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I. UITDAGING

Duurzame samenleving met meer

fiets- en wandelmobiliteit



II. OPLOSSING

•  Gestandaardiseerde fietsbruggen

•  Modulair opgebouwd (patent)

•  Duurzame/circulaire materialen



III. DOEL

•  Waar streeft Pontiflex naar?












I. UITDAGING


Duurzame samenleving met meer 
fiets- en wandelmobiliteit



Maatschappelijke en technische 
uitdagingen







WAT KOMT ER OP ONS AF?

Nederland: 40.000 
bruggen bouwen in de 
komende 20 jaar

Productie van staal en 
cementhoudend beton is 
zeer vervuilend

Hoge kosten door 
gebrek aan flexibiliteit 
en circulariteit

Mobiliteit neemt toe, 
zeker het fietsverkeer

Europa: 70% van de 
bruggen de komende 
10 jaar vervangen







II. OPLOSSING 




Circulaire materialen

-  Cementloos of geopolymeerbeton voor 
brugdek en landhoofden

-  Restant visnetmateriaal voor 
valbescherming

-  Restpartijen staal of aluminium voor liggers

- Duurzaam hout voor leuningen: FSC-
hardhout als Accoya, Angelim Vermelho

-  Composiet uit resthout en hergebruikte 
kunststoffen


Modulaire opbouw

-  Brugdek van herbruikbare modules

-  Ook de rest van de constructie is modulair 
en herbruikbaar

-  Snel te plaatsen, snel af te breken





IIa. VOORBEELD - WAGENINGEN



Partners binnen en buiten het bouwteam









FIETS-	EN	VOETGANGERSBRUG	WAGENINGEN		
ZOMER	2020	

Bouwteam:
•  Initiatief  Pontiflex, Amsterdam
•  Opdrachtgever  Gemeente Wageningen
•  Adviseur  Sustcon, Utrecht
•  Constructeur   Sophia Eng., Warmenhuizen
•  Uitvoering  Hooijer, Renkum

Brugdek en brughoofden:  
•  Geopolymeerbeton  Jansen Beton, Son
•  Bindmiddelen  SQAPE-RAMAC, Venray
•  Prefab  Van Riel, Uden
Liggers: 
•  Afgedankt en onbehandeld staal  HP Staal, Vianen
Leuningen: 
•  Angelim vermelho (FSC)  GWW Houtimport, Lopik
•  Valbescherming: restmateriaal visnetten Pasterkamp, Urk





IIb. VOORBEELD – WAGENINGEN


-  Oude fietsbrug moest worden vervangen 

door een breder exemplaar, diagonaal 

geplaatst

-  12 x 5m (l x b)

-  Eis: zo circulair mogelijk

-  Zoektocht naar de beste materialen: 
1. maximaal circulair
2. maximaal modulair
3.  voldoen aan alle constructieve eisen
4. binnen budget


-  Bouwteam: sept. 2019

Oplevering: juli 2020

-  20 jaar oude brug ligt nu in Nijmegen



 






IIc. VOORBEELD – WAGENINGEN


Uitgangspunten:
•  Maximaal hergebruik van 

grondstoffen en materialen

•  Zo demontabel/remontabel 
mogelijk ontwerpen

•  Standaard constructieve eisen, aangevuld met waarborg van praktisch 
haalbare minimale milieu-impact (vaststelling via Rendemint methode}

•  Beton 

- bij productie toeslagmateriaal geopolymeerbeton: voor 100 % thermisch 
gereinigd TAG (Teerhoudend Asfalt Granulaat)
- na einde levenscyclus brug: 100% herbruikbaar


•  Verder: restant stalen liggers, snijafval visnet-productie, duurzaam hout 


•  Demontabel / remontabel ontwerpen 
- brughoofden zijn los gestapelde Legioblokken, uit geopolymeerbeton 
- stalen balken en rugleuning : boutverbindingen 
- de 24 brugdelen liggen op rubber los opgelegd (opgesloten)

* 28 mogelijkheden om CO2 te besparen. Theoretisch besparingspotentieel 4.295.000 T CO2

https://bouwcirculair.nl/nieuws/inventarisatie-co2-reducerende-maatregelen/




 
 

   



 






IId. VOORBEELD – WAGENINGEN

-  Eerste brug van milieuvriendelijk beton in 

Nederland, waarschijnlijk zelfs van Europa



-  Veel aandacht in lokale kranten

-  RTLZ De Barometer Plus, 6 november 2020: 
https://vimeo.com/442986462

-  RTL4 Je gaat het maken, 21 november 2020: 
https://youtu.be/Ywl-D6CmPmc

-  Belangstelling uit het buitenland, o.a. 
Bouwkroniek in België





IIe. VOORBEELD - WAGENINGEN



Evaluatie proces





Positief
•  Opdrachtgever die mee dacht 
•  Opdrachtgever die bereid was - overzienbare -  risico’s te nemen
•  Bouwteam: prettige samenwerking, alle neuzen dezelfde kant op
•  Uitstekende samenwerking tussen constructeur, aannemer, 

leveranciers en wij als ontwerper en projectleiders

Lessen
•  Er gaan altijd dingen mis, juist bij innovatie. Dat hoort zo.
•  Bereid je daar wel op voor: in planning en budget
•  Door corona werd de communicatie stukken moeilijker





IIf. VOORBEELD - WAGENINGEN



Evaluatie product

Snel op en af te bouwen
Ja, maar een volgend, vergelijkbaar ontwerp kan sneller op te bouwen zijn 
(en af te breken)

Onderhoudsarm
Ja, dat is het zeker door de toegepaste materialen en degelijke constructie

Licht 
Nou, nee, dat helaas niet, de brug is overgedimensioneerd

Duurzaam 
Zeer zeker: modulair en circulair

IJzersterk
Ja de brug voldoet aan alle normen. Er kan een 20 ton zware 
brandweerwagen overheen waar 3,5 ton vereist was.





III. DOEL



Waar streeft Pontiflex naar?



•  Duurzaamheid moet de samenleving beter maken, we kunnen niet 
anders. En uiteindelijk moet die duurzaamheid geld opleveren in 
plaats van kosten, voor iedereen.

•  Onderzoek houdt nooit op: 
- prefab voor snellere op- en afbouw
- nog betere, lichtere materialen
- innovatieve constructies
- lagere kosten


•  2021: tenminste drie innovatieve, circulaire fietsbruggen
2022: zeven tot tien fietsbruggen
2023: minimaal 20-25 fietsbruggen per jaar










www.pontiflex.nl

 


