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Geachte voorzitter/leden,

Hierbij informeren wij uw staten over de uitkomsten van het uitgevoerde onderzoek
naar de b'rj de provincie Drenthe in beheer zijnde betonnen kunstwerken, gebouwd

vòòr 1976. Het rapport is als bijlage bij deze brief gevoegd.

Wij hebben een inventariserend onderzoek laten uitvoeren. Aanleiding voor dit
onderzoek is dat de afgelopen jaren door een toenemende verkeersintensiteit de
verkeersbelasting op kunstwerken (zoals viaducten en bruggen) aanzienlijk is
toegenomen. Naast de toenemende verkeersdrukte zijn de eisen omtrent betonsterkte
sinds de invoering van de nieuwe betonnormen in 1974 behoorlijk verzwaard.
Gemiddeld genomen worden de normen die ten grondslag liggen aan de
constructieve berekeningen van kunstwerken elke 15 jaar aangepast op basis van
hernieuwde inzichten. Aanpassing van deze normen betekent dat het risicoprofielvoor
nieuwe(re) kunstwerken lager is dan dat van oude(re) kunstwerken. Specifiek hierin
speelt de zogenaamde dwarskrachtproblematiek. De vraag die nu voorligt (en die ook
landelijk en internationaal speelt) is of de oudere kunstwerken constructief nog
voldoen en voldoende (verkeers)veilig zijn.
ln dit onderzoek is het risicoprofiel van de kunstwerken in beeld gebracht.

Opzet en uitkomsten onderzoek
lngenieursbureau Witteveen+Bos heeft een inventarisatieonderzoek uitgevoerd naar
de constructieve toestand van de betonnen kunstwerken die zijn gebouwd voor 1976.
Deze oudere kunstwerken zijn destijds berekend volgens de toen geldende

betonnormen en op beduidend lagere verkeersbelastingen. Het betreft 79 van de in
totaal 200 kunstwerken die in beheer zijn bij de provincie Drenthe.
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Het doel van het onderzoek is het beoordelen welke kunstwerken een verhoogd risico
hebben. De inventarisatie heeft plaatsgevonden aan de hand van archiefonderzoek,
analyse van archiefgegevens en toetsing van deze gegevens door middel van een
opname/inspectie op locatie. Op basis daarvan is het risicoprofiel (middel/hoog versus
laag) per kunstwerk bepaald.

van de 79 onderzochte kunstwerken hebben 43 kunstwerken een middel/hoog
risicoprofiel. Van 6 kunstwerken is het risicoprofiel onbekend vanwege ontbrekende
informatie. 28 kunstwerken voldoen en 2 (stalen) kunstwerken vallen buiten de
reikwijdte van de opdracht.

Vervolg
Gezien de grote belangen ten aanzien van de veiligheid van de kunstwerken hebben
wij besloten het onderzoek voor te zetten. Dat betekent dat tenminste de 43
kunstwerken met een middel/hoog risicoprofiel en de 6 kunstwerken waarvan het
risicoprofiel nog onbekend is nader onderzocht zullen worden. Over de uitkomsten
van dat onderzoek zullen wij u nader informeren.

Tevens melden wij u dat gelijktijdíg wordt gewerkt aan de implementatie van een
rationeel onderhoudsprogramma voor de kunstwerken, het Kunstwerken lnformatie en
onderhoudssysteem (Klos) en het vaststellen van intern beleid omtrent de
bijbehorende beheersmaatregelen. De resultaten van de vervolgonderzoeken naar de
herbeoordeling van de betonnen kunstwerken worden daarin uiteraard verwerkt.
Hierdoor zijn wij beter ín staat om naast de constructieve veiligheid ook de
onderhoudstoestand van de kunstwerken te monitoren. Dit draagt bij aan een
efficiëntere meerjarige onderhoudsplanning.

Hoogachtend

gedeputeerde staten van Drenthe,

secretaris
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MANAG EM ENTSAM ENVATTING

ln de afgelopen jaren is gebleken dat door de grote stijging in de verkeersintensiteiten op de Ne-
derlandse wegen de verkeersbelastingen op de kunstwerken (bruggen, viaducten etc.) aanzien-
lijk zijn toegenomen. ln het geval van de oudere kunstwerken, welke in veel gevallen zijn bere-
kend met aanzienlijk lagere verkeersbelastingen, zal deze toename kunnen leiden tot enkele on-
veilige situaties.

Provincie Drenthe heeft Witteveen+Bos opdracht gegeven voor het uitvoeren van de inventarisa-
tie ten aanzien van de reststerkte van alle betonnen kunstwerken die in beheer zijn van provincie
Drenthe. Aan de hand van een aantal fasen en stappen kan worden bepaald welke kunstwerken
een verhoogd risico vormen ten aanzien van de constructieve toestand en nader beschouwd
moeten worden in een volgende fase.

Witteveen+Bos heeft een gefaseerde benadering voor de gehele problematiek, waarbij alleen de
eerste fase tot de verleende opdracht behoort. De fases lopen van grof naar fijn om met zo min
mogelijk inspanning een zo goed mogelijk beeld te krijgen. Hieronder is het resultaat van fase 1

weergegeven, met een doorkijk naar de volgende fases.

fase 1

De eerste fase is een inventarisatie. Uit een inventarisatie van kunstwerken bij Rijkswaterstaat is
gebleken dat hiertot 1974 met beduidend gunstigere waarden voor het vermogen van beton om
krachten op te nemen werd gerekend dan in de huidige normen. Samen met de te lage voorspel-
lingen voor verkeersbelasting betekent dit dat deze kunstwerken een verhoogd risico hebben.
Wanneer aangenomen wordt dat in provincie Drenthe in hetzelfde jaar over is gegaan op deze
aangescherpte normen, kan worden gezegd dat kunstwerken met een bouwjaar van 1974 ot
nieuwer een lager risico vormen. Binnen de scope vallen alle betonnen bruggen en viaducten die
voor 1976 (volgens de oude) norm zijn gebouwd (79 stuks). Aan de hand van de inventarisatie
kan worden bepaald of de constructies mogelijk tekortschieten in de resterende levensduur. Op
deze wijze kan de volgorde worden bepaald voor de uitvoering van een nadere (constructieve)
beschouwing die in de tweede fase moet worden uitgevoerd.

fase 2
Voor de constructieve beschouwing komen (uit fase 1) 43 kunstwerken direct in aanmerking. Van
6 kunstwerken is het risicoprofiel onbekend en 2 kunstwerken vallen buiten de scope, hetgeen
betekent dat 28 kunstwerken naar aanleiding van de eerste inventarisatie voldoen.

fase 3
Het vervolg op de tweede fase is het uitvoeren van een (verfijnde) herberekening van de kunst-
werken die in fase 2 niet voldoen (fase 3). Deze herberekening is gebaseerd op de huidige voor-
schriften en toekomstige belastingen. Als blijkt dat na herberekening een kunstwerk niet voldoen,
kan worden gerekend met gerestricteerd gebruik of met mogelijke beperkingen. lndien noodzake-
lijk kunnen herberekening nog verfijnd worden uitgevoerd om een exacter resultaat te krijgen.
Voor deze herberekeningen is het noodzakelijk om meer (materiaalkundige) informatie van de
ku nstwerken te verzamelen.

fase 4
lndien er kunstwerken na de verf ijnde herberekeningen van f ase 3 nog steeds niet voldoen , zal in
fase 4 een versterkingsberekening en een versterkingsontwerp moeten worden gemaakt om de
kunstwerken zo aan te passen dat ze wel (weer) voldoen. lndien versterkingen niet mogelijk blij-
ken, zal het kunstwerk vervangen moeten worden. Op dit moment is nog niet aan te geven bij
hoevee I kunstwerken versterki ngen of vervangi ngen noodzakelijk zij n.

W¡tteveen+Bos
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1. INLEIDING

1.1. lnleiding
Provincie Drenthe heeft Witteveen+Bos opdracht gegeven voor het uitvoeren van de inventarisatie ten
aanzien van de reststerkte van alle betonnen kunstwerken die in beheer zijn van provincie Drenthe.
Binnen de scope vallen alle betonnen bruggen en viaducten die voor 1976 zijn gebouwd.

1.2. Aanleiding
ln de afgelopen jaren is gebleken dat door de grote stijging in de verkeersintensiteiten op de Neder-
landse wegen de verkeersbelastingen op de kunstwerken aanzienlijk zijn toegenomen. ln het geval van
de oudere kunstwerken, welke in veel gevallen zijn berekend met aanzienlijk lagere verkeersbelastin-
gen, zal deze toename kunnen leiden tot onveilige situaties met betrekking tot de uiterste grenstoe-
stand.

1.3. Doel
Het doel van de opdracht is het uitvoeren van een inventarisatie om de constructieve toestand van de
kunstwerken die in beheer zijn van provincie Drenthe te bepalen. Aan de hand van deze inventarisatie
kan worden bepaald welke kunstwerken een verhoogt risico vormen ten aanzien van de constructieve
toestand. De groep kunstwerken die over blijft vanuit de inventarisatie (1" fase) zal worden ingedeeld in
groepen (categorieën) naar belangrijkheid/risicoprof iel.

Aan de hand van de inventarisatie kan worden bepaald of de constructies mogelijk tekortschieten in de
resterende levensduur ten aanzien van:
- het toegepaste type draagconstructie in combinatie met de dimensionering;
- risicovolleconstructiedetailszoalstandconstructtes;
- de huidige belastingen ten opzichte de belasting waarmee gerekend is in het oorspronkelijke ont-

werp.

Op deze wijze kan de volgorde worden bepaald voor de uitvoering van de constructieve beschouwing
die in de 2e fase moet worden uitgevoerd. Een vervolgfase op de twee fase is het uitvoeren van een
herberekening van de kunstwerken die overblijven uit de tweede fase.

1.4. Aanpak inventarisatie
Het uitvoeren van de inventarisatie bestaat uit verschillende fasen. De eerste fase bestaat uit de vol-
gende stappen:
- stap 1 (Archief onderzoek/lnventarisatie categorieën);
- stap 2 (Analyse archief gegevens);
- stap 3 (Toetsing gegevens inventarisatie);
- stap 4 (Bepaling kunstwerken ten aanzien van de tweede fase'Constructieve beoordeling').

Aan de hand de resultaten uit de eerste fase (stap 1 tlm 4) zal in de tweede fase (Toetsing kunstwer-
ken) de kunstwerken die overblijven uit de eerste fase nader constructief beoordeeld moeten worden.
Het onderzoek in de tweede fase richt zich op het bepalen of de bruggen en viaducten het venruachte
gebruik nog verantwoord aan kunnen. Fase twee is ook weer opgedeeld in verschillende stappen. De
stappen lopen van grof naar fijn om met zo min mogelijk inspanning een zo goed mogelijk beeld te krij-
gen. De tweede fase maakt geen onderdeel uit van deze opdracht.

1.5. Aangeleverdedocumenten Provincie
De actuele beheerlijst van de in beheer van provincie Drenthe zijnde kunstwerken is ter beschikking
gesteld en is als basis gebruikt voor de uitvoering van de opdracht.

De actuele beheerlijst van provincie Drenthe is opgenomen in bijlage I van deze rapportage

Witteveen+Bos
ASN129-.1 Bepal¡ng reststerkte betonnen kunstwerken tase 1 delinit¡el d.d. 1 oktober 2010 1



1.6. Leeswijzer
ln hoofdstuk 2 wordt een beschrijving gegeven van de wijze waarop de inventarisatie is uitgevoerd. ln
hoofdstuk 3 wordt een afweging gegeven om de risicoprofielen voor de kunstwerken op te stellen.
Hoofdstuk 4 geeft een beschrijving van de werkzaamheden en uitgangspunten voor de volgende fase.
Hooldstuk 5 bevat de conclusies en aanbevelingen.

W¡tteyecn+Bos
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2. INVENTARTSAT|E (FASE 1)

Vanwege het grote aantal kunstwerken dat onder het beheer van provincie Drenthe valt, is het niet re-
eel om deze een voor een te beschouwen. Vandaar dat er een inventarisatie zal worden uitgevoerd
waarbij de kunstwerken in categor¡eën worden ingedeeld. Voor deze indeling in categorieën zijn een
aantal criteria opgesteld waarnaar zal worden gekeken, te weten:
- bouwjaar;
- typedraagconstructie;
- constructiedetails met grote invloed op de te verwachten resterende levensduur;
- huidige belasting ten opzichte van het oorspronkelijk ontwerp;
- deoverspanningslengte;
- het statisch systeem;
- huidige belasting;
- beton- en staalkwaliteiten;
- wapeningsgegevens.

2.1. Bouwjaar
Uit een inventarisatie bij Rijkswaterstaat is gebleken dat hier tot 1974 met beduidend gunstigere waar-
den voor het vermogen van beton om dwarskrachten op te nemen dan in de huidige normen werd ge-
rekend. Samen met de te lage voorspellingen voor verkeersbelasting betekent dit dat deze kunstwer-
ken een verhoogd risico hebben op constructieve problemen. Wanneer aangenomen wordt dat in pro-
vincie Drenthe in hetzelfde jaar over is gegaan op deze aangescherpte normen, kan worden gezegd
dat kunstwerken met een bouwjaar van 1974 of nieuwer een lager risico vormen. De scopelijst waarin
de kunstwerken zijn aangegeven die in de inventarisatie beoordeeld zijn, is opgenomen in bijlage ll van
dit rapport.

2.2. Type draagconstructie
De typen draagconstructies zijn ruvyweg in te delen in 5 hoofdcategorieën, welke in de onderstaande
kopjes behandeld worden.

categorie plaat
Risicovol zijn de platen van gewapend beton die niet voorgespannen zijn. Dit zijn veelal de oudere con-
structies in de inventarisatie. Slanke platen, dun ten opzichte van de overspanning, zijn het meest risi-
covol. Het risico hangt mede af van de aanwezige betonkwaliteit, staalsoort, kruisingshoek en type op-
legging. Boven een bepaalde slankheid en een combinatie van de bovenstaande risico's moeten de
platen constructief worden beoordeeld. Hoe de plaat precies is uitgevoerd, de hoeveelheid wapening
en waar deze is aangebracht is van grote invloed op de te verwachten veiligheid in de uiterste grens-
toestand.

afbeelding 2.1. Standaarddoorsnede plaat

categorie prefab liggers
De draagconstructie van liggers bestaat uit naast elkaar geplaatste (prefab) liggers, waarop een rijdek
is gestort. Bij prefab liggers is als risico bepaald de dunne druklaag die meestal niet ontworpen zijn op
de hogere wiellasten die tegenwoordig worden toegepast. De kans op een overschrijding van de toe-
laatbare belastingen verschilt sterk per type toegepaste ligger.

W¡tteveen+Bos
ASN129-1 Bepal¡ng reststerkte betonnen kunstwerken fase I del¡n¡t¡el d.d. 1 oktober 2010 3



afbeelding 2.2. Standaarddoorsnede liggers

categorie koker
De kokerconstructies komen in de regel voor bij de grotere overspanningen. Deze constructies moeten
voor het merendeel nader constructief beoordeeld worden.

afbeelding 2.3. Standaarddoorsnede koker

categorie T-profiel
Dit constructietype bestaat uit liggers die op grotere afstand van elkaar geplaatst zijn. Het rijdek ver-
bindt de liggers tot een geheel. Deze constructÌes moeten allemaal nader constructief beoordeeld wor-
den. Bij dit type is de mate van optimalisatie maatgevend voor de te verwachten constructieve veilig-
heid.

afbeelding 2.4. Standaarddoorsnede T-profiel

categorie doosvorm i ge constructie
De doosvormige constructie is een draagconstructie die veelal is toegepast bij kleinere tunnels en on-
derdoorgangen. Vanwege de hoge graad van optimalisatie die in het verleden op deze constructies is
toegepast, lopen deze een groot risico op het niet meer voldoen aan de huidige normen.

af beeldin g 2.5. Standaarddoorsnede doosconstructie

2.3. Constructiedetails met grote invloed op de constructieve veiligheid
De tandconstructie is een detail dat gebruikt wordt om bij een (dilatatie)voeg dwarskrachten te kunnen
overbrengen. Bij een nadere beschouwing blijken deze constructies in meerdere gevallen niet te vol-
doen aan de huidige, zwaarder ontwerp- en belastingsnormen. Het aanwezig zijn van een tandcon-
structie in een kunstwerk is daarom een aspect dat een grote invloed kan hebben op de te venivachten
constructieve veiligheid van een constructie.

2.4. Routes voor zwaar transport
Er is voor de fase 1 toetsing geen rekening gehouden met routes voor zwaar transport. De uilgevoerde
toetsing volgens de slankheideisen van tabel 3.1. is alleen geldÌg voor VK60. Op deze routes voor
zwaat transpon moet gerekend worden op een beduidend hogere piekbelasting dan waarop nu ge-
toetst is. Bij het verlenen van een vergunning voo( zwaa( transport moet rekening gehouden worden
met het feit dat in de inventarisatie deze piekbelasting buiten beschouwing is gelaten.

Witteveen+Bos
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2.5. Aanpak inventarisatie

bepalen scope (fase 1, stap 1)
De eerste stap (stap 1 Vm 3) van de inventarisatie bestaat uit het bepalen van de totale scope van de
kunstwerken die onder het beheer van provincie Drenthe vallen. Dit is gebeurd met behulp van een ac-
tuele beheerlijst van de kunstwerken. Omdat gesteld is dat alleen de kunstwerken gebouwd vôór 1974
een verhoogd risico lopen, worden alleen kunstwerken met een geregistreerd bouwjaar tot en met 1976
meegenomen in de scope. De twee jaar overlap die hierbij ontstaat, is bedoeld als extra veiligheid.

opstellen uitgebreid profiel (fase 1, stap 2 en 3)
De tweede stap van de inventarisatie is het opstellen van een uitgebreid profiel van de kunstwerken die
binnen de scope vallen. ln dit profiel worden, door middel van een bureaustudie van archiefgegevens,
gegevens verzameld die relevant zijn voor de inventarisatie, de gegevens waarover het hier gaat zijn
onder andere: het constructietype, risicovolle constructiedetails, de overspanningslengte, het statische
systeem, ontwerp belasting, huidige belasting de dikte van het dek en de breedte van het dek.

Vanwege de leeftijd van de kunstwerken is de kans groot dat niet al deze gegevens bekend zijn. ln dit
geval zal gekeken worden naar soortgelijke kunstwerken waar de gegevens wel beschikbaar zijn, in
combinatie met onderzoek op locatie.

De tijdens de bureaustudie gevonden gegevens zijn geverifieerd door middel van een visuele inspectie.
Tijdens deze inspecties is het kunstwerk gecontroleerd op schadebeelden die wijzen op een overbelas-
ting van het kunstwerk.

opstellen risicoprofiel (fase 1, stap 4)
Met de gegevens uit het uitgebreide profiel kan een overzicht worden gegeven van de voorkomende
draagconstructies die voor nadere beoordeling in aanmerking komen, ingedeeld naar type draagcon-
structie. Uit dit overzicht volgen de kunstwerken die nader constructief moeten worden bekeken, op
welke bezwijkmechanismen dit kunstwerk moet worden getoetst en in welke volgorde de kunstwerken
dienen te worden herberekend.

Witteveen+Bos 5ASN129-1 Bepal¡ng reststerkte belonnen kunslwerken lase I del¡nit¡el d.d. 1 oktober 2010



3. AFWEGING EN OPSTELLEN RTSTCOPROFTEL (FASE 1)

3.1. Slankheideisen
De slankheideisen zijn afgeleid van de eisen van Rijkswaterstaat en staan beschreven in de vuistregels
voor het ontwerpen van bruggen. ln tabel 3.1 is een overzicht weergegeven van de slankheideisen per
type kunstwerk.

tabel 3.1. Overzicht slankheideisen
type dek voorsoannino stat¡sch svsteem norm d/l

olaat statisch bepaaldnee 0,0667 = U15
plaat nee statisch onbepaald 0,0500 = L120.
plaat ia statische bepaald 0,0333 = U30
plaat a statisch onbepaald 0,0250 = 140
prefab volstort liqqers ë. statisch bepaald 0,0333 = U30
prefab OT liooers ta statisch bepaald 0,0333 = L/30
orefab kokerliqoers é, statisch bepaald 0,0333 = U30
Prefab T-liooers a statisch bepaald 0,0333 = L/30
doosvorm ioe constructie nee inwendig statisch onbepaald 0,0667 = Lt15
. Bij statisch bepaalde dekken geldt dat d/l voor een dek zonder voorspanning 2 x zo groot is als voor een dek met voorspanning. Er is

vanuit gegaan dat dit ook voor statisch onbepaalde dekken geldt, dus d/l = 2 x 0,025 = 0,050

3.2. Verkeersklassen
Een aantal constructies is ontworpen voor verkeersklasse 45 in plaats van verkeersklasse 60. De
slankheideisen gelden echter voor verkeersklasse 60. Per kunstwerk dat ontworpen is voor verkeers-
klasse 45 is bekeken hoe groot de overschrijding van de slankheideisen is. Het verschil tussen de be-
lasting door aslasten tussen verkeersklasse 45 en 60 is circa 25 %. Kunstwerken die ontworpen zijn
voor verkeersklasse 45 liggen doorgaans in wegen welke minder frequent door zware voertuigen bere-
den wordt. Wanneer de overschrijding van de slankheideisen minder dan circa 15 % bedraagt wordt
deze overschrijding als niet relevant beschouwd bij het opstellen van het risicoprofiel. lndien er van een
kunstwerk geen ontwerp verkeersklasse of aslast beperking bekend is wordt VK60 aan genomen als d/l
toetsnorm. Voor kunstwerken waarvan geconstateerd is, of redelijkenruijs aangenomen kan worden, dat
het ontwerp verkeersklasse of aslast beperking overschreden wordt, wordt ook VK60 als d/l toetsnorm
gehanteerd.

3.3. Bepalen risicoprofiel

3.3.f . De vier belangrijkste toetsingen in deze fase
Het risicoprofielvan de kunstwerken wordt bepaald aan de hand van vier belangrijke toetsingen:
1. ligt de slankheid van de dekconstructie van het kunstwerk onder de norm d/l (paragraaf 3.1.)?
2. blijken uit de inspectie bijzonderheden met name op het gebied van scheurvorming in het dek?
3. zijn er risicovolle details aanwezig, zoals een tandoplegging?
4. bestaat het dek uit een constructie type wat nader berekend moet worden, zie ook paragraaf 2.2 en

3.3.2?

3.3.2. Constructie typen met extra risico's
Een aantal constructietypen brengen extra risico's met zich mee, deze constructietypen moeten nader
beschouwd worden in fase 2. Het gaat hierbij om de volgende constructietypen:
- plaat met sparingen: het extra risico is de dunne betonlaag welke nog boven en onder de spa-

ringen aanwezig is. Deze betonlaag is meestal niet ontworpen op de ho-
gere wiellasten die tegenwoordig worden toegepast;

- prefab OT liggers: het extra risico is de dunne druklaag die meestal niet is ontworpen op de
hogere wiellasten die tegenwoordig worden toegepast;
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prefab kokerliggers:

prefab T liggers:

doosconstructies

balkrooster

kokerconstructie komen in de regel voor bij grotere overspanningen. Deze
liggers zijn doorgaans niet berekend op de hogere aslasten die tegen-
woordig toegepast worden. De optimalisatie is maatgevend voor de rest-
levensduur;
deze liggers zijn doorgaans niet berekend op de hogere aslasten die te-
genwoordig toegepast worden. De optimalisatie is maatgevend voor de
resllevensduur;
vanwege de hoge graad van optimalisatie in het verleden lopen deze
constructies het risico niet meer te voldoen aan de huidige normen;
Voor balkrooster constructies zijn geen slankheideisen bij RWS bekend.
Hierdoor is de slankheid van het dek niet te beoordelen. Om de restle-
vensduur te bepalen moeten extra berekening gemaakt worden.

Dekconstructies opgebouwd uit één van bovengenoemde constructietypen gaan altijd door naar fase 2.
Dit geldt ook wanneer de dekconstructie voldoet aan de slankheideisen. Doosconstructies zijn een uit-
zondering. Wanneer deze constructie voldoet aan de slankheideisen en er volgen geen bijzonderheden
uit de inspecties dan kan ervan uitgegaan worden dat deze doosconstructie niet behoord tot een con-
structie met een hoge graad van optimalisatie. Er is dan geen rede om de constructie in fase 2 nader te
beschouwen.

3.3.3. lndeling van de risicoprofielen
De risicoprofielen van de kunstwerken zijn opgedeeld in
- laag risico;
- gemiddeld risico;
- hoog risico.

tabel3.2. R
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Risicoprofiel 'Laag' Kunstwerken waarbij alle vier de punten uit paragraaf 3.3.1 met'nee' beant-
woord kunnen worden. Deze kunstwerken voldoen aan alle vier de punten
gesteld in paragraaf 3.3.1.
Kunstwerken ontworpen voor Verkeersklasse 45, welke de slankheideisen
voor minder dan 15 7o overschrijden en die wel aan de punten 2llm 4van
paraqraaf 3.3. 1 . voldoen.

Risicoprofiel'Middel' Kunstwerken waarbij de punten 1 Vm 3 uit paragraaf 3.3.1. voldoen. Deze
kunstwerken hebben een dekconstructie welke behoort tot een constructie-
type met een extra risico zoals benoemd in paragraaf 3.3.2.
Kunstwerken met een dekconstructie waarvoor geen slankheideis is opge-
steld. De punten 2 en 3 uit paragraan 3.3.2. voldoen. Deze kunstwerken
hebben een dekconstructie met een extra risico zoals benoemd in paragraaf
3.3.2.
Kunstwerken met een dekconstructie welke niet voldoet aan de slankheideis,
maar waarvoor een constructieberekening is opgesteld. De punten 2 tlm 4
uit oaraoraaf 3.3.2. voldoen.
Kunstwerken welke zijn ontworpen voor verkeersklasse 45 en waarvan de
slankheideisen tussen de 15 % en 30 % overschreden worden. De punten 2
Vm 4 uit paraqraaf 3.3.2. voldoen.

Risicoprofiel 'Hoog' Kunstwerken welke de slankheideisen overschrijden. De kunstwerken zijn
ontworpen voor verkeersklasse 60, er ziin qeen berekeninqen aanwezio.
Kunstwerken waarbij ernstige scheurvorming is geconstateerd, welke ver-
dacht wordt van constructieve aard te ziin.
Kunstwerken welke zijn ontworpen voor verkeersklasse 45 en waarvan de
slankheideisen met meer dan 30 7o overschreden worden.



3.3.4. Bepaling van de meest risico volle kunstwerken per constructie type
Kunstwerken met het risicoprofiel 'laag' worden niet meegenomen naar fase twee. Kunstwerken met
het risicoprofiel 'Middel' en 'Hoog' worden meegenomen naar fase twee. ln fase twee moeten deze
kunstwerken nader beschouwd worden. Uit inventarisatie bij Rijkswaterstaat is gebleken dat hier tot
'1974 met gunstigere waarden voor het vermogen van beton om dwarskracht op te nemen werd gere-
kend dan dat volgens de huidige normen is toegestaan. Samen met de ie lage voorspelling voor de
toenemende verkeersbelasting betekent dit dat de brugdekken van deze kunstwerken een verhoogd ri-
sico hebben op constructieve problemen met betrekking tot de dwarskrachtcapaciteit. Van de kunst-
werken welke doorgaan naar fase twee worden de dekconstructies, om bovenstaande redenen, globaal
getoetst op dwarskrachtcapaciteit. Wanneer hieruit een grote overschrijding van de dwarskrachtcapaci-
teit blijkt komt het kunstwerk in aanmerking voor een herberekening volgens de RBBK die onderdeel
uitmaakt van de derde fase, Als uit de inspecties een schadebeeld blijkt wat duidt op een ander be-
zwijkmechanisme (bijvoorbeeld momentcapaciteit), dan dient dit bezwijkmechanisme voor het betref-
fende kunstwerk ook onderzocht te worden.

ln totaal gaan in eerste instantie 43 topcodes van kunstwerken door naar fase twee. Een overzicht van
deze kunstwerken is gegeven in bijlage lll.

Hieronder worden tabellen (tabel 3.3. en 3.4.) weergegeven met de kunstwerken met de grootste risi-
co's, per type dekconstructie, welke volgen uit het risicoprofielwat is opgesteld. Het risicoprofiel van het
betreffende kunstwerk is'Hoog' tenzij anders aangegeven.

tabel3.3.

tabel3.4. 'doosvorm e constructie'

Er zijn 6 kunstwerken in gedeeld in het risicoprofiel onbekend (zie tabel 3.5.). Dit is te wijten aan de vol-
gende oorzaken;van het kunstwerk zijn geen of onvoldoende tekeningen aangeleverd en de maten van
het kunstwerk waren buiten niet redelijkenrvijs op te nemen. Voor deze kunstwerken is nader archief
onderzoek noodzakelijk om tot een sluitend oordeelte komen
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topcode tvpe dek overschriiding slankheideisen
NB53-47975 olaat 96%
N855-25921 plaat 95%
N375-1 921 0 plaat 79 o/"

N375-1 5423 plaat 69%
BW-0010 plaat 69 o/"

HV-19780 plaat 62%

topcode tvDe dek overschriidinq slankhe¡de¡sen

N34-049845 doosvormiqe constructie 54%
N34-059650 36%doosvormiqe constructie
N34-088710 doosvormioe constructie 36%
N381 -65620 doosvormioe constructie 18%
N381 -59987 doosvormiqe constructie 13%
N34-048590 doosvormiqe constructie 11%

ASN129-1 Bepal¡ng reststerkte betonnen kunstwerken lase 1 del¡n¡t¡el d.d. 1 oklober 2010



tabel3.5. Kunstwerken met Risi
topcode obiectnaam

Onbekend

N34-044630
N34-1 031 70
N386-08637
N373-1 3773
N855-1 9430
N374-47247

Brug Kleine Vecht
Onderdoorgang Schipborg
Grote Betonduiker Afwateri ngskanaal
Betonduiker Groote Diep
Vledder Aa
Grote duiker Linthorst Homankanaal

3.4. Aandachtspunten

3.4.1. Kunstwerken met niet constructieve schades
Tijdens de inspecties zijn ook een aantal schades waargenomen die niet direct van invloed zijn op de
constructieve draagkracht van een kunstwerk, maar wel op de slabiliteit van het grondlichaam. Het kan
voorkomen dat het kunstwerk niet door gaat naar fase 2, maar dat er wel schades geconstateerd zijn.
Deze kunstwerken worden weergegeven in onderstaande tabel zodat ze wel onder de aandacht blijven.
Benadrukt moet worden dat de geconstateerde schade aan het kunstwerk met topcode NB55-25921
van ernstige aard is en een directe bedreiging vormt voor weggebruikers.

tabel 3.6. Kunstwerknummers met niet constructieve schades
topcode schade oorzaak of vermoeden)

N34-062390
N34-088710
N34-049845
HV-19780
N855-25921
N375-1 8983

Uitspoeling
Uitspoeling
Uitspoeling
Uitspoeling
Uitspoeling
Uitsooelinq

Verontrei nigde/def ecte kolk
Ontbreken deugdelijke waterafvoer
Ontbreken deugdelijke waterafvoer
Ontbreken deugdelijke waterafvoer
Bezwijken houten damwand
Ontbreken deugdelijke waterafvoer

3.4.2. Kunstwerken buiten scope
Van een tweetal kunstwerken is tijden de inspecties vastgesteld dat deze buiten de gestelde scope val-
len. De reden hiervoor is dat het toegepaste constructiemateriaal van deze kunstwerken anders is dan
beton, zie tabel 3.7..

tabel3.7. Kunstwerknummers die buiten de vallen
topcode construct¡e matêrieal

N34-094560
N374-38150

Staal
Hout
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4. TOETSTNG KUNSTWERKEN (FASE 2)

Fase 2 is een vervolgfase op deze rapportage, in dit hoofdstuk wordt een doorkijk gegeven naar de
mogelijkheden om fase twee aan te pakken.

4.1. Aanpak fase 2
Aan de hand van de opgestelde risicoprofielen blijken in eerste instantie 43 topcodes in aanmerking te
komen voor fase twee. Van deze kunstwerken worden de dekconstructies globaal getoetst op dwars-
krachtcapaciteit. Wanneer hieruit een grote overschrijding blijkt komt het kunstwerk in aanmerking voor
een herberekening volgens de RBBK die onderdeel uitmaakt van de derde fase. ln fase 2 wordt van
grof naar fijn gewerkt. Dit houdt in dat per type dekconstructie eerst een toets gedaan wordt voor de
kunstwerken met de grootste risico's (grootste overschrijding van de slankheideisen eniof ernstige
scheurvorming). Op deze manier wordt er teruggewerkt naar kunstwerken met lagere risico's (minder
grote overschrijding van de slankheideisen). Aan de hand van de resultaten uit de toetsing wordt beslo-
ten of het zinvol is om alle kunstwerken die opgenomen zijn in fase twee te toetsen. Uit het toetsingsre-
sultaat kan ook blijken dat de kunstwerken die niet opgenomen zijn in fase 2 toch een groot risico lopen
en daarom alsnog toegevoegd moeten worden aan fase 3. Als uit de inspecties een schadebeeld blijkt
wat duidt op een ander bezwijkmechanisme (b'rjvoorbeeld momentcapaciteit), dan wordt dit bezwijkme-
chanisme voor het betreffende kunstwerk ook onderzocht.

4.2. Toegepaste normen en richtlijnen
- RBBK versie 1 : juli 2004.
- Erratum op RBBK versie 1: juli 2004181 :2006.

4.3. Leidraad voor toetsing
De RBBK (richtlijn beoordelen bestaande kunstwerken) is een richtlijn die is opgesteld door Rijkswater-
staat. Het uitgangspunt van deze richtlijn is het berekenen van bestaande kunstwerken volgens de hui-
dige normen. Om dit mogelijk te maken geeft de RBBK een aantal vertaalslagen om de oude materiaal
aanduidingen en dergelijke te kunnen gebruiken in de huidige norm. De RBBK wordt beschouwd als
leidraad voor de toetsing in fase twee.

Hoewel de RBBK geschreven is voor kunstwerken in het beheer van Rijkswaterstaat, is deze ook toe-
pasbaar op de kunstwerken van provincie Overijssel.

De toetsing zal plaatsvinden op basis van de huidige wegindeling (gerestricteerd gebruik). Er zal dus
geen rekening worden gehouden met toekomstige plannen en wensen;

4.4. Opbouwen referentiemodellen
Uit de inventarisatie blijkt dat referentiemodellen gebouwd moelen worden voor de volgende typen dek-
constructies:
- plaat;
- plaat met sparingen;
- omgekeerde prefab T-liggers;
- prefab T-liggers;
- doosconstructie;
- overige unieke dekconstructies waaronder balkroosters en platen met zware randbalken en derge-

lijke.

De modellen zullen worden getoetst conform de RBBK waarbij de toetsing zal worden uitvoeren op
volgorde van hoogste risico (volgt uit risicoprofiel).
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4.5. Organisatorisch
Van alle kunstwerken dient relevante informatie (geometrie en wapening) beschikbaar te zijn in de ar-
chieven om de toetsing uit te kunnen voeren.
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5. CONCLUSTE EN SAMENVATTTNG TNVENTAR¡SATTE (FASE 1)

5.1. Uitgangspunten toetsing
Uit een inventarisatie bij Rijkswaterstaat is gebleken dat hier IoI 1974 met beduidend gunstigere waar-
den voor het vermogen van beton om dwarskrachten op te nemen dan in de huidige normen werd ge-
rekend. Samen met de te lage voorspellingen voor verkeersbelasting betekent dit dat deze kunstwer-
ken een verhoogd risico hebben op constructieve problemen. Wanneer aangenomen wordt dat in pro-
vincie Drenthe in hetzelfde jaar over is gegaan op deze aangescherpte normen, kan worden gezegd
dat kunstwerken met een bouwjaar van 1974 of nieuwer een lager risico vormen. Dit zal echter nog wel
uitgezocht moeten worden door de provincie. ln deze rapportage zijn om bovenstaande redenen alleen
de kunstwerken met bouwjaar 1976 of eerder opgenomen. De overlap van twee jaar is aangehouden
om veiligheidsredenen. Per kunstwerken is in bijlage lV van deze rapportage de toetsresultaten van de
79 kunstwerken weergegeven waarbij de belangrijkste informatie is weergegeven die een rol speelt bij
de toetsing.

5.2. Samenvatting resultaten
Met de uitgevoerde inventarisatie uit de eerste fase kan worden geconcludeerd dat van de in bijlage lll
opgenomen kunstwerken komen 43 topcodes direct in aanmerking voor de tweede fase. 30 topcodes
gaan definitief niet door naar fase 2, 28 topcodes voldoen aan de gestelde slankheideis en 2 topcodes
vallen buiten de gestelde scope. Voor 6 topcodes was het niet mogelijk om tot een sluitend oordeel te
komen, voor deze kunstwerken is nader onderzoek noodzakelijk.

Fase twee is primair bedoeld om de dekconstructie van de kunstwerken die vanuit fase 1 niet voldoen
te toetsen op dwarskrachtcapaciteit. Wanneer uit deze toetsing een grote overschrijding blijkt komt het
kunstwerk in aanmerking voor een herberekening conform RBBK (fase 3). Als uit de inspecties van fa-
se 1 een schadebeeld blijkt wat duidt op een ander bezwijkmechanisme dan dwarskracht (bijvoorbeeld
momentcapaciteit), dan dient dit bezwijkmechanisme voor het betreffende kunstwerk aanvullend onder-
zocht te worden.

ln fase twee wordt per type dekconstructie eerst een toets gedaan voor de kunstwerken met de groot-
ste risico's (risicoprofiel hoog). Op deze manier wordt er teruggewerkt naar kunstwerken met lagere ri-
sico's (risicoprofiel midden). Aan de hand van de resultaten uit de toetsing wordt besloten of het zinvol
is om alle kunstwerken die opgenomen zijn in fase 2 (risicoprofiel midden) nog te toetsen. Uit het toet-
singsresultaat kan ook blijken dat de kunstwerken die niet zijn opgenomen in fase 2 toch een groot risi-
co lopen en daarom alsnog toegevoegd moeten worden in fase 2.

Uit de inspectie bleken een aantal kunstwerken schades te hebben die niet van constructieve aard zijn.
Deze schades worden onder paragraaf 3.4.1. 'Kunstwerken met niet constructieve schades' nader be-
handelt. Geadviseerd wordt om de genoemde schade te herstellen.

5.3. Conclusie en aanbeveling
Uit de inventarisatie die in de eerste fase is uitgevoerd kan worden geconcludeerd dat 43 kunstwerken
in aanmerking komen voor de tweede fase waarbij de dekconstructies, globaal getoetst worden op
dwarskrachtcapaciteit en risico volle details!

Tevens zijn er nog een aantal schade waargenomen die aandacht behoeven ten aanzien van onder-
houd. Deze schade hebben niet direct (toekomst wel mogelijk) een relatie met de constructieve staat
van de kunstwerken maar moeten wel versneld worden opgepakt.
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Geadviseerd wordt de 43 kunstwerken die bepaald zijn in de eerste fase zo spoedig mogelijk de twee-
de fase uit te voeren. Uit de eerste fase van het onder¿oek kan worden geeoncludeerd dat er een aan-
tal kunstwerken vermoedelijk niet of ruim niet voldoet aan de eisen en mogelijk maatregelen noodzake-
I'tjk zijn. Door de tweede fase uit te voeren kan een verfijning worden gemaakt van die kunstwerken die
vermoedelijk niet voldoen en een vervolg behoeven ten aanzien van een complete herberekening die in
de derde fase wordt uitgevoerd!
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BIJLAGE I Beheerlijst kunstwerken provincie Drenthe
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Provincie Drenthe Overzicht kunstwerken

cbiect obiectnr naam tvoe bruo verkeers- )ouwlaar VK
IVDE stroom

vaste bruo auto 1 954 VK-B 1 e38)31 bruo over bladderswiik
14 sluis nvt 1952 nvt

200113 uf itr en aflaatwerk qemaal nvt nvt
1 96206 bruq 23 beweeqbare bruQ auto as 6{on
1 93106 Norqerbruq beweeobare bruo auto

06 beweeqbare bruo aulo '1955van Liersbruq as 8-ton
06 [¿1r. Sickensbruq beweeobare bruQ auto 1 986

1 95406 Leembruo beweeqbare bruQ auto as 8{on
1 97006 hu beweegbare bruo auto

14 sluis nvt 1 926UIS nvt
13 Veenesluis qemaal nvt 1 925 nvt

1 95306 Geeuwenbruo beweeqbare bruo auto as 4-ton
1 92614 Haarsluis sluis nvt nvl

'13 Haarsluis oemaal nvt 1925 nvt
c6 Dieverbruq beweeobare bruo auto 1951

1 92614 Dieversluis sluis nvt nvt
13 1925Dieversluis oemaal nvt
06 olden d¡everbruo beweeqbare brua

nvt
auto 1 952 as 4-ton

06 auto 1952 as 2,5 ton
06 19522e uffelterbruq beweeqbare bruo auto as 4-ton
14 nvt 1925Uffeltersluis sluis nvt
t3 Uff eltersluis qemaal nvt 1925 nvt
06 Havelterbruo beweeqbare bruo auto 1 953 as 4-ton
14 1926Haveltersluis sluis nvt nvt
13 nvt 1925Haveltersluis qemaal nvt
06 Lokbruo beweeobare bruc auto 1 945 as1 ton
06 1 e uffelterbruq beweeobare bruc euto 1 954 as 4-1on
14 Paradiissluis sluis nvt 1926 nvt
13 1 925Paradiissluis oemaal nvt nvt
t6 auto 1 987Bruq Staphorster qrote beweeqbare bruc
14 Roqatsluis sluis nvt 1 983 nvt
06 bruo over rooatsluis beweeobare bruc auto 1 983 50
'13

1 984Roqatsluis qemaal nvt nvt
01 1 970bruq over ossesluis vaste bruq auto 45
14 nvt '1970Cssesluis sluis nvt
13 Cssesluis oemaal nvt 1 986 nvl
01 cruo bii echten vaste bruq auto 1 968 45
01 cruq over nieuwe bruqsluis vaste bruq aulo 1 966 45
't4

1 968Nieuwebruosluis sluis nvt nvt
13 nvt 1 994 nvtNieuwebruqsluis oemaal
01 Bruq Kleine Vecht vaste bruq auto 1 950 60
01 Bruq De Hare vaste bruo auto 1 951 60
01 1 968Bruo De Holwerd vaste bruq auto 60
07 1 967 60De Bente onderdoorqanq auto

Mars auto 1 967 60
c5 Valsteeq viaduct auto 1 968 60
cl Drostendiep vaste bruq auto 2002 60
t1 1972Ermerveld vasle bruo auto 60
05 auto '1970 60Erm viaduct
07 Wienbarqsteeq onderdooroanq auto 1 968/1 999 60
01 Sleennerstroom vaste bruq auto 1 953 60
01 1 953Sleennerstroom oprit vaste bruq auto 60
05 auto 1 970 60Klinkmolen viaduct
05 Viaduct Brinkmade v¡aduct auto '1969 60
05 Viaduct Staaphorst viaduct auto '1970 60

1 36807 Onderdooroanq Emmerland onderdoorqanq auto ô0

01 auto 1 970)ruq beton lutkeland vaste bruq ô0
05 auto 1 988Viaduct Orinoerweide viaduct
07 Onderdooroano Odoornziitak onderdooroano auto 1 986 60

07 Onderdooroano ziitak onderdooroanq fiets 1 986 60
1 98607 Onderdoorqanq Torenwiik onderdoorqanq aulo 60

07 1 986Onderdooroano Schapenslreek onderdoorqano liets ô0

07 onderdooroano luto 1 986 ô0Onderdoorgang Poortweg
c7 Onderdooroano Poolshooote onderdooroano liets 1 986 60

J7 Onderdooroano Bovenstraat onderdooroano luto 1 986 60

31 Bruq Mandlanden vaste bruq 1 958/2008 60

05 Borqerveld viaduct
auto
auto 2008 60

05

BO

80-G

5

HV-0701 5
DHV-1 381 5

DHV-1 6730
DHV-1 9860
DHV-1 9860-G
DHV-20840
DHV-21 560
DHV-21560-G
DHV-24340
DHV-24700

-24700-G

DHV-32660-c
DHV-35590
DHV-361 00
DHV-36100-G
DHV-381 80
DHV-41470
DHV-42290
DHV-42290-G

-13585
3957
3957-G

-19780
HV-21740
HV-21 800
HV-21800-c
N34-044630
N34-045170
N34-046540
N34-048590
N34-049845
N34-051 200
N34-053870
N34-055200

0
0

N34-067780
N34-067821
N34-069123
N34-070640
N34-071 51 6
N34-073539
N34-0741 39

auto 2008 60?Viaduct Koesteeq viaduct

ovz k¡os 20-5-1O.xls 20-05-201 0



Provincie Drenthe Overzicht kunstwerken

Onderdoorqanq Marel-Esch cnderdoorgang ruto 200807 60
Onderdoorqanq De Herenkamp cnderdoorqanq euto 197407 60

05 Viaduct Bosweo viaduct auto 2008 ô0

05 Viaduct Oeleboom viaduct auto 2008 60
cnderdooroano f iets 200607 Fietstunnel Gielen 60

cnderdoorqanq auto 197107 Onderdoorgang Eexl ô0
05 Viaduct Terboro viaduct auto 1 967 60

07 Onderdooroanq Anloo cnderdooroanq f iets 2009 60
1 96505 Viaduct Molenberq viaduct auto 60

07 cnderdoorgang Iiets 1972Onderdoorgang De Strubben 60
07 Onderdoorqanq Schioboro onderdooroano auto 1 962 60
05 Viaduct Anlooeroeer viaduct auto 1 967 60
01 aulo 1 967Bruq Westerdiep vaste bruo 60
c5 Viaduct Osbroeken viaduct auto 1967 60
c1 Niiensleeker-Schipsloot (duiker) r'aste bruq euto 1970 60
31 Wapserveense Aa i/aste bruq auto 1 960
t6 auto 1 962
l6 Wiltewiiksbruq beweeobare bruc auto 1 958 vkB 1 938)
01 Bruo Oraniekanaal no.1 vaste bruq auto 1 979 60
01 auto 1 978Beilervaadsebruq vaste bruq 60
06 nieuwe fietsbruq Boschkamobruo beweeobare bruc Iiets 2007 nvt
06 Boschkampbruq leweeobare bruc auto 1 991

06 Piilerbruq beweeqbare bruç auto 1922
01 auto 1 980)rug Groninqerweq vaste bruq 60
01 De Gouwe vaste bruo auto 2009 60
01 De Gouwe vasle bruq fiets 2009 nvt
02 f ietsbruq oude peizerdiep houten bruq f iets 1974 nvt
01 auto 1974Peizerdiep vasle bruo
01 Fietsbruo Peizerdieo vasle bruo f iets 1974 nvt
07 onderdoorqanq f iets 2000
01

nnel de Zulthe
iker Groote vaste bruo auto 1 950

01 1987fietsbruq Groole diep vaste bruq aulo nvt
05 Viaduct Drentse Mondenweo viaduct aulo 1 969 ô0
07 Onderdooroanq Viaduct Buinerveen onderdooroano auto 1 969
05 Viaduct Buinen viaduct aulo 1 967 ô0
c1 Hefbruo Boroer vaste bruq auto 1 957/1 980?
c1 auto 1 955Tilbrug vaste bruq
J2 Fietsbruo Tilbruo houten bruo Iiets 1 980 nvt
x2 lietsbruq oude dieo houten bruo fiets 1974 nvt
01 Grote duiker Linhorts vaste bruo auto 1975
)7 1 985Fietstunnel Giisselterweq onderdoorqanq fiets
01 Koekanqer Aa vaste bruo aulo 1 962 60
01 Vaste bruq over de Wold Aa vaste bruq aulo 1 966 60
01 Duikerbruq vaste bruo auto 1 960
07 1 966Fietstunnel onderdooroanq fiets
05 auto 1 965 60Viaduct 432 viaduct
NF Spoorweoviaduct Tweeloo auto 1 966 60
05 Viaduct Drentsche Hoofdvaart yiaduct auto 1 964 60
01 1 955/1 988ietsbruq holslootdiep r/aste bruq fiels nvl
01 r/aste bruq auto 1 965crug holslootdiep
05 Viaduct Rusinq i/iaduct auto 1977 60
01 Bruq Ooslermoersche r'aste bruo auto 1 962
01 1 955Ertsbruo vaste bruq auto
06 ceweeobare bruo auto 950/2008 60Viertorenbrug
07 auto 2006 60
05 Viaduct Veldhuizen viaduct luto 1 966 60
07 1 966Onderdooroano Vorrelveen cnderdoorqanq auto 60
07 cnderdooroano ruto 1 968 ô0onderdoorgang Rheeveld
01 Betonduikerbruo Hiikerleek úaste bruo auto 1 966 â0
c5 Viaduct Hanekamp viaduct auto 1 963 60
05 ipoorweoviaduct úiaduct euto 1 968 60

c7 cnderdooroano aulo 1 967 ô0Onderdoorqanq Klaterinq
31 bruo beiler stroom i/aste bfuo auto 1 969 ô0
35 Viaduct Tolmaat úiaduct auto I 969 ô0
)7 Boekweitlunnel cnderdoorqanq auto 2005 ô0
05 1 969Viaduct Scharreveld úiaduct auto ô0
07 ur rucruoufgan ers 1 968nnel ô0
05 auto 1 970V¡aduct Orvelte Blok viaduct ô0
05 viaduct auto 1 970 60Viaduct Weersmaten
05

N34-096785
N34-098820
N34-'100100
N34-1 031 70
N34-1 04440
N34-1 05750
N34-1 06960
N353-1 41 95
N353-8855

N372-02290

N372-07792
N372-081 85
N372-081 85
N372-1 1 450
N373-1 3773
N373-13773p
N374-07400
N374-09298

N375-1 921 0
N375-201 70
N376-36740
N376-36750
N376-85608
N378-4500
N379-1 7099
N379-27957
N381 -5421 5
N38 t -55523
N381 -59987
N381 -63203

1 -65620
1 -66996
1 -68040

1-70373
1 -71 050
1-71710

N381 -7631 I
N3B t -79229

0

500

45

50
7

5356

-1 1 695
-12628
-1 5350
-1 6850
-3681 5
-36825
-40750

18170
1 8671
1 8680
1 8983

-63604
-6461 5
-65067

12700
15423

Viaduct Zweelermaten viaduct auto 1971 ô0

ovz kios 20-5-1 O.xls 20-05-201 0



Provincie Drenthe Overzicht kunstwerken

Fietstunnel ¡ liets 2006onderdoorganq 60
onderdoorgano liets 1977laantie 60
viaduct euto 1 961 60

'| De vaste bruq auto 1971
Klinkenvlier viaduct auto 1977

1 97305 viaduct auto 60
/¡âd' '^t I ^^t' auto 1 976viaduct

05 Viaduct De Loo úiaduct auto 1977
05 Viaduct De Ballast viaduct luto 1977

orote betonduiker úasle bruq nuto 1 956
auto 1 955fwateringskanaal vaste brug

vaste bruo euto
.1951

Vriese bruq Noord-Willemskanaal beweeobare bruc auto 1 970
mas vaste bruq euto 1 997

Viaduct De Kn 0e åuto 1981viaduct 60
kerkbruq beweeobare bruc ruto 1 955

1 Vaste bruq Dommerskanaal vaste bruq luto 1 955
Vaste brug Sc reekerdiep vaste bruq ruto 1 959

0'l ìienew¡¡k vasle bruo ruto 1 995
01 Dwinoelerstroom vaste bruq ruto '198s

01 Vledder Aa vaste bruq ruto 1937
02 Vledder Aa houten bruo tiets 1 985 nvt
01 ìipsloot vaste bruo auto 1 970
02 Fietsbruq Anderschediep houten bruq liets 't977

01 Duikerbruo met stuw vaste bruq auto 1 958
02 houten bruq liets
02 houten bruo liets

1

Kolonievaart
02 Kolonievaad houten bruq liets 1 991
c2 Kolonievaart houten bruq liets 1 991
t2 Veenhuizerkanaal houten bruq liets 2008
t2 Fietsbruo 6e w 1 995k houten bruo liets
06 bruq Asserw beweeobare bruc euto 1 970
01 bruq bii sluis Peelo vaste bruq euto 1 966
14 sluis Peelo sluis nvt 1 966
06 Taarlosebru beweeqbare bruç luto 1 969

nvt

06 1 969)rug beweeobare bruc auto
06 over sluis beweeobare bruc auto 1 961
't4 sluis Vries sluis nvt 1 961 nvt
06 Jruo over sluis de punt beweeobare bruc luto 1 961
14 de sluis nvt 1 961 nvt
06 1971nt beweeqbare bruc auto
06 oosterbroeksebruq beweeobare bruc auto 1 966
14 Barqersluis sluis nvt 1 952 nvt
14 stieltieskanaalsluis sluis nvt 1 970 nvl
c1 stieltieskanaals s-bruq vaste bruq auto 1 968 45
13 stieltieskanaals nvt 22qemaal nvt
l6 drieklapsbruo beweeobare bruc aulo 1977 60
06 bruq no. 4 beweeqbare bruc aufo 1 979 as 5 ton
06 Noordseschutsluis beweeqbare bruc aulo 1 928 as 10 ton

,l^^r.lc^hôê¡14 1 928sluis nvt nvt
13 Noordscheschutsluis oemaal nvt 1 995 nvt
06 Geesbruq beweeqbare bruc auto 1 979 45
01 vasle bruq auto 1 985 45

N381 -86000

N381 -90430

N382-0845
N382-1 255
N382-2620

25

1 3550
N386-1 7399
N386-27650
N851 -1 0760
N853-4095
N853-42735
N853-47975
N853-53 1 50

1 9430
1 9430a

-4365

N91 9-03985
N91 9-05260
N91 9-0591 6
N91 9-06890
N91 9-1 0672
N91 9- 1 

't 405
NWK-00200

K-08780
K-'t4200
K-14340
K-1 6600

671 0

NWK-17645
NWK-t9330

'104

-29460

HV-37700
01 Joh. Postbruo 1 985etspad) vaste bruo fiets nvt
06 Zwindersche bruq )eweeobare bruc auto 1 984 as 4 ton
06 driftbruq beweeobare bruc auto 1 986 as 4 ton
06 Dalerbruq beweeqbare bruc auto 1 983 as 4 ton
06 )ruo beweeqbare bruc auto 1 954
06 hessele¡bru 1 982beweegbare bruc auto as 4 ton
c6 Klenckerbru beweeqbare bruc auto 1 982 as 4 ton
l6 Haarbruq beweeobare bruc aulo 1 981
l6 Holslootbn" beweeqbare bruc auto 1 955
06 Hoolbru beweeqbare bruo auto 1 986 as 4 ton

l^r^ã|^ñ,^^^ââ06 auto 1 976)rug ¡eweegbare brug ô0
14 Ericasluis sluis nvt 1952 nvt
13 Ericasluis cemaal nvt 17 nvt
06 oosterveensche bruo beweeqbare bruc aulo 1 978 45

vnv-J/ /uu-pa
vHV-391 00
vHV-40620
vHV-41405
vHV-42315
vHv-43225
vHV-4561 5
vHv-47170
vHV-481 45
vHV-4901 0
vHV-5431 5
vHV-56800
vHV-56800-c
vHV-58300

ovz kios 20-5-1o.xls 20-05-2010



BIJLAGE ll Scopelijst meegenomen bij fase I(BJ<l976)

Witteveen+Bos
ASN.l29-1 Bepaling reststerkte betonnen kunstwerken fase t definit¡el d.d. 1 oktober 2010



Sco fase 1 ASN129-l
Nummer KW code KW Naam

1A BW-0010 Brug over Bladderswiik

1B N853-42735 Vaste Bruq Dommerskanaal

2 sTK-09250-b Brug Stieltieskanaalsluis

3 \853-47975 Vaste Brug Schoonebekerdiep

4 \382-0845 Vaste brug De Heeqe

5 \382-2620 Viaduct Poppenhare

6 \382-3650 Viaduct Lootuinen

7 N34-044630 Bruq Kleine Vecht

I N34-045 t 70 Viaduct De Hare

9 N34-046540 Viaduct De Holwerd

10 N34-048590 De Bente

1t N34-049845 Mars

12 N34-051 200 Valsteeo

13 N34-055200 Ermerveld

t4A \376-36740 Fietsbrug Holslootdiep

148 \376-36750 Brug Holslootdieo

t5 \34-057750 Erm

16 \34-058890 Wienbargsteeg

17 !34-059650 Sleenerstroom

t8 N34-059780 Klinkmolen

19 N38l-76318 Viaduct Orvelte Blok

20 N381 -79229 Viaduct Weersmaten
21 N381 -81 27 1 Viaduct Zweelermaten

22 N34-062390 Viaduct Brinkmade

23 N381 -90430 Viaduct Westenesch
24 N34-0630 1 0 Viaduct Staapharst

25 \34-06331 0 Onderdoorqanq Emmerland

26 \34-064430 Bruq Beton Lutkeland

27 \379-1 7099 Ertsbrug

28 \34-082225 Brug Mandlanden

29 \374-1 5423 Hefbruq Borqer

30 \374-12700 Viaduct Buinen

3t N374-09298 Onderdoorgang Buinerveen
32 N374-07400 Viaduct Drentse Mondenweq

33 N378-4500 Brug Oostermoersche Vaart
s4 N34-08871 0 Onderdoorqanq De Herenkamp

35 N857-4365a Duikerbrug met stuw
36 NWK-04340 Brug bij Sluis Peelo

37 N34-094560 Onderdoorgano Eext

38 N34-095820 Viaduct Terborq
39 N34-098560 Viaduct Molenberg

40 N34-1 001 00 Onderdoorgang De Strubben
41 \34-1 031 70 Onderdoorqang Schipborg
42 \386-1 3550 Bruq Drentsche Aa

43 \34-1 04440 Viaduct Anlooergeer
44 \34-1 05750 Brug Westerdiep
45 \34-1 06960 Viaduct Osbroeken

46 N386-08637 Grote Betonduiker Afwateringskanaal
47 N386-081 25 Grote Betonduiker Oostermoersche Vaart
484 N372-081 85 Peizerdiep

488 N372-081 85a Fietsbruq Peizerdiep

49 N373-1 3773 Betonduiker Groote Diep

50 N353-1 41 95 N iiensleeker-Sch¡psloot



N855-2592151 Nijensleeker Schipsloot

52 N353-08855 Wapserveense Aa

53 N855-1 9430 Vledder Aa

54 N381 -55523 Viaduct Veldhuizen

55 N381 -59987 Onderdoorgang Vorrelveen

56 N381 -63200 Viaduct Rheeveld

57 N381 -6461 5 Viaduct Hanekamp

58 \381 -65067 Spoorweoviaduct

59 \381-65620 Onderdoorqano Klaterino

60 \381 -66996 Brug Beiler Stroom

61 \381 -68040 Viaduct Tolmaat

62 \374-29720 Tilbruq

63 \381 -72050 Viaduct Scharreveld

64 N381 -71 71 0 Onderdoorqanq Schapentunnel

65 N374-381 50 Fietsbrug Oude Diep

66 N374-47247 Grote duiker Linhorts Homankanaal

67 HV-21740 Brug over Nieuwe Brugsluis

68 HV-1 9780 Bruq bii Echten

69 HV-1 3585 Bruq over Ossesluis

70 N375-1 5356 Koekanoer Aa
714 N375-1 8671 Duikerbrug

71B, N375- 1 8680 Fietstunnel

72 N375-1 81 70 Vaste brug over de Wold Aa
73 N375- 1 8983 Viaduct 432
74 N375- 1 921 0 Spoorwegviaduct Tweeloo
75 N375-201 70 Viaduct Drentsche Hoofdvaart



BIJLAGE lll Samenvatting kunstwerken per risicoprofiel

Wilteveen+Bos
ASN129-l Bepaling reststerkte betonnen kunstwerken fase 1 def¡nitiel d.d. 1 oktober 2010



Risicoprofiel Hoog - 35 Kunstwerken

çet!E_ Topcode S¡99!@_

1A Bw-0010 blrug over tsladdeßwrlk

HV-19780 Brug brl Echten

N34-045170 V¡aduct De Hare

N34-046540 Viaduct De Holwerd

PgggEt¡g !!!!!9L Opmerkinoen ult lnspectle
g@@id!qq norm

69 JA Doorlopende scheur in langsrichting in het midden van de construct¡e
D¡veße vedicale scheuren 1 to 3 meter hoog ¡n de tussensteunpunten

Geen slijtlaag op het dek aanwezig

62 JA D¡ve6e æheuren (sw=o,2mm gemeten, mogelijk groter) nab¡j landhoofd

Construcl¡êve bæordellno

Risicoprofiel Hoog, maten zûn ter plælse opgenomen
Kunstwerk overschrijdl de norm
Door naar fase 2

Risicoprof¡el Hoog
Kunstwerk overschrijdt de norm met meer dat 15% (vk45)
Door naar fase 2

Risicoprofiel Hoog
Kuretwerk oveßchrijdl de norm
Door naar faæ 2

35 JA

54

Defecte afvoer, u¡tspoelin van het talud
Mogelik scheuryorming in dwarsrichl¡ng ¡n het midden van de tweede
ove6pannrng
Ter plaalse van de slortnaad is sterke roestuitbloei, maar geen scheur le zien Risicoprol¡el Hoog
Diverse scheuren onder 45 graden met de opleggingen Kunstwerk oveEchr¡jdt de norm

Door nær fæe 2
Geen voegprofiel met aantasl¡ng door (zout) water als gevolg

De conslruct¡e ¡s verbreedt
Defecte kolk bij middelste pijler, uitspoeling van grond nabij de fundering

JA Geen

Er vinden veel aanrijdingen plaats, slechts opperulakklge krassen

11 JA D¡verse van over
gehele breedte
D¡verse scheuren ¡n langsricht¡ng
Geen

Kurelwerk overschrijdt de norm
Door naat fase 2

11 N3+049845 Mars Scheurvorm¡ng met
oplegg¡ngen en ¡n het m¡dden van de oveßpann¡ng

Op twee plaatsen uilspoeling van het talud

Maten heriìjd van tekening

Scheuren evenwijdig æn de r¡jrichting in de onderkant van het dek
scheuren in de wanden (sw ma = 0,6mm)

Brandschade
De coretructie is verbræd, tekeningen daaryan niel aanwezig

Scheur ¡n zikant dek
Dive6e ven¡cale scheuren (sw md = 0,2mm)

Craquellé ¡n de onderkant van het dek

Geen

Pæ geschilderd, eventuele scheuren h¡erdoor niet zichtbaar
De construclie ¡s verbreed. teken¡ngen daaryan niet aanwezig

Kußtwerk overschrijdÌ de norm
Door naar fase 2

Risicoprof¡el Hoog
Kunstwerk overschr¡jdt de norm
Door naar fase 2

Risicoprofiel Hoog
Kunslwerk overschrijdl de norm

Door naaf fase 2

Risicoprofiel Hoog
Kunstwerk oveßchridt de norm en heefl een risicovol constructietype

Door nær fase 2

'16

17

28

W¡enbargsteeg JA

36 JA

6 JA



34 0 Onderdoorgang De Herenkamp

38 Viaduct Terborg

3S N34{98550 Viaduct Molenberg

44 N34-105750 Brug Weslerdiep

N353-08855 WapseryeenseAa

JA Scheur ¡n

[J¡tsÞoel¡ng talud

over de gehele hoogle (sw = 0,4mm) Risicoprof¡el Hoog
Kunstwerk overschrijdt de norm
Door naar fase 2

R¡sicoprofiel Hoog
Kunstwerk overschrijdt de norm
Door naãr lase 2

Risicoprofiel Hoog
Kunstwerk overschrijdt de norm
Door naar fase 2

Rìsicoprofiel Hoog
Kunstwerk oveßchddl de norm
Door naar fase 2

Bis¡coprofiel Hoog
Kunsfwerk oveßchr'údt de norm
Doot nær fase 2

'10 JA Geen

13

18 JA

36 JA

U¡tspoel¡ng van lalud

Doorlopende scheuren ¡n langsricht¡ng
Scheuren onder 45 graden t.p.v. oplegg¡ngen

Lekkende HWA en lekke voeg met veryuiling en æntast¡ng als gevolg

D¡verse $heuren ¡n de langs- en dwarsdchting (sw md=o,smm)
Vort¡cale scheuren ¡n middelste steunpunten

Geen

Dìverse doorlopende scheuren vanaf zükant dek nær onderkanl dek, zowel in het
m¡dden van de oveßpanning als nabù de oplegging
Vertìcale scheuren in de mnden
De constructie is wærsch¡Jnlijk verbEedl

48A N37248185 Peizerd¡ep 17 JA Geen

De construclie is verbreedt
D¡latatievoegen ¡n de u¡tkraging l.Þ.v. de steunpunlen

R¡sicoprol¡el Hoog, maten zijn ter plaatse opgenomen
Kunslwerft overschrijdt de norm
Door naar fase 2

Kunstwerk oveEchrüdt de norm
Door naarlase 2

Aanrüschade onderkant dek

Kunstwerk oveßchüdt de norm
Door naar fase 2

Geen

70 37

69 JA

JA

Onderkant denk n¡et gezien i.v m. berijkbæôeid met boot

Geen

Losgedrulde schollen op de oude ondeliggende constructie
Kle¡ne dilatatievoeg met lekkend voegprofiel
ñâ ^Â¡-rr,F+¡ô iE vÞ.hrÁôe

Kuretwerk oveßchrüdt de norm
Door naar fase 2

Bislcoproliel Hoog, malen zijn ter plaalse opgenomen

Kunstwerk overschr¡jdt de norm en heeft een ris¡covol constructietyPe

Door naar fæe 2



Spmruegviaduct Tweeloo vleugelwanden nabij oplegging
D¡veße scheuren ¡n frontwand (oost z¡jde)

AlgedruKe schollen zonder blooüiggende wapening (wesl zijde)
Op meerdere plaatsen uitspoeling
De onde*ant van het dek is veryuild

Bisìcoprofiel Hoog
KuNtwerk overschr¡jdt de norm
Door naar fase 2

JJ Brug Oostermoersche Vaart

55 N381-59987 Onderdærgang Vorrelveen

57 N381-64615 Viaduct Hanekamp

13 JA

Geen

Verticale scheuren (sw max = 0,3mm ¡n conceruering) in wanden (deel loopt door
als langsscheur in onderkant dek)
Dwffischeur in onderkant dek
Scheuren in vleugelwanden

Kunstwerk overschrüdt de norm
Door naar fase 2

Risicoproliel Hoog
Kunstwerk oveßchr¡jdt de norm
Door nær fase 2

20 JA Gêen Risicoprofiel Hoog
Kunstwerk overschr¡jdt de norm
Door naalfase 2

Uitspoeling op 2 plætsen
Blootliggendewapeningsstaaf ¡n lussensteunpunt

(sw max = 0,3mm)

1 overspannlng (+ steunpunten) n¡et gezien i,v.m. bereikbaarheid

Risicoproliel Hoog
Kunstwerk ove6chr¡jdl de norm
Door naarlase 2

N381-65620 Onderdoorgang (sw ma = dæl door in voute en
onderkant dek
Scheuren patroon (ln dwaßrichting) in onderkant dek
lJitbloei in diveree scheuren
Scheuren in de vleugetwanden

Kunstwerk
Door naar fase 2

de norm

40 de onderkant van
(deel loopt door in z¡jkant dek)
VertiÉle scheuren ¡n de tussensteunpunlen
Geên

ter plaalse opgenomen

Kunslwerk overschddt de norm
Door naü fase 2

3563 ¡n de tussensteunpunten
Diverse langsscheuren ìn de onderkant van het dek

Craquelé in de onderkant van het dek

Kunstwerk overschrljdt de norm
Door naar fase 2

1319
Hoog

Kußtwerk oveßch/ijdt de norm

Door naar fase 2

Risicoprcliel Hoog

Kunstwerk oveEchrijdt de norm
Door naar fase 2

23 JA

Scherpe aFtekening van storybek¡stingsnaad

Geen

Geen



4 N382-0845 Vaste Brug De Heege 46 JA Diverse scheuren onder 45 gEden Î.o.v. Iandhoofd Risicoprofiel Hoog
Scheur over de gehele breedte van de middelste overspanning 0,5 tot 1,5 meter Kunslwerk overschrijdt de norm
vanaf de opleggingen Door naar fase 2
Volgens paspoort geldt er een aslastbepeking van 4 ton, maar deze beperk¡ng
wordl genegeerd door weggebruikers. Voor de D/L Ìoets nom wordl vk60

25 Grote BetonduikerOostermoeßche VãN van tussen steunpunten
Kunstwerk oveEchrijdt de norm
Door naar fase 2

Volgens pæpoort geldl er een aslætbepeking, maar deze beperking wordt
genegeerd door weggebruikers. Voor de D/L toets nom wordt vk60 aangehouden.

42 N386-13550 Brug Drentsche Aa JA Geen

Mogelìjk qedilateerd boven steunpunten, wordt niet vanuit gegaan

Risicoprofiel Hoog, maten zün ter plaatse opgenomen
Kunstwerk overschrùdt de norm
Door naar fase 2

3 NE53-47975 Vaste Brug Schoonebekerd¡ep 96 JA Diverse scheuren hæls op en door het landhoofd tot +/- 2 meter in de onderkanl Risicoprol¡el Hoog
van het dek. Kunslwerk oveßchrijdt de norm

Door naarfæe 2
Voþens pæpoort geldt er een aslætbepeking van 4 lon, maar i.v.m de
æNez¡ghe¡d van bouwactivileiten van de NAM wordt ængenomen dat deze

Het n¡ewe deel van de construct¡e overschr¡jdt de norm
Door naar fase 2

Rolte planken in vleugelwanden (oud en n¡euw), gevolg is (veell) grond uilspoeling

Slæhte openslaarde voegen met grond uitloop, prov¡sorisch gerepareerd
De ælast beperk¡ng van 4 lon woldt oeneogqrq,vk6o is aanqehouden

36 NWK-04340 Brug bij Sluis Peelo JA Schu¡ne scheuren in de zijkant van hel dek (sw niet gemeter ¡.v.m. conceruering)
D¡veße verticale scheuren (deels doorlopend naar o.k, dek)

Diveße (korte) scheuren ¡n o.k. dek, zowel in dwaßr¡chting als onder 45 graden

D¡verse scheuren in de vleugelwanden (zijn gedilateerd t o.v. frontwand)

ln het middel van de overspann¡ng likt een scheur te lopen (niel onder handbereik

Risicoprofiel Hoog
KuGtwerk overschr¡jdt de norm + veel scheuryorming
Door naar fâse 2

oecontroleerd)



R¡sicoproffel Middel - I KunstweÌken

Code Toocode Ob¡ectnaam

N34-051200 Valsteeg

'18 N34-059/60 Klrnkmolen

22 N3+062390 V¡aduct Brinkmade

N34-063310 Onderdoorgang Emmerland

45 N34-106960 Viaduct Osbroeken

PercenÞqe Onder ODmerkinoen ull insoectie
overschlêld¡nd M

NEE Geen

Geen

Scheuren ¡n de ondezùde van het dek nabij de oplegbalk
M¡ssch¡en ter plaatse van oplegblok lokæl te hoge spann¡ngen (pons)

Ondezoek gedaan
Scheuren ¡n schampkañl (ro6lvorm¡ng z¡chtbaar ondanks conseruering)

Scheuren haaks op de oplegbalk en evenwìjd¡g aan de oplegg¡ng in de onderkant
van hel dek dooÍtopend naar de schampkant (h¡er is roestvorm¡ng z¡chtbæ4
Dlveße (doodopende) scheuren in de oplegbalken
LJ¡tspæl¡ng lalud (defecte kolk) de onderkant van de vleugelwand is zichtbaar

Construclleve beoordelino

Risicoprof iel l\.4 
jddel

KuNtwerk voldoet aan de norm, maar heeft een ísicovol construct¡etype
Door naar fæe 2

Risicoprof¡el M¡ddel
Kunstwerk voldoet aan de norm, maar scheuryorming is geconstateerd
Door naar fase 2

Risicoproliel Middel
Kunstwerk voldoet æn de norm, maar scheuryolming is geconstateerd
Door naar fæe 2

NEE

NEE

5 JA

NEÊ Geen

Grill\?e scheurpatronen ¡n de onderkant van het dek, deels geinjecteerd

Geen

Risicoprof iel lvliddel
Kußtwerk oveßchûdt de norm, maar 57c oveGchrijding ¡s niet zorgwekkend
Door naar fase 2

Risicoprofiel Middel
Kunstwerk voldoet aan de norm, maar heefl een risicovol construct¡etype
Door naarfase 2

Diverse reparat¡e plekken en afgedruKe schollen met blootliggende wapening

Een deel van d€ construct¡e ¡s n¡et geinspecteerd i.v.m. de berükbaarhe¡d

NEE æn
Wateruoerende scheur met sterke uitbloe¡

Slæht funct¡onerende hwa met uitspoeling als gevolg

Gez¡en de locat¡e van het kunstwerk is het is zeer waarschìjnlilk dat de

Mlddel, maten z¡jn ter plaatse opgenomen
Kunstwerk voldoet aan de norm, maar heeft een r¡sicovol constructietype
Door naar fase 2

van

N379-17099 Ertsbrug

1B

NEE Geen

NEE Geen

Geen

Scheuren in de schampkant (sw mã = lmm bovenop) +/- 20 stuks

Risjcoprofiel malen z¡jn ter opgenomen
Kunstwerk voldoet aan de norm, maar heeft een r¡s¡covol constructìetype
Door naar Íase 2

R jsicoprof¡el M¡ddel
Kunstwerk voldoet æn de norm, maar heeft een risicovol constructietype
Door nær fase 2



Risicoprofiel Laag - 28 Kunstwerken

Code Toocode Oblect¡aãm

69 Brug over Ossesluis

Percenlâde Onder
oveEchreldìno nolm

Opmerk¡noen uit lnspectie

JA Volgens pæpoorl is de belasl¡ngskiasse vk45

Onderkanl van het hel dek niet gezlen ¡ v.m. hoogte versch¡l
Het veßch¡l tussen leken¡ng en gemeten maten (breedte en dekd¡kte) is

Kunstwerk voldoet æn de norm, overschriding is m¡nder dan 15% (vk15)
Niet door nær fæe 2

Consiruclleve beoordellno

R¡sicoprof¡el Læg

dâh
Brug over Nieuwe Brugslu¡s

t3 N34-055200 trmêryêld

15 N34-052/50 Erm

24 N34-063010 V¡aductStæpha6t

Onderkant van hel het dek niet gez¡en i.v.m, hoogte veßchil

Sporen van cementwater op de onderkanl van het dek, ¡s geen scheuryorming
De constructie is verbreedl/verbouwdt, h¡eruan zún ge6n aanwezig

KuNtwerk voldoet æn de norm, oveßchrìjding is minder dan 15% (vk45)
Niet door nær fæe 2

Risicoprofiel Læg
Kunslwerk voldoel aan de norm
Niet door naar fase 2

Risicoprofiel Laag
KuNtwerk voldoet æn de norm
Niet door nær fese 2

Risicoprofiel taag
Kunstwerk voldoet aan de norm
Niet door nær fæê 2

NEE Geen

NEE Geen

Geen

NEE Geen

Scheur in het landhoofd
Scheuren in de langsrichting van het dek

26 N34-064430 Brug in de langsricht¡ng van het dek,
Kunstwerk voldoet aan de norm
Door naar lase 2

Ujtspoeling talud

De Strubben in dê onderkant ven het

43 N34-1

Geen

NEE DiveÆe scheuren in

Kunstwerk voldoet aan de norm
Niel door nær læe 2

Risicoproliel Læg
Kunstwerk voldoet æn de norm

N¡et door naar fase 2

Ns53-14195 (+Ê l00mm breedt) over

D¡veße (vochì) lekkende voegen
Gez¡en de locat¡e van het kunslwerk is het is zeer wærschijnlijk det de

opgenomen

â<lâ<thÞnêrkind vân ¿ lñn wôr.it ñvêR.hrê.iên vkân wôr.it.i2ãrôm aanochnildcn

Kuretwerk voldoet æn de norm
Niet door naar fæe 2



488 N3/z-OE1Asa FEtsbrug Pe¡zerd¡ep

31 N374-09298 OnderdoorgangBu¡neryeen

72 N375¡ 8170 Vaste brug wer de Wold Aa

714 N375-18671 Duìkeórug

719 N375-18680 F¡etstunnel

4A JA Geen

NEE

NEE Geen

Geen

NEE Geen

NEE

De construotie is aangepæt / verbouwd
Onderkant dek is door omstand¡gheden niet bekeken

Geen

De construct¡e ¡s vedengt

u¡tspoeling onder laludverhrd¡ng

4 doorlopende scheuren (wand-dek-mnd), zün geinjæteerd

Geen

Risicoprofiel Laag, maten zijn ter plaatse opgenomen
Kunstwerk oveEchrüdt de norm (48%), maar de aslæt is nog geen 5% VK6O
Niet door nær fæe 2

Rjsicoprofiel Laag
Kunstwerk voldoet aan de norm, geconstateerde scheuruorming ¡s geen gevær
N¡et door naar tæe 2

Ris¡coprofiel Læg
KuGtwerkvoldoet aan de norm
Niet door nær fesê 2

Ris¡coprofiel Læg
Kunstwerk voldoet æn de norm
Niet door nær læe 2

Risicoprofiel Læg
Kunstwerk voldoet aan de norm
N¡el door naar fase 2

NEE

NEE

van
Kunstwerk voldoet æn de norm

Niet dær naar fase 2

75 70 Viaduct Drentsche Hoofdvaart

Uilspoel¡ng van hel lalud +/- 3m2

ueen

Op meerdere plekken u¡tspoeling
De construct¡e trilt erg

Hrsrcoprorcl Laag
Kunslwerk voldoel aan de norm
Niet door nær fæe 2

Geen

Scheur in het metselwerk

Aslastbeperk¡ng van 2,5 ton

NEE Afgedrulde shollen met bbotl¡ggende wapening

Scheuilorm¡ng ¡n sloof (hol kl¡nkend)

+/- 6 cm speling
Losgekomen repilalie plek/ Grinder¡ge kantplanken (door aanlasl¡ng)

Volgens pæpoort geldt €en ælælbepek¡ng van 4 ton, mær deze beperking wordt

maten ter opgenomen

Kunstwerk overschr¡jdl de norm maar de aslæt ¡s nog geen 5% VK60

Niet door naar fase 2

Rjsicoprof¡el Laag
Kunstwerk voHoet aan de notm

N¡et door mr fæe 2

148

54

D/L toels nom
overspannrngen mil=

Kunstwerk voldoet æn de norm
Niet door nærfase 2

U¡tspoel¡ng (nabij het asfalt) op 2 plaatsen door veryuilde goten



56

60

N381 vBouct Bheeveld

N381S6996 Brug Beiler Stroom

NEE Schu¡ne scheuren onderkant dek
Diverse vert¡cale scheuren ¡n de wanden, 1 scheur loopt door in onderkant dek

Goed z¡chtbare slorlnæd

Scheuren eveM¡jd¡g aan de rir¡chling (sw mil = 0,3mm)

LJitspoeling
Hele fijne scheuren (sw mil=o,05mm) evenwijdig aan en onder 45 graden met de

NEE

Risicoprolie Laag
KuNtwerk voldoet aan de norm
Niet door naar fæe 2

Risicoprofie Laag
Kunstwerk voldoet aan de norm
Niet door naar fæe 2

Schapentunnel 0

Volgens paspoort ¡s de belaslingsklasse 1 lon-ælast (d¡t d¡enl aangepæt te
worden), voor de berekening wordt gezien de locatie vk60 gehanteerd

Bis¡coprofiel Laag
Kußtwerk voldoet met een dekdikte van 190mm aan de norm
Niet door nær fase 2

Risicoprofiel tåag
Kunstwerk voldoet aan de norm
Niet door naar lese 2

Fljsicoprof¡el Laaq
Kunslwerk voldoel æn de norm
Niet door nær fase 2

Risicoprot¡el Læg
1 1% overschiid¡ng ¡s acceptabel voor dil type kunslwerk
Niet door nær fæe 2

20 N3E1-79229 V¡aduct Weersmaten

21 N381-81271 ViaductZweelermaten

NEE Geen

Afgedrukt beton zonder blootliggende wapening (voßtschade)

5 N382-2620 Viaduct Poppenhare 1 1

NEE Geen

Geen

JA Geen

Geen

5

35

N382-3650

2

Geen

NEE Geen

NEE Geen

Grondpakket van +/- 850mm
L¡chte u¡lspoel¡ng ter plaatse van vleugelwand - houten brug

Kußtwerk voldoet aan de norm

B¡sicoprof¡el Laag
Kunslwerk voldoel met een dekdikte van 100mm æn de norm
Niet door næt fase 2

Risicoprof¡el Laag

Kuretwerk voldoet aan de norm

Niel door nærfæe 2
Diverse kernboringen rond 70mm

Ondsrkant van het hel dek niet gezien i.v,m. hoogte verschil



Rlsicoprofiel Onbekend, nader archlef onderzoek is noodzakel¡¡k - 6 Kunstwerken

Code 1@9!Þ Obiectnaam Peræntaoe ll4dq Opmerklnqen ull lnspectie

@!cl!s !r4
N34-044630 Brug Kle¡ne Vecht 0 JA Op d¡veße plætsen ¡s carbonatatie schade geconstateerd (met blootl¡ggende

wapen¡ng), twee plekken van +/- 1m2 de rest ¡s kle¡ner

Geen

D¡verse doorlopende scheuren ¡n de langsrichting
Diverse sheuren ¡n de dwarsr¡chting

Van het kunslwerk is de ééne z¡jde niet en andere zijde nauwli.iks berijkbaar
door begrceihg

Conslrucl¡eve beooldellnq

Risicoprcfiel Onbekend, nader arch¡ef ondezoek ¡s noodzakel¡jk
Toelsing niet mogelijk
Door næl fâse 2

Risicoprof¡el Onbekend, nader archief ondezoek is noodzakei¡jk
Toetsing niet mogelijk en risicovol construct¡elype
Door mar fase 2

Bisicoprotiel Onbekend, nader archief ondezoek is noodzakelijk
Toets¡ng niet mogel¡jk
Door near fãse 2

4'l N34-103170 Orderdoorgang Sch¡pborg

49 N373¡3773 Betondu¡kerGroole D¡ep

0 JA

0 JA Geen

De ondeu ¡jde van hel rijdek is n¡et geinspectærd
Gezien de localie van het kunstwerk ls hel is zeer wærsch¡jnlük dal de

66 N374-47247 Grotedu¡ker Linthorst 0 R¡sicoproliel onbekend, nader arch¡ef ondeuoek is noodzakelük
Toetslng nÌet mogelìjk
Door naar fase 2

De ondôrzijde van het rijdek is n¡et geinspecteerd
Gezien de locat¡e van het kunstwerk is het ìs zeer waarsch¡jnl¡jk dal de

0
Toetsing n¡et mogelijk
Door naal fase 2

De ondez¡jde van het rijdek

Volgens pæpoort geldt een
is n¡et geinspecteerd
ælætbep€king van 4 ton, mail deze beperk¡ng wordt

N855-19430 Aâ JA Geen
Toetsing niel mogelik
Door naar fase 2

openstaande voegen van de (erg grinder¡ge) betonnen damwanden
De onderkanl van het dek ¡s behandeld mat spu¡tbeton

De



Bulten scope . 2.Kunstrvetken

Code Tomde obiêcl¡æm

97 ord9rdoolgafE Esxt

û¡ NJ/ffit¡U tte6orug woo uep

Parcãrt¡le
ovtrsr¡ÌÉidlrc

9g!g!_ Oomeltln@ un l¡sæctle
!94!

ConsaudleE b6ordêllnû

Gæn ilEpaatb en toetsirE venicht

Mél dtrr llgfæe 2

Gæn ¡ßpêclte en tôets¡ng veÍicht

lfEt door nær fæ 2

Gæn belonren kußtwerlç valt buiten de scopê

G€en be!ónnen kunsf\r$K vãlt buitsn dê seopâ



BIJLAGE lV Totale inventarisatie 79 kunstwerken

W¡tteveen+gos
ASN129-1 Bepaling reststerkte belonnen kunstwerken fase I def¡nitief d.d. 1 oklober 2010



TOETSRESULTATEN RESTSTERKTE KUNSTWERKEN DRENTHE

Ku nstwerknu mmer:

Kunstwerknaam:

BW-0010

Bruo over Bladderswiik

Beheerder: Provincie Drenthe

Obiectnummer: BW-0010

Bouwiaar: 1 954

Ivpe draaoconstructie: Niet vooroesoannen olaat

Norm constructieve toetsinq (D/L): 0,0500

ïoetsresultaat lD/L) 0.0295

Onder norm (D/L) Overscheidinqin%= 69JA

lnspectie bevindinqen:

Constructief:

Overige:

Doorlopende scheur in langsrichting ¡n het midden van de constructie

Diverse verticale scheuren 1 to 3 meter hoog in de tussensteunpunten

Geen slijtlaag op het dek aanwezig

Conclusie constructieve

toets:

Risicoprofiel Hoog, maten zijn ter plaatse opgenomen

Kunstwerk overschrijdt de norm

Door naar fase 2



TOETSRESULTATEN RESTSTERKTE KUNSTWERKEN PROVINCIE DRENTHE

Ku nstwerknu mmer:

Kunstwerknaam:

NB53-42735

Vasle Bruq Dommerskanaal

Beheerder: Provincie Drenthe

Obiectnummer: N853-42735

Bouwjaar: 1 955

Tvoe draaoconstructie Omoekeerd T-orofiel

Norm constructieve toetsinq (D/L): 0.0333

Toetsresullaat (D/L): 0,0468

Onder norm (D/L) NEE

lnspectie bevindinqen

Constructief :

Overige

Geen

Geen

Conclusie construct¡eve

toets:

Risicoprofiel Middel

Kunstwerk voldoet aan de norm, maar heeft een risicovol conslructietype

Door naar fase 2



PROVINCIE

Kunstwerknu mmer:

Kunstwerknaam:

sTK-09250-b

Bruq Stieltieskanaalsluis

Beheerder Provincie Drenlhe

Obiectnummer: sTK-09250-b

Bouwjaar: 1 968

ïvoe draaoconstructie Niel vooroesoannen olaat

Norm constructieve toetsino (D/L): 0.0667

Toetsresultaat (D/L): 0,0700

Onder norm (D/L) NEE

lnsoectie bevindinoen

Constructief

Overige Diverse kernboringen rond 70mm

Onderkant van het het dek niet gezien i.v.m. hoogte verschil

Geen

Conclusie constructieve

toets:

Risicoprofiel Laag

Kunstwerk voldoet aan de norm

Niet door naar fase 2



TOETSRESULTATEN FESTSTERKTE KUNSTWERKEN PROVINCIE

Ku nstwe rk nu m me r:

Kunstwerknaam:

N853-47975

Vaste Bruq Schoonebekerdieo

Beheerder: Provincie Drenthe

JDtectf tumn N853-47975

Bouwjaar: 1 959

Tvpe draaoconstruclie: Niet vooroesoannen olaat

Norm constructieve toetsinq (D/L) 0.0667

Toetsresultaat (D/L) 0,0340

Onder norm (D/L): JA Overscheidinoin%= 96

lnspectie bevindinqen:

Overige

Constructief : Diverse scheuren haaks op en door het landhoofd to|+l- 2 meter in de onderkant

van het dek.

Volgens paspoort geldt er een aslastbepeking van 4 ton, maar i.v.m. de

aanwezigheid van bouwactiviteiten van de NAM wordt aangenomen dat deze

beoerkinq qeneoeerd wordt. Voor de D/L toets norm wordt vk 60 aanqehouden.

Conclusie constructieve

toets:

Risicoprofiel Hoog

Kunstwerk overschrijdt de norm

Door naar fase 2



LTATEN PROVINCIE

Ku nstwerknummer:

Kunstwerknaam:

N382-0845

Vaste Bruo De Heeqe

Beheerder: Provincie Drenthe

Obiectnummer: N382-0845

Bouwiaar: 1 970

Tvoe draaoconstructie: Niet vooroesoannen Þlaat

Norm constructieve toetsino lDlL) 0.0500

Toetsresultaat (D/L) 0,0343

Onder norm lD/L): Overscheidino in'/" = 46JA

lnsoectie bevindinoen:

Constructief :

Over¡ge

Diverse scheuren onder 45 graden t.o.v. landhoofd

Scheur over de gehele breedte van de middelste overspanning 0,5 tot 1,5 meter

vanai de opleggingen

Volgens paspoort geldt er een aslastbepeking van 4 ton, maar deze beperking

wordt genegeerd door weggebru¡kers. Voor de D/L toets norm wordt vk60

aanoehouden.

Conclusie construct¡eve

toets:

Risicoprofiel Hoog

Kunstwerk overschr¡jdt de norm

Door naar fase 2



RESULTATEN RESTSTERKTE PROVIN DRENTHE

Ku nstwerknu m mer:

Kunstwerknaam:

N382-2620

Viaduct Poppenhare

Beheerder Provincie Drenthe

Objectnummer: N3B2-2620

Bouwiaar: 1 973

Type draaoconstructie Voorqespannen olaat (niet prismatisch)

Norm construct¡eve toetsina (D/L): 0,0250

Toetsresultaat (D/L): 0.0225

Onder norm (D/L) JA Overscheidinq ¡¡ 7. = 11

lnspectie bevindinoen

Constructief

Overige

Geen

Geen

Conclusie constructieve

toets:

Risicoprofiel Laag

1 1% overschijding is acceptabel voor dit type kunstwerk

Niet door naar fase 2



TOETSRESULTATEN RESTSTEBKTE KUNSTWERKEN PROVINCIE DRENTHE

Ku nstwerknu mmer:

Kunstwerknaam:

N382-3650

Viaduct Lootuinen

Beheerder: Provincie Drenthe

Obiectnummer: N382-3650

Bouwiaar 1 976

Tvoe draaoconstructie Vooroesoannen olaat

Norm constructieve toetsinq (D/L) 0.0250

Toetsresullaat (D/L): 0,031 1

Onder norm (D/L) NEE

lnspect¡e bevindinqen

Constructief :

Overige Geen

Geen

Conclusie construct¡eve

toets:

Risicoprofiel Laag

Kunstwerk voldoet aan de norm

Niet door naar fase 2



TOETSRESULTATEN RESTSTE KEN PROVINCIE DRENTHE

Ku nstwerknummer:

Kunstwerknaam:

N34-044630

Bruq Kleine Vecht

Beheerder: Provincie Drenthe

N34-044630Objectnummer:

Bouwiaar: 1 950

Tvpe draaoconstructie: Niet voorqesoannen olaat

Norm constructieve toetsinq (D/L) 0,0667

Toetsresultaat lDlLì

Onder norm (D/L) JA

lnspectie bevindinoen:

Construclief:

Overige:

Op diverse plaatsen is carbonatatie schade geconstateerd (met blootliggende

wapening), twee plekken van +l-1m2 de rest is kleiner

Geen

Conclusie constructieve

loets:

Risicoprofiel Onbekend, nader archief onderzoek is noodzakelijk

Toetsing niet mogelijk

Door naar fase 2



TOETSRESULTATEN RESTSTERKTE KUNSTWERKEN PROVINCIE DRENTHE

N34-0451 70

Viaduct De Hare

Beheerder: Provincie Drenthe

Obiectnummer: N34-0451 70

Bouwiaar: 1951 lin 1971 verbreedt)

ïvoe draaqconstructie: Niet vooroesoannen plaat (dwarsvoorspanninq in verbreding)

Norm constructieve toetsinq (D/L): 0,0500

Toetsrêsultaat lDlL) 0.0371

Onder norm (D/L): Overscheidinqin%= 35JA

lnspectie bevindinqen:

Constructief

Overige:

Ter plaatse van de stortnaad is sterke roestuitbloei, maar geen scheur te zien

Diverse scheuren onder 45 graden met de opleggingen

Geen voegprofiel mel aantasting door (zout) water als gevolg

De constructie is verbreedt

Defecte kolk bii middelste oiiler, uitspoelinq van qrond nabii de fundering

Conclusie constructieve

toets:

Risicoprofiel Hoog

Kunstwerk overschrijdt de norm

Door naar fase 2



TOETSR ESULTATEN RESTSTERKTE PROVINCIE DRENTHE

Kunstwerknummer

Kunstwerknaam:

Ns4-046540

Viaduct De Holwerd

Beheerder: Provincie Drenthe

Objectnummer: N34-046540

Bouwiaar: 1 968

Tvpe draaoconstructie: Niel vooroesoannen olaat

Norm constructieve toetsinq (D/L) 0,0500

Toetsresultaat (D/L) 0,0326

Onder norm (D/L) Overscheidinq i¡ Y" = 54JA

lnspectie bevindinqen:

Constructief

Overige Er vinden veel aanrijdingen plaats, slechts oppervlakkige krassen

Geen

Conclusie constructieve

toets:

Risicoprofiel Hoog

Kunstwerk overschrijdt de norm

Door naar fase 2



TOETSRESULTATEN RESTSTEHKTE KUNSTWERKEN PROVINCIE DRENTHE

Ku nstwerknu m mer:

Kunstwerknaam:

N34-048590

De Bente

Beheerder: Provincie Drenthe

ummer: N34-048590

Bouwiaar: 1 967

ïVpe draaqconstructie: Doosvormiqe constructie

Norm constructieve toetsino lDlL) 0.0667

Toetsresultaat (D/L) 0.0599

Onder norm (D/L): JA Overscheidinq in Y" = 11

lnsoectie bevindinoen

Construct¡ef :

Overige:

Diverse scheuren in dwarsrichting in het midden van de overspanning over de

gehele breedte

Diverse scheuren in langsrichting

Geen

Conclusie constructieve

loets:

Risicoprofiel Hoog

Kunstwerk overschrijdt de norm

Door naar fase 2



KEN PROVINCIE DRENTHERKTE

Ku nstwerknu mmer:

Kunstwerknaam:

N34-049845

Mars

Beheerder: Provincie Drenthe

Obiectnummer: N34-049845

Bouwiaar: '1967

Tvpe draaaconstruct¡e Doosvormiqe constructie

Norm constructieve toetsinq (D/L) 0,0667

Toetsresultaat (D/L): 0.0432

Onder norm (D/L) JA Overscheidinq in"/" = 54

lnspectie bevindinqen:

Constructief:

Overige

Scheurvorming met roestuitbloei in zowel de langs- als dwarsrichting, nabij

opleggingen en in het midden van de overspanntng

Op twee plaatsen uitspoeling van het talud

Maten herlijd van tekening

Conclusie construct¡eve

toets:

Risicoprofiel Hoog

Kunstwerk overschrijdt de norm

Door naar fase 2



TOETSRESULTATEN RESTSTERKTE RKEN PROVINCIE DRENTHE

Ku nstwerknu m mer:

Kunstwerknaam:

N34-051 200

Beheerder: Provincie Drenthe

N34-051 200Obiectnummer:

Bouwiaar: 1 968

TvÞe draaqconstructie Omoekeerd T-orofiel

Norm constructieve toetsinq (D/L): 0,0333

Toetsresullaat lDiL) 0 o429

Onder norm (D/L) NEE

lnsoectie bevindinoen

Conslruct¡ef

Overige:

Geen

Geen

Conclusie constructieve

toets:

Risicoprofiel Middel

Kunstwerk voldoet aan de norm, maar heeft een risìcovol constructietype

Door naar fase 2



UNs I VVEñI\ENJE I sñtrùL PROVINCIE DRENTHELT TEN RESTSTERKTE

Ku nstwerknu mmer:

Kunstwerknaam:

N34-055200

Ermerveld

Beheerder: Provincie Drenthe

Obiectnummer: N34-055200

Bouwiaar: 1972

Tvpe draaqconstructie: Vooroesoannen olaat

Norm constructieve toetsinq (D/L) 0.0250

Toetsresultaat lDlL) 0.0299

Onder norm (D/L) NEE

lnspectie bevindinqen:

Constructief

Overige: Sporen van cementwater op de onderkant van het dek, is geen scheurvormíng

De constructie is verbreedt/verbouwdÌ, hiervan zijn geen aanwezig

Geen

Conclusie construct¡eve

toets:

Risicoprofiel Laag

Kunstwerk voldoet aan de norm

Niet door naar lase 2



TOETSRESULTATEN BESTSTERKTE KUNSTWERKEN P DRENTHE

N376-36740

Fielsbruo Holslootdieo

Kunstwerknu mmer:

Kunstwerknaam:

Beheerder Provincie Drenthe

Obiectnummer: N376-36740

Bouwiaar: 1 955 of 1 9BB

Tvoe draaoconstructie Niet vooroesoannen olaat

Norm constructieve toelsino lDlL) 0.0667

Toetsresultaat (D/L): 0,0363

JA Overscheidino i¡Y"= 84Onder norm (D/L)

lnsoectie bevindinoen

Constructief

Overige

Geen

Scheur in het metselwerk

Aslastbeperking van 2,5 ton

Conclusie construciieve

toets:

Risicoprofiel Laag, maten zijn ter plaatse opgenomen

Kunstwerk overschrijdt de norm (84%), maar de aslast is nog geen 5% VK60

Niet door naar fase 2



TATEN RESTSTERKTE KUNSTWERKEN P DRENTHE

Ku nstwerknu mmer:

Kunstwerknaam:

N376-36750

Bruq Holslooldieo

*

{-

Beheerder: Provincie Drenthe

Obiectnummer: N376-36750

1 365Bouwjaar:

Type draaqconstructie: Niet vooroesoannen olaat

Norm conslructieve toetsinq (D/L) 0.0667

Toetsresultaat (D/L) 0,0789

Onder norm (D/L) NEE

lnsoectie bevindinqen :

Overige:

Constructief : Afgedrukte schollen met blootliggende wapening

Scheurvorming in sloof (hol klinkend)

+l 6 cm speling

Losgekomen reparatie plek / Grinderige kantplanken (door aantasting)

Volgens paspoort geldt een aslastbepeking van 4 ton, maar deze beperking wordt

qeneqeerd door weoqebruikers. Voor de D/L toets norm wordt vk60 aanqehouden.

Conclusie constructieve

toets:

Risicoprofiel Laag

Kunstwerk voldoet aan de norm

Niet door naar fase 2



TOETSRESULTATEN RESTSTERKTE PFOVINCIE DRENTHE

Ku nstwerknu m mer:

Kunstwefknaam:

N34-057750

Erm

Beheerder: Provincie Drenthe

Obiectnummer: N34-057750

Bouwiaar 1 970

ïvoe draaoconslruct¡e: Voorqesoannen olaat

Norm constructieve toetsinq (D/L) 0,0250

0.0286Toetsresultaat (D/L)

Onder norm (D/L): NEE

lnsoectie bevindinoen:

Constructief :

Overige:

Geen

Geen

Conclusie constructieve

toets

Risicoprofiel Laag

Kunstwerk voldoet aan de norm

Niet door naar fase 2



TOETSRESULTATEN RESTSTERKTE KUNSTWERKEN E DRENTHE

Ku nstwerknummer:

Kunstwerknaam:

N34-058890

Wienbarosteeq

Beheerder: Provincie Drenthe

Obiectnummer: N34-058890

Bouwiaar: 1 968

Tvoe draaoconstructie: Doosvomioe constructie

Norm constructieve toetsinq (D/L) 0.0667

Toetsresultaat (D/L) 0,0635

Onder norm lDlL): JA Overscheidino in o/" = 5

Constructief :

Overige:

Scheuren evenwijdig aan de rijrichting in de onderkant van het dek

Scheuren in de wanden (sw max = 0,6mm)

Brandschade

De constructie is verbreed, tekeningen daarvan niet aanwez¡g

Conclusie constructìeve

toets:

Risicoprofiel Hoog

Kunstwerk overschrijdl de norm

Door naar fase 2



TOETSRESULTATEN RESTSTERKTE PROVINCIE DRENTHE

Ku nstwerknu mmer:

Kunstwerknaam:

N34-059650

Sleenerstroom

Beheerder: Provincie Drenthe

Obiectnummer N34-059650

Bouwiaar: 1 953

Tvpe draaqconstructie Doosvormioe constructie

Norm constructieve toetsinq (D/L): 0,0667

Toetsresultaat (D/L) 0.0491

Onder norm (D/L) Overscheidinqin%= 36JA

lnsoectie bevindinoen :

Constructief

Overige:

Scheur in zijkant dek

Diverse vert¡cale scheuren (sw max = 0,2mm)

Craquellé in de onderkant van het dek

Conclusie construct¡eve

toets:

Risicoprofiel Hoog

Kunstwerk overschrijdt de norm

Door naar fase 2



TOETSRESULTATEN RESTSTERKTE KUNSTWERKEN PROVINCIE D

Ku nstwerknummer:

Kunstwerknaam:

N34-059780

Klinkmolen

Beheerder: Provincie Drenthe

Obiectnummer: N34-059780

Bouwiaar 1 970

ÏVpe draaqconstructie: Voorqespannen olaat

Norm consiructieve toetsino lDlLì 0 0250

Toetsresultaat (D/L) 0.0379

Onder norm (D/L): NEE

lnsoectie bevindinoen

Overige:

Construclief: Scheuren in de onderzijde van het dek nabij de oplegbalk

Misschien ter plaatse van oplegblok lokaal te hoge spanningen (pons)

Onderzoek gedaan

Scheuren in schampkant (roestvormíng z¡chtbaar ondanks conservering)

Conclusie constructieve

toets:

Risicoprofiel Middel

Kunstwerk voldoet aan de norm, maar scheurvorming is geconstateerd

Door naar fase 2



ToETSRESULTATEN RESTSTERKTE KUNSTìj\IERKEN DRENTHE

N381 -7631 I
Viaduct Orvelte Blok

Ku nstwerknu mmer:

Kunstwerknaam:

Beheerder: Provincie Drenthe

JOtecrnumn N381 -7631 I

Bouwiaar: 1 970

Tvoe draaoconstructie: N¡et voorqesoannen olaat

Norm constructieve toetsino lD/L): 0,0500

o.0444Toetsresultaat (D/L)

Onder norm lD/L) JA Overscheidinq i¡ "¡" = 13

lnsoectie bevindinqen:

Constructief:

Overige: Scherpe aftekening van storVbek¡stingsnaad

Geen

Conclusie constructieve

toets:

Risicoprofiel Hoog

Kunstwerk overschrijdt de norm

Door naar fase 2



TOETSRESULTATEN RESTSTERKTE KUNSTWERKEN E DRENTHE

Ku nstwerknummer:

Kunstwerknaam:

N381 -79229

V¡aduct Weersmaten

Beheerder: Provincie Drenthe

Obiectnummer N3B1 -79229

Bouwiaar: 1 970

Tvoe draaoconstructie Vooroesoannen olaat

Norm constructieve loetsino lD/L) : 0.0250

ïoetsresultaat (D/L) 0,0326

Onder norm lDlL) NEE

lnsoectie bevindinoen

Constructief

Overige Afgedrukl beton zonder blootliggende wapening (vorstschade)

Geen

Conclusie constructieve

toets

Risicoprofiel Laag

Kunstwerk voldoet aan de norm

Niet door naar fase 2



TOETSR TATEN KUNSTWERKEN

Kunstwerknummer:

Kunstwerknaam:

N381 -81271

Viaduct Zweelermaten

Beheerder: Provincie Drenthe

Obiectnummer: N3B1 -81 27 1

Bouwiaar: 1971

Vooroesoannen olaatType draaqconstructie:

Norm constructieve toetsino lD/L) 0.0250

ïoetsresultaat (D/L) 0.0382

Onder norm (D/L): NEE

lnsoectie bevindinoen:

Constructief:

Overige:

Geen

Geen

Conclusie constructieve

toets:

Risicoprofiel Laag

Kunstwerk voldoet aan de norm

Niet door naar fase 2



KUNSTWERKEN PROVINCIE DRENTHETATEN

Kunstwerknummer:

Kunstwerknaam:

N34-062390

Viaduct Brinkmade

Beheerder: Provincie Drenthe

N34-062390Objectnummer:

Bouwiaar: 1 963

Type draaqconstructie: Niet vooroesoannen olaat

Norm constructieve toetsinq (D/L) 0,0500

Toetsresultaat (D/L) 0.0720

Onder norm (D/L) NEE

lnspectie bevindinqen:

Constructief

Overige

Scheuren haaks op de oplegbalk en evenwijdig aan de oplegging in de onderkant

van het dek doorlopend naar de schampkant (hier is roestvorming zichtbaar)

Diverse (doorlopende) scheuren in de oplegbalken

Uitspoeling talud (defecte kolk) de onderkant van de vleugelwand is zichtbaar

Conclusie conslructieve

toets:

Risicoprofiel Middel

Kunstwerk voldoet aan de norm, maar scheurvorming is geconstateerd

Door naar fase 2

scheur is een punt van



PROVINCIE DRENTHERESTSTERKTE

Kunstwerknu mmer:

Kunstwerknaam:

N381 -90430

Viaduct Westenesch

Beheerder: Provincie Drenthe

Obiectnummer: N381 -90430

Bouwiaar: 1 961

ïvpe draaoconstructie Niet vooroesoannen olaat

Norm constructieve toetsinq (D/L): 0,0500

ïoetsresultaat (D/Ll 0.0376

Onder norm (D/L) Overscheidinqin%= 33JA

lnspectie bevindinqen

Constructief :

Overige:

Geen

Geen

Conclusie constructieve

toets:

Risicoprofiel Hoog

Kunstwerk overschrijdt de norm

Door naar fase 2



PROVINCIE DRENTHEATEN

Kunstwerknummer:

Kunstwerknaam:

N34-06301 0

Viaduct Staapharst

Beheerder: Provincie Drenthe

Obiectnummer: N34-06301 0

Bouwiaar: 1 970

ïvpe draaqconstructie: Vooroesoannen olaat

Norm constructieve toetsino (D/L) 0,0250

0.0250Toetsresultaat (D/L)

Onder norm (D/L) NEE

lnspect¡e bevindinqen:

Conslruclief

Overige: Scheur in het landhoofd

Scheuren in de langsrichting van het dek

(Krimo)scheuren in de schampkant

Geen

Conclusie constructieve

toets:

Risicoprofiel Laag

Kunstwerk voldoet aan de norm

Niet door naar fase 2



KUNSTWERKEN E

Ku nstwerknu mmer:

Kunstwerknaam:

N34-06331 0

Onderdooroanq Emmerland

Beheerder: Provincie Drenthe

mer: Ns4-06331 0

Bouwiaar: 1 968

Tvoe draaqconstruclie: Doosvormiqe constructie

Norm constructieve toetsino lD/Ll: 0.0667

Toetsresultaat lD/L) 0.0635

Onder norm (D/L): Overscheidinq in Yo = 5JA

lnspectie bevindinqen :

Constructief :

Overige:

Grillige scheurpatronen in de onderkant van het dek, deels geinjecteerd

Geen

Conclusie constructieve Risicoprofiel Middel

Kunstwerk oversch¡jdt de norm, maar 5% overschrijding is niet zorgwekkend

Door naar fase 2



PROV¡NCIE DRENTHEULTATEN R

Ku nstwerknu mmer:

Kunstwerknaam:

N34-064430

Bruq Beton Lutkeland

Beheerder: Provincie Drenthe

Obiectnummer: N34-064430

Bouwiaar: 1970

ïype draaqconstruct¡e: Vooroesoannen Dlaat

Norm constructieve toetsinq (D/L): 0,0250

Toetsresultaat (D/L) 0.0299

Onder norm (D/L): NEE

lnspectie bevindinoen:

Constructief :

Overige:

Scheuren in de langsrichting van het dek, deels geÏnjecteerd

Uitspoeling talud

Conclusie constructieve

toets

Risicoprofiel Laag

Kunstwerk voldoet aan de norm

Door naar fase 2



DRENTHEKUNSTWERKENT

Ku nstwerknu mmer:

Kunstwerknaam:

N379-1 7099

Ertsbruo

Beheerder: Provincie Drenthe

Obiectnummer: N379-1 7099

1 S55Bouwiaar:

Tvoe draaoconstructie: Omoekeerd T-orofiel

Norm constructieve toetsino (D/L): 0.0333

ïoetsresultaat (D/L) 0,0554

Onder norm lDlL) NEE

lnsoectie bevindinoen

Constructief :

Overige: Scheuren in de schampkant (sw max = 1mm bovenop) +l 20 stuks

Geen

Conclusie constructieve

toets:

Risicoprofiel Middel, maten zijn ter plaatse opgenomen

Kunstwerk voldoet aan de norm, maar heeft een risicovol constructietype

Door naar fase 2



TOETSRESULTATEN RESTSTERKTE KUNSTWERKEN PROVINCIE

Kunstwerknu mmer:

Kunstwerknaam:

N34-082225

Bruo Mandlanden

Beheerder: Provincie Drenthe

Obiectnummer: N34-082225

Eouwiaar 1 958

Ïype draaoconstructie: Niet vooroespannen Dlaat met sparingen + omgekeerd T-profiel

Norm constructieve toetsino lDlL) 0.0500

Toetsresultaat (D/L) o,0472

Onder norm (D/L): JA Overscheidinqin%= 6

lnsoectie bevindinoen:

Overige:

Constructief :

Pas geschilderd, eventuele scheuren hierdoor niet zichtbaar

De constructie is verbreed, tekeningen daarvan niet aanwezig

Geen

Conclusie constructieve

toels:

Risicoprofiel Hoog

Kunstwerk overschrijdt de norm en heeft een risicovol constructietype

Door naar fase 2



TOETSRESU LTATEN RESTSTERKTE PROVINCIE DRENTHE

Ku nstwerknummer:

Kunstwerknaam:

N375-1 542s

Hefbruo Boroer

Beheerder: Provincie Drenthe

N375-1 5423Obiectnummer:

Bouwiaar: 1 957

Tvpe draaoconstructiê: Niet voorqesoannen olaat + Omqekeerd T-profiel

Norm constructieve toetsinq (D/L): 0,0667 0,0333

Toetsresultaat lDlL) 0.0395 0.0574

Onder norm (D/L) JA NEE Overscheidino in % = 69

lnspectie bevindinoen

Construct¡ef

Overige: Losgedrukte schollen op de oude onderliggende constructie

Kleine dilatatievoeg met lekkend voegprofiel

De conslructie is verbreed

Geen

Conclusie constructieve

toets:

Risicoprofiel Hoog, maten zijn ter plaatse opgenomen

Kunstwerk overschrijdt de norm en heeft een r¡sicovol constructietype

Door naar fase 2



TOETSRESULTATEN RESTSTERKTE KUNSTWERKEN PBOVINCIE DRENTHE

Ku nstwerknu mmer:

Kunstwerknaam:

N374-1 2700

Viaduct Buinen

Beheerder: Provincie Drenthe

Obiectnummer: N374-1 2700

Bouwiaar: 1 967

ïvpe draaoconstructie: Niet voorqesoannen plaat

Norm constructieve toetsino lDlLì: 0.0500

Toetsresultaat (DiL) 0.0370

Onder norm (D/L): Overscheidinqin%= 35JA

lnsoectie bevindinoen:

Constructief :

Overige:

Geen

Geen

Conclusie constructieve

toets:

Risicoprofie Hoog

Kunstwerk overschijdt de norm

Door naar fase 2



TOETSRESULTATEN PROV¡NCl

Kunstwerknummer:

Kunstvverknaam:

N374-09298

Onderdoorqano Buinerveen

Provincie Drenthe

l-j,_...a_*¡.i.jjffi. ntl,i:i36rrl

Beheerder:

Obiectnummer: N374-09298

Bouwiaar: 1 969

Tvoe draaoconstructie Doosvormiqe constructie

Norm constructieve toetsino (D/L) 0,0667

Toetsresultaat lD/Lì: 0.0758

Onder norm (D/L) NEE

lnsoectie bevindinqen

Constructief :

Overige

4 doorlopende scheuren (wand-dek-wand), zijn geinjecteerd

Geen

Conclusie construct¡eve

toets:

Risicoprofiel Laag

Kunstwerk voldoet aan de norm, geconstateerde scheurvorming is geen gevaar

Niet door naar fase 2



TOETSRESULTATEN RESTSTERKTE KUNSTWERKEN PROVINCIE

Ku nstwerknu m mer:

Kunstwerknaam:

N374-07400

Viaduct Drentse Mondenweo

Beheerder: Provincie Drenthe

Obiectnummer: N374-07400

Bouwjaar: 1 969

ïype draagconstructie: Niet vooroespannen plaat

Norm constructieve toetsino fDlLl 0.0500

ToetsresulÏaat (D/L): 0,0407

Onder norm (D/L) JA Overscheidinq in"/" = 23

lnspectie bevindinqen

Constructief :

Overige: Aanrijschade onderkant dek

Geen

Conclusie constructieve

toets:

Risicoprofiel Hoog

Kunstwerk overschrijdt de norm

Door naar fase 2



TOETSRESULTATEN RESTSTERKTE KUNSTWERKEN ENTHE

N378-4500

Bruo Oostermoersche Vaart

Ku nstwerknu mmer:

Kunstwerknaam:

Beheerder: Provincie Drenthe

Obiectnummer: N378-4500

Bouwiaar: 1 962

Tvoe draaoconstructie Niet vooroesoannen olaat

Norm constructieve toetsino lDlL): 0.0500

Toetsresultaat (D/L): 0,0430

Onder norm (D/L) Overscheidino ¡¡ 7" = 16JA

lnsDectie bevindinoen

Constructief

Overige:

Geen

Geen

Conclusie constructieve

toets:

Risicoprofiel Hoog

Kunstwerk overschrijdt de norm

Door naar fase 2



TOETSRESULTATEN KTE KUNSTWERKEN PROVINCIE DRENTHE

Ku nstwerknu m mer:

Kunstwerknaam:

N34-08871 0

Onderdoorqanq De Herenkamp

Beheerder: Provincie Drenthe

Objectnummer: N34-08871 0

Bouwiaar 1974

ïyDe draaoconstructie Doosvormiqe constructie

Norm constructieve toetsinq (D/L) 0,0667

Toetsresultaat lDlL): o.0492

Onder norm (D/L) JA Overscheidinq ¡¡ 7. = 36

lnspectie bevindinoen :

Constructief :

Overige:

Scheur in westwand over de gehele hoogte (sw = 0,4mm)

Uitspoeling talud

Conclusie constructieve

toets:

Risicoprofiel Hoog

Kunstwerk overschrijdt de norm

Door naar fase 2



TOETSRESULTATEN RESTSTERKTE KUNSTWERKEN DRENTHE

N857-4365a

Duikerbruo met stuw

Ku nstwerknu m mer:

Kunstwerknaam:

Beheerder: Provincie Drenthe

Obiectnummer: N857-4365a

Bouwiaar: 1 958

N¡et vooroesoannen olaatTvpe draaqconstructie:

Norm construclieve toetsino lD/Ll 0.0667

Toetsresultaat (D/L) 0,0690

Onder norm (D/L): NEE

lnsDectie bevindinoen:

Constructief :

Overige: Grondpakket van +/- B50mm

Lichte uitspoeling ter plaatse van vleugelwand - houten brug

Geen

Risicoprofiel Laag

Kunstwerk voldoet met een dekdikte van 100mm aan de norm

Niet door naar fase 2

Conclusie constructieve

toets:



TOETSRESULTATEN RESTSTERKTE KUNSTWERKEN DRENTHE

Ku nstwerknu mmer:

Kunstwerknaam:

NWK-04340

Bruq bii Sluis Peelo

Beheerder: Provincie Drenthe

Obiectnummer: NWK-04s40

Bouwjaar 1 966

ïvpe draaoconstructie: Doosvormioe construct¡e

Norm conslructieve toetsino (D/L) 0.0667

Toetsresultaat (D/L) 0,0617

Onder norm lDlL): Overscheidinoin%= IJA

lnspectie bevindinqen

Constructief :

Overige:

Schuine scheuren in de zijkant van het dek (sw n¡et gemeter i.v.m. concervering)

Diverse vert¡cale scheuren (deels doorlopend naar o.k. dek)

Diverse (korle) scheuren in o.k dek, zowel in dwarsrichting als onder 45 graden

Diverse scheuren in de vleugelwanden (zijn gedilateerd t.o.v. frontwand)

ln het middel van de overspanning lijkt een scheurte lopen (niet onder handbereik

qecontroleerd)

Conclusie constructieve

toets:

Risicoprofiel Hoog

Kunstwerk overschrijdt de norm + veel scheurvorming

Door naar fase 2



KTE KUNSTWERKEN PROVINCIE DHENTHEESTSTER

Ku nstwerknu m mer:

Kunstwerknaam:

N34-094560

Onderdoorqanq Eext

Beheerder: Provincie Drenthe

Obrectnummer: N34-094560

Bouwiaar: 1971

Armco olaten met metselwerk funderinqTvpe draaqconstruct¡e

Norm constructieve toetsino lDlL)

Toetsresultaat (D/L):

Onder norm (D/L)

lnsoectie bevindinoen

Geen betonnen kunstwerk, valt buiten de scope

Constructief :

Overige

Geen inspeclie en toets¡ng verricht

Niet door naar fase 2

Conclusie constructieve

toets:



TOETSR ESULTATEN RESTSTERKTE DRENTHE

Kunstwerknummer:

Kunstwerknaam:

N34-095820

Viaduct Terboro

Beheerder: Provincie Drenthe

Obiectnummer: N34-095820

Bouwiaar 1967

Tvoe draaoconstructie: Niet vooroesoannen olaat

Norm construclieve toetsino (D/L) 0.0500

ïoetsresultaat (D/L) 0.0453

Onder norm lD/Ll: JA Overscheidino ¡¡ 7. = l0

lnspectie bevindinqen:

Constructief :

Overige: Uitspoeling van talud

Geen

Conclusie constructieve

toets:

Risicoprofiel Hoog

Kunstwerk overschrijdt de norm

Door naar fase 2



Provincie Drenthe

1965

N¡et voomesoannen olaat

Norm constructieve toetsino (DlL) 0.0500

Toetsresultaat (D/L):

Onder norm (D/L): JA Overscheidingin%= 13

Doorlopende scheuren in langsrichling

Scheuren onder 45 graden t.p.v. opleggingen

Lekkende HWA en lekke voeg met vervuiling en aantasting als gevolg

Ris¡coprofiel Hoog

Kunstwerk overschrildt de norm

Door naar fase 2



PROVINCIE DRENTHE

Kunstwerknummer:

Kunstwerknaam:

N34-1 001 00

Onderdoorqano De Strubben

Beheerder: Provincie Drenthe

Obiectnummer: N34-1 001 00

Bouwiaar: 1972

Type draaoconstructie: Doosvormiqe constructie

Norm constructieve toetsinq (D/L) 0,0667

ïoetsresultaat lDlL) o.o744

Onder norm (D/L) NEE

lnspectie bevindinoen:

Constructief:

Overige:

D¡verse scheuren in langs- en dwarsricht¡ng in de onderkant van het dek

Geen

Conclusie constructieve

toets:

Risicoprofiel Laag

Kunstwerk voldoet aan de norm

Niet door naar fase 2



TOETSRESULTATEN RESTSTERKTE DRENTHE

N34-1 031 70

Onderdooroano Schioboro

Kunstwerknu mmer:

Kunstwerknaam:

Beheerder: Provincie Drenthe

Obiectnummer: N34-1 031 70

Bouwiaar: 1 962

Tvoe draaoconstructie: Doosvormioe constructie

Norm constructieve toetsino lD/L): 0,0667

Toetsresultaat (D/L)

Onder norm lDlL) JA

lnsoectie bevindinoen

Constructief

Overige

Diverse doorlopende scheuren in de langsrichting

Diverse scheuren in de dwarsrichting

Van het kunstwerk is de ééne zijde niet en andere zijde nauwlijks berijkbaar

door begroeiÏng

Conclusie construct¡eve

toets:

Risicoprofiel Onbekend, nader archief onderzoek is noodzakelijk

Toetsing niet mogelijk en risicovol constructietype

Door naar fase 2



TOETSRESULTATEN RESTSTERKTE KUNSTWERKEN PBOVINCIE DBENTHE

Kunstwerknu mmer:

Kunstwerknaam:

N386-1 3550

Bruo Drentsche Aa

Beheerder: Provincie Drenthe

Obiectnummer: N386-1 3550

Bouwiaar: 1 951

Type draaqconstructie: N¡et voorqespannen plaat

Norm constructieve toetsino (D/L) 0.0500

Toetsresultaat (D/L) 0,0289

Onder norm (D/L) JA Overscheidinq ino/" = 73

lnspectie bevindinoen:

Constructief

Overige Mogelijk gedilateerd boven steunpunten, wordt niet vanuit gegaan

Geen

Conclusie constructieve

toets:

Risicoprofiel Hoog, maten zijn ter plaatse opgenomen

Kunstwerk overschrijdt de norm

Door naar fase 2



E DRENTHEKUNSTWERKEN PROVI

Kunst\^/erknu mmer:

Kunstwerknaam:

N34-1 04440

Viaducl Anlooerqeer

Beheerder: Provincie Drenthe

Obiectnummer: N34-1 04440

Bouwiaar: 1 967

Tvoe draaoconstructie: Voorqesoannen plaat

Norm constructieve toetsino lDlLI: 0.0250

ïoetsresultaat lDlL) 0.0313

Onder norm (D/L) NEE

lnspect¡e bevindinqen:

Constructief :

Overige

Diverse scheuren in oplegbalken t.p.v. middelste steunpunten

Conclusie construclieve

toets:

Risicoprofiel Laag

Kunstwerk voldoet aan de norm

Niet door naar fase 2



PROVINCIE DRENTHEESULTATEN R

Kunstwerknummer:

Kunslwerknaam:

N34- 1 05750

Bruq Westerdieo

Beheerder: Provincie Drenthe

Obiectnummer: N34-1 05750

Bouwiaar: 1967

ïvpe draaqconstructie Niet vooroesoannen olaat

Norm construclieve toetsinq (D/L): 0,0500

Toetsresultaat lDlL) o.0423

Onder norm (D/L) JA Overscheidinq in % = 18

Inspectie bevindinqen

Construct¡ef :

Overige

Diverse scheuren in de langs- en dwarsrichting (sw max=O,Smm)

Verticale scheuren in middelste sleunpunten

Geen

Conclusie constructieve

toets:

Risicoprofiel Hoog

Kunstwerk overschrijdt de norm

Door naar fase 2



RESULTATEN RESTSTERKTE PROVINCIE

Kunstwerknu mmer:

Kunstlverknaam:

N34-1 06960

Viaduct Osbroeken

Beheerder: Provincie Drenthe

Obiectnummer: N34-1 06960

Bouwiaar 1 967

Tvoe draaqconstructie: Omoekeert T-orofiel

Norm constructieve toetsinq (D/L) 0,0333

Toetsresultaat (D/L) o.0432

Onder norm (D/L): NEE

lnspectie bevindinoen:

Constructief :

Overige: Diverse reparatie plekken en afgedrukte schollen met blootliggende wapening

Een deel van de construct¡e ¡s niet geïnspecteerd i.v.m. de berijkbaarheid

Geen

Conclusie construct¡eve

toets:

Risicoprofiel Middel

Kunstwerk voldoet aan de norm, maar heeft een risicovol constructietype

Door naar fase 2



ATEN RESTSTERKTE KUNSTWERKEN PROVINCIE DRENTHE

Ku nstwerknu mmer:

Kunstwerknaam:

Ns86-08637

Grote Betonduiker Afwaterinqskanaal

È
t,
n

I

_.ièr.t

Beheerder: Provincie Drenthe

Objectnummer: N3B6-08637

Bouwiaar '1955

Type draaqconstructie: Niet vooroesoannen olaat

Norm construclieve toetsinq (D/L) 0,0667

ïoetsresultaat lDlLì

Onder norm (D/L): JA

lnspectie bevindinoen:

Overige:

Construct¡ef :

De onderzijde van het rijdek is niet geTnspecteerd

Volgens paspoort geldt een aslastbepeking van 4 ton, maar deze beperking wordt

qeneqeerd door weoqebruikers. Voor de D/L toets norm wordt vk60 aangehouden

Geen

Conclusie constructieve

toets:

Risicoprofiel Onbekend, nader archief onderzoek is noodzakelijk

Toetsing niet mogelijk

Door naar fase 2



PBOVINCIE DRENTHETOETSRESULTATEN

Ku nstwerknummer:

Kunstwerknaam:

N386-081 25

Grote Betonduiker Oostermoersche Vaart

Beheerder Provincie Drenthe

N386-081 25Obiectnummer:

Bouwiaar: 1 956

Tvoe draaoconstructie: Niet vooroesDannen plaat

Norm constructieve toetsinq (D/L) 0,0500

ïoetsresultaat lDlL) 0.0467

Onder norm lD/L): JA Overscheidinq int"= 7

lnsoeclie bevindinoen :

Constructief :

Overige

Scheur in het midden van één van de tussen steunpunten

Volgens paspoort geldt er een aslastbepeking, maar deze beperking wordt

genegeerd door weggebruikers. Voor de D/L toets norm wordt vk60 aangehouden

Conclusie constructieve

toets:

Risicoprofiel Hoog

Kunstwerk overschrijdt de norm

Door naar fase 2



TOETSBESULTATEN RESTSTERKTE KUNSTWERKEN E DRENTHE

Ku nstwerknu m mer:

Kunstwerknaam:

N372-081 85

Peizerdiep

Beheerder: Provincie Drenthe

Obiectnummer: N372-08 1 85

Bouwjaar: 1974

Tvoe draaoconstructie: Niet vooroesoannen olaat

Norm constructieve loets¡no lD/L): 0.0500

Toetsresultaat (D/L): 0.0426

Onder norm (D/L) JA Overscheidinq in%= 17

lnsoectie bevindinoen

Constructief :

Overige De construct¡e is verbreedt

Dilatatievoegen in de uitkraging t.p.v. de steunpunten

Geen

Conclusie constructieve

toets:

Risicoprofiel Hoog, maten zijn ter plaatse opgenomen

Kunstwerk overschrijdt de norm

Door naar fase 2



LTATEN RESTSTERKTE KUNSTWEFKEN PROVINCIE DR E

Ku nstwerknu m mer:

Kunstwerknaam:

N372-081 85a

Fietsbruo Peizerdiep

Beheerder: Provincie Drenlhe

Obiectnummer: N372-081 85a

1974Bouwiaar:

Ivoe draaoconslructie Niet vooroesoannen olaat

Norm constructieve toetsino (D/L) : 0.0500

Toetsresultaat (D/L) 0,0337

Onder norm lDlL) JA Overscheidino 1n Y. = 48

lnsoectie bevindinoen

Constructief

Overige

Geen

Uitspoeling onder taludverhard¡ng

Conclusie constructieve

toets:

Risicoprofiel Laag, maten zijn ter plaatse opgenomen

Kunstwerk overschrijdt de norm (48/"), maar de aslast is nog geen 5% VK60

Niet door naar fase 2



TATEN

Obiectnummer:

1 950

Niet voorqesoannen Dlaat

Norm

JA

De onderzijde van het rijdek is n¡et geirispecteerd

Gezien de locatie van het kunstwerk is het is zeer waarschijnlijk dat de

aslastbeperkinq van 4 ton wordt overschreden, vk60 wordt daarom aangehouden

Risicoprofiel Onbekend, nader archief onderzoek is noodzakelijk

ïoetsing niet mogelÍlk

Door naar fase 2



TOETSRESULTATEN RKEN

Kunstwerknu mmer:

Kunstwetknaam:

N353-1 41 95

Niiensleeker-Schiosloot

Beheerder: Provincie Drenthe

Obiectnummer: N353-1 41 95

Bouwiaar 1 970

Tvoe draaoconstructie: Doosvormiqe constructie

0 0667Norm constructieve toetsinq (D/L)

Toetsresultaat lDlL) 0.0667

Onder norm (D/L): Overscheidinq in l" = oJA

lnsoectie bevindinoen:

Construct¡ef :

Overige:

Loshangende schol (+l 1 00mm breedt) over gehele lengte

Diverse (vocht) lekkende voegen

Gezien de locatie van het kunstwerk is het is zeer waarsch¡jnl¡jk dat de

aslastbeoerkinq van 4 ton wordt overschreden, vk60 wordt daarom aangehouden

Conclusie constructieve

toets:

Risicoprofiel Laag, maten zijn ter plaatse opgenomen

Kunstwerk voldoet aan de norm

Niet door naar fase 2



TOETSRESULTATEN RESTSTERKTE KU PBOVINCIE DRENTHE

Kunstwerknu mmer:

Kunstwerknaam:

N855-25921

Niiensleeker Schiosloot

Beheerder: Provincie Drenthe

Obiectnummer: N855-25921

Bouwiaar: ???? I 1967

Tvoe draaoconstructie: Doosvormioe constructie / Niet voorqesoannen plaat

Norm constructieve toetsino (D/L): 0,06670.0667

Toetsresultaat (D/L) Overscheidinq in % =0,0741 0,0343

Onder norm lDlL) NEE JA 95

lnspeclie bevindinqen

Construclief:

Overige

Blootliggende wapeningsstaaf aan uiteinde consÌruct¡e (oude gedeelte)

Rotte planken in vleugelwanden (oud en nieuw), gevolg is (veell) grond uitspoeling

Slechte openstaande voegen met grond uitloop, provisorisch gerepareerd

De aslast beoerkinq van 4 ton wordt qeneqeerd,vkGO is aangehouden voor toetsing

Conclusie constructieve

toels:

Risicoprofiel Laag, maten zijn ter plaalse opgenomen / Risicoprofiel Hoog..

Het nieuwe deel van de construclie overschrijdt de norm

Door naar fase 2

*. De fietsersbrug is op n iek gescheiden is van
de rijbaan en het fietspad plus een aslast beperking van 2,5 ton is nodig om de constructie te laten voldoen

Nader onderzoek van de grondkerende constructies (damwanden + keermuur) is noodzakeliik

tussen



PROVINCIE DRENTHEATEN RESTSTERKTE

Kunstwerknummer:

Kunstwerknaam:

N353-08855

Waoserveense Aa

Provincie Drenthe

Obiectnummer: N353-08855

Bouwiaar: 1 960

Tvoe draaqconstructie: Doosvormiqe construct¡e

Norm constructieve toetsino (D/L): 0,0667

0.0490Toetsresullaat (D/L)

Onder norm (D/L) Overscheidinq¡n%= 36JA

lnspectie bevindinqen

Constructief:

Overige

Diverse doorlopende scheuren vanaf zijkant dek naar onderkant dek, zowel in het

midden van de overspanning als nabij de oplegging

Verticale scheuren in de wanden

De constructie is waarschijnl¡jk verbreedt

Conclusie constructieve

toets:

Risicoprofiel Hoog

Kunstwerk overschrijdt de norm

Door naar fase 2



KEN PROVINCIE DRENTHEATEN FESTSTERKTE

Kunstwerknummer:

Kunstwerknaam:

N855-1 9430

Vledder Aa

Beheerder: Provincie Drenthe

Objectnummer: NB55-1 9430

Bouwiaar 1 937

Ïvpe draaqconstruciie: Niet vooroesoannen olaat

Norm constructieve toetsinq (D/L): 0.0667

Toetsresultaat (D/L):

Onder norm (D/L) JA

lnspectie bevindinqen:

Constructief :

Overige: Openstaande voegen van de (erg grinderige) betonnen damwanden

De onderkant van het dek is behandeld met spuitbeton

De constructie is aan beide ziiden in de breedte uitqebreid

Geen

Conclusie constructieve

toets:

Risicoprofiel Onbekend, nader archief onderzoek is noodzakelijk

Toetsing n¡et mogel¡jk

Door naar fase 2



DRENTHEKUNSTWERKENLTATEN

Ku nstwerknu m mer:

Kunstwerknaam:

N381 -s5523

Viaduct Veldhuizen

Provincie Drenlhe

Obiectnummer: N381 -55523

Bouwiaar: 1 966

Tvoe draaqconstructie: Voorqespannen plaat

Norm construclieve toetsino fDlLì 0.0250

Toetsresultaat lDlL) 0,0306

Onder norm (D/L): NEE

lnspectie bevindinqen :

Constructief :

Overige:

Langsscheuren in de twee buiten overspanningen (sw max = 0,2mm)

Uitspoeling (nabij het asfalt) op 2 plaatsen door vervuilde goten

Conclusie constructieve

toets:

Risicoprofie Laag

Kunstwerk voldoet aan de norm

Niet door naar fase 2



ATEN RESTSTERKTE KUNSTWERKEN PROVINCIE

Ku nslwerknummer:

Kunstwerknaam:

N381 -59987

Onderdooroanq Vorrelveen

Beheerder: Provincie Drenthe

Obiectnummer: N381 -59987

Bouwiaar: 1 966

Tvpe draaqconstructie: Doosvormiqe constructie

Norm constructieve loetsino lD/L): 0.0667

Toetsresultaat (D/L) 0.0588

Onder norm (D/L) JA Overscheidinq ¡¡ 7" = 13

lnsoectie bevindinoen:

Constructief

Overige

Verticale scheuren (sw max = 0,3mm in concervering) in wanden (deel loopt door

als langsscheur in onderkant dek)

Dwarsscheur in onderkant dek

Scheuren in vleugelwanden

Conclusie constructieve

foets:

Risicoprofiel Hoog

Kunstwerk overschrijdt de norm

Door naar lase 2



TOETSRESULTATEN RESTSTERKTE KUNSTTVERKEN PROVINCIE DRENTHE

N381 -63200

Viaduct Rheeveld

Ku nstwerknummer:

Kunstwerknaam:

Beheerder: Provincie Drenthe

Obiectnummer: N381 -63200

1 968Bouwiaar:

Tvoe draaoconstructie Doosvormioe constructie

Norm constructieve toetsino lD/L) 0.0667

Toetsresultaat (D/L): 0,0717

NEEOnder norm (D/L)

lnsoectie bevindinoen

Constructief :

Overige

Schuine scheuren onderkant dek

Diverse verÌicale scheuren in de wanden, 1 scheur loopt door in onderkant dek

Goed zichtbare stortnaad

Conclusie constructieve

toets:

Risicoprofie Laag

Kunstwerk voldoel aan de norm

Niet door naar fase 2



TOETSFESULTATEN FESTSTERKTE KUNSTWERKEN PROVINCIE DRENTHE

N381 -6461 5

Viaduct Hanekamo

Ku nstwerknu m mer:

Kunstwerknaam:

Beheerder: Provincie Drenthe

Obiectnummer: N3B1 -6461 5

Bouwiaar: 1 963

ïype draaqconstruclie: Niet vooroesoannen olaat

Norm constructieve toetsinq (D/L) 0,0500

ïoetsresultaat (D/L) o.0417

Onder norm (D/L) Overscheidinq ¡n Y" = 20JA

lnspectie bevindinqen:

Constructief :

Overige: Uitspoeling op 2 plaatsen

Blootliggende wapeningsstaaf in tussensteunpunt

Geen

Conclusie constructieve

toets:

Risicoprofiel Hoog

Kunstwerk overschrijdt de norm

Door naar fase 2



KUNSTWERKEN PROVINCIETATEN

Ku nstwerknummer:

Kunstwerknaam:

N381 -65067

Sooorweqviaduct

Provincie DrentheBeheerder:

Obiectnummer: N381 -65067

Bouwiaar 1 968

Tvpe draaqconstructie Niet voorqesoannen plaat

Norm constructieve toetsino lD/L): 0.0500

Toetsresultaat lDlL): 0.0407

Onder norm (D/L) JA Overscheidino ¡n'¡ = 23

lnspectie bevindinqen :

Constructief:

Overige:

Veticale scheuren in tussensteunpunt (sw max = 0,3mm)

1 overspanning (+ steunpunten) niet gezien i.v.m. bereikbaarheid

Conclusie constructieve

toets:

Risicoprofiel Hoog

Kunstwerk overschrijdt de norm

Door naar fase 2



KTE KUNSTWERKEN PROVINCIE DRENTHE

Ku nstwerknummer:

Kunstwerknaam:

N3B1 -65620

Onderdoo

Beheerder: Provincie Drenthe

Obiectnummer: N381 -65620

Bouwiaar: 1967

ïvoe draaoconstructie: Doosvormiqe constructie

Norm constructieve toetsino (D/L) 0,0667

0.0566ïoetsresultaat (D/L)

Onder norm (D/L) JA Overscheidinq ¡¡ 7. = 1B

lnspectie bevindinoen:

Constructief :

Overige:

Verticale scheuren in wanden (sw max = 0,5mm), deel loopt door in voute en

onderkant dek

Scheuren patroon (in dwarsrichting) in onderkant dek

Uitbloei in diverse scheuren

Scheuren in de vleugelwanden

Conclusie constructieve

toets:

Risicoprofiel Hoog

Kunstwerk overschrijdt de norm

Door naar fase 2



TOETSRESULTATEN RESTSTEHKTE KUNSTWERKEN P DRENTHE

Ku nstwerknu m mer:

Kunstwerknaam:

N381 -66996

Bruo Beiler Sfoom

Beheerder: Provincie Drenthe

Obiectnummer: N381 -66996

1 969Bouwiaar:

Tvoe draaoconstructie: Niet vooroesoannen olaat

Norm constructieve toetsino (D/L): 0,0500

Toetsresultaat (D/L) 0,0592

NEEOnder norm (D/L)

lnsoectie bevindinoen:

Constructief

Overige:

Scheuren evenwijdig aan de rijrichting (sw max = 0,Smm)

Uitspoeling

Hele fijne scheuren (sw max=O,0smm) evenwijdig aan en onder 45 graden met de

riirichrino

Conclusie constructieve

toets:

Risicoprofie Laag

Kunstwerk voldoet aan de norm

Niet door naar fase 2



TOETSRESULTATEN RESTSTERKTE KUNSTWERKEN PROVINCIE DRENTHE

Ku nslwerknu mmer:

Kunstwerknaam:

N381 -68040

Viaduct Tolmaat

Beheerder: Provincie Drenthe

Obiectnummer: N381 -68040

Bouwjaar: 1 969

Type draagconstructie: Niet vooroespannen olaat

Norm constructieve toetsino (D/Ll 0.0500

Toetsresultaat (D/L) 0.0357

Onder norm (D/L): Overscheidinq ¡n Y" = 40JA

lnspectie bevindinoen

Constructief :

Overige

Diverse scheuren in de onderkant van het dek, zowel in lengte als dwarsrichting

(deel loopt door in zijkant dek)

Verticale scheuren in de lussensteunpunten

Geen

Conclusie constructieve

toets:

Risicoprofiel Hoog, maten zijn ler plaatse opgenomen

Kunstwerk overschrijdt de norm

Door naar fase 2



TOETSRESULTATEN PROVINCIE

Ku nstwerknummer:

Kunstwerknaam:

N374-29720

Tilbruq

Beheerder: Provincie Drenthe

Obiectnummer: N374-29720

Bouwiaar: 1 955

Tvoe draaoconstructie: Omqekeerd T-profiel

Norm constructieve toetsinq (D/L): 0,0333

Toetsresultaal (D/L) 0,0401

Onder norm lD/L) NEE

lnsoectie bevindinqen

Overige

Construct¡ef Carbonatatie schade aan het balkenrooster en de palen van de landhoofden

Watervoerende scheur met sterke uitbloei

Slecht functionerende hwa met uitspoeling als gevolg

Gezien de locatie van het kunstwerk is het is zeer waarschijnlijk dat de

van 4 ton wordt oversch vk60 wordt daarom

Conclusie constructieve

[oets:

Risicoprofiel Middel, maten z¡jn ter plaatse opgenomen

Kunstwerk voldoet aan de norm, maar heeft een risicovol constructietype

Door naar fase 2

staat van van de houten damwanden de onderhoudsactie.
aan één van de landhoofden vormt dit een mogelijk risico.

. de funderingspalen worden hierdoor waarschijnlijk anders belast dan waarop ze origineel berekend zijn.



TOETSRESULTATEN RESTSTERKTE KUNSTWER PROVINCIE DRENTHE

Kunstwerknummer

Kunstwerknaam:

N381 -71 050

Viaduct Scharreveld

Beheerder: Provincie Drenthe

Obiectnummer: N381 -71 050

Bouwiaar 1 969

Tvoe draaoconstructie: Niet vooroesDannen olaat

Norm constructieve toetsinq (D/L): 0.0500

Toetsresultaat (D/L) 0,0370

Onder norm lD/L): Overscheidinoin%= 35JA

Constructief :

Overige:

Verticale scheuren in de tussensteunpunten (sw max=o,2mm)

Diverse langsscheuren in de onderkant van het dek

Craquelé in de onderkant van het dek

Conclusie constructieve

toets:

Risicoprofiel Hoog

Kunstwerk overschrijdt de norm

Door naar fase 2



TOETSRESULTATEN RESTSTERKTE KUNSTWERKEN ROVINCIE DRENTHE

N381 -71 71 0

Onderdooroano Schaoentunnel

Ku nstwerknu mmer:

Kunslwerknaam:

Beheerder: Provincie Drenthe

Obiectnummer: N38 t -71 71 0

Bouwiaar 1 968

ïvoe draaoconstruct¡e: Doosvormioe constructie

Norm constructieve toetsino lDlL) 0.0667

Toetsresultaat (D/L)

Onder norm (D/L) JA

lnsoectie bevindinoen:

Constructief :

Overige: Volgens paspoort is de belastingsklasse 1 ton-aslast (dit dient aangepast te

worden), voor de berekening wordt gezien de locatie vk60 gehanteerd

Geen

Conclusie constructieve

toels:

Risicoprofiel Laag

Kunstwerk voldoet met een dekdikte van 190mm aan de norm

Niet door naar fase 2



TOETSRESULTATEN RESTSTERKTE KUNSTWERKEN P DRENTHE

N374-38.150

Fietsbruo Oude Dieo

Ku nstwerknu mmer:

Kunslwerknaam:

Beheerder Provincie Drenthe

Obiectnummer: N374-381 50

Bouwiaar: 1974

Tvpe draaqconstructie Houten constructie

Norm construct¡eve toetsino lD/L):

Toetsresultaat (D/L):

Onder norm (D/L)

lnsoectie bevindinoen

Constructief :

Overige: Geen betonnen kunstwerk, valt buiten de scope

Conclusie constructieve

toets:

Geen inspectie en toetsing verricht

Niet door naar fase 2



TOETSFESULTATEN RESTSTERKTE KUNSTWERKEN

Kunstwerknu mmer:

Kunstwerknaam:

N374-47247

Grote duiker Linthorst Homankanaal

Provincie Drenthe

Obiectnummer: N374-47247

1 975Bouwiaar

Tvoe draaoconstructie: Niet vooroesoannen olaat

Norm constructieve toetsino (D/L) 0.0667

Toetsresultaat (D/L)

Onder norm lD/L): JA

lnsoectie bevindinoen:

Overige

Constructief :

De onderzijde van het rijdek is niet geÏnspecteerd

Gezien de locatie van het kunstwerk is het is zeer waarschijnlijk dat de

aslastbeoerkino van 4 ton wordt overschreden. vk60 wordt daarom aanoehouden

Geen

Conclusie constructieve

toets:

Onbekend, nader archief onderzoek is noodzakelijk

Door naar fase 2

niet mogelijk



TOETSRESULTATEN RESTSTERKTE RKEN PROVINCIE DHENTHE

Ku nstwe rknu m mer:

Kunstwerknaam:

HV-21740

Bruo over Nieuwe Bruqsluis

Beheerder: Provincie Drenthe

Obiectnummer: HV-21740

Bouwiaar: 1 966

N¡et vooroesDannen olaatïype draaoconstructie:

Norm conslructieve toetsino (D/L): 0.0667

Toetsresultaat (D/L) 0,0667

JA Overscheidinoin%= 0Onder norm (D/L)

lnsÞectie bevindinoen

Constructief

Overige Onderkant van het het dek niet gezien i.v.m. hoogte verschil

Geen

Conclusie constructieve

toels

Risicoprofiel Laag

Kunstwerk voldoet aan de norm, overschrijding is minder dan 15% (vk45)

Niet door naar fase 2



TATEN RESTSTERKTE KUNSTWERKEN PROVINC]E DHENTHETOETSRES

Ku nstwerknu mmer:

Kunstwerknaam:

HV- 1 9780

Bruq bii Echten

Beheerder: Provincie Drenthe

Obiectnummer: HV-1 9780

Bouwiaar: 1 968

Niet vooroesoannen olaatType draaqconstructie

Norm conslructieve toetsino lDlL) 0.0500

ïoetsresultaat (D/L) 0,0310

Onder norm (D/L) JA Overscheidinq in "k = 62

lnsoectie bevindinoen

Constructief

Overige:

D¡verse scheuren (sw=O,2mm gemeten, mogelijk groter) nabij landhoofd

Defecte afvoer, uitspoelin van het talud

Mogelijk scheurvorming in dwarsrichting in het midden van de tweede

oversÞanntno

Conclusie constructieve

toets:

Risicoprofiel Hoog

Kunstwerk overschrijdt de norm met meer dat 15% (vk45)

Door naar fase 2



TOETSRESULTATEN RESTSTERKTE KUNSTWERKEN PROVINCIE DRENTHE

HV-1 3585

Bruo over Ossesluis

Ku nstwerknu mmer:

Kunstwerknaam:

Beheerder: Provincie Drenthe

Obiectnummer: HV- 1 3585

Bouwiaar: .1970

Tvoe draaqconstructie: N¡et voorqespannen plaat

Norm constructieve toetsino lDlLl 0.0667

ïoetsresultaat (D/L) 0.0646

Onder norm (D/L): Overscheidinoin%= 3JA

lnsoectie bevindinoen:

Constructief :

Overige:

Volgens paspoort is de belastingsklasse vk45

Onderkant van het het dek niet gezien i.v.m. hoogte verschil

Het verschil tussen tekening en gemeten maten (breedte en dekdikte) is

sionificant. het kunstwerk is anders uitoevoeft of moqeliik ionqer dan vermeld

Conclusie constructieve

toets:

Risicoprofiel Laag

Kunstwerk voldoet aan de norm, overschrijding is mínder dan 15% (vk45)

Niet door naar fase 2



TOETSRESU LTATEN RESTSTERKTE PBOVINCIE DRENTHE

Ku nstwerknu mmer:

Kunstwerknaam:

N375-1 5356

Koekanoer Aa

Beheerder: Provincie Drenthe

Objectnummer: N375-1 5356

Bouwiaar: 1962

Tvoe draaoconstruclie: Niet vooroesoannen olaat

Norm constructieve toetsinq (D/L) : 0,0667

Toetsresultaat (D/L): 0,0486

Onder norm (D/Ll Overscheidinq ¡n "¡" = 37JA

lnspectie bevindinoen:

Constructief

Overige: Onderkant denk niet gezien i.v.m. berijkbaarheid met boot

Geen

Conclusie constructieve

toets:

Risicoprofiel Hoog

Kunstwerk overschrijdt de norm

Door naar fase 2



PROVINCIE DRENTHETOETSRESULTATEN

Kunstwerknu mmer:

Kunstwerknaam:

N375-1 8671

Duikerbruq

Beheerder: Provincie Drenthe

Oblectnummer: N375-1 867 1

Bouwiaar: 1 960

Tvoe draaoconstruct¡e: Niet vooroesoannen olaat

Norm constructieve toetsinq (D/L) 0,0667

Toetsresultaat (D/L) 0,0762

Onder norm (D/L) NEE

lnspectie bevindinqen:

Constructief:

Overige: De constructie is aangepast / verbouwd

Onderkant dek is door omstandigheden niet bekeken

Geen

Conclusie constructieve

toets:

Risicoprofiel Laag

Kunstwerk voldoet aan de norm

Niet door naar fase 2



TOETSRESULT KUNSTWERKEN

Ku nstwerknu mmer:

Kunstwerknaam:

N375-1 8680

Fietstunnel

Provincie DrentheBeheerder:

Obiectnummer: N375-1 8680

Bouwiaar: 1 966

Tvpe draaqconstructie: Doosvormioe constructie

Norm constructieve toetsino lDlLì: 0.0667

Ioetsresultaat lDlL'l 0.0734

Onder norm (D/L): NEE

lnsoectie bevindinqen:

Constructief :

Overige: De constructie is verlengt

Geen

Conclusie construct¡eve

toets:

Risicoprofiel Laag

Kunstwerk voldoet aan de norm

Niet door naar fase 2



TOETSRESULTATEN RESTSTEFKTE PROVINCIE DRENTHE

Ku nstwerknu m mer:

Kunstwerknaam:

N375-1 81 70

Vaste bruq over de Wold Aa

Beheerder: Provincie Drenthe

Obiectnummer: N375-1 81 70

Bouwiaar 1 966

Tvpe draaoconstructie: Vooroesoannen olaat

Norm constructieve loetsinq (D/L) 0,0250

Ïoetsresullaat (D/L) 0.0396

Onder norm lD/L): NEE

lnspectie bevindinoen:

Overige:

Constructief : Geen

Geen

Conclusie construct¡eve

toets:

Risicoprofiel Laag

Kunstwerk voldoet aan de norm

Nietdoor naarfase2



ATEN RESTSTERKTE KUNSTWERKEN DRENTHE

N375-1 8983

Viaduct 432

Ku nstwerknu mmer:

Kunstwerknaam:

Beheerder: Provincie Drenthe

Obiectnummer: N375-1 8983

Bouwiaar 1 965

ïvoe draaoconstructie: Vooroesoannen olaat

Norm constructieve toetsino (D/L): 0.0250

Toetsresultaat (D/L) 0.0333

Onder norm (D/L) NEE

lnsoectie bevindinoen:

Op meerdere plaatsen blootliggende wapening in de onderkant van het dek

Uitspoeling van het talud +l- 3m2

Constructief :

Overige:

Conclusie constructieve

toets:

Risicoprofiel Laag

Kunstwerk voldoet aan de norm

Niet door naar fase 2



TOETSRESULTATEN RESTSTERKTE PROVINCIE DRENTHE

Kunstwerknummer:

Kunstwerknaam:

N375-1 921 0

Sooorweoviaduct Tweeloo

Beheerder: Provincie Drenthe

Oblectnummer: N375-1 921 0

I 966

Tvoe draaoconstructie Niet vooroesoannen olaat

Norm constructieve toetsino (D/L): 0.0500

ïoetsresultaat (D/L): 0,0279

Onder norm lD/Ll: Overscheidino inl"= 79JA

lnspectie bevindinoen

Constructief :

Overige:

Schuine scheuren in vleugelwanden nabü oplegging

D¡verse scheuren in frontwand (oost ziide)

Afgedrukte schollen zonder blootliggende wapening (west zijde)

Op meerdere plaatsen uitspoeling

De onderkant van het dek is vervuild

Waarschiinliik een lekke voeq

Conclusie constructieve

toets:

Risicoprofiel Hoog

Kunstwerk overschrijdt de norm

Door naar fase 2



TOETSF ESULTATEN FESTSTERKTE RKEN PROVINCIE DRENTHE

Kunstwerknummer:

Kunstwerknaam:

N375-201 70

Viaduct Drentsche Hoofdvaart

Beheerder Provincie Drenthe

Obiectnummer: N375-201 70

Bouwiaar: 1 964

Tvoe draaoconstructie Vooroesoannen olaat

Norm constructieve toetsino (D/L) 0.0250

ToetsresulÌaat (D/L): 0,0253

Onder norm lD/L) NEE

lnsoectie bevindinqen

Construct¡ef :

Overige

Geen

Op meerdere plekken uitspoeling

De constructie trilt erg

Conclusie constructieve

[oets:

Risicoprofiel Laag

Kunstwerk voldoet aan de norm

Niet door naar fase 2






