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OPENING 
(Jaco ter Wal)
We staan voor een grote uitdaging in Nederland. Alles moet 
vervangen worden, verjongd worden, vernieuwd, verduur-
zaamd. Ook bij de kunstwerken ligt een enorme opgave, 
neem de Van Brienenoordbrug van Rijkswaterstaat als 

voorbeeld, je kan hem er niet even uit halen. Een belang-
rijke stimulator in deze uitdaging is innovatie. Met deze 
motiverende woorden trapte dagvoorzitter Jaco ter Wal de 
middag af.

Veel bouwwerken zoals bruggen, sluizen en viaducten liggen er al lange tijd. Door de 
enorme toename van het verkeer en de steeds zwaardere transporten worden ze inten-
siever belast. Omdat we niet altijd weten wat de invloed is van deze gebruiksverandering, 
hebben we goed inzicht nodig in hun huidige staat. Deze InnoRail bijeenkomst doken we 
in de uitdagingen die vermoeiing en beweegbare onderdelen met zich meebrengen. Wat 
zijn de problemen en hoe herkennen we ze? Lees hier het verslag.

INTRODUCTIE  
(Ron van der Zwan)
Ron van der Zwan, systeemspecialist kunstwerken bij Pro-
Rail, geeft een introductie van het onderwerp van de dag. 
Hij benoemt het huidige areaal en de geschiedenis daar-
van, met daarnaast de uitdagingen die op ons afkomen.
De eerste spoorbruggen in Nederland stammen uit 1839. 
Sindsdien zijn er veel soorten kunstwerken bijgekomen in 
ons land. Naast spoorbruggen zijn er viaducten, duikers, 
beweegbare bruggen, etc. bij het areaal gevoegd. Voor de 
Tweede Wereldoorlog werd er veelal met staal gebouwd. 
Daarna wonnen betonnen kunstwerken aan populariteit. 
Dit is terug te zien in de leeftijdsverdeling van het kunst-
werken areaal. Betonnen spoorviaducten en -onderdoor-
gangen bestaan uit een relatief jong areaal, met 80% jonger 
dan vijftig jaar. Stalen spoorbruggen daarentegen hebben 
een gemiddelde leeftijd van zestig jaar, waarvan 20% ouder 
dan tachtig jaar.
Binnen het areaal vallen ook beweegbare bruggen, hiervan 
heeft ProRail er 65 in Nederland. Het gaat om draai-, hef-, 
ophaal-, bascule- en klapbruggen. De meesten zijn te vin-
den in Noordoost Nederland en Noord- en Zuid-Holland. 
Sommigen van deze bruggen bestaan uit constructies uit 
drie eeuwen. De fundering stamt uit de 19de eeuw, gedu-
rende de 20ste eeuw zijn gemetselde landhoofden en pij-
lers toegevoegd, hebben herstelwerkzaamheden na de oor-
log plaatsgevonden en zijn Mechanische Controle Inrichting 
en hydrauliek toegevoegd, en in de 21ste kwamen Program-
mable Logic Controller en bediening erbij. Het nadeel van 
deze eeuwenoude constructies is dat beweegbare bruggen 
na 1995 verbouwd of aangepast als machines worden be-
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schouwd, en dus aan de bijbehorende Europese wet- en 
regelgeving moet voldoen. Bij het herbouwen van oude 
bruggen loop je tegen problemen aan. Want wat vroeger 
werkte, hoeft niet altijd aan de regelgeving van nu te vol-
doen.

Tussen 1976 en 1984 liep het Programma spoorbruggen over 
de Grote Rivieren. De aanleiding was de aanwezigheid van 
een aantal grote vaste bruggen daterend uit de periode 
1860-1900, de aanwezigheid van een aantal noodbruggen 
en de beperkte capaciteit van een aantal enkelsporige 
bruggen gelegen in dubbelsporige baanvakken.
Wat zijn nu de uitdagingen voor de instandhouding van 
onze kunstwerken? 
- Er wordt een forse vervoersgroei voorspeld – 25% in de 

periode 2020-2030. Deze groeiende en de huidige spoor-
belasting hebben impact op de aanwezige kunstwerken. 
ProRail en TNO hebben hiervoor het programma Beter 
Benutten Langer gebruiken opgezet. 

- Daarnaast is het uitvoeren van inspecties een uitdaging. 
Vaak is er een buitendienststelling nodig, maar dan rijden 
er geen treinen en je wilt juist weten hoe het kunstwerk 
reageert bij een trein. Voor het uitvoeren van inspecties, 
zowel onder als boven het kunstwerk, worden alternatie-
ven verkend. Zoals de drone-inspecties waar Jasper van 
der Auweraert later in de middag over vertelde. 

- Ook de inspecties van vermoeiingsgevoelige details door 
middel van sensoring werd deze middag besproken.

- Er zijn nog een aantal enkelsporige grote stalen over-
spanningen aanwezig. De conservering hiervan staat on-
der druk door beperkte beschikbaarheid van treinvrije 
periodes.

- Een deel van de kunstwerken heeft houten paalfunda-
ties. Met het oog op klimaatverandering, en dus veran-
derende grondwaterspiegels, is dit een punt van zorgen. 
De houten fundaties mogen niet droog komen te staan.

- Monitoring beweegbare bruggen: van incidenteel naar 
structureel?

VERMOEIING STALEN BRUGGEN: 
VAN METEN NAAR BEOORDELEN  
(Stefan Verdenius)
Stefan Verdenius kwam namens TNO vertellen over ver-
moeiingsproblematiek en de monitoring daarvan. Bij TNO 
houdt hij zich bezig met dit onderwerp, gespecificeerd op 
infrastructuur. Het monitoren van stalen bruggen zorgt 
voor minder onzekerheid in de beoordeling van vermoeiing. 
Nauwkeurige modellen dragen bij aan optimale inspectie-
termijnen, minder onterechte afkeur van stalen bruggen en 
beter inzicht in toekomstige veranderingen. Vermoeiing 
speelt overal, niet enkel bij oude of lange bruggen. Ook 
moet de hele brug in beschouwing worden genomen.
Scheurgroei is het gevolg van veelvuldig wisselende belas-
ting. De start van een scheur gaat relatief langzaam, maar 
zodra het zo ver is groeit de scheur met exponentiele snel-
heid. Totdat deze een kritische scheurlengte heeft bereikt 
en de verbinding bezwijkt. Het punt waarop je de scheur 
begint te zien heet het detectielimiet.
Bij stalen bruggen zijn het met name de lassen tussen lang-
sliggers en de dekplaat die gevoelig zijn voor vermoeiings-
scheuren en mogelijke veiligheidsproblemen met zich mee-
brengen. Ze zijn echter lastig te inspecteren, omdat ze aan 
de ‘verkeerde’ kant van de dekplaat zitten. De scheur ont-
staat aan de binnenkant van de langsligger en loopt door 
dekplaat omhoog. 
De vermoeiing wordt bepaald op basis van modellen. Deze 
modellen bevatten ongeveer twintig parameters, zoals 
scheurtype, beginafmeting, belastingsspectrum en materi-
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aaleigenschappen. Zo lang een parameter niet bekend is, 
moeten er aannames gemaakt worden en zit er een spreiding 
op de waarde. Het effect van de spreiding is een band om de 
curve heen. De tijd die er volgens het model beschikbaar is 
tussen detectie van de scheur en het bereiken van de kriti-
sche scheurlengte, neemt door de spreiding af. Het inwinnen 
van meer informatie om deze spreiding te verminderen zorgt 
ervoor dat de tijd ertussen ruimer wordt.
De beoordeling van een brug begint bij het vaststellen van 
de door te rekenen details, het bepalen van de detailcatego-
rie (vanuit de gevoeligheid van het constructiedetail) en het 
bepalen van schade op basis van de SN-curve. Een SN-curve 
geeft voor een bepaalde intensiteit van belasting (S) het aan-
tal (N) cycli van belasting totdat het materiaal het begeeft. 
Hoe hoger de intensiteit, hoe minder cycli tot het punt van 
begeven. De detailcategorie bepaalt de SN-curve.
Ook in de SN-curve zit een mate van onzekerheid, doordat 
enerzijds de detailcategorie van het betreffende detail on-
zeker kan zijn, en anderzijds doordat het exacte belastings-
spectrum onbekend is.  Dus ook hier moeten we informatie 
inwinnen om de spreiding te beperken. Zowel scheurgroei-
modellen als schade berekeningen kunnen verbeterd worden 
door middel van meetgegevens (zie figuur Meetgegevens).

MEETGEGEVENS
De huidige input van modellen bestaat in hoofdlijnen uit 
belasting, gedrag, eigenschappen en conditie. Deze worden 
respectievelijk bepaald door normen, rekenmodellen (Fini-
te Element Model), normen en inspecties. Soms is dat niet 
voldoende, dan moeten er aanvullende gegevens ingewon-
nen worden. Dit is de onderste rij in figuur Input.

1. Belasting | Normen | Meting verkeersbelasting
 Belasting kan simpelweg gemeten worden. Op basis van 

verkeerstellingen van de Nationale Databank Wegver-
keersgegevens kunnen trends bepaald worden. De meet-
systemen Weight-In-Motion (voor wegverkeer) en Quo Vadis 
(voor spoorverkeer) geven inzicht in actuele verkeerssa-
menselling, as-lasten, as-afstanden en rijsnelheden. Ten 

slotte geven rekstroken inzicht doordat rekken in con-
structies veranderen ten gevolg van verkeer.

2. Gedrag | Rekenmodellen | Meting invloed geijkt ballast
 Een invloedslijn van een huidig model kan worden geve-

rifieerd aan de hand van een ballasttest. Door rekstroken 
te plakken op bepaalde verbindingen en een geijkte 
truck over het wegdek te laten rijden, kan de invloed 
van een last op de rek in deze verbinding gemeten wor-
den. Deze kan vervolgens vergeleken worden met de 
verwachte rek op basis van de invloedslijn uit het model. 

3. Eigenschappen | Normen | Materiaalproeven
 Indien er een vermoeden is dat materiaaleigenschappen uit 

de norm wellicht conservatief zijn voor de huidige situatie, 
kunnen er materiaalproeven gedaan worden. Een voor-
beeld hiervan is het belasten van een proefstuk waarin een 
kerf is aangebracht. Tijdens een zogeheten kerfslagmeting 
wordt dit proefstuk met een hamer belast tot bezwijken, 
waarbij op basis van de resterende energie uitspraken ge-
daan kunnen worden over de sterkte van het materiaal. 

4. Conditie | Inspecties | Nieuwe inspectietechnieken
 Inspecties geven informatie over de huidige staat van de 

conditie. Voorbeelden van inspecties zijn visueel, ultra-
soon en rekstroken. Verbeteringen in inspectietechnieken 
richten zich op hogere nauwkeurigheid, het meten onbe-
reikbare locaties of het meten van grotere oppervlaktes.

Een voorbeeld van een nieuwe techniek is akoestische 
emissie. Bij het ontstaan van scheuren ontstaan geluidsgol-
ven in het materiaal. Deze golven met een hoge frequentie 
(>20kHz) zijn meetbaar als geleidegolf aan het oppervlak. 
Je hoeft als het ware alleen maar naar het materiaal te 
luisteren. Een sensor, gekoppeld aan het oppervlak middels 
vet, kan deze geluidsgolven detecteren (in een bepaald fre-
quentiegebied). Door akoestische activiteit op meerdere 
plaatsen te meten kan de scheur tevens gelokaliseerd wor-
den. Een groeiende scheur kan herkend worden door een 
verplaatsende scheurtip, een toename van het aantal ‘hits’ 
en een toename in de amplitude van de ‘hits’. Hierbij is het 
essentieel dat de sensoren een juiste ondergrens hebben 
om voldoende te meten, maar niet te veel.

Meetgegevens

Input
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INSPECTIE MET BEHULP VAN 
DRONEBEELDEN EN AI 
(Jasper van der Auweraert)
De QuickBridgeScan, of QBS, is een inspectietechniek die 
gebruik maakt van dronebeelden en kunstmatige intelligen-
tie. QBS is ontstaan vanuit een consortium van drie partijen 
– Movares, GEOZICHT en Sobolt. De aanleiding is een pro-
bleemstelling van de provincie Overijssel. Zij wilden hogere 
uniformiteit en objectiviteit van visuele inspecties, terwijl 
de efficiëntie omhoog moest. De QBS bestaat uit inspectie 
van kunstwerken, beelden inwinnen met een drone en een 
objectieve diagnose door middel van Artificial Intelligence 
(AI) herkenning. Door het monnikenwerk van de inspectie 
over te nemen, kan de inspecteur meer aandacht besteden 
aan cruciale inspecties.
Voordat dit monnikenwerk overgenomen kan worden, is er 
wel nog een eenmalige lading monnikenwerk nodig om de 
computer te trainen. De AI analyseert namelijk voorbeel-
den van schade en kan op basis daarvan ook schades in 
nieuwe beelden herkennen. Het trainen van de computer is 
een eenmalige investering die gemaakt moet worden.
Voor de gebruiker van de inspectiebeelden is een dash-
board ontwikkeld. Aan de achterkant van het dashboard 
kunnen Movares, GEOZICHT en Sobolt beelden erin zetten. 
Zodra deze beelden zijn goedgekeurd, kunnen ze zichtbaar 

gemaakt worden voor de gebruiker. Hier zijn alle beelden 
te vinden, maar ook details van het geïnspecteerde kunst-
werk. Momenteel krijgt de gebruiker de afbeeldingen te 
zien waarin schadebeelden, zoals roestvlekken in gemar-
keerd zijn. In de nabije toekomst zal er ook een inspectie-
rapport bij geproduceerd worden.
De voordelen van deze manier van inspecteren is de objec-
tieve wijze van waarnemen, de volledigheid van inspectie 
en het kunnen terugvallen op concrete bewijslast. Volgens  

de planning start eind 2019, begin 2020 de commerciële 
uitrol van de QBS, met de provincie Overijssel als launching 
customer.
Eén aandachtspunt werd aangestipt vanuit het publiek: de 
computer mag niet in de war raken door lichtverschillen of 
graffiti. De meetomstandigheden moeten zich hier dus voor 
lenen (juiste lichtinval etc.), waardoor het niet altijd moge-
lijk is inspecties te doen.

WORKSHOP SENSOR BOUWEN
De technische trainees verzorgden een actieve koffiepau-
ze. Zij boden namelijk een mini-workshop sensor bouwen. 
De deelnemers konden een geluidssensor voor het detecte-
ren van een ES-las bouwen. Het passeren van de voegen 
veroorzaakt geluid, wat de sensor opvangt en aangeeft op 
een schermpje.
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MONITORING VAN 
ORTHOTROPE RIJVLOEREN 
MET INSPECTIETECHNIEKEN
(Caroline den Besten)
De piek in bouwjaren van kunstwerken ligt bij Rijkswater-
staat iets eerder dan op het spoor, namelijk rond 1970. 
Deze kunstwerken zijn nu aan vervanging toe. 
Het orthotrope stalen brugdek van een brug bestaat uit een 
hoofdligger, met daarop dwarsdragers. In die dwarsdragers 
liggen trogprofielen, de langsliggers, waarop de dekplaat 
steunt. Deze stalen brugdekken krijgen steeds meer te ver-
duren. De intensiteit van het gebruik van Rijkswaterstaat’s 
infrastructuur neemt toe. In slechts vier jaar tijd, van 2012 
naar 2016, zijn al zichtbare intensiteitsverhogingen te zien. 
Ook in lange termijn trends, zowel in het verleden als de 
verwachte toekomt, is grote groei te zien. Dit komt onder 
andere door het groeiende aantal trucks. Naast een groei in 
het aantal trucks, verandert ook de belasting per truck. 
Deze worden namelijk steeds groter en zwaarder, en nieu-
we generatie banden oefenen grotere belasting op het 
wegdek uit. De ontworpen levensduur van kunstwerken kan 
hierdoor wel eens aanzienlijk korter worden.
Normeringen houden over het algemeen geen rekening met 
dit soort veranderingen. De normeringen worden altijd ach-
teraf erop aangepast, op een reactieve wijze. Rijkswater-
staat wil nu meer proactief gaan handelen, door van tevo-
ren een trend te signaleren en daarop normering in te 
voeren.
De schadeontwikkeling ten gevolge van belasting door 
vrachtwagens heeft twee elementen:
1. Constructieve veiligheid
 Door de toename in gewicht en aantal vrachtwagens 

neemt de belasting op het hoofddraagsysteem (hoofdlig-
gers) toe, waardoor deze het kan begeven.

2. Verkeersveiligheid
 Het aantal assen, de aslast en de asconfiguratie hebben 

impact op de vermoeiing van het subdraagsysteem (lang-
sliggers, dekplaten, voegovergangen), waar scheuren in 
kunnen groeien waar een voertuig doorheen kan zakken.

Vrachtverkeer rijdt op de meest rechtse rijstrook met een 
eventuele uitwijk mogelijkheid op de daarnaast liggende 
strook. De positie van de banden van de vrachtwagen ten 
opzichte van het dek zijn zodanig dat de vrachtwagen altijd 
over een trogprofiel rijdt. Dit zijn schadegevoelige locaties.
Tot het moment van definitieve versterking, kan de veilig-
heid gemonitord worden. Er zijn verschillende inspectieme-
thoden beschikbaar:
- Ultrasoon (UT)
 Ultrasoon onderzoek is scheurdetectie door middel van 

lasonderzoek met ultrasone golven. Er wordt ingeijkt op 
een meetbereik omdat je de locatie van een eventuele 

scheur weet, namelijk boven de dwarsdrager +/- 18 mm 
vanaf de langslas..  Met deze techniek is het mogelijk om 
scheuren te vinden die minimaal de halve rijdekplaat dik-
te hebben bereikt. 

 Deze techniek moet binnen handbereik worden uitge-
voerd. Als er geen inspectiewagen beschikbaar is wordt 
er gebruik gemaakt van hoogwerkers/laagwerkers of pon-
tons met hoogwerkers. Deze laatste twee mogelijkheden 
zijn niet altijd op korte termijn beschikbaar.

- Time-of-Flight-Diffraction (ToFD)
 ToFD maakt gebruik van ultrasone diffractiegolven om 

lassen te onderzoeken op scheuren. Aan beide zijden van 
een las wordt een probe geplaatst die hoog frequent (≥ 10 
MHz) ultrasoon geluid produceren. De ene werkt als zen-
der, de ander als ontvanger. De langs- en dwarsdoorsne-
des van de las worden (digitaal) zichtbaar gemaakt. Deze 
methoden kan (dekplaat)scheuren vanaf 3mm hoogte vin-
den. De inspectie mag alleen uitgevoerd worden door, 
door Rijkswaterstaat gekwalificeerde aannemers.

- Crack-PEC
 PEC staat voor Pulsed Eddy Current. De techniek werd 

ontwikkeld door Shell, voor de detectie van scheuren 
(Crack). Een gepulseerd magnetisch veld creëert een 
wervelstroom in het staal. Door verstoringen van de wer-
velstromen kunnen scheuren gedetecteerd worden. Er 
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kunnen scheuren van minimaal 100mm herkend worden, 
die door en door zijn. Omdat er honderd meter per zes 
uur geïnspecteerd kan worden, wordt de techniek ge-
bruikt voor strategische steekproeven. Inmiddels is de 
techniek achterhaald en zijn er nieuwe methoden in ont-
wikkeling.

- Akoestische Emissie (AE)
 Ook al genoemd in de presentatie van Stefan Verdenius. 

Materiaalbreuk genereert geluid, wat opgevangen kan 
worden. De techniek voor deze toepassing is nog in ont-
wikkeling. Er moeten voorzieningen aanwezig zijn op de 
brug om dataopslag mogelijk te maken. Om scheuront-
wikkeling in de tijd te kunnen herkennen zijn historische 
gegevens van het object noodzakelijk.

- Phased Array (PA)
 Deze techniek is vergelijkbaar met ultrasoon, maar nu 

worden er meerdere geluidsgolven uitgezonden die geza-
menlijk een soort bubbel vormen. De betrouwbaarheid is 

vergelijkbaar met ToFD. Het kan dan ook als alternatief 
hierop gebruikt worden. De resultaten worden tomogra-
fisch weergeven. Indicaties vanaf 3mm kunnen gedetec-
teerd worden, maar er bevindt zich een dode zone boven 
dwarsdragers van ± 40mm.

 Het bepalen van de inspectiefrequentie kan op een 
proactieve manier gedaan worden door uit modellen te 
bepalen waar er geïnspecteerd moet worden. Ook kun-
nen risicovolle bruggen benoemd worden. Het hangt ook 
van de gebruikte techniek af, hoe nauwkeurig een tech-
niek is, hoe minder vaak je hoeft te kijken. Want dan 
ontdekt je de schade eerder.

 Na signalering van schade zijn er verschillende reparatie- 
en renovatiemethoden mogelijk. Voorbeelden van repa-
ratiemethoden zijn het lassen van een oplasplaat en het 
plaatsen van een inzetstuk. Renovatiemethoden zijn bij-
voorbeeld het verlijmen van de staalplaat en het toepas-
sen van HSB.

WAT IS ER MOGELIJK MET 3D PRINTEN? 
(Sebastiaan Geenen)
Namens BAM vertelt Sebastiaan Geenen over het 3D printen 
van beton. Het afgelopen half jaar heeft hij zich vanuit zijn 
traineeship daar mee bezig gehouden.
De techniek van het 3D betonprinten is ontwikkeld door de 
TU Eindhoven. Door een robotarm verschillende lagen be-
ton op elkaar te laten printen ontstaat een betonnen ele-
ment. Deze elementen kunnen vervolgens worden gekop-
peld waardoor constructies ontstaan. Tijdens het printen 
wordt er staaldraad meegevoerd, waardoor het automa-
tisch gewapend beton is. Doordat de elementen na een dag 
drogen al verplaatst kunnen worden kan er op hoge snel-
heid worden geproduceerd.
De mortel waarmee geprint wordt, moet vloeibaar zijn ter-
wijl het geprint wordt maar snel genoeg stabiel worden om 
de volgende laag te kunnen dragen. Het was een grote uit-
daging om de mortel zo te krijgen. In twee jaar tijd heeft 
hun partner Weber Beamix enorm veel vooruitgang geboekt 
en mogelijkheden ontwikkelt.
Waarom zou je willen 3D betonprinten? Veel fases van de 
bouw worden meer en meer gedigitaliseerd. Het ontwerp, 
de voorbereiding en het beheer en onderhoud. Wat echter 
nog veel met de hand gebeurt, is de uitvoering. Deze fase 
krijgt nu ook een digitaal element, in de vorm van 3D prin-
ten. De techniek biedt veel voordelen. Zo geeft het een 
grotere vormvrijheid, die ook nog eens betaalbaarder is. 
Daarnaast kan er met minder materiaal gewerkt worden en 
wordt er dus minder verspild. Bij het maken van betonnen 
constructies komt veel CO2 vrij, dus minder materiaal be-

tekent minder uitstoot. Door het meeprinten van het staal-
draad is het extra sterk. En er is één model nodig voor zowel 
de ontwerp als de productiefase, twee fases in één klap.
Omdat er nog geen vaste regelgeving voor 3D betongeprintte 
onderdelen is, moet in het begin in de praktijk worden geva-
lideerd dat de brug aan vereisten voldoet. Daarom worden in 
het realisatieproces tests uitgevoerd. De partijen betrokken 
bij de realisatie zijn zichtbaar in figuur Betrokken.

Omdat het model digitaal gemaakt wordt, kunnen er ge-
makkelijk varianten gemaakt worden. Omdat het een para-
metrisch ontwerp is, kan er met parameters gespeeld wor-
den om tot een nieuw ontwerp te komen. Zo kunnen 
bijvoorbeeld bruggenfamilies ontworpen worden voor rela-
tief weinig kosten.

Betrokken

>>



Verslag 

Betonprinten geeft veel nieuwe mogelijkheden, waaronder 
ontwerpen met minder materiaal. Zo is er in Gemert, 
Noord-Brabant, een wandelbrug geplaatst dat 40% minder 
materiaal bevat dan een reguliere brug. De brug kwam met 
gemak door alle tests, dus wellicht hadden ze zelfs minder 
materiaal kunnen gebruiken.
Daarnaast zijn ze bezig om een brug bij Nijmegen voor 
Rijkswaterstaat te maken. De pijlers van de brug hebben 
een grote buiging, waardoor de printlagen veel afwijken. 
Een paar jaar geleden had dit niet gekund, ondertussen in 
de mortel ver genoeg ontwikkeld.

Ten slotte, nog wat andere voorbeelden wat ze kunnen maken:
- Fietsbruggen
- Bekisting voor groenvoorziening
- Picknicktafel
- Woningen
- Straatmeubilair
- Taludtrappen
- BAMkje
En de zaal zag nog meer mogelijkheden. Wat nou als we 
sensoren meeprinten? Of glasvezel? En rond het spoor kan 
de techniek gebruikt worden voor stationselementen of bo-
venleidingelementen.

WRAP UP 
(Jaco ter Wal)
We hebben ons gebogen over het stalen tijdperk en de pro-
blematieken die op ons afkomen. Ron zei het al, vroegen 
hebben we behoorlijk degelijk gebouwd. Dit kan aan de 
normering toendertijd liggen. Rijkswaterstaat staat iets 
eerder voor een vervangingsopgave dan ProRail, leer daar 
vooral van! Stefan nam ons mee in het verfijnen van voor-
spelbaarheid. Jaco bedacht een nieuwe scrabblewoord: 
bruggenfluisteraar – hij luistert naar constructies. Dankzij 
Jasper hoeft het monnikenwerk van inspecties nog maar 
één keer, daarna benutten we het leren vermogen van de 
computer. Delen is de nieuwe business, laten we dit vooral 
sneller delen. Rondom drones zitten heel wat regulaties, 
een vliegeraar is officieel piloot, dus die heeft ook een bre-
vet, medische keuring etc. nodig. Denk hieraan voordat dit 
soort nieuwe techniek toegepast gaan worden. Caroline 
nam ons mee in de intensiteit en belastingtoename die we 
niet hadden voorzien. Een oplossing: laten we vrachtwa-
gens op een andere spoor – of op het spoor! – zetten. Met 
Nederland zijn we als klein landje best wel goed in dit soort 
kwesties. Sebastiaan, gepassioneerd over beton, wordt ten 
slotte door Jaco aangeraden eens te kijken naar biomimi-
cry, waar we ons met InnoRail in 2018 in hebben verdiept.

De dag werd afgesloten met een luchtfoto van de aanwezi-
gen, gemaakt door de drone van GEOZICHT. De luchtfoto is 
te zien aan het begin van het verslag.


