zijn gesehikt
voor de groei van kleine vegetatie en hebben daamaast observatiemodulen van waaruit reereanten
zieht hebben op de faunapassage. De keuze voor bepaalde typen modulen en de onderIinge
samenstelling van de faunapassage is athankelijk van de locatie en de gebruikseisen.
Ten behoeve van een snelle uitvoeringstijd worden de vakwerkliggers op het talud paneel na
paneel geassembleerd en door middel van ro1construeties over de infrastrueturele barriere gerold.
Na realisatie van de vakwerkliggers worden de modulen van de faunapassage erop gerold.
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1. Inleiding
In Nederland en in het buitenland worden bestaande natuurgebieden versnipperd door de aanleg
van nieuwe infrastructuur van met name (spoor)wegen . Door de aanleg van nieuwe (spoor)wegen
worden grote natuurgebieden verdeeld in een aantal (te) kleine natuurgebieden met tal van
nadelen als gevolg(l]. Kleine natuurgebieden kunnen bij dieren bijvoorbeeld leiden tot inteelt en
een gebrek aan voedsel.
Om versnipperde natuurgebieden weer met elkaar te verbinden worden er zogenaamde
faunapassages ontworpen en gerealiseerd. De naam ' faunapassages ' is een verzamelnaam voor
verschillende typen passages, bestemd voor fauna (dieren) om probleemloos (spoor)wegen over
te steken om van het ene naar het andere natuurgebied te komen. Voorbeelden van fallnapassages
zijn ecoducten, ecombidllcten, ecodllikers, fallnabrllggen, boombrllggen etc. Figllur 1.1. J toont
een drietal verschillende fallnapassages. E lke fallnapassage heeft zijn specifieke eigenschappen,
afgestemd op de desbetreffende doelgroep[I].

De vraag naar fallnapassages zal , door de toenemende groei van steden en aanleg van
infrastrllctuur, aanzienlijk toenemen. De aanleg van permanente grootschalige faunapassages
als ecoducten zijn voor de wegbeheerder echter kostbaar en risicovol , omdat eventuele
uitbreidingsmogelijkheden van de infrastructuur (aanleg nieuwe rijbaan ter bestrijding van het
file probleem) niet mogelijk zijn. Faunapassages die snel te monteren en te demonteren zijn en
verschillende afmetingen kunnen hebben zouden voor de weggebruiker een ideale oplossing zijn.
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2.0pdracht
In dit afstudeerproject staat het ontwerpen van een ecoduct met een constructieprincipe,
bestaande uit modulaire elementen, centraal. Het constructieprincipe moet verschillende
afmetingen en vormen van het ecoduct mogelijk maken. Uitgangslocatie voor dit ecoduct is de
A67 ten zuidoosten van Geldrop. Een ecoduct ter plaatse zal de Strabrechtse Heide ten zuiden
van de A67 en de bossen ten oosten van Geldrop met elkaar verbinden. lie figuur 2.1.1.
Het te ontwerpen ecoduct moet, met haar variabele afmetingen en vormen, in kunnen
spelen op wisselend gebruik en op toekomstige uitbreidingsmogelijkheden van de bestaande
infrastructuur. Wijziging van de doelgroep (toename ambitieniveau) of wijziging van de

infrastructuur (verbreding rijbanen) moet niet leiden tot een verkorting van de levensduur. Het
constructieprincipe moet tevens toegepast kunnen worden op verschi Ilende locaties in Nederland.
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Kader
Een ontwerp dat toepasbaar is op verschillende locaties in Nederland leidt tot veel verschillende
randcondities. Denk bijvoorbeeld aan verschillen in bodemgesteldheid en verschillen in
wegtraces (benadering ecoduct door weggebruiker). Om de opdracht duidelijk en overzichtelijk
te houden wordt er een kader gemaakt, welke in tabel 2.].1 is weergegeven.

Onderdeel
Construetief en
bouwteehniseh

Tbl211
a e . . - Kd
a er op<d rae ht
Opdracht
Voor
[ocatie A67
omschrijving
overige locaties
Ontwerpen modulaire
Ja
Ja
draageonstruetie overspanning
Ontwe~en landhoofden
Ja
Nee
Ontwerpen grondkerende eonstruetie
Ja
Nee

Om de vanatles qua afmetingen binnen bepaalde grenzen te houden, zijn er voor de lengte
(overspanning) en breedte een aantal standaardsituaties geschetst. De standaardsituaties voor de
lengte (afhankelijk van de breedte van de infrastructurele barriere) zijn weergegeven in figuur
2.] .2 tot en met figuur 2.].4.
Standaardsituatie 1 betreft een overspanning over een regionale rijksweg, bestaande uit twee
rijstroken en een fietspad onderling gescheiden door een tussenberm.
Standaardsituatie 2 betreft een overspanning over een autosnelweg, bestaande uit twee keer drie
rijstroken (inc1usief twee vluchtstroken) onderling gescheiden door een middenberm. Naast de
autosnelweg loopt een ventweg voor lokaal verkeer. Standaardsituatie 3 is nagenoeg gelijk aan
standaardsituatie 2 met als enige verschil dat situatie 3 twee extra rijstroken heeft.
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Figuur 2.1.2 - Standaardsituatie 1
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Figuur 2.1.3 - Standaardsituatie 2
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Figuur 2.1.4 - Standaardsituatie 3

Het ecoduct moet bU aile standaardsituaties 10, 20, 30, 40 of 50 meter breed kunnen worden,
afuankeJijk van de gewenste doeJgroepen.
De locatie ter plaatse van de A67 behoort tot standaardsituatie 2. Het 'totale ecoduct' moet
ontworpen worden voor deze situatie met een breedte van 20 meter, waarbij het
'constructieprincipe' toepasbaar moet zijn voor de overige twee 'standaardsituaties'.
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3. Visie
3.1 Constructie en uitvoering
Uitgangspunt bij het ontwerpen van het constructieprincipe en de uitvoering ervan is het
wegoponthoud
tot
minimaliseren van het wegoponthoud tijdens die uitvoering.
hoge kosten en is ondertkbaar voor een constructieprincipe dat op """"""""'"0 locaties in Nederland
toegepast kan/moet worden.
Om de uitvoeringstijd (en daarmee het wegoponthoud) te minimaliseren wordt het ecoduct in drie
hoofdfasen uitgevoerd:
Realisatie hoofddraagconstructie
Realisatie draagconstructie faunapassage
4.1.1 B)
atbouw
mogelijk
te worden, waarna het als
hoofddraagconstructie dient hierbij zo
permanente stijger kan fungeren voor de
afbouw van
ecoduct Het wegoponthoud
wordt hierdoor beperkt tot en met de uitvoeringstijd van de hoofddraagconstructie.
Een snelle
van de hoofddraagconstructie kan
worden door:
De hoofddraagconstructie samen te stellen uit modulaire elementen
4.L1 A)
o Eenvoudig transport modulaire elementen
o Eenvoudige koppeling tussen modulaire elementen
hoofddraagconstructie vooraf op
talud te monteren en In een geheel over
infrastructurele barriere te plaatsen
constructieprincipe (bestaande uit modulaire
zoals in hoofdstuk 2 genoemd,

moeten

met

3.2 Functionaliteit
Het ecoduct moet op verschillende locaties in Nederland kunnen functioneren
faunapassage
en/of als recreantenpassage over de te overspannen infrastructurele barriere
4.1.1 C). Op
het ecoduct moeten
afhankelijk van de locatie en de
ijke vegetatie, verschillende
kunnen
In een
moet er kleine vegetatie op het ecoduct
kunnen groeien daar er in een bosrijke omgeving bomen op het ecoduct moeten kunnen
(figuur 4.1.1
Redenen om een
ook geschikt te maken als recreantenpassage zijn;
infrastructurele barriere wordt ook voor recreanten
waardoor er draagvlak
onder het pubJiek wordt gecreeerd
aanleg- en gebruikskosten worden gedeeJd
Het
kan functioneren
'kennisbron' van het natuurgebied
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aanwezigheid van een
niet ten
van de effectiviteit van het
ecoduct (lees: gebruik door dieren), omdat
prioriteit van de
hoger
fysieke
scheiding tussen beide
om overlast en verstoring te voorkomen, is daarom 0,..\,""'''""
(figuur 4.1.1 C).
Om overlast
en licht,
er een geluid- en lichtwerend scherm

van de infrastructurele barriere, te minimaliseren
te worden (figuur 4.1. J F).

3.3 Beeldvorming
De zijaanzichten van het ecoduct moeten qua uitstraling en beeldvorming in kunnen spelen op de
omgeving, daar
voor de weggebruiker een in het
springend object
In een bosrijke
omgeving moeten
aanzichten een natuurlijk karakter hebben daar een stedelijk karakter
kan zijn in een
ijke omgeving.
(fp"<fpnCT

De uitstraling kan gevarieerd worden door voor beeldbepaJende elementen, als geluid- en
Iichtwerende schermen en balustrades, een aantal varianten te ontwerpen
4.1.1 H). De
uitstraling kan ook gevarieerd worden
het toepassen van verschillende soorten vegetatie
(figuur 1.1 D).
Voor de
dient, naast het aanzicht, ook de onderdoorgang een prettige ervaring te
overgang van Iicht naar donker en van
zijn. De onderdoorgang moet niet te donker zijn en
donker naar licht moet niet te groot
(figuur 4.1.1
G).
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4. Ontwerp modu1air ecoduct
4.1 On twerp
Mijn visie met betrekking tot de constructie, de uitvoering, de functionaliteit en de beeldvorming
heeft geleid tot het constructieprincipe zoals weergegeven in figuur 4.1.1.

10800
3600

3600

3600

12995+
Bk achonn

10350+
Bovenregel vakwerk

I

- -- 1 -- -- -

, ---I

6750+
Ondorroge' vakworl<

4600+
Min ondordoorgang

•• '

.~

•• ::.:..: ~ .

• < ," .,:

.... .

<' ..' ," , ''": . " "" , ".' .~ ..: '.

0000+
Bk Infrastructuur

Figuur 4_1_1 - On twerp standaard dwarsdoorsnede

(A) Toepassen modulaire elementen hoofddraagconstructie
(8) Toepassen modulaire elementen draagconstructie faunapassage
(C) Fysieke scheiding faunapassage en recreantenpassage
(0) Toepassen grote vegetatiebakken op faunapassage
(E) Toepassen lichtkoepels in faunapassage
(F) Toepassen geJuid- en lichtwerende schermen
(G) Toepassen sparingen in recreantenpassage
(H) Toepassen baiustraden en paneien
(I) Toepassen onderspannen constructie
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4.2 Standaard vakwerkpaneel
Het constructieprincipe bestaat uit gestandaardiseerde stalen vakwerkpanelen, die in de
lengterichting aan elkaar gekoppeld worden tot een vakwerkligger. De vakwerkpanelen
(bestaande uit een boven- en onderregel , een tweetal vertical en en een diagonaal) worden
samengesteld uit ronde buisprofielen met het oogpunt op esthetica en onderhoud. Zie figuur 4.2.1
en tabel 4.2.1.

Bovenregel

9

Penverbinding

o
o

<0

('t)

Verticaal

3600
Figuur 4.2.1 - Standaard vakwerkpaneel
- Pfil
Tbl421
ro Ie en stan daard va kw er.panee
k
a e
Onderdeel
Profiel
Staal kwaliteit
Lengte
Type
mm
S
Bovenregel
0406,4 - 16
3600
S355
Onderregel
0406,4 - 16
S355
3600
0193,7-8
S355
3300
Verticaal
Diagonaal
0244,5 - 10
S355
4500

In totaal zijn er twee typen vakwerkpanelen; type A en type B. Het enige verschil tussen type A
en type B is dat de diagonaal gespiegeld is. Door de typen A en B achter elkaar te plaatsen
(AAA .. .... BBB) ontstaat er een N-vakwerk. De gewenste overspanning, afhankelijk van de
locatie en de te overspannen infrastructurele barriere, bepaalt het aantal toegepaste
vakwerkpanelen.
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Op en aan de vakwerkpaneten zitten voorzieningen voor de bevestiging van:
Naastliggende vakwerkpanelen (figuur 4.2.1 A)
Modulen faunapassage (figuur 4.2.1 B)
Modulen recreantenpassage (figuur 4.2.1 C)
Balustraden en panel en (figuur 4.2.1 D)
Plateaus observatiemodu len (figuur 4.2.1 E)
Pendelstaven voor de onderspannen constructie (figuur 4.2.1 F)

Bevestiging naastliggende vakwerkpanelen
De boven- en onderregels van de vakwerkpane/en hebben aan het ene uiteinde een manne/ijk
verbindingsstuk en aan het andere einde een vrouwe/ijk verbindingsstuk. De panelen worden aan
elkaar verbonden door de mannelijke en vrouwelijke verbindingsstukken in elkaar te steken en ze
te verbinden met een staten pen. Deze pen heeft een klein gat waarin een clip gestoken kan
worden, waardoor de positie van de pin gefixeerd is. Zie figuur 4.2.2.

, - - - - - - - Stalen pen
~==~:!i-;:;;:;:;;:;:;;:r- Clip ter fixatie
i

.--I

~

~---.~-r,,--~

~-----

Vrouwelijk
verbindingsstuk

Bovenregel

Verticaal
_L
193,7

340

_
193,7

>I
I
I

-- ---

Mannelijk
verbindingsstuk

-

1-

Verticaal
Diagonaal

~ --~--

.T

I

Onderregel

. ~ Onderregel

I

'-I

I

193,7

340

193,7

Figuur 4.2.2 Onderlinge bevestiging vakwerkpanelen

Het toepassen van bovengenoemde vakwerkpanelen heeft een aantal voordelen, te weten;
De panelen worden onder goede omstandigheden seriematig geprefabriceerd
De paneJen kunnen goed opgeslagen worden
De paneien zijn snel en eenvoudig te monteren en te demonteren
Met de panelen kunnen verschillende overspanningen gerealiseerd worden
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4.3 Dek /aunapassage
4.3.1 Inleiding
Het dek van de faunapassage wordt samengesteld uit versehillende typen modulen, welke in de
lengteriehting (overspanning vakwerkligger) aan elkaar gekoppeld kunnen worden. Zie figuur
4.3.1 tot en met figuur 4.3.6.
Elk type module heeft zijn eigen funetie en karaktereigensehappen. Type I is enkel gesehikt voor
de groei van kleine vegetatie. Type 2 gesehikt is voor de groei van kleine vegetatie en de
toetreding van daglieht op de reereantenpassage en/of de onderliggende infrastruetuur. Typen 3, 4
en 5 zijn gesehikt voor de groei van kleine vegetatie en hebben daarnaast observatiemodulen van
waaruit reereanten zieht hebben op de faunapassage. Type 6 heeft twee grote vegetatiemodulen
waarin bornen kunnen groeien.
De keuze voor bepaalde typen modulen en de onderlinge samenstelling van de faunapassage is
afhankelijk van de loeatie en de gebruikseisen. In een heidegebied met veelal kleine vegetatie is
het bijvoorbeeld wenselijk om de faunapassage sarnen te stellen uit modulen van het type 1. In
een gebied, mede besternd voor reereanten, is het wenselijk om de faunapassage onder andere
sam en te steJlen uit rnodulen van de typen 2 tot en met 5. Type 6 kan toegepast worden in een
bosrijke om geving, waarbij het gewenst is dat er bornen op het eeoduet groeien.
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Figuur 4.3, I - Type 1[4]
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4.3.2 Opbouw module type 1
Elk type module heeft nagenoeg dezelfde draagconstructie, bestaande uit twee stalen
hoofdliggers (IPE450) met een lengte van 10,8 meter en een onderlinge afstand van 3 meter. De
stalen hoofdliggers worden onderling verbonden door stalen en houten Jiggers, waartussen
stabiliteitsverbanden worden aangebracht. Op de draagconstructie wordt underlayment geplaatst,
waarop onderstaande lagen worden aangebracht:
Bitumen dakbedekking
Wortelbestendige folie (l,4 mm dik EPDM)
Beschermende en drukverdelende lagen (Elastodrain, 14 mm dik)
150 mm dikke drainagelaag met drainagebuizen (minimale hellingshoek 0,005%)
Filtervlies
250 mm dikke substraatIaag
De drainagelaag en de drainagebuizen reguleren de waterhuishouding op het ecoduct en zUn van
essentieel belang om de beplanting goed te laten groeien. Overtollig regen water moet afgevoerd
en opgeslagen kunnen worden in een watertank op het taIud. Tijdens perioden van droogte moet
het opgeslagen regenwater via de drainagebuizen weer op het ecoduct gepompt kunnen worden.
Overtollig regenwater kan ook gebruikt worden om poelen (aantrekkingskracht ecoducten) te
vullen. Op de substraatlaag kan de gewenste vegetatie aangebracht worden, afhankelijk van de
doelsoorten[l] en de locatie.
Op de buitenste twee dwarsliggers worden balusters gemonteerd voor de bevestiging van de
geluid- en lichtwerende constructie. Zie figuur 4.3.7.
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Ter plaatse van observatiemodulen, lichtkoepels en grote
draagconstructie er iets anders uit. Zie paragraaf 4.3.3 en 4.3.4.

vegetatiemodulen

ziet

de

Onder de hoofdliggers van de draagconstructie worden, ter plaatse van de bovenregel van het
vakwerk, rolconstructies bevestigd. Zie figuur 4.3.8. Door middel van deze rolconstructies is het
mogelijk de modulen vanafhet talud op de vakwerkliggers te rollen.
Op de bovenregels van de vakwerkliggers worden kopplaten gemonteerd. Op deze kopplaten
zitten ter plaatse van de rolconstructies (hart op hart afstand 3 meter) twee schetsplaten gelast.
Ter hoogte van de wiel-as worden hierin horizontale slobgaten aangebracht. Een stalen pen
wordt, ter fixatie van de module, door het slobgat en het holle wiel-as gestoken. Horizontale Lprofielen op de bovenkant van de kopplaat fungeren als geleiders voor de rolconstructie.
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- - ft-Figuur 4.3.8 - Detailaansluiting rolconstructie met bovenregel 151

De horizontale slobgaten bieden enige stelmogelijkheid tijdens de uitvoering en voorkomen
ongewenste spanningen doordat de draagconstructies van de modulen kunnen verplaatsen ten
opzichte van de stalen vakwerkliggers.
De rolconstructie blijft in het zicht en moet bereikbaar zijn voor inspectie en onderhoud. Dit is
noodzakelijk aangezien de rolconstructie gedurende de levensduur van het ecoduct moet blijven
functioneren.
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4.3.3 Observatiemodule -lichtkoepels
Om het gebruik (en de effeetiviteit) van de faunapassage te monitoren en om reereanten zieht te
laten hebben op de faunapassage zijn module type 2, 3, 4 en 5 ontwikkeld. De draageonstruetie
van deze typen is nagenoeg gelijk aan type I, met als enige versehil dat er ter plaatse van de
observatiemodulen en liehtkoepels stalen frames worden gemonteerd. De stalen frames worden
samengesteld uit kolommen en liggers met een lengte van 600 en/of 1200 mm en gepositioneerd
ten opziehte van een raster. Zje figuur 4.3 .9.
Figuur 4.3.9 geeft de eontouren van de observatiemodulen, de liehtkoepels en de grote
vegetatiemodulen weer zoals toegepast in type 2 tot en met type 6. Deze typen geven sleehts een
aantal mogelijkheden voor de afmetingen en de posities weer. In feite zijn er tientallen
verschillende typen observatiemodulen en liehtkoepels realiseerbaar, varierend qua afmeting en
positie.
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Ondanks de vanatles qua afmetingen en posltles blijven de profielen en de onderlinge
aansluitingen gelUk. Te veel verschillende profielen en te veel verschillende aansluitingen zou
leiden tot te hoge kosten (productieproces).
Aile observatiemodulen en lichtkoepels worden binnen de systeemlijnen van de bovenregels
gepositioneerd, aangezien ze bereikbaar moeten zijn vanaf de recreantenpassage. Via stijgpunten
in de vorm van ladders bereiken de recreanten een plateau vanwaar ze zicht hebben op de
faunapassage. Aangezien zowel kinderen als volwassenen zicht moeten hebben op de
faunapassage is het aantal plateaus en de hoogte ervan per module variabel.
Bij type 3 moeten zowel kinderen als volwassenen zicht hebben op de passage, waardoor er twee
plateaus toegepast worden. Het plateau voor de kinderen wordt bevestigd aan de hoofdligger van
de module, daar het plateau van de volwassen wordt bevestigd aan de verticalen van de standaard
vakwerkpanelen. Bij type 4 moeten aileen kinderen zicht hebben op de passage, waardoor er
maar een plateau toegepast wordt.
Bij type 5 wordt er een plateau toegepast op een dusdanige hoogte dat zowel kinderen als
volwassenen zicht hebben op de faunapassage. De lichtkoepels hebben geen plateau.
Uitgangspunt bij de observatiemodulen en de lichtkoepels is dat mensen (recreanten, beheerders)
zicht hebben op de faunapassage zonder dat de dieren zicht hebben op de mensen. Om dit te
bereiken kunnen onderstaande gevels worden toegepast;
Gevel opgebouwd uit spiegelend glas
Gevel opgebouwd uit houten rabatdelen met kijkgaten
Figuur 4.3.1 0 laat een drietal inspiratiebronnen zien voor de bekleding van de observatiemodulen.

,

Figuur 4.3.10 - Inspiratiebronnen. a, b) Invl
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Gevel opgebouwd uit spiegelend glas
Figuur 4.3.11 laat een observatiemodule zien waarbij zowel de gevel als het dak uit spiegelend
glas bestaat. Recreanten hebben hierdoor vanuit de observatiemodule zowel zicht op de
faunapassage als op de lucht. Het spiegelende glas wordt bevestigd aan aluminium
roedeprofielen, welke op hun beurt aan het stalen frame worden bevestigd. De onderkant van het
spiegelende glas komt tot ± 600 mm boven de hoofdligger.
Vanaf de hoofdligger tot aan de onderkant van het spiegelende glas wordt een plaat van
cortenstaal aan het stalen frame bevestigd. De verschillende lagen (bitumen dakbedekking,
worteldoek etc.) worden aan de zijde van de faunapassage aan deze plaat bevestigd. Aan de
binnenzijde is deze plaat van cortenstaal zichtbaar waardoor het achterliggende grondpakket
wordt geaccentueerd. Om een modderpoel naast de opstaande rand te voorkomen wordt de
substraatlaag naast de plaat vervangen door een grindstrook.
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Hart ligger

Figuur 4.3.11 -Observatiemodule met spiegelend glas[8]
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Gevel opgebouwd uit houten rabatdelen met kijkgaten
Figuur 4.3. J 2 laat een observatiemodule zien waarbij de gevelbekleding uit houten rabatdelen
bestaat. De houten rabatdelen worden bevestigd aan houten stijlen, welke op hun beurt aan het
stalen frame worden bevestigd. Kijkgaten worden gecreeerd door het weglaten van rabatdelen.
De houten rabatdelen kunnen eventueel worden bekleed met klimop of takken, waardoor er een
natuurlijk beeld ontstaat. Het dak bestaat uit houten liggers met daarop underlayment, een
bitumen dakbedekking en een grindpakket.
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Figuur 4.3.12 - Observatiemodule met houten rabatdelen[9j

De houten rabatdelen kunnen ook toegepast worden voor de bekleding van de grote
vegetatiemodulen en het geluid- en Iichtwerende scherm.
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4.3.4 Grote vegetatiemodulen
Module type 6 bevat twee grote vegetatiemodulen en is ontworpen om de relatief grote belasting
(van het benodigde grondpakket) te concentreren op 'constructief gezien' gunstige posities; de
vegetatiebakken worden op de uitkragende gedeeJten van de hoofdliggers gesitueerd, waardoor er
een gunstig momentenverloop in de ligger ontstaat.
In de vegetatiebakken is ruimte voor een 1,5 meter dik grondpakket, wat minimaal benodigd is
voor vegetatie als bomen. De vegetatiemodulen dienen, naast het concentreren van de grote
belasting, voor het beperken van hevige wortelgroei. Bij het demonteren van het ecoduct en de
modulen is het ongewenst als door hevige wortelgroei modulen aan elkaar vast komen te zitten.
Figuur 4.3.13 laat de opbouw van de vegetatiebakken zien. De draagconstructie bestaat uit stalen
balusters, die aan de binnen- en buitenzijde bekleed worden met platen van cortenstaal. Aan de
platen worden de verschillende lagen en folies bevestigd .
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Figuur 4.3 .13 - Grote vegetatiemodule[IO]
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4.3.5 Geluid- en lichtwerende constructie
Geluid- en lichtwerende constructies (houten scherm, betonnen scherm, aarden wal) hebben bij
de huidige ecoducten in het binnen- en buitenland geen constructieve functie en zorgen enkel
voor ballast op het brugdek(llJ.
Om een relatief groot excentriciteitmoment (zie figuur 4.3.14) op de hoofddraagconstructie te
voorkomen zijn onderstaande opties mogelijk:
Het geluid- en lichtwerende scherm constructief mee laten werken
Het geluid- en lichtwerende scherm zo licht mogelijk uitvoeren
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4,3.14 - Excentriciteitsmoment

ConstructieJ mee laten werken
Er zijn twee mogelijkheden om het geluid- en lichtwerende scherm constructief mee te laten
werken;
Geluid- en lichtwerend scherm als zelfdragende vakwerkligger
Geluid- en lichtwerend scherm als verstijving van de dwarsligger
Beide opties zijn aileen mogelijk indien het ecoduct in de toekomst niet verbreed wordt. Bij
verbreding van een bestaand ecoduct wordt er een nieuw ecoduct naast het bestaande gelegd.
Hierbij verliest een van de bestaande schermen zijn functie waardoor deze verwijderd moet
worden. Om deze reden wordt er voor gekozen om het scherm zo licht mogelijk uit te voeren en
geen constructieve functie te geven.
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licht mogelijk uitvoeren
Door de geluid- en liehtwerende sehermen samen te stell en uit liehte materialen en ze qua hoogte
te stemmen op
doelsoorten, worden ze relatief gezien zo lieht mogelijk gemaakt.
Doelsoorten als
en grote grazers hebben hoge sehermen (2,0
gemeten vanaf
bovenkant grondpakket)
terwijl bijvoorbeeld vossen en konijnen minder hoge sehermen
(1 meter)
draagconstructie van
balusters met
balusters wordt de

'"
**

De ondersle baluster heefi altijd een
ecoduct een van de bestaande schermen
mm moet
blijven om het

t'ln~IPt'pt'lI1P

schermen wordt
uit
een combinatie van verschillende
bereikt, zie tabel

van 600 mm. Reden hiervoor is dol bij
van het
moet kunnen worden. Een minimale opsland van 600
op zijn plaats Ie houden.

Vf'rl"""",,ru

Bij typen J tot en met 5 is het grondpakke! en de onderconstructie naas! het
en lichtwerende scherm
± 400 mm dik.
type 6 fimctioneert de vegetatiebak zelJ als geluid- en lichtwerend scherm.

De balusters "m,re,,'n op de uiteinden van
(zie
en aan de
verschillende
en folies
daarop
rabatdelen bevestigd.
eventueel
worden met klimop of
Wanneer
verbreed wordt, moet
van de bestaande
De onderste baluster blijft gehandhaafd ten behoeve van de
situatie een afdekkap gepiaatst, welke
wordt in
ecoducten
moet kunnen nemen.

of doordat de fundering onder de
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Figuur 4.3 .15 - Geluid- en lichtwerend scherrn[12j
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4.4 Dek recreantenpassage
4.4.1 Opbouw module
Het dek van de recreantenpassage wordt opgebouwd uit standaard modulen met een lengte en
breedte van ± 3600 mm. De draagconstructie bestaat uit twee stalen hoofdliggers (lPE 180),
onderling verbonden door houten liggers, welke aan de onderregels van de vakwerkpanelen
worden bevestigd. Op de dwarsliggers worden houten planken bevestigd , welke het uiteindelijke
loopdek vormen. Zie figuur 4.4.1 en figuur 4.4.2.
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4.4.2 Plateau
Recreanten naderen het ecoduct en de recreantenpassage via een plateau, gelegen op 6,75 meter
boven de naastgelegen infrastructuur. Het plateau ligt ter plaatse van het ecoduct onder de
faunapassage en wordt door middel van lichtkoepels op een natuurlijke wijze verlicht. Zie figuur
4.4.3. De breedte van het plateau ter plaatse van het ecoduct is variabel, maar altijd een meervoud
van 3,6 meter.
Ter plaatse van het plateau worden geen vakwerkpanelen gepJaatst. De faunapassage wordt hier
gedragen door additionele kolommen en Jiggers, geplaatst op een raster van 3,6 bij 3,6 meter. De
additionele kolom naast de vakwerkligger heeft naast het dragen van de faunapassage een andere
functie, welke in hoofdstuk 4.5 wordt besproken.
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Figuur 4.4.3 - Plateau
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4.4.3 Sparingen
Het dek van de recreantenpassage kan sparingen bevatten , zoals weergegeven in figuur 4.4 . 1.
Deze sparingen kunnen meerdere functie s hebben, zoals het verlichten van de onderdoorgang
en/of het afdwingen van een bepaalde route voor de recreanten.

Verlichten onderdoorgang
Onderdoorgangen van bestaande ecoducten in het binnen- en buitenland worden erg donker
naarmate het ecoduct breder wordt. Om de onderdoorgang lichter te maken en de plotselinge
overgang van donker naar licht en andersom te verminderen , kunnen er sparingen in de
recreantenpassage worden aangebracht. Deze sparingen zorgen samen met de lichtkoepels in de
faunapassage v~~r een natuurlijke beJichting van de infrastructuur.

. a) Ecoduct 'Kootwijk

b) Ecoduct 'Boerskotten'

WOUd,[17j
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-
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6750+
-

1- f- 1- - t

-I

Onderreoel vakweril:

4600+
Min onderdoorgang
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1
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Bk jnfrastructuur

Figuur 4.4.5 - Natuurlijke belichting infrastructuur
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Ajdwingen route

Sparingen kunnen, naast het veri ichten van de infrastructuur, gewenste routes en looppatronen
van recreanten afdwingen . Middels deze routes kunnen uitkijkpunten, stijgpunten naar
observatiemodulen en informatiepunten benadrukt worden. Hierdoor wordt de recreant meer
gemotiveerd om een observatiemodule te betreden of om een informatiebord te bestuderen en
zodoende meer te weten te komen over het ecoduct en het nabij gelegen natuurgebied . Zie figuur
4.4.6.
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3600
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®

informatle
.tijgpunt

UI Ilkpunt

Figuur 4.4 .6 - Route

4.4.4 Balustraden
De valbeveiliging van de recreantenpassage wordt voorzien door houten of stalen panelen, die
aan de zijkanten van de vakwerkpanelen worden bevestigd. De keuze voor houten of stalen
panelen is afhankelijk van de locatie en de gebruikseisen.
De houten panelen worden opgebouwd u it houten stij len en houten rabatdelen. De houten stij len
worden voorzien van interne staalplaten, waarmee ze worden verbonden aan de stalen
schetsplaten van de verticalen. Het aantal toegepaste rabatdelen per paneel is variabel en kan
worden afgestemd op de gebruikseisen.
In een stedelijke omgeving worden bijvoorbeeld wetntg rabatdelen toegepast om de
recreantenpassage te benadrukken (figuur 4.4.1 Ie). In een bosrijke omgeving worden veel
rabatdelen toegepast om de recreantenpassage te verbergen en het accent op de natuur te leggen
(figuur 4.4.1 la, b).

--t-r'-----'-;---/- - -- /- --

-

Inleme Sla81p1aat
Schotspla.'

- - / - - · - -f - - - - - f - - - - - Houten rabatdeei
_i---~'---_,L----- Houlen!lUJI

Verticaa101g3,7x8

Figuur 4.4.7 - Bevestiging houten pan eel
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De stalen panelen worden opgebouwd uit stalen balusters en cortenstalen platen. De balusters,
opgebouwd uit een enkele strip, worden aan de stalen schetsplaten van de verticalen verbonden.
Het aantal toegepaste cOl1enstalen platen per paneel is variabel en kan worden afgestemd op de
gebruikseisen.

Scl'letsplaal

•

/

Cortenstaal plaat
Stalen baluster
Vertlcaa11Zl193.7x8

Figuur 4.4 .9 - Bevestiging houten paneel

Figuur 4.4.10 - Inspiratiebron ba

3600
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~ Iuid-en

IIchtwerend sdlerm

Stendaard
vakwer1tpaneel

a
Houten

Cort&nstael peneel

raba1d.n

b

c

Figuur 4.4.11 - Balustraden
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4.5 Onderspannen constructie
vakwerkliggers
onderspannen om de
permanente en veranderlijke
uit
recreanten- en faunapassage (veranderlijke
sneeuwbelasting,
grondpakket) op te kunnen nemen. De
spanm~n constructie moet hierbij voldoen aan de
onderstaande voorwaarden;
De
constructie moet eenvoudig te monteren en te demonteren
Het aantal buigpunten moet geminimaliseerd worden
De voorspankracht moet kunnen wijzigen
minimale onderdoorgang moet gehandhaafd blijven
De onderspannen constructie moet beschermd worden
het buitenmilieu

Eenvoudige montage en demontage
De onderspannen constructie moet eenvoudig gemonteerd en gedemonteerd kunnen
de uitvoeringstijd (en daarmee
wegoponthoud) te minimaliseren (zie
5.4).

om

Minimaliseren aantal buigpunten
Het
buigpunten moet tot twee geminimaliseerd worden om het aantal verbindingen en
daarmee de uitvoeringstijd te beperken.

Wijzigen voorspankracht
De voorspankracht
moet
kunnen worden op de optredende
welke
afhankelijk is van de toegepaste modulen voor de faunapassage
paragraaf 4.3). De
vakwerkliggers worden minder be last indien het dek wordt opgebouwd uit modulen van
I dan wanneer het dek wordt opgebouwd uit modulen van het
6.

Behouden minimale onderdoorgang
Het kabelverloop (pijlmaat j) moet afgestemd worden op de minimale onderdoorgang van 4,6
meter.

Beschermen onderspannen elementen
De onderspannen elementen (strengen) moeten beschermd worden
het buitenmilieu, daar
ze In
ling tot een voorgespannen constructie niet beschermd worden door de constructie
zelf.
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4.5.2 Kabelverloop
Rekening houdend met een mInImum aantal buigpunten (uitgangspunt) worden er voor het
kabelverloop van de onderspannen constructie twee buigpunten toegepast. Echte buigpunten
(knikken) in de kabeJs zijn onmogelijk, daar er altijd een minimale straal nodig is om te hoge
buigspanningen in het voorspanstaal te vermijden. In werkelijkheid is er een lokale ombuiging
waar de krommingsdruk over een korte afstand op de constructie wordt uitgeoefend.
Deze krommingsdruk wordt in de berekening achterwege geJaten en vervangen door een knik
met een bijbehorende opwaartse kracht F v ;2. De grootte van kracht F v ;2 is afhankelijk van het
aantal buigpunten n en de hoek a.

Krachten ter plaatse van buigpunt(en)
Bij een kabelverloop met twee buigpunten is de grootte van de opwaartse kracht Fv ;2 ter plaatse
van de buigpunten gelijk aan:

(4.5.1)
Hierin is:
Fv;2
: opwaartse kracht ter plaatse van het buigpunt
: voorspankracht
Fp
u
: hoek tussen werklijn kracht en lengteas vakwerkligger

Krachten ter plaatse van verankering
Ter plaatse van de verankering snijdt de werklijn van de voorspankracht de vakwerkligger onder
een hoek a. De hierdoor ontstane horizontale en verticale componenten moeten door de
draagconstructie van het ecoduct opgenomen worden.
De grootte van de verticale component is

: F V; I

De grootte van de horizontale component is :
Fp

(4.5.2)

= Fp . cos(a)

(4.5.3)

Fv;1

~T

Fh;1

Fh ;1

= Fp . sin(a)

Fv;2

Fv;2

t----~_I-------""'"~ -I
L1

L2

L1

Figuur 4.5.1 - Kabelverloop met twee buigpunten
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Keuze kabelverloop en voorspankracht
Het kabelverloop van de onderspannen constructie is weergegeven in figuur 4.5.2 en figuur 4.5 .3.
Het kabelverloop ligt in hetzelfde (schuin gepositioneerde) vlak als de vakwerkliggers en heeft
een pijlmaatfvan 2,0 meter en een afstand L1 van 10,8 meter. De grootte van de voorspankracht
wordt afgestemd op de optredende belasting in de uiterste grenstoestand, welke afhankelijk is van
de toegepaste modulen (zie tabeI4 .5.l).

~

~
3600

10800

~

~

3600

3600

12995+
Bk sd1enn

10350+

T

T

--T

Pendelstaven ---..>?\

T.

~d~con~rtC!Le ----',.d\::;7=~~1

SoYenragel vakwar1<

6750+
OndenregelY8kwer1<

4600+
Min onderdooryang

Figuur 4.5.2 - Kabelverloop dwarsdoorsnede

Figuur 4.5.3 - KabelverIoop langsdoorsnede
Tbl451
a e .. - Voorspan kracht F.f} [20]
Opbouw fauna passage (symmetrisch)
Voorspankracht Ff}
Volgorde toegepaste typen
kN
1-1-1-1-1-1-1 / symmetrielijn\
4650
6-1-1-1-1-1-1/ symmetrielijn\
4700
6-6-1-1 - 1-1-1 / symmetrielijn\
4900
1-1-1-1 -1- 1-6 / symmetrielijn\
4750
1-1-1-\-1-6-6/symmetrielijn\
5400
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4.5.3 Kabels
Elke vakwerkUgger wordt onderspannen met 4 kabels, welke opgebouwd worden
een
De
kabels hebben een
strengen van producent en leverancier VSL (zie
gezamenlijke bezwijkkracht van 7.420 kN, wat ruim voldoende is om de in tabel 4.5.1 genoemde
te beschermen
het buitenmilieu
voorspankrachten op te kunnen nemen. Om de
(corrosie en brand), worden ze
met een zink-coating[21 1•
TabeI4.5.2
Stengt e
Nominale diameter (mm)
Nominale 0 ervlakte (mm2)
Vloeispanning (N/mm2)
Breukspanning (N/mm 2 )
Minimale
(kN)

Voorspanverliezen *
Tijdens de levensduur van het ecoduct kan de voorspanbelasting
als de
voorspanelementen, door verkorting van de vakwerkligger of door relaxatie van het
voorspanstaal, afneemt.

vande
Als de vakwerkligger door een of andere oorzaak
(elastische
door het voorspannen, temperatuursinvloeden),
daarmee verbonden voorspanelementen
in de voorspanelementen af, waardoor de
ook verkorten. Door deze verkorting neemt de
spanning de voorspanelementen en de belasting op de vakwerkligger ook afnemen.
KelGXcme van

Voorspanstaal is in de loop van
tijd
aan relaxatie;
gel ijkblijvende belasting. Door de toenemende vervorming neemt
voorspanelementen en de
voorspanelementen af, waardoor de spanning in
vakwerkligger ook afnemen.
De

van de

1Jr")r~r)n"'OJPrl

zijn in dil

nt~,'"I1,"Prjr)rn,prt

een
de

niel berekend.

4.5.4 Verankering
Verticale component
De verticale component van de voorspankracht wordt opgenomen door een additionele
eindkolom, aangezien hij
door de verticaal van het standaard vakwerkpaneel opgenomen kan
eindkolom wordt, ter
van de opJeggingen, direct naast de verticaal geplaatst
en
naast het
van de
component, ook
faunapassage ter plaatse van het
plateau dragen. Zie figuur 4.5.4 en figuur
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~

~

3600

I
O,5qL + O,5qL

O,5qL

FV;1

1

1

,,_-~

Slandaard vakwerXpaneel

Figuur 4.5.4 - Componenten voorspankracht ter plaatse van talud

De eindkolom heeft aan de bovenkant een vrouwelijk verbindingsstuk en wordt middels een
stalen pen verbonden aan de verbindingsstukken van de bovenregeJ en de ligger. Aan de
onderzijde (ter plaatse van de onderregel) wordt de eindkolom bevestigd aan een
verankeringconstructie, waarin de voorspanenelementen verankerd en/of aangespannen worden,
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Figuur 4.5.5 - Eindkolom(22)
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Horizontale component
De horizontale component van de voorspankracht moet via de verankeringconstructie, zoals
weergegeven in figum 4.5.6 en figuur 4.5.7, overgebracht worden naar
onderregel van de
vakwerkligger.
basis van de verankeringconstructie is een staJen buisprofiel (0 406,4 - 16)
met onderstaande
Omsluiten verbindingsstuk onderregel
Bevestiging additionele kolom
300 - 8)
Bevestiging verankeringplaat (I 006x406x40)
horizontale
naar onderregel
voetplaat en onderconstructie
De
(waarin
kabels worden verankerd)
aan
kant van het
buisprofiel bevestigd. Door middel van horizontaie verstijvingschotten worden de krachten
vanuit
1006 mm brede verankeringplaat naar
406 mm brede buisprofiel en vervolgens naar
onderregel
Verticale
ondersteunen de horizontale schotten en
instabiliteitproblemen als knik en plooi.
Doordat het
en de verankeringplaat
dezelfde
onderregel worden excentriciteitmomenten voorkomen.

Ad_ilia oolom 0300x8

de

van

------+----..

Vertl"".11!l193.7xll -

Ondemogell!l4OOAxlS

Jiggen

-----+--+-~'l+-o

------+.--~-_H_-----'l-.

\l

\l

IA

A

I

6750+
Veron'ering ..bel

Hart onderregel

V""'nkeringsplaot
mel boulpa1roon

Stal"" frame - - - - - 1 ' - 0

Figuur 4.5.6
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varierende overspanningen van de vakwerkligger moet
hoek a van de voorspanelementen
kunnen
hoek adient
een afzonderlijke verankeringconstructie ontworpen te
worden, waarin de positionering van
Ter plaatse van

plateau moet de verankeringconstructie

n"C',(...... ~.H

worden voor recreanten.

A-A

-----------1
AddItlon.1e kolom 03OOx8

--+l-~4--I-V~

: "

Doorsnede 8-8

Figuur 4.5.7

doorsnede A-A en

Buigpunt
Ter
van pendelstaven en zadelconstructies (zie figuur 4.5.8 en
4.5.9) worden de
krommingsdruk wordt
de
kabels lokaal omgebogen, resulterend in een krommingsdruk.
achterwege
en vervangen door een knik met bijbehorende opwaartse kracht
opwaartse kracht wordt via de pendelstaven (opgebouwd uit twee buisprofielen)
naar de
van de vakwerkpanelen. De pendelstaven worden hierbij be last
door normaaldrukkrachten en in mindere mate
dwarskrachten (ten gevolge van wrijving
tussen de kabels en de zadelconstructie).
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Doordat

pendelstaaf uit twee (in lengterichting gezien) schorende buisprofieJen bestaat is de
in de lengterichting voorzien. Stabiliteit in de dwarsrichting
voorzien door beide
pendelstaven met elkaar te verbinden door een buisprofiel.

'[>A
I

PIlndelstBaI0139.1x6.3
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--~-'----\--.
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~I

Bum zadeloosntructle 0139,1x6.3 - - - . , j , , - " ' -............

_________4600+ _______

Stalen zadelcooslructie ----\"....,,6'I\-<O'\J
Voorspanelemenl(VSL) ===~

~:.:..::::.........

I
,[>A

Figuur 4.5.8

Aanzicht A-A

-t----

Pendelsteaf 0139,7><6.3

......- - - - Buls zadek:osn!ructie 0139,7x6.3
, ....- - : = - - Stalen zadeloonslrudie
Voorspanel6ment (VSl)

4.5.9
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De buisprofielen van de pendelstaven worden aan de bovenzijde voorzien van een kopplaat,
waarmee ze aan de voetplaat van de onderregel worden bevestigd. Zie figuur 4.5.1 O.

I-ioulan slij]
Hout.en rabatdeel

-----\---+------'-'\___~

&M~~.t ---~--~~+n~
Penverbinding
Interne staalplaat

Vel'ticaaI0193.7X8 - - - - - - - \ -....
Balustrade

Houlen schampkanl
Houlen delen
Stalen ligger IPE 180

Houten ligger 75x200mm

6750+
Onderregel0406,4x16 ----~--+--I'fo
Schetsplaat

Voetplaet

Hart onderregel

-----t;~~~~~~

Pendetslaaf 0139.7x6,3 - - - - - - - - -_\_

Figuur 4.5. 10 - Aansluiting pendelstaaf met onderregel(25)

Figuur 4.5.11 toont de Sint Jansbrug in Middelburg, welke als inspiratiebron diende vool' het
on twerp van de pendelstaven.
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Uitvoering
moet
hoofddraagconstructie
en in zijn total
modulen van de

ecoduct zo snel mogelijk
Oit wordt bereikt
op
talud samen te
gereal
aangebracht Ulrl,rrH'n

5.1 Uitrollen vakwerkliggers
Het 'uitrollen' van de vakwerkliggers is 'ge'lnspireerd door de uitvoeringsmethode van
bridge', de brug die tijdens
Tweede Wereldoorlog wereldberoemd werd wegens zijn
uitvoering. Zie kader.

ley
Ie

Ontstaansgeschiedenis
'Bai ley
Tweede
(1940) ontworpen door
ingenieur Donald Bai
en civiele
en tijdelijke brug,
oorlogsomstandigheden
ontworpen als modu
een paar uur kon een
mankracht snel te monteren en te demonteren was.
a1 dan niet tel' plaatse van een vernielde brug.
bridge' worden
Opbouw constructie
De 'Bailey bridge'
uit volledig geprefabriceerde en gestandaardiseerde staalelementen,
verticale richting en
richting met elkaar verbonden
die in de lengterichting,
brug en hebben een
10 'ft'
kunnen worden.
elementen vormen de basis voor
(circa 3
en een hoogte van 5 'ft' (circa 1,5 meter). Doordat de
kleine
vormen hebben,
ze eenvoudig op te slaan,
te
afmetingen en
transporteren en
te monteren.
in de lengterichting aan elkaar worden
in
lengterichting van de
die met klampen
van de panelen worden vastgezet, verbinden
vakwerkliggers onderling. Op
worden langsliggersramen gelegd, waarop de dekplanken komen. De stijfheid van
wordt verzekerd door schoorstukken, verstijvingsramen,
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Figuur 5.1.1 - Opbouw Bai ley Bridge[27]

Uitvoering

De standaard 'Bailey bridge' kan op twee totaal verschillende manieren uitgevoerd worden:
uitvoering op rollen en uitvoering op de oever.
Bij de 'uitvoering op rollen' wordt de brug, die op een talud paneel na paneel wordt
geassembleerd, over rollen richting het gat gedmvd. De rollen worden allereerst volgens een
bepaalde lay-out op de beide taluds geplaatst.
Bij uitvoering 'op de oever' wordt de totale brug op de oever gemonteerd. Ais aile panel en aan
elkaar zijn gemonteel"d en de brug gereed is wordt hij met een kraan op de opleggingen geplaatst.
Op het talud moet genoeg ruimte zijn voor een zware kraan en om de brug in zijn totaliteit te
monteren.
Overeenkomstig met de uitvoeringsmethode van de 'Bailey bridge' worden de vakwerkl iggers
van het ecoduct, op het vertrektalud paneel na paneel geassembleerd en over rollen richting de
infrastructurele barriere en het aankomsttalud gerold. Net voordat de vakwerkliggers het
aankomsttalud bereiken worden ze door een kraan opgetild en op vijzels geplaatst. Zie figuur
5.1.2.
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Overspannlng

vakwerkpaneel

Rocking (01;<',-Vert!"ektalud

Aankomsllalud

Mooteren slandaard
vakwerl\p.nelen

lase 0

r•••

fase 3,5

Figuur 5,1.2
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Figuur 5.1.2 schematiseert de uitvoering van een vakwerkligger opgebouwd uit een viertal
vakwerkpanelen. fn werkelijkheid bestaat de vakwerkligger uit veeltien vakwerkpanelen ,
waardoor fase 13,5 (in plaats van fase 3,5) de laatste fase is voordat de vakwerkligger het
aankomsttalud bereikt.

o piegreacties
Tijdens het uitrollen worden de vakwerkliggers
roller' en meerdere 'plain rollers'. Wanneer de
meerdere 'plain rollers' verticale trekkrachten
drukkracht. De grootte van de trekkrachten in de
het eigen gewicht van de vakwerkliggers, het
tussen deze rollers.

op het vertrektalud gesteund door een 'rocking
vakwerkliggers uitkragen ontstaan er in een of
en in de 'rocking roller' altijd een verticale
'plain rollers' zijn afhankelijk van de uitkraging,
aantal ' plain rollers' en de onderlinge afstand

Figuur 5.1.3 geeft de oplegreacties in de rollers per uitvoeringsfase weer. Fase 1 tot en met fase
10,5 zijn achterwege gelaten, omdat de oplegreacties in deze fasen minimaal zijn. Uit de grafiek
valt te concluderen dat de grootste trekkracht (310 kN) optreedt wanneer de uitkraging maximaal
is (fase 13,5).
Oplegreacties tijdens uitvoering
400

Z

200

~
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III

0

':rae

-200

----- Fase 14.0

110

-400
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c..
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-600

----- Fase 13.0

-BOO

- - Fase 12,5

cu
~

cu

--Eind

----- Fase 12.0
- - Fase 11,5
---- Fase 11,0

Rollers

Figuur 5.1.3 - Oplegreacties tijdens uitvoering

Het ontwerp van de 'rocking roller' en de 'plain roller' is logischerwijs afgestemd op de op te
nemen reactiekrachten.
Plain roller

De 'plain roller' be staat uit een stalen frame waarop een rolconstructie en een tweetal stalen
lippen zijn bevestigd. Bij het uitrollen van de vakwerkliggers rusten de voetplaten van de
onderregels op de rolconstructie en buigen de lippen om de voetplaten heen.
Een opwaartse beweging van de onderregel (t.g.v. de uitkraging) wordt tegengehouden door de
lippen; resulterend in trekkrachten in het stalen frame. Het stalen frame brengt de trekkrachten
via ankerbouten over op de onderconstructie, bestaande uit een betonblok met een gewicht groter
dan de maximale trekkracht. Ten behoeve van het uitrollen worden de onderzijden van de lippen
voorzien van rolconstructies.
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Tabel 5.1.1 geeft mogelijke afmetingen voor de betonblokken weer.

Houten stiJI

-

-

--\-

-

-\--

-+-\,..........

Hooten rabatdeel

~~~I ----+--~~~

HouIen achBmpkant

Penverbinding
Intame staaJptaal

Houtendelen
Stalen ligger IPE 160

VerticaaI0193.1xS ----+_~
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Balustrade

:il

: ;1
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;t-.-------ffo

====~§~~~~~L'-...Jb--~~==l

1

~I

6750+
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~

Plain roller

Stalen frame -.,-----~

Ingeslorte ankerboul

--+-----1<1

met stelmoeren
1

.

'

, ', ' 'r' ·

.
,
..
~~- - - ' ---..:;----

Belonblok --,-<I' "':'-"

:.4.

4

____ _

_ _A~~
1

I

Figuur 5,1.4 - Plain roller[29]
Tabel 5. 1, 1 - Moaelijke
afmetinaen
betonblok
0
0
Breedte 1 x breedte 2
Dikte
Inhoud
Soortelijk gewicht
m'
kN /m'
m
m
24,0
2,4 x 2,4
0,4
2,3
4,6
24,0
2,4 x 2,4
0,8
24,0
1,2
6,9
2,4 x 2,4
24,0
2,4 x 2,4
1,6
9,2
11,5
24,0
2,4 x 2,4
2,0
24,0
2,4
13,8
2,4 x 2,4

Gewicht
kN
55
110
165
221
276
331

Een alternatief voor een 'plain roller' die verticale trekkrachten op kan nemen ('plain roller' met
stalen lippen en ankers) is het toepassen van een dusdanig groot contrage'\'icht zodat er enkel
drukkrachten optreden.
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Rocking roller

In de 'rocking roller' treden altijd drukkrachten op, waardoor stalen lippen overbodig zijn. Om
zijdelingse verplaatsingen van de ondelTegel te voorkomen heeft de 'rocking roller' geleiders in
de vorm van horizontale wieltjes. Zie figuur 5.1.5.

Houten stI,II
Hooten rabetdeel

Schelsplaa: - -- - ' ;P8flyeroindrlng
Inlamestaaiplaa1:

Doorsnede A-A

R_

--';

Houtef1 acharnpkBnl
Houten deWJn

Stalen Rgger IPE180

.

Ondon ....
0406,4)1.16

"'"

,
I
I

r-

--;
Onderrvgel 0406,4)1. 16

6750+

- I' -

Hart onderregel

ScIletsplaat
Geleider

(0;

:.0: ',0: :,0: :,0 ;

Rocking ~

Sleten frame

,

,!

u

~

.

.'

Ingostor18 eokerbout

mel S1emoerllfl

L ~ '~

--

A

-

J

600

_

,

Be""""'"

,

'l _ . ~

_=- ___

1._

~

~ r> A
Figuur 5.1.5 - 'Rocking roller,[30]

Interne krachten

Tijdens het uitrollen WIJZlgt het mechanicamodel van de vakwerkligger voortdurend.
Achtereenvolgens neemt de vakwerkligger onderstaande mechanicamodellen aan:
Vakwerkligger over meerdere steunpunten (fase 0)
Uitkragende vakwerkligger (fase 0,5 - fase 13,5)
Vakwerkligger over meerdere steunpunten (fase 14)
Vakwerkligger op twee steunpunten (eindfase)
Per uitvoeringsfase wijzigen de intere krachten in de boven- en onderregels, de verticalen en de
diagonalen. De wijzigende trekkrachten in de bovenregels en de wijzigende drukkrachten in de
onderregels zijn weergegeven in figuur 5.1.6 en figuur 5.1.7. Uit de figuren valt te concluderen
dat de grootste normaaltrekkracht in de bovenregel (1142 kN) en de grootste normaaldrukkracht
in de onderregel (-1142 kN) optreedt wanneer de uitkraging maximaal is (fase 13,5).
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Trekkrachten bovenregels
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Figuur 5, 1,6 - Trekkrachten in bovenregels tijdens uitrollen vakwerkliggers -

Drukkrachten onderregels
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Figuur 5.1.7 - Drukkrachten in onderregels tijdens uitrollen vakwerkliggers
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Doorbuiging
Per uitvoeringsfase neemt de uitkraging van de vakwerkligger en de daaraan gerelateerde
doorbuiging toe. Zonder maatregelen buigt de vakwerkligger in fase 13,5 pillsminlls 286 mm
door. Aangezien de vakwerkligger met een dergelijke doorbuiging niet op het aankomsttalud kan
komen wordt de vakwerkligger in fase 13 ,0 opgetild door een kraan.

De maximale doorbuiging van de vakwerkligger wordt zodoende 206 mm (fase 13,0), wat
acceptabel is aangezien de doorbuiging tijdens de uitvoering geen gebruikseis IS.
Contragewichten kunnen toegepast worden indien de doorbuiging wei een gebruikeis IS. De
invloed van contragewichten op de doorbuiging is weergegeven in figuur 5.1.8.
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Figuur 5.1.8 - Doorbuiging met en zonder contragewicht .111

De in paragraaf 4.3 genoemde modulen voor de faunapassage kunnen als contragewicht dienen.
Yoor het huidige ontwerp worden geen contragewichten toegepast.
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Aanbrengen onderspannen constructie
vakwerkl
met daarop
Uktijdig met
touwen aan de onderregels van
tijdens het afwikkelen over
aan de kabels bevestigd.

ud een achttal haspels
constructie. Deze kabels
en met behulp van
te voorkomen dat de touwen
meter

ondelTegels van de
De pendelstaven worden aan
vertrektalud zijn
desbetreffende onderregeJs
pendelstaaf + werk- en
tenminste 2,5 meter is
Wanneer de vakwerkl
de

bevestigd, net nadat
een vrije werkruimte van

de kabels afgewikkeld en
(zoals weergegeven in

pendeJstaven
.6 en figuur 4.5.7)

Verankeril1J? kobels
Op beide uiteinden van
intern schroefdraad
de kabeJs en de
worden achter de

zitten draadeinden,
Deze verbindi
welke door de

worden gestoken.
moeren. Zie figuur 5

7 slrengs kabel (VSl)
Draadeind op kabel
Verbindingsbuis met intern schroefdraad
Bout ter bevesliging

Trekslang met schroefdraad
Verankeringplaat
Gekartelde moer A

5.2.1

modulair ecoduct

Verankering kabel
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Aanspannen kabels

Aan de spanzijde van de kabel worden er twee gekartelde moeren aan het draadeind van de
trekstang gedraaid; moer A en moer B. Moer A fixeelt, net als in figuur 5.2.1, de trekstang daar
moer B gebruikt wordt voor het aanspannen .
Bij het aanspannen wordt er een hydraulische cilinder om de trekstang geplaatst, waarbij de
achterkant van de cilinder tegen moer B drukt. Bij het aanspannen zet de cilinder zich aftegen de
verankeringplaat waardoor moer B (en de kabel) naar achteren worden getrokken. Moer A komt
hierbij los van de verankeringplaat, waarna hij weer handmatig kan worden aangedraaid. Oit
proces herhaalt zich totdat de gewenste voorspankracht Fp bereikt wordt. Zie figuur 5.2.2.
De cilinder wordt, tijdens het aanspannen, aangedreven door een hydraulische power unit,
waarbij de kabelspanning (en dus de voorspankracht) direct afgelezen kan worden.

G)

7 strengs kabel (VSL)

® Draadeind op kabel
(1)

Verbindingsbuis met intern schroefdraad

® Bout ter bevestiging
@
tJ;)
(J)
(8.)

Trekstang met schroefdraad
Verankeringplaat
Gekartelde moer A
Gekartelde moer B

® Hydraulische cylinder
Figuur 5.2.2 - Aanspannen kabel

Demontage

Bij het ontspannen wordt er eveneens een hydraulische cilinder am de trekstang geplaatst, die
zich afzet tegen de verankeringplaat. Bij het afzetten komt moer A los van de verankeringplaat,
waarna hij teruggedraaid kan worden richting het uiteinde van de trekstang (tegengestelde
richting als aanspannen). Dit proces herhaalt zicht totdat de voorspankracht is afgenomen tot 0
kN.
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5.3 Uitrollen modulen faunapassage
Na realisatie van
faunapassage
paragraaf 4.3, opgebouwd uit een aantal modulen, waarvan
loeatie en de gebruikseisen.

kan het dek van
zoals
afhankelijk is van

In

ke modu Ie wordt
op het talud
wordt gerald.
bovenregels van de
aankomsttalud en gebeurt door middel van lierkabels.
modulen gefixeerd met een penverbinding. Zie figuur 5.3.1.
heeft een aantal
en met het uitrollen en

van
en/of aankomsttalud
Het benod
in de
zwaar
op het eeoduct hoeft te
Modulen kunnen aangeleverd worden met
lOn:taj,;~e

modulair ecoduct

voor infrastructuur
twee werkplaatsen nod
worden
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Figuur 5.3.1 - Schematische weergave 'uitrollen' modulen faunapassage

On twerp modulair ecoduct

50

Opbouwen voorspankracht
Tijdens het uitrollen van de modulen neemt de permanente belasting (eigen gewicht modulen
faunapassage + grondpakket) op de vakwerkliggers stap voor stap toe, totdat aile modulen
uitgerold zijn. Na het uitrollen van de modulen kunnen ook veranderlijke belastingen
(veranderlijke dekbelasting, verkeerbelasting, sneeuwbelasting en windbelasting) optreden, zie
tabeI5.3.1.
. f:
Ta be 15:l
e astmgen
'- . I - U'Itvoenng asen en aanwezige bl
Aanwezige belasting

Uitvoeringsfase
Uitrollen vakwerkliggers en
Uitrollen modulen
aanbrengen onderspannen constructie
faunapassage

E.g. vakwerkligger
E.g. modulen recreantenpassage
E.g. modulen faunapassage + grondpakket
Veranderlij.ke dekbelasting
Verkeersbelasting
Sneeuwbelasting
Windbelasting

X

X

X
-

-

X
X
-

-

-

Gereed
X
X
X
X
X
X
X

Tijdens het uitrollen van de modulen moet de voorspankracht Fp opgebouwd worden van 0 kN
tot een zekere waarde X. De waarde X dient dusdanig gekozen te worden, zodat de interne
krachten in de boven- en onderregel aan elkaar gelijk zijn op het moment dat de maatgevende
belastingcombinatie optreedt.
Figuur 5.3.2 illustreel1 bovenstaand principe voor een ecoduct, waarvan de faunapassage wordt
opgebouwd uit modulen van het type I. De voorspankracht wordt tijdens het uitrollen van de
modulen stapsgewijs opgebouwd van 0 kN tot 4650 kN. Bij deze waarde zijn de interne krachten
in de boven- en onderregel aan elkaar gelijk op het moment dat de maatgevende
belastingcombinatie optreedt.

1

Boven- en onderregel
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+
i

Modulen uillerofd (incl. ver. belastingen)

Z

-1000,0

...c:
.s:

-2000,0 +-----~~--~~---------------------

~

l

41

u

E
.:.<

iii

'"E
0

Z

-3000,0
-4000,0

.......... Bovenregel
___ Onderregel

-5000,0
-6000,0
-7000,0
0,0

650,0

1300,0

1950,0 2600,0 3250.0

3900,0 4650,0 4650,0
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Figuur 5.3.2 - Interne krachten in boven- en onderregel tijdens uitvoeringfase en gebruiksfaseP'j

Een grotere waarde X zou leiden tot grotere normaaldrukkrachten in de onderregel. Een kleinere
waarde X zou leiden tot grotere normaaldrukkrachten in de bovenregel. Zie figuur 5.3.3.

Ontwerp modulair ecoduct

51

Boven- en onderregel
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Figuur 5.3.3 -Interne krachten in boven- en onderregel tijdens gebruiksfase -'

Figuur 5.3.4 en figuur 5.3.5 ilJustreren de interne krachten in de diagonaien, de verticalen en de
eindkolommen voor een ecoduct, waarvan de faunapassage wordt opgebouwd uit modulen van
het type I.
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Figuur 5.3 .4 - Interne krachten in diagonaal
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Figuur 5.3 .5 -Interne krachten in diagonaal '
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