
Bruggenbouw: ontwerp en berekening 
 

 
 

Detailprogramma 
 

 
Sessie 1 – Algemene Inleiding over bruggenbouw 
 
Datum : donderdag 19 december 2019 
 

 Overzicht van de cursus 
 Overzicht/inleiding bruggenbouw 
 Belastingen, specifiek voor Bruggen 
 Overzicht van het ontwerp- en vergunningsproces, inclusief de interactie met architecten, 

Vlaamse Bouwmeester, enz. 
 De rol van een ingenieur in het bouwproces 
 Landschappelijke aspecten die impact hebben op het ontwerp; Bepalende randvoorwaarden 

voor het ontwerp. 
docenten: 

prof. dr. ir. H. De Backer (UGent) 
ir. G. Pauwels (SWECO) 
ir. G. Bourdet (SWECO) 
prof. dr. ir. Ph. Van Bogaert (UGent) 

 
 
Sessie 2 – Betonnen bruggen – Betonnen Viaducten 
 
Datum : donderdag 9 januari 2020 
 

 Doorslaggevende elementen voor het ontwerp 
 De principes van load balancing en deformation balancing – Oefening 
 Mogelijke constructiewijzen, met focus op: 

 Impact op het ontwerp 
 De keuze voor prefab of in situ constructie 
 Wanneer kiezen voor voorgespannen beton 

docent: 
prof. ir. B. De Pauw (TUC Rail, UGent) 

 
 
Sessie 3 – Betonnen bruggen – Technologie van voor- en nagespannen bruggen 
 
Datum : donderdag 23 januari 2020 
 

 1-D of meerdimensionaal naspannen 



 Naspanverliezen 
 Gebruik van CFRP: 

 Bij initieel ontwerp 
 Als oplossing voor naspannen in een latere fase 

 Verankeringswijzen 
 Continuiteit van de kabels 
 Het ontwerp van trogbruggen in beton 

docent: 
prof. ir. Bart De Pauw (TUC Rail, UGent) 

 
 
Sessie 4 – Betonnen bruggen – Integraalbruggen - Nieuwe materialen 
 
Datum : donderdag 6 februari 2020 
 

 Algemeen principe 
 Voor- en nadelen 
 Varianten 
 Gronddruk achter de landhoofden 
 Detaillering 
 Integraalbruggen – Wegdekafwerking 
 Gastlezing: Nickel Institute 
 Gebruik van hout 

docenten: 
prof. dr. ir. H. De Backer (UGent) 
Ing. P. Van den Bergh (Arcadis) 
Ir. B. Van Hecke (Nickel Institute) 
Ir. P. Zanen (Wijma Kampa) 

 
 
Sessie 5 – Stalen bruggen – Algemeen ontwerp en vermoeiing  
 
Datum : donderdag 20 februari 2020 
 

 Principes 
 Materialen 
 Algemene ontwerpmethodologie 
 Overzicht brugtypes 
 Aanpak van verbindingen 
 Eenvoudige verbindingen 
 Knik en kippen 
 Vermoeiing met achterliggende theorie 
 Benadering in Eurocode en nationale normen 
 Wanneer volstaat een eenvoudige vermoeiingsberekening of een gedetailleerde 
 Relatie tot montage en realisatie 
 Vuistregels voor ontwerp 
 Knik en kip van bogen en complexere brugvormen 

docent: 
prof. dr. ir. H. De Backer (UGent) 
prof. dr. ir. Ph. Van Bogaert (UGent) 

 
 
Sessie 6 – Stalen bruggen – Instabiliteit, vermoeiing & toepassingen 



 
Datum : donderdag 5 maart 2020 
 

 Instabiliteit: 
 Plooien van lijfplaten 
 Gebruik van gebogen lijfplaten en troggen 
 Eenvoudige ontwerpverificatie 

 Lassen, modelleren van lassen, invloed van residuele spanningen 
 Vermoeiingsproblematiek bij bruggen: 

 Alternatieve oplossingen 
 Invloed van eigenspanningen 
 Invloed van het verkeer 
 Toepassing van Hot Spot 
 Modelleren voor vermoeiingsberekeningen 
 Orthotrope brugdekken 

 Praktische vermoeiïngsberekening 
 Viaduct van Vilvoorde 

docenten: 
prof. dr. ir. H. De Backer (UGent) 
ir. G. Van Staen (UGent) 
dr. ir. E. Van Puymbroeck (UGent) 
dr. ir. W. Nagy (SBE) 

 
 
Sessie 7 – Staal-beton bruggen 
 
Datum : donderdag 19 maart 2020 
 

 Verbindingen in staal-betonbouw: connectoren 
 Invloed van krimp, kruip, enz. 
 Fasering der werken 
 Combineren met naspanning? 
 Elasto-plastische berekening 
 Gebruik van staal-beton brugdekken 
 Ontwerp in functie van scheurwijdte 

docent: 
prof. dr. ir. Ph. Van Bogaert (UGent) 

 
 
Sessie 8 – Dynamisch gedrag van bruggen 
 
Datum : donderdag 2 april 2020 
 

 Inleiding tot dynamica 
 Trillingen van voetgangersbruggen 
 Trillingsreductie (ontwerp TMDs) 
 Hangers en kabels 

docenten: 
prof. dr. Ir. P. Van den Broeck (KULeuven) 
dr. ir. K. Van Nimmen (KULeuven) 
prof. dr. ir G. De Roeck (KULeuven) 

 
 



Sessie 9 – Voegen, oplegtoestellen, brugafwerking, … 
 
Datum : donderdag 30 april 2020 
 

 Brugdekvoegen: ontwerp, overzicht en types 
 Oplegtoestellen: ontwerp in UGT of GGT, normering, overzicht, types, detaillering, enz. 
 Verlichting 
 Leuningen en veiligheidsbarrieres 
 Waterafvoer en waterdichtingslagen 
 Wegdekafwerking 
 Praktijkvoorbeelden 
 CFRP versterking/wapening 

docent: 
prof. dr. ir. H. De Backer (UGent) 

 
 
Sessie 10 – Renovatie en onderhoud 
 
Datum : donderdag 14 mei 2020 
 

 Ontwerp nieuwe bruggen vs. bestaand patrimonium 
 Wijzigende ontwerpnormen en belasting tijdens levensduur 
 Mogelijke onderhoudsstrategieën 
 Overzicht renovatiemogelijkheden 
 Levensduur van een brug 
 Meerwaarde van een informatiemodel 
 Monitoring 
 Inspectie 

docenten: 
ir. D. Van de Velde (Infrabel) 
ir. T. Nuttens (Agentschap Wegen & Verkeer) 
prof. dr. ir. H. DE Backer (UGent) 


