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Geachte heer Janssen, 

Vermeld altijd het zaaknummer als u contact opneemt met de gemeente. 

   

 Bezoekadres  E-mailadres 

 Burgemeester van der 
Dussenplein 1 

gemeente@hengelo.nl 

Telefoonnummer 

  14-074 

 

 
U heeft op 14 juni 2021 vervolgvragen gesteld over de Boekelosebrug. In deze brief leest u onze 

reactie op uw vragen. 
 

 
Vraag 1. Het ontwerp is door de gemeente Hengelo getoetst aan de wet- en regelgeving. 

Heeft de gemeente Hengelo alle kennis in huis om een deze brug met zijn specifieke 
ontwerp op sterkte en veiligheid te beoordelen? Zijn er externe deskundigen 

ingeschakeld zoals Rijkswaterstaat? Zo ja, graag uitleg over de twee vragen.  
 

Antwoord op vraag 1: 
Nee, de gemeente Hengelo had niet zelf alle kennis in huis om deze brug met zijn specifieke 

ontwerp te toetsen. Daarom heeft de afdeling vergunningen bij de toetsing externe expertise 
ingeschakeld van een ingenieursbureau.  

Rijkswaterstaat is daarnaast vanaf het begin betrokken geweest bij de totstandkoming van de 
brug. In de op 28 juni 2016 met RWS gesloten samenwerkingsovereenkomst voor het vervangen 

van de Boekelosebrug zijn derhalve diverse beslismomenten, zgn. go/no go momenten, benoemd.   
 

 
Vraag 2.  U zegt niet over een keuringsrapport te beschikken. Dat bevreemdt 

ondergetekende ten zeerste. De gemeente Hengelo was opdrachtgever en de Provincie 
Overijssel subsidieverstrekker. De brug zou nu eigendom zijn van Rijkswaterstaat. Heeft 

er in eerste instantie een opleveringskeuring plaatsgevonden? Zo ja, dan zou 
ondergetekende graag het afleveringsrapport willen ontvangen.  

 
Antwoord op vraag 2: 

Niet duidelijk is wat voor een keuringsrapport u precies vraagt. Wij nemen aan dat u het definitieve 
aanvaardingsdocument bedoelt. Dit proces-verbaal van oplevering (UAV-GC) treft u bijgaand aan 

in bijlage 1. 
 

  
Vraag 3. Heeft er een eigendomsoverdracht plaatsgevonden? Ondergetekende neemt aan 

van wel. Wat is hierbij afgesproken over verantwoordelijkheden en garantie(s)? Zo ja, 
dan zou ondergetekende graag een overzicht willen ontvangen.  

 
Antwoord op vraag 3:  
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Ja, het volle eigendom van de brug ligt bij De Staat. De gemeente en de Minister van 
Infrastructuur en Waterstaat, vertegenwoordigd door Rijkswaterstaat Oost-Nederland, zijn in de op 

23 juli 2019 ondertekende beheerovereenkomst afspraken rondom het eigendom, beheer en 
onderhoud van de nieuwe Boekelosebrug over het Twentekanaal overeengekomen.  

Onderdeel van de beheerovereenkomst is een demarcatielijst. Op deze lijst zijn de beheer- en 
onderhoudswerkzaamheden aan de nieuwe brug gespecificeerd en is aangegeven welke partij 

waarvoor verantwoordelijk is. De beheerovereenkomst en demarcatielijst treft u bijgaand aan in 
bijlage 2.  

 
 

Vraag 4. Ondergetekende gaat er nog steeds vanuit dat Rijkswaterstaat de brug gekeurd 
heeft, wilt u dit navragen en mij alsnog het keuringsrapport van RWS doen toekomen? 

Zo nee, waarom niet?  
 

Antwoord op vraag 4:  
Rijkswaterstaat heeft de Boekelosebrug niet gekeurd, maar er is – zoals te doen gebruikelijk - 

getoetst in het kader van de oplevering conform UAV-GC (zie antwoord vraag 1 en 2). Er is in het 
kader van de oplevering geen apart toetsingsrapport door RWS opgesteld.  

 
 

Vraag 5. U zegt dat de lager wordende stijlen geen onderdeel uitmaken van de leuning. 
Hier is ondergetekende het niet mee eens. Er is een klinkerpad naar beneden aangelegd 

waardoor er wel degelijk sprake is van een leuning. Bent u bereid deze in mijn ogen 
onveilige situatie door een bevoegde veiligheidskundige te laten beoordelen? Zo nee, 

waarom niet?  
 

Antwoord vraag 5: Nee, er is geen aanleiding hier nader onderzoek naar te doen. Zoals reeds 
eerder aangegeven vallen de stijlen op de brug zelf onder het begrip leuning en de stijlen voorbij 

het rechte deel richting het land naar de onderkant van de brug afbuigend, zijn onderdeel van het 
vormgevingsconcept en geen onderdeel van de leuning van de brug. Het betreft hier ook geen 

klinkerpad, maar het betreft een strook om het onderhoud van de brug eenvoudiger te maken.  
 

 
Vraag 6. Aandachtpunt is de hoogte van de stijlen maar ook de afstand tussen de stijlen 

die volgens mijn informatie niet meer dan 100 mm mogen zijn. Is het bij u bekend dat 
Rijkswaterstaat vanaf 1-7-2021 een minimale hoogte van 1,30 meter voorschrijft voor 

nieuwe brugleuningen? Zo ja, waarom is hier toen al niet op geanticipeerd? Veiligheid 
gaat toch voor alles.  

 
Antwoord vraag 6: Nee, deze informatie is niet bekend, en ook niet relevant, daar de nieuwe brug 

reeds in juni 2019 is opgeleverd. Zoals te doen gebruikelijk wordt een ontwerp gebaseerd en 
getoetst op de dan geldende van toepassing zijnde en wet- en regelgeving.  

 

 
Vraag 7. Bij vraag 2 ging het er niet om of de aannemer de werkzaamheden heeft 
uitgevoerd conform de opgestelde werkplannen maar om de geleverde kwaliteit die zeer 

te wensen over laat zoals door mij vermeld en de foto's bewijzen. Scheefstaande, 
loszittende en kierende boveneinden van de stijlen. Verschillen tussen de onderlinge 

afstand van de stijlen. Bedrading die buiten de buis uitsteekt. De coating liet los en 
moest vervangen worden (productiefout). De nieuw aangebracht coating laat inmiddels 

op een aantal plekken weer los. Ook is er twijfel over de sterkte van met name de 
langste stijlen en dan v.w.b. de molestbestendigheid (bestand tegen destructief gedrag). 

Het aangrijpingspunt ligt veel hoger dan men in de berekening vanuit is gegaan. Wie 
heeft deze berekening gecontroleerd en heeft Rijkswaterstaat dit ook goedgekeurd? Nu 

blijkt dat alle 662 bovenste delen vervangen moeten worden i.v.m. een productiefout. Dit 
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wordt een kostbare zaak die onder de garantie zou moeten vallen. Hoe moet 
ondergetekende dat dan zien als u beweert dat er niets mis is met de kwaliteit?  
 
Antwoord vraag 7: Nee, de kwaliteit laat niet te wensen over. Het is onze ervaring dat er vrijwel 

overal waar gewerkt wordt zaken zijn die achteraf, en in dit geval onder volledige garantie, 
hersteld moeten worden.  

 
 

Vraag 8. Wat betreft het antwoord op mijn vraag 3. U kunt wel zeggen dat men niet 
geacht wordt daar te lopen en dat ouders/verzorgers toezicht moeten houden maar dat 

is geen realistische stellingname. De klinkerpaadjes nodigen uit om af te dalen, lopend of 
met een fiets. De leuning is ter plekke veel te laag. Stel er gebeurt een ongeluk. De 

gemeente zal dan zeker aansprakelijk worden gesteld. Heeft u juridisch advies 
ingewonnen wat de risico's zijn voor de gemeente en hoe is de aansprakelijkheid in deze 

vastgelegd tussen de gemeente en Rijkswaterstaat? Graag uitleg hierover.  
 

Antwoord vraag 8: Nee, de gemeente heeft hierover geen juridisch advies ingewonnen. Zie verder 
het antwoord bij vraag 5. 

 

 
Vraag 9. Wat betreft het antwoord op mijn vraag 4. Ik heb gevraagd om concrete 
informatie over de daadwerkelijk verbruikte en opgewekte elektriciteit. Dit kan niet 

bepaald worden uit de terug levering immers dit is minus het verbruik dat overdag als de 
zon schijnt weliswaar laag is maar wel het geval is door het stand-by verbruik. 

Ondergetekende mag toch aannemen dat het systeem tenminste op dezelfde wijze 
gemonitord wordt als iedere particuliere zonne-installatie. Klopt dit? Hierbij kan zelfs 

met optimizers ieder paneel gemonitord worden. Bij de Boekelosebrug is gebruik 
gemaakt van 12 micro- inverters. Dus per 3 panelen een inverter. Deze moeten bij een 

kwalitatief goede installatie afzonder gemonitord worden. Hoe weet u anders of er een 
inverter stuk is? Ondergetekende is benieuwd hoe dat zit.  

 
Antwoord op vraag 9: Het gaat ons er om dat er zoveel wordt opgewekt dat er stroom 

teruggekeerd moet worden aan het net, dat hebben we in beeld. En uiteraard kan alles gemonitord 
worden. 

 
 

Vraag 10. De door u aangeleverde berekening van opbrengst komt niet overeen met de 
werkelijkheid zoals o.a. in Frankrijk met dezelfde panelen van Wattway bewezen is. 

Nogmaals, ondergetekende wil geïnformeerd worden over het WERKELIJKE GEMETEN 
VERBRUIK EN OPBRENGST van de installatie. Gelieve een compleet en gedetailleerd 

overzicht te verstrekken vanaf de opening tot heden. Wat waren de kosten van de 
Wattway installatie en de berekende terugverdientijd. Wat waren de kosten van de 

totale lichtinstallatie met 662 ledlampen?  
 

Antwoord op vraag 10: De op de Boekelosebrug toegepaste panelen zijn niet exact dezelfde 
panelen als in Frankrijk, maar een verbeterde versie.  

Wij beschikken niet over het door u gevraagde overzicht en kunnen u dit derhalve ook niet 
verstrekken.  

De kosten van de realisatie van de Wattway installatie zijn niet afzonderlijk inzichtelijk gemaakt in 
de aanneemsom. Dit is ook niet door ons uitgevraagd. Zoals eerder aangegeven hebben wij binnen 

het vooraf bepaalde budgetplafond voor de realisatie van de Boekelosebrug ruimte geboden voor 
het toepassen van innovatie. Binnen het budgetplafond heeft de aannemer onder meer de 

innovatie van de Wattway gerealiseerd.  
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Vraag 11. Bij de berekening van de stroomkosten is men uitgegaan van 4.100 branduren 
maar dit geldt voor een openbare verlichting. De installatie wordt aangestuurd door 

astronomische klok en schakelt in ieder geval eerder in dan de openbare verlichting. 
Wordt het aantal branduren wel gemeten? Het bijvoegen van twee wazige foto's is 

ronduit stuitend als bewijs dat de panelen meer opbrengen dan het verbruik van de 
verlichtingsinstallatie.  

 
Antwoord vraag 11: Deze opmerking nemen wij voor kennisgeving aan, naar onze mening hebben 

wij u hierover met onze vorige antwoordbrief adequate informatie verstrekt.  
 

 
Vraag 12. U geeft in uw antwoord aan dat er geen sluitende businesscase hoefde te zijn. 

Een vreemde gang van zaken. Dus geld speelde bij deze brug geen rol? Ondergetekende 
gaat er toch vanuit dat zowel de gemeente Hengelo alsmede de subsidieverstrekker, 

Provincie Overijssel, zuinig omgaat met gemeenschapsgeld. Als dat klopt hoe moeten dit 
dan zien met voorgaande?  

 
Antwoord vraag 12: Deze opmerking nemen wij voor kennisgeving aan, naar onze mening hebben 

wij u in onze vorige antwoordbrief uitvoerig toegelicht dat een belangrijk doel met de aanbesteding 
van de nieuwe Boekelosebrug was om marktpartijen binnen het vooraf bepaalde budgetplafond 

ruimte te bieden innovaties toe te passen op de nieuwe brug. Dit mochten zowel proces- als 
productinnovaties zijn die toegepast kunnen worden in het ontwerp, realisatie of beheer en 

onderhoud. Uw suggesties ten aanzien van het onvoldoende zuinig omgaan gemeenschapsgeld 
ontkrachten wij. Een verantwoorde omgang met gemeenschapsgeld is immers uitgangspunt. 

Derhalve is bij deze aanbesteding gekozen voor een bepaald budgetplafond. 
 

 
Vraag 13. Wat betreft het antwoord op mijn vraag 5. U geeft aan dat schoonmaken van 

de panelen in het reguliere onderhoud zit waarbij u deze specifieke informatie in uw 
eerste beantwoording heeft weggelaten. Geadviseerd is de panelen 4 keer per jaar te 

reinigen, dus betekent dat één weghelft afsluiten en verkeersregelaars inschakelen? Of 
wordt de hele brug 4 keer per jaar afgesloten. Hoe vaak zijn de panelen sinds de opening 

van de brug gereinigd? Zo te zien aan de vervuiling van de panelen geen 4 keer per jaar. 
Als de panelen niet 4 keer per jaar gereinigd zijn, welke vermindering van de opbrengst 

heeft dit dan door de vervuiling tot gevolg gehad? Graag een concreet antwoord in 
Kilowattuur.  

 
Antwoord op vraag 13: Deze vraag kunnen we met de huidige kennis niet beantwoorden, wij 

hebben hierover geen informatie voorhanden. Het reinigen van de panelen heeft onze aandacht. 
 

 
Vraag 14. Wat betreft het antwoord op mijn vraag 6. Wederom krijg ik geen antwoord op 

de specifieke onderhoudskosten o.a. van het schoonmaken 4 keer per jaar van de 
panelen. Nu blijken er ook nog €1.200,- extra kosten te zijn voor een jaarlijkse inspectie. 

Dus nogmaals de vraag wat zijn alle onderhoudskosten en de meerkosten t.o.v. een 
conventionele oplossing waarbij er dus helemaal geen sprake is van een versiering met 

662 Ledlampen en panelen in het wegdek?  
 

Antwoord op vraag 14: Wij hebben uw vraag in onze vorige antwoordbrief zo goed als mogelijk 
proberen te beantwoorden, op basis van de beschikbare informatie.  

 
 

Vraag 15. Zoals al eerder vermeld zal de installatie gemonitord moeten worden. Gaat dit 
op afstand of moet dit ter plekke? De installatie heeft een eigen aansluiting op het 

elektriciteitsnet. Wat zijn de jaarlijkse kosten voor de energieleverancier en de 
netbeheerder?  
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Antwoord op vraag 15: Zoals in onze vorige brief aangegeven kan het daadwerkelijke verbruik en 

opgewekte hoeveelheid energie via de meter in de zwarte installatiekast door gemeente Hengelo 
worden gemonitord. De jaarlijkse kosten voor de energieleverancier hebben wij op dit moment niet 

in beeld.   
 

 
Vraag 16. Bent u het niet met mij eens dat de 662 lampen een verhoogde kans op storing 

geven maar voor de opening waren er al 6 kapot en sinds oktober 2020 twee keer 6 die 
nog steeds niet gerepareerd zijn. De werkelijkheid geeft dus een ander beeld. Ben u het 

daar mee eens, zo nee waarom niet? Als storingen eenvoudig te verhelpen zijn waarom 
zijn de 12 lampen dan nog niet gerepareerd? Waarom noemt u lampen die binnen de te 

verwachten levensduur kapotgaan geen storing?  
 

Antwoord op vraag 16: Nee, dat zijn wij niet met u eens. Wij zien de door u genoemde storingen 
als opstartproblemen.  

 
 

Vraag 17.  
Iedere 6 lampen wordt aangestuurd door een driver. Waarschijnlijk geven nu 2 van de 

110 drivers een storing. Bent u het met mij eens dat deze zeer slecht bereikbaar zijn? De 
gaten in de dikke ronde buis zitten boven het kanaal aan de onderzijde. De gaten in de 

buis onder de brug kunnen ook een aanleiding zijn voor storingen aangezien ongedierte 
als ratten en muizen in de buizen kunnen knagen aan de bedrading. Een bekend 

verschijnsel en o.a. de oorzaak van een kwart van de stalbranden. Heeft u zich dit 
gerealiseerd en ziet u nu aanleiding om de gaten af te dichten? Zo ja, wat gaat u daaraan 

doen? Zo nee, waarom niet?  
 

Antwoord op vraag 17: Nee, daar gaan wij niets aan doen, wij ervaren geen problemen met 
bereikbaarheid. Een en ander wordt door een externe partij onderhouden en deze heeft daar geen 

problemen mee. Wij verwachten op deze plekken geen overlast van knaagdieren. Tot op heden is 
daar ook geen sprake van. 

 
 

Vraag 18. U heeft de kosten van het vervangen van de coating niet in beeld omdat dit 
onder de garantie viel. Ondergetekende heeft geconstateerd dat de coating die losliet als 

microplastics in het milieu terecht zijn gekomen. De coating laat nu weer los en komt 
weer in het milieu terecht. Hoe gaat u dit oplossen? Het is een kwestie van tijd dat de 

loslatende coating opnieuw een gevaar voor het verkeer oplevert. Wanneer wordt dit 
gerepareerd en valt dit nog steeds onder de garantie?  

 
Antwoord op vraag 18: Zolang dit onder de garantie valt wordt dit zeker gerepareerd.  

 
Vraag 19. Ben u het met ondergetekende eens dat dit probleem inherent is aan panelen 

in het wegdek met het overrijden van (zwaar) verkeer? De reden dat dit concept uit de 
praktijk een flop is geworden. Zo nee, waarom niet?  

 
Antwoord op vraag 19: Nee, zoals eerder opgemerkt was het doel een brug te laten realiseren 

waarin door de markt innovaties konden worden toegepast. Innovaties zijn per definitie niet 
uitontwikkeld, maar zijn er om te kunnen door ontwikkelen, niet alleen voor werken in Hengelo 

maar ook in andere werken in den lande. 
 

 
Vraag 20.  Wat betreft het antwoord op mijn vraag 7. Nu blijkt dat alle lampen inclusief 

de bovenste delen vervangen moeten worden en volgens u zou er niets mis zijn met de 
kwaliteit? De installatie is dus afgekeurd wegens kwaliteitsproblemen. Ik neem aan dat 
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dit gebeurd is n.a.v. de oplevering. Dus bij deze nogmaals het verzoek op toezending van 
het opleveringsrapport met de daarbij gemaakt afspraken over de afgekeurde zaken.  

 
Antwoord op vraag 20: Er is geen sprake van dat de installatie is afgekeurd. Zoals eerder 

aangegeven betrof het een vervanging van de LED lampen vanwege een productiefout in de 
fabriek. Het betreft een probleem met de kleur van de hars bij oplevering. Het 

aanvaardingsdocument/ proces verbaal van oplevering treft u bijgaand aan in bijlage 1. 

 
 
Vraag 21. Wat betreft het antwoord op mijn vraag 8. U zegt dat de brug niet als doel had 

duurzaam en onderhoudsarm te zijn. Dit is in strijd met de eisen die gesteld zijn bij de 
aanbesteding. Hierin staat expliciet vermeld: Binnen budget: gebruik van duurzame en 

innovatieve oplossingen en beperken van onderhoudskosten en gebruik van laatste en 
nieuwe trends op gebied van energiebesparing en duurzaamheid. Graag uw reactie op de 

eisen uit de aanbesteding.  
 

Antwoord op vraag 21:  
Zoals aangegeven hebben wij de partijen geselecteerd door middel van een Europese 

aanbestedingsprocedure. Voor de uitvoering van de werkzaamheden is een Design en Construct 
contract opgesteld, waarmee de ontwerpwerkzaamheden en de uitvoering in handen van een 

aannemer worden gelegd. Het gunningscriterium was Economisch Meest Voordelige Inschrijving 
(EMVI).  

Om te bepalen welke aanbieding de economisch meest voordelige is zijn de inschrijvingen 
beoordeeld aan de hand van de gunningscriteria prijs en kwaliteit. Voor het subgunningscriterium 

prijs is een budgetplafond meegegeven. Het subgunningscriterium kwaliteit is opgebouwd uit een 
drietal criteria:  

1. De architectonische en esthetische kwaliteit van de Boekelosebrug 
Voor de beoordeling van de architectonische en esthetische kwaliteit van de Boekelosebrug 

moest de inschrijver passend binnen “Ruimtelijke kaders, Brug Hart van Zuid” een 
aanbiedingsontwerp van de Boekelosebrug indienen dat een duidelijk en volledig beeld 

geeft van wat er gerealiseerd wordt. 
2. Innovatie 

Aan de inschrijvers werd gevraagd om innovaties op te nemen in het aanbiedingsontwerp. 
Dit mochten zowel proces- als productinnovaties zijn die toegepast kunnen worden in het 

ontwerp, realisatie of beheer en onderhoud. De inschrijver werd gevraagd drie innovaties 
met de meeste meerwaarde in het aanbiedingsontwerp te omschrijven. 

3. Realisatietijd. 
Voor de ontsluiting van de stad is het belangrijk om de realisatieduur van het project 

vervangen Boekelosebrug en aanleg Laan Hart van Zuid (zuidzijde) zo kort mogelijk te 
houden. Ook in het kader van begeleidingskosten, algemene hinder en economische schade 

als gevolg van de werkzaamheden. Aan de inschrijvers werd gevraagd het aantal 
kalendermaanden aan te geven waarin ze het werk eerder willen opleveren dan de 

streefdatum van 1 juni 2019. 
 

 
Vraag 22. U beweert dat aangetoond is dat de panelen voldoende capaciteit kunnen 

leveren voor de energiebehoefte maar u heeft helemaal NIETS aangetoond. Alleen een 
theoretische berekeningen die v.w.b. de panelen veraf staan van de werkelijkheid. Op 

basis van vergelijkbare situaties is de opgewekte elektriciteit waarschijnlijk maximaal de 
helft van hetgeen de leverancier heeft berekend. Bent u het daarmee eens? Zo nee, 

waarom niet?  
 

Antwoord op vraag 22: Deze opmerking nemen wij voor kennisgeving aan. Wij hebben u via een 
eerdere raadsbrief de beschikbare informatie verstrekt.  
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Vraag 23. Wat betreft het antwoord op mijn vraag 9. De beste energiebesparing is het 

voorkomen van onnodig energieverbruik. In dit geval is gekozen voor een overbodige 
"kerstverlichting" schijnbaar voor de show. In feite is er ook nog sprake van ernstige 

lichtvervuiling. Ledlampen zijn geen innovatie meer maar een reeds jarenlang 
toegepaste techniek. Ook de zonnepalen zijn niet meer innovatief. Deze toepassen op 

een brug is niet innovatief maar inefficiënt, problematisch en kostbaar. Tijdens de 
ontwerpfase van de brug was dit al bekend. Bent u het met mij eens dat ter wille van de 

eis voor innovatieve oplossingen op een gekunsteld manier gezocht is naar oplossingen 

voor de bühne? Zo nee, waarom niet?  

 

Antwoord op vraag 23: Deze opmerking nemen wij voor kennisgeving aan. Naar onze mening 

hebben wij u hierover adequaat informatie verstrekt en we zijn het niet met u eens dat op een 
gekunstelde manier gezocht is naar oplossingen voor de bühne.  

 

 

Vraag 24. Zo ook de lage temperatuur poedercoating die CO2 zou besparen. Bij het 
ontwerp van de brugleuning is sprake van een enorme hoeveelheid materiaalverspilling 

door grote hoeveelheid buismateriaal waarbij onder de brug ook nog overbodige 
tussenpaaltjes zijn toegepast hetgeen niet eens de bedoeling was. Er is ook sprake van 

1.323 lasverbindingen van paaltje aan de dikke ronde buis. Kunt u aangeven hoeveel 
CO2 dit heeft veroorzaakt?  

Ik herinner u er ook aan dat er ook nog een verspilling van kilometers aan bedrading is. 
Het energieverlies van de drivers en bekabeling is 15% en het stand-by-vermogen van 

de drivers en besturing is maar liefst 85 Watt. Dus hoezo besparing? 
 

Antwoord op vraag 24: Deze opmerking nemen wij voor kennisgeving aan. Naar onze mening 
hebben wij u hierover nu de beschikbare informatie verstrekt, meer informatie hebben wij hierover 
niet beschikbaar. 

 

 

Vraag 25. De gemeente heeft een conflict gehad met de aannemer over de te late 

oplevering. Dit conflict is opgelost met naar ik aanneem een financiële regeling en 
garantie m.b.t. de afkeurde verlichting. Wat hield de financiële regeling in? Wie heeft 
wat betaald?  

 

Antwoord op vraag 25: De gemeente heeft inderdaad een verschil van inzicht met de aannemer 
over de te late oplevering van de nieuwe Boekelosebrug. Dit geschil ligt ter beoordeling voor bij de 
Raad van Arbitrage voor bouwgeschillen in Utrecht. Wij zijn in afwachting van een uitspraak.   

 

 

Vraag 26. Wat betreft het antwoord op mijn vraag 10. U timmert aan de weg met een 
energie neutrale brug maar dat was toch niet de bedoeling?  

 

Antwoord op vraag 26: Hiervoor verwijzen naar onze eerdere antwoordbrief. 

 
 

Vraag 27. Mijn vragen gingen niet over de primaire constructie van de brug. In hoeverre 
dit innovatief is kan ondergetekende niet beoordelen, daarvoor ontbreekt de specifieke 

kennis. Wel kan ondergetekende, na informatie bij specialisten, verzekeren dat de 
constructie van de leuning met Ledlampen en panelen in het wegdek zeker geen 

navolging zal krijgen. Iedere weldenkende techneut is ervan overtuigd dat je 

zonnepanelen zo functioneel mogelijk moet toepassen. Dus het liefst onder de ideale 
hellingshoek en zoveel mogelijk op het zuiden. Bent u het met deze redenering eens? Zo 

nee, waarom niet?  
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Antwoord op vraag 27: Wij zijn het niet eens met uw redenering en verwijzen u naar de 

beantwoording in onze vorige brief.  
 

 
Vraag 28. Wat betreft het antwoord op mijn vraag 11. U noemt de panelen in het wegdek 

innovatie. Ondergetekende noemt het experimenteel. Waarom zou je met 
gemeenschapsgeld voor experimentele oplossing kiezen waarvan al bewezen is dat het 

geen succes is. Graag uw reactie. Voor uw informatie onderstaande links uit juli en 
augustus 2019 welke u ook kunt raadplegen:  

https://www.globalconstructionreview.com/news/frances-solar-road-dream-may-be-
over-after-test-fa/  

https://www.popularmechanics.com/technology/infrastructure/a28720252/french-
solar-road-failure/?src=socialflowFBRAT  

https://www.cnet.com/roadshow/news/france-wattway-solar-road-failure/ 
 

Antwoord op vraag 28: Wij zijn het niet eens met uw redenering en verwijzen u naar de 
beantwoording in onze vorige brief.  

 
 

Vraag 29. Wat betreft het antwoord op mijn vraag 12. Hierbij gaat het niet over voor of 
tegenstanders van een bepaalde innovatie. Dat er verbeterpunten waren van de Wattway 

waren bekend? Wat waren dan die verbeterpunten en hoe zijn die opgelost? Het 
probleem zijn niet de panelen maar de toepassing in het wegdek. Dit is op geen enkele 
manier op te lossen.  

 

Antwoord op vraag 29: Zoals in onze vorige antwoordbrief aangegeven waren wij na aanbesteding 

– in de ontwerpfase van de aannemer - bekend met het feit dat er uit eerdere testvakken met 
Wattway verbeterpunten naar voren zijn gekomen. De verbeterpunten zijn verwerkt in het systeem 

dat nu op de brug is toegepast. Dit is ook door de aannemer aangegeven en gecommuniceerd 
tijdens het ontwerptraject. De informatie waarnaar u vraagt hebben wij niet beschikbaar.  

 

 

Vraag 30. Wat betreft het antwoord op mijn vraag 13. Er is volgens mij geen sprake van 

innovatie maar van een misvatting. U zegt dat de Wattway aan de verwachtingen voldoet 
zonder dat u weet wat er daadwerkelijk opgewekt is aan elektriciteit. Of bedoelt u dat de 

verwachting was dat het veel publiciteit zou opleveren? U ziet de zogenaamde 0 meting 
op de meterbrug niet als een misrekening. U heeft voor heel veel geld een installatie 

aangeschaft waar twee grote besturingkasten voor nodig zijn en waarvan u niet weet 
wat het daadwerkelijk opgeleverd heeft. De terugverdientijd is, volgens experts, vele 

malen langer dan de levensduur. U heeft mij veel informatie verschaft maar de lay-out 
van de Wattway installatie ontbreekt. Gelieve deze alsnog aan te leveren.  

 

Antwoord op vraag 30: Voor de lay out van de Wattway wordt verwezen naar het bijgevoegde 
document ontwerpnota UO Installaties. (bijlage 3) 

 

 

Vraag 31. Wat betreft het antwoord op mijn vraag 14. Het is duidelijk dat we het niet 

eens kunnen worden. Bent u bereid een onafhankelijk deskundige partij te vragen hierin 
te laten bemiddelen? U zegt dat de brug geen eigendom is van de gemeente maar van 

Rijkswaterstaat. Dus alle door mij naar voren gebrachte problematiek is de 
verantwoording van Rijkswaterstaat? Zoals reeds bij vraag 1 opgemerkt, wanneer heeft 

de overdracht dan plaatsgevonden? Hierbij nogmaals het verzoek om een overzicht te 
ontvangen van alle afspraken die bij de overdracht zijn gemaakt. Ook zou een grondig 

(onafhankelijk) onderzoek meer duidelijkheid kunnen brengen.  

https://www.globalconstructionreview.com/news/frances-solar-road-dream-may-be-over-after-test-fa/
https://www.globalconstructionreview.com/news/frances-solar-road-dream-may-be-over-after-test-fa/
https://www.popularmechanics.com/technology/infrastructure/a28720252/french-solar-road-failure/?src=socialflowFBRAT
https://www.popularmechanics.com/technology/infrastructure/a28720252/french-solar-road-failure/?src=socialflowFBRAT
https://www.cnet.com/roadshow/news/france-wattway-solar-road-failure/
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Antwoord op vraag 31: Nee, wij zien geen reden tot een bemiddeling door een onafhankelijk 

deskundige partij. Ten aanzien van uw vraag over de overdracht van de brug verwijzen wij u naar 
de beantwoording van vraag 3 en de daarbij behorende bijlage.  

 
Afsluitend: Het moge u duidelijk zijn dat de Boekelosebrug is aangelegd, opgeleverd en 

overgedragen en dat daarbij de destijds van toepassing zijnde voorschriften zijn gehanteerd.  
 

Wij vertrouwen er op dat uw vragen hiermee voldoende zijn beantwoord.  
 

 
 

 
Met vriendelijke groet, 

Burgemeester en wethouders van Hengelo, 
de secretaris,    de burgemeester, 

 
De heer J. Eshuis                                 De heer S.W.J.G Schelberg 



proces-verbaal van oplevering (UAV-GC)

project Boekelosebrug te Hengelo
opdrachtgever Gemeente Hengelo
projectcode 345176
referentie

status Verzoek tot aanvaarding
datum opmaak 31 mei 2019
bijlagen #1 – lijst gebreken

Behorende bij het werk zoals omschreven in contract met nummer 345176, Vervangen Boekelosebrug en
aanleg Laan Hart van Zuid (zuidzijde), gelegen in de gemeente Hengelo.

1. OMSCHRIJVING WERKGEDEELTE
Het gehele werk conform de Basisovereenkomst art. 2 behoudens zaken overeengekomen tussen partijen
krachtens WYZ-072 en WYZ-079.

2. OPNEMING EN GOEDKEURING
De visuele opneming van het werk zoals genoemd onder 1 en als bedoeld in paragraaf 24 van de UAV-GC
vond plaats op 17 mei 2019 in aanwezigheid van vertegenwoordigers van de opdrachtgever en opdrachtne-
mer.

De tijdens de keuring/opneming zijn de navolgende gebreken geconstateerd:

[Zie aangehechte bijlage]

De bovenstaande gebreken zijn kleine gebreken in de zin van paragraf 24 lid 7 van de UAV-GC. Deze kleine
gebreken zijn geen reden om dit onderdeel niet in gebruik te kunnen nemen.

De gebreken dienen zo spoedig mogelijk, uiterlijk op maandag 1 juli 2019 te zijn hersteld, met uitzondering
van het aanleveren van de gegevens DTB Kerngis (RWS) daar dit naar verwachting 20 juni 2019 aangeleverd
zal worden.

3. OPLEVERING
Behoudens voornoemde gebreken en acceptatie van het Opleverdossier en het Beheer- en onderhoudsplan
mag het bedoelde onderdeel van het werk als opgeleverd beschouwd worden.

4. GARANTIES
De garantietermijn conform eis W603 en Annex XV van het contract gaat in op 22 mei 2019.

datum naam handtekening
contractbeheerder 31-05-2019 R. Dwars

opdrachtnemer

opdrachtgever 31-05-2019 S. Elferdink b/a



nummer oplevering status omschrijving ingebracht door code omschrijving toelichting resultaat persoon datum gepland status opmerkingen
1 klein gebrek Gesloten restpunt 1. Haalkommen van de putdeksels vrij maken (van asfalt

ed) zie foto 317
Hommels M. (Martijn) 0594 actie Verwijderen asfalt uit haalkommen putdeksel Grefte, B.G.J. (Brian) 2019-05-15 4. uitgevoerd

2 klein gebrek Gesloten restpunt 2. Stenen en ribbeltegels in de rabatstrook op de brug
zijn slordig ingestraat. Opnieuw straten en strakker
tussen zagen; zie foto 311

Hommels M. (Martijn) 0595 actie herstel straatwerk ribbeltegels Grefte, B.G.J. (Brian) 4. uitgevoerd

3 klein gebrek Gesloten restpunt 3. Asfalt tpv fietspad noord-oostzijde brug herstellen tpv
sporen kraan oid;

Hommels M. (Martijn) 0596 actie navraag bij Anne Wim of herstel zinvol / mogelijk is Voorstel om niets aan te doen. Het kan alleen maar
slechter worden. (extra naden die kapot kunnen gaat.)
Kwaliteit is goed en gegarandeerd.

Grefte, B.G.J. (Brian) 4. uitgevoerd vlakheid voldoet niet

0598 actie check opmerking bij Brabotech / OA Flexibiliteit wordt in de loop van de tijd minder. Geen
probleem voor het vegen.

Oudshoorn, R.E. (Raymond) 4. uitgevoerd

0597 actie RLO reageert op vraag OG Ja deze blijft zo, flexigoot is c.f. ontwerp en ROK 10cm
breed. Wegdekbreedte is ruim voldoende -> optisch lijkt
de rand erger omdat deze recht is afgezaagd. T.a.v. de
flexibilieit: een flexigoot dient flexibel te zijn om de
waterdichtheid te garanderen (rekvermogen). Flexitgoten
mogen juist niet te hard zijn.

Lormans, R.A.A.M. (Rick) 4. uitgevoerd Aandachtspunt voor
gemeente. De
gootdiepte is dusdanig
diep dat deze niet
goed geveegd kan
worden

5 klein gebrek Openstaand restpunt 5. De sleutel die gebruikt wordt voor de
verlichtingsstokken op de brug moet ook in het bezit
komen van onze beheerders;

Hommels M. (Martijn) 0599 actie Betreft schroef-bitje voor de anti-diefstal schroeven
aanleveren bij beheerder Hengelo

Kroeze, S. (Sander) 1. niet uitgevoerd Nog niet ontvangen

0600 actie algemene opmerkingen. Reeds eerder gemeld bij OG dat
terp NTP / leeflaag materiaal uit depots Ketelmakerij
(gebiedseigen grond) verwerkt

Lormans, R.A.A.M. (Rick) 1. niet uitgevoerd Niet gesloten vwb de
gemeente. Nog te veel
puin in de bermen

0601 actie oppervlakkig / grof puin nogmaals in 1 laatste ronde
verwijderen

Grefte, B.G.J. (Brian) 4. uitgevoerd Niet gesloten vwb de
gemeente. Nog te veel
puin in de bermen

0602 actie Donkergroen verwijderen puin / grond Grefte, B.G.J. (Brian) 4. uitgevoerd Niet gesloten vwb de
gemeente. Nog te veel
puin in de bermen

0603 actie Stobben van de in 2e instantie verwijderde bomen (op
aanwijs / verzoek van Hengelo) worden niet verwijderd

Grefte, B.G.J. (Brian) 4. uitgevoerd waarom wordt dit niet
uitgevoerd

8 vraag Gesloten restpunt 8. Bomen watergeven! Hommels M. (Martijn) 0604 actie lopende actie, zit in contract Donker Groen Grefte, B.G.J. (Brian) 4. uitgevoerd
9 wens Openstaand restpunt 9. Op sommige delen hele harde grond (leemhoudend)

Hierop zal geen gras groeien. Losmaken met getande
bak en vervolgens bewerken met rotorkop-eg en
opnieuw inzaaien (wens)

Hommels M. (Martijn) 0605 actie Er zijn geen eisen gesteld aan de bewerkingen /
uitvoering van de bermen (of bermengrond) zoals nu
wordt gesteld. Er is gebruikt gemaakt van gebiedseigen
grond. Indien gewenst dan graag opdragen middels
Wijziging. DV zorgt dat er grasgroei mogelijk is / komt.

Grefte, B.G.J. (Brian) 1. niet uitgevoerd Spitfrezen is een
mogelijkheid om
grasgroei mogelijk te
maken.

0606 actie Betreft een wens / aanpassing van het ontwerp. ->
werkzaamheden uitvoeren met verrekening van kosten
via stelpost-lijst. Reageren naar OG

Lormans, R.A.A.M. (Rick) 2019-05-10 1. niet uitgevoerd

0607 actie opvragen meerwerkofferte bij Donker Groen Grefte, B.G.J. (Brian) 2019-05-10 1. niet uitgevoerd

0632 actie Verplaatsen van de bomen Grefte, B.G.J. (Brian) 2019-05-10 4. uitgevoerd

0609 actie Betreft een wens / aanpassing van het ontwerp. ->
werkzaamheden uitvoeren met verrekening van kosten
via stelpost-lijst. Reageren naar OG

Lormans, R.A.A.M. (Rick) 1. niet uitgevoerd

0610 actie opvragen meerwerkofferte bij Donker Groen Grefte, B.G.J. (Brian) 1. niet uitgevoerd

12 vraag Openstaand restpunt 12. Weinig kolken aan kant Boortorenweg.
Aandachtspunt om in de gaten te houden na een (flinke)
bui;

Hommels M. (Martijn) 0608 actie Betreft aandachtspunt. Werk is uitgevoerd c.f. ontwerp
en betreft een handhaving van de bestaande situatie.
Reactie richting OG mailen

Lormans, R.A.A.M. (Rick) 2019-05-10 1. niet uitgevoerd

13 wens Gesloten restpunt 13. Rondom de uitstroom kolken onder in het talud aan
de kant van de Strootbeek betonplaten plaatsen zodat
deze niet beschadigd worden tijdens maaien; Principe
zoals bij slok-ops in wadi’s

Hommels M. (Martijn) 0611 actie Reactie DV aan OG: Opmerking niet begrepen: detail spuwerkolk uitgevoerd
c.f. ontwerp -> rondom spuwerkolk zijn grasbetontegels
aangebracht. Indien dit aangepast dient te worden dat is
dit een aanvullende wens / eis. Onterecht restpunt.

Lormans, R.A.A.M. (Rick) 4. uitgevoerd Brian vraagt offerte op

14 klein gebrek Gesloten restpunt 14. Bermen afwerken op de goede hoogte. Op sommige
delen ligt de berm te laag ten opzichte van het trottoir;

Hommels M. (Martijn) 0612 actie Bermen worden nagelopen Grefte, B.G.J. (Brian) 2019-05-03 4. uitgevoerd niet uitgevoerd

0614 actie Herstellen (verrekening via regielijst) van straatwerk
tussen Breemarsweg - Ketelmakerij (reeds opgeleverd
werk) -> schade aan straatwerk door parkeren
werkverkeer TWW (realisatie kruising Breemarsweg)

Grefte, B.G.J. (Brian) 2019-05-17 1. niet uitgevoerd niet goed uitgevoerd

0613 actie Nalopen straatwerk van nog niet opgeleverd werk Grefte, B.G.J. (Brian) 2019-05-17 1. niet uitgevoerd niet goed uitgevoerd

16 vraag Gesloten restpunt 16. Bomen like niet in één lijn met de kant van het
trottoir staan; Klopt dit volgens het ontwerp?

Hommels M. (Martijn) 0615 actie Reactie DV aan OG: bomen zijn op vaste maat vanaf
trottoir geplaatst. Enkele bomen bij CTT zijn op aanwijs
van Rene Segerink aangepast in locatie tov ontwerp) .
Zie AFW-0161.

bomen zijn op vaste maat vanaf trottoir geplaatst. Enkele
bomen bij CTT zijn op aanwijs van Rene Segerink
aangepast in locatie tov ontwerp) . Zie AFW-0161.

Lormans, R.A.A.M. (Rick) 4. uitgevoerd

17 wens Gesloten restpunt 17. Rondom de loze mantelbuizen aan de zuid-oost kant
van de brug een stalen beschermframe plaatsen; zie foto
316 achtergrond (wens)

Hommels M. (Martijn) 0616 actie Betreft een wens / aanvullende eis. Afstemmen met
MHO of dit zo moet worden uitgevoerd (alternatief is
afzagen en onder de grond afdoppen + m.v. afwerken)

Alternatief is uitgevoerd Grefte, B.G.J. (Brian) 2019-05-10 4. uitgevoerd

18 klein gebrek Gesloten restpunt 18. Talud aan zuidoost kant niet stak afgewerkt; 0617 actie Talud CTT bijwerken door Donker Groen Grefte, B.G.J. (Brian) 2019-05-17 4. uitgevoerd niet uitgevoerd
19 wens Gesloten restpunt 19. In de berm aan de westkant van de Laan tussen de

Breemarsweg en de Wethouder Kampstraat staat
Japanse Duizendknoop. Bestrijden!

Hommels M. (Martijn) 0618 actie Verwijderen duizendknoop valt buiten verplichting DV,
dit deel van het werk is reeds opgeleverd (zie WYZ-069
en WYZ-072). Terrein is afgewerkt door nevenaannemer
geluidsmuur. Geen restpunt voor DV

Lormans, R.A.A.M. (Rick) 1. niet uitgevoerd meenemen in
offerteaanvraag
DonkerGroen?

20 vraag Gesloten restpunt 20. Gemeente gaat na hoe de hoge en steile taluds
moeten worden onderhouden.

Hommels M. (Martijn) 0619 actie geen actie / restpunt DV. Hommels M. (Martijn) 1. niet uitgevoerd

21 wens Openstaand restpunt 21. Gemeente gaat na of het wenselijk is dat de
putdeksels die nu zijn toegepast te vervangen voro open
waaier deksels (wens)

Hommels M. (Martijn) 0620 actie Betreft een wens / aanvullende eis. Geen restpunt DV Hommels M. (Martijn) 1. niet uitgevoerd

22 klein gebrek Gesloten restpunt Nalopen / herstellen taluds rondom landhoofden brug Grefte, B.G.J. (Brian) 0621 actie herstel / nalopen bermen rondom landhoofden na
gereed montage leuning / verlichting

Grefte, B.G.J. (Brian) 4. uitgevoerd

Gemeente Hengelo 0623 actie navraag / controle / check afwerkhoogte bij Maurer Kroeze, S. (Sander) 2019-05-15 1. niet uitgevoerd

Schuerink, M. (Martijn) 0622 actie controlemeting afwerkhoogte betofle Kroeze, S. (Sander) 2019-05-10 1. niet uitgevoerd Dit was niet de
opmerking. De
opmerking is dat de
voeg niet tenminste 2
mm onder het wegdek
is aangebracht. Eis is
dat dit wel zo is. Voeg
zit nu soms boven het
asfalt…

24 klein gebrek Openstaand restpunt Vervangen tijdelijke schroefbevestiging lichtpuntjes /
nachtverlichting

Kroeze, S. (Sander) 0624 actie controle of alle tijdelijke schroefjes zijn vervangen Kroeze, S. (Sander) 2019-05-17 1. niet uitgevoerd

0635 actie Hydrofoberen betonnen schampranden na schoonmaken Kroeze, S. (Sander) 2019-05-17 4. uitgevoerd

0634 actie Nalopen vervuiling van gietgoot op staalwerk. contact
met Brabotech

Grefte, B.G.J. (Brian) 2019-05-20 1. niet uitgevoerd

0625 actie reinigen / schoonmaakactie voor oplevering Kroeze, S. (Sander) 2019-05-17 4. uitgevoerd

26 wens Openstaand restpunt Wens Hengelo: aanpassen trottoirband nieuw (zakband)
op bestaand (zakband) bij bushalte Zuidzijde (of
dichtstraten tussenberm)

Hommels M. (Martijn) 0626 actie betreft een aanvullende wens Hengelo: afstemmen of
deze ingevuld dient te worden

Grefte, B.G.J. (Brian) 2019-05-10 1. niet uitgevoerd

27 klein gebrek Gesloten restpunt Lekvlek in asfaltdeklaag zuizijde LHvZ Schuerink, M. (Martijn) 0627 actie nagaan wat oorzaak is van de geconstateerde vlek en
overleg met asfaltcoördinator of herstel nodig is

Na overleg met asfaltdeskundige besloten niets te
herstellen -> vlek heeft zich al opgelost na regenbui

Grefte, B.G.J. (Brian) 2019-05-10 4. uitgevoerd veel diesellekkage op
de deklaag!

28 klein gebrek Openstaand restpunt Herstel bandensporen / schampschade op koker brug
(verwijderen bandensporen + herstel conservering)

Kroeze, S. (Sander) 0628 actie Verwijderen bandensporen + herstel coating indien
nodig

Kroeze, S. (Sander) 2019-05-17 1. niet uitgevoerd

29 klein gebrek Gesloten restpunt Scheepvaartbebording brug afstemmen 0629 actie afstemmen ontwerp / positie en afmetingen
scheepvaartbebordingen

K. Jansen van RWS geeft toestemming op plaatsing
naambord conform ontwerptekening.

Zilvold, M.H.A. (Mark) 4. uitgevoerd

30 klein gebrek Openstaand restpunt Aanbrengen afdichtingen tussen leuningsegmenten
(afschermen kokers)

Zilvold, M.H.A. (Mark) 0630 actie Proefstuk passen op koker leuningsegementen Kroeze, S. (Sander) 2019-05-10 1. niet uitgevoerd

31 klein gebrek Gesloten restpunt Aanbrengen gronddichte afdichting zijkant stootplaat /
landhoofd (tpv voegovergang)

Zilvold, M.H.A. (Mark) 0631 actie bestellen + aanbrengen rvs afdekplaatjes Kroeze, S. (Sander) 2019-05-17 4. uitgevoerd

32 klein gebrek Openstaand restpunt Vervangen verkleurde led-kopjes nachtverlichting /
leuning-ledjes

Zilvold, M.H.A. (Mark)

34 klein gebrek Openstaand restpunt Plaatsen documentatie scheepvaartinstallatie en
nachtverlichting in combi-kast + overhandigen
kastsleutels aan beheerder

Lormans, R.A.A.M. (Rick) 0633 actie Aanleveren en plaatsen documentatie E-installatie in
kast(deur) combi-kast

Actie ligt bij Sanberg 2019-05-24 1. niet uitgevoerd

35 wens Gesloten restpunt Afkitten van banden bushalte Hommels M. (Martijn) 0636 actie Op verzoek van Martijn Hommels aanbrengen kit tussen
banden bushalte. Mag verrekend worden met de
stelpost.

Grefte, B.G.J. (Brian) 2019-05-17 4. uitgevoerd

36 restpunt versmering  met dieselolie op deklaag Hommels M. (Martijn) 0637 reinigen ACO

37 restpunt meer korrels in de kast Wattway Hommels M. (Martijn) 0638

38 restpunt HDPE mastbescherning lichtmasten max 20 cm boven
maaiveld

Hommels M. (Martijn) 0639

39 klein gebrek Aanvullen bermen tegen asfalt aan. Nu is afwerking
soms nog onder de bovenkant van de onderlaag

Schuerink, M. (Martijn)

40 gebrek Er zitten op diverse plaatsen op de stalen liggers
roestvlekken. Dit is een conserveringsprobleem

Schuerink, M. (Martijn)

41 gebrek restpunt Aanbrengen component markering A. Bomers & M. Rijsman actie

Kroeze, S. (Sander)

23 vraag Openstaand restpunt Controle hoogte afwerking afstrooilaag betoflex
(voegovergang)

25 klein gebrek Openstaand restpunt Reinigen voor oplevering: reinigen dek (zaagwater) +
kolken + leuningen + schampranden / koker

11 wens Openstaand restpunt 11. Struiken aan de kant van de CCT terugsnoeien tot
ca. 1 meter hoog om zo de overige nieuw aangeplante
bomen een goede kant te geven om te groeien (wens)

Hommels M. (Martijn)

15 klein gebrek Openstaand restpunt 15. Klik bij tegels op sommige delen al verdwenen. Met
name in het deel tussen de Breemarsweg en de
Wethouder Kampstraat. Op deze plekken tegels ophalen;

Hommels M. (Martijn)

7 klein gebrek Gesloten restpunt 7. Talud aan zijde CTT is slordig afgewerkt. Overtollige
grond/puin weghalen en goed inzaaien; tevens oude
stobben beter/vlakker er uit halen; zie foto 315 en foto
313

Hommels M. (Martijn)

10 wens Gesloten restpunt 10. Laatste 2 bomen aan de kant van de CTT (onder de
eiken) verplaatsen. Deze 2 bomen hebben op deze plek
geen kant om te groeien (wens)

Hommels M. (Martijn)

4 klein gebrek Gesloten restpunt 4. Goot op brug langs kant asfalt nog erg flexibel en te
diep voor het vegen. Blijft deze zo? zie foto 312

Hommels M. (Martijn)

6 klein gebrek Gesloten restpunt 6. Puin verwijderen uit de groenstroken;
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Beheerovereenkomst met Zaaknummer 

31150159

BEHEEROVEREENKOMST 31150159 REGELENDE HET EIGENDOM, BEHEER EN 
ONDERHOUD VAN DE BOEKELOSEBRUG (BOEKELOSEWEG) OVER HET 
TWENTEKANAAL IN HENGELO (O).



Rijkswaterstaat
Ministerie van Infrastruauuren Waterstaat

BEHEEROVEREENKOMST 31150159 REGELENDE HET EIGENDOM, BEHEER EN 
ONDERHOUD VAN DE BOEKELOSEBRUG (BOEKELOSEWEG) OVER HET 
TWENTEKANAAL IN HENGELO (O).
Overeenkomst 
Straatnaam, locatie 
Kadastrale aanduiding 
Tekening

Zaaknummer De Staat 
Zaaknummer de Gemeente

BEHEEROVERENKOMST 31150159 
Boekelosweg, Hengelo, Overijssel 
HGL01.K.02257
362865-T001-DET-D01, d.d. 17-05-2019;
Zie bijlage 2
31150159
2393262

DE ONDERGETEKENDEN:

de Minister van Infrastructuur en Waterstaat, handelende als bestuursorgaan en als 
vertegenwoordiger van de Staat der Nederlanden, vertegenwoordigd door de directeur 
Netwerkmanagement van Rijkswaterstaat Oost-Nederland, de heer drs. ir. A.W. Valkhof, 
hierna te noemen: “De Staat",

EN

de gemeente Hengelo, de Gemeente Hengelo, te dezen krachtens artikel 171 lid 2 van de 
Gemeentewet vertegenwoordigd door haar projectwethouder gebiedsontwikkeling Hart van 
Zuid, drs. M.A. ten Heuw, handelende ter uitvoering van het besluit van het College van
Burgemeester en Wethouders van die gemeente d.d................... met nummer 2393262,
hierna te noemen: “de Gemeente”,

hierna gezamenlijk ook wel aangeduid als “partijen",

OVERWEGENDE DAT:
A. De Gemeente en De Staat op (22 juni 2016) een samenwerkingsovereenkomst (nr. 

2032252) hebben gesloten betreffende de overeenkomst voor het vervangen van de 
Boekelosebrug in Hengelo.

B. De Gemeente, de Boekelosebrug, na realisatie, zal opleveren aan de Staat.
C. De Staat na oplevering van de Boekelosebrug deze weer in eigendom overneemt.
D. De Gemeente wegbeheerder is van de Boekeloseweg op de Boekelosebrug in 

Hengelo.
E. Partijen afspraken wensen te maken over het beheer en onderhoud in de toekomst en 

de verdeling van de daarmee gemoeide kosten.
F. Partijen afspraken wensen te maken over het eigendom, beheer en onderhoud van de 

Boekelosebrug.
G. Partijen separaat afspraken maken over de overdracht van grond.
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ZIJN HET VOLGENDE OVEREENGEKOMEN: 

BEGRIPPENLIJST

Artikel 1. Begrippenlijst
a.

b.

c.

d.

e.

ƒ.
g-

Boekelosebrua: (nieuwe) ongelijkvloerse kruising van de Boekeloseweg over het 
Twentekanaal voor snel- en langzaam verkeer, gesitueerd te Hengelo, Overijssel; 
Beheer: systematisch plannen, budgetteren, voorbereiden en uitvoeren van 
activiteiten die erop gericht zijn een object blijvend zijn functie kan vervullen; 
Onderhoud: uitvoering van preventieve dan wel correctieve maatregelen, niet zijnde 
vernieuwing, om het object in goede staat té houden ofte brengen, bestaande uit 
dagelijks en constructief onderhoud;
Constructief onderhoud: alle (onderhouds)werkzaamheden voor zover deze er op 
gericht zijn de stabiliteit en valigheid van de constructie van de Boekelosebrug te 
waarborgen dan wel werkzaamheden die daarmee verband houden, waaronder 
begrepen: inspectie, toezicht, rapportages, conservering, herstelwerkzaamheden; 
Dagelijkse onderhoud: alle (overige) onderhoudswerkzaamheden, niet zijnde 
constructief onderhoud, waaronder begrepen: schoon, sneeuwvrij en begaanbaar 
houden, asfaltschade aan de deklaag, vorstschade, losse tegels, eet.; 
Overeenkomst: de onderhavige beheerovereenkomst;
Risico: schaden, onvenwacht bezwaarlijke uitvoering, bodemverontreiniging, 
moeilijkheden met aannemers, loon- en prijsschommelingen, meer en minder werk, 
.uitloop van buitendienststellingen, vertraging in planning, etc..

BEHEER EN INSTANDHOUDING

Artikel 2. Doel van deze overeenkomst
De Staat en de Gemeente regelen in deze overeenkomst het eigendom, beheer en
onderhoud van de Boekelosebrug over het Twentekanaal in Hengelo (O.).

Artikel 3. Eigendom, beheer en onderhoud van de Boekelosebrug
1. Het volle eigendom van de Boekelosebrug ligt bij De Staat.

2. De Gemeente is beheerder van de Boekeloseweg in Hengelo.

Artikel 4. Verplichtingen Gemeente
1. De Gemeente zal voor eigen rekening en risico (doen) zorg dragen voor dat deel van 

het constructief en dagelijks onderhoud van de Boekelosebrug zoals aangegeven in 
bijlage 2 'Demarcatielijst overzicht eigendom, beheer en onderhoud' van deze 
Overeenkomst.

2. Aanwijzingen door De Staat gegeven betreffende onvoldoende dagelijks en/of 
constructief onderhoud, als bedoeld in artikel 4 lid 1, moeten na instemming door de 
Gemeente, binnen een nader overeen te komen termijn door de Gemeente worden 
opgevolgd. Bij gebreke daarvan of in spoedeisende gevallen is De Staat bevoegd de 
nodige voorzieningen te treffen en herstellingen uit te voeren voor rekening en risico 
van de Gemeente.
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Artikel 5. Verplichtingen de Staat
1. De Staat zal voor eigen rekening en risico (doen) zorg dragen voor dat deel van het 

constructief en dagelijks onderhoud van de Boekelosebrug zoals aangegeven in 
bijlage 2 'Demarcatielijst overzicht eigendom, beheer en onderhoud' van deze 
Overeenkomst.

2. Aanwijzingen door Gemeente gegeven betreffende onvoldoende dagelijks en/of 
constructief onderhoud, als bedoeld in artikel 5 lid 1, moeten na instemming door de 
Staat, binnen een nader overeen te komen termijn door de Staat worden opgevolgd. 
Bij gebreke daarvan of in spoedeisende gevallen is de Gemeente bevoegd de nodige 
voorzieningen te treffen en herstellirigen uit te voeren voor rekening en risico van de 
Staat.

ALGEMEEN

Artikel 6. Bepaling met betrekking tot de stalen draagconstructie
1. Partijen voeren hun onderhoudstaken (vast onderhoud en inspecties) uit in 

overeenstemming met de richtlijnen van Rijkswaterstaat.
2. Indien bij tussentijdse inspectie blijkt dat de venwachte levensduur van het object niet 

gehaald wordt, komen de kosten ten laste van de partij die overeenkomstig de 
demarcatielijst voor het beheer en onderhoud de verantwoordelijkheid draagt. De 
levensduur wordt bepaald aan de hand van inspecties, berekeningen en onderzoeken 
conform de reguliere kaders en werkprocessen van RWS.

3. In afwijking van artikel 17, lid 2 van de samenwerkingsovereenkomst geldt het 
volgende. Indien bij tussentijdse inspectie blijkt dat de ontwerplevensduur van 100 jaar 
niet wordt gehaald met betrekking tot (a) de dragende stalen delen van de constructie 
en (b) de afwatering in het dek , worden de kosten van reparaties en vervanging 
daarvan in gelijke delen gedragen door de Gemeente en de Staat

Artikel 7. Werkzaamheden Gemeente en/ of De Staat
Alle werkzaamheden die van invloed zijn op constructieve aspecten van de Boekelosebrug
of de weg op de brug die de Gemeente of De Staat op basis van deze overeenkomst
verricht moeten vooraf tussen de partijen worden afgestemd.

Artikel 8. Aansprakelijkheid
1.

2.

Partijen doen bij deze afstand van alle aanspraken welke zij tegenover elkaar zou 
kunnen doen gelden, wegens schade door partijen geleden ten gevolge van de 
naleving van deze overeenkomst, behoudens opzet of grove schuld aan de zijde van 
partijen.

Partijen vrijwaren elkaar voor alle aanspraken van derden tot vergoeding van de 
schade, geleden ten gevolge van de naleving van deze overeenkomst behoudens 
opzet of grove schuld aan de zijde van partijen.

Artikel 9. Wijziging omstandigheden
1. Onvoorziene omstandigheden welke van dien aard zijn, dat de ongewijzigde

instandhouding van de onderhavige overeenkomst naar de maatstaven van 
redelijkheid en billijkheid niet kan worden verlangd, kunnen voor de partij die zich op
die om sta 
verzoek

paraaf De Staa\.B ....
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2. Alvorens zich tot de rechter te wenden, nodigt de in het eerste lid bedoelde partij de 
andere partij uit om met haar in overleg te treden over een oplossing van de gerezen 
problemen. Leidt dit overleg niet binnen drie maanden tot overeenstemming dan kan 
de in het eerste lid bedoelde partij zich alsnog tot de rechter wenden.

Artikel 10. Geschillenregeling
1. Op deze overeenkomst is het Nederlandse recht van toepassing.

2. Alle geschillen die uit deze overeenkomst mochten voortvloeien zullen ter beslechting 
worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Almelo.

3. Er is sprake van een geschil zodra een der partijen dit schriftelijk aan de andere partij 
meldt. Partijen dienen hierop in overleg met elkaar te treden teneinde te bezien of in 
der minne een oplossing voor dit geschil kan worden gevonden.

Artikel 11. Reeds getekende overeenkomsten
Voor zover daarvan niet wordt afgeweken, is de Overeenkomst voor het vervangen van de
Boekelosebrug, welke is gesloten tussen De Staat en Gemeente en getekend op 22 juni
2016 op de in deze overeenkomst bedoelde werkzaamheden van toepassing.

Artikel 12. Bijlagen
1. De bij deze overeenkomst behorende, door partijen gewaarmerkte bijlagen maken 

onlosmakelijk deel uit van deze overeenkomst.

2. In geval van tegenstrijdigheid tussen de bijlagen enerzijds en het gestelde in de 
Overeenkomst anderzijds prevaleert de overeenkomst.

Bijlagen
Bijlage 1: tekeningnummer 362865-T001-DET-D01, d.d. 27-05-2019.
Bijlage 2: demarcatielijst overzicht eigendom, beheer en onderhoud’ d.d. 18 juni 2019.

Aldus o
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Direc L
Rijk

en in tweevoud ondertekend, ,
|Vd.d.lV.ö3..-..W«7

Valkhof
srkmanagement van 

^rbtlat Oost-Nederland

H n
geloleente

/
D e
Pr udt

ldvan
Gern engelo

ibiedson^’kkeling Hart
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Demarcatielijst overzicht eigendom, beheer en onderhoud l9-jun-ig
BEHEEROVEREENKOMST 31150159 REGELENDE HET EIGENDOM. BEHEER EN ONDERHOUD VAN DE BOEKELOSEBRUG (BOEKELOSEWEG) OVER HET TWENTEKANAAL IN HENGELO (O).

In dit document worden de (grotendeels reeds bestaande) afspraken schriftelijk vastgelegd en zijn, voor zover nodig, verder uitgewerkt tussen de Gemeente en De Staat met betrekking tot het eigendom en onderhoud van de 
Boekelosebrug bij Hengelo (O.).
Boekelosebrug Eigendom Construcöof onderhoud Dagelijks onderhoud

Object (op de brug tussen de landhoofden) RWS
Gom.

Hengelo RWS
Gern.

Hengelo RWS
Gern.

Hengelo Opmerking
Verharding X
Verhardingsconstructie(schuimbeton) X

X'

Verhardingsconstructie (menggranulaat) X
X

X

Voetpaden X
X

Fietspaden X
X'
X*

X

X
X Let op raakvlakken Wattway. Aandacht voor vloelstofdichtheid.

X

X
X
X

Bebordinq&bebakening X X X
Hemelwaterafvoersysteem op de brug
Hemelwaterafvoersysteem / corrosie in de brug^

X

Markering
X*
X

X
X*
X*

X
X
X

X Twee keer per jaar (1 keer voor en keer na de winter)

X
Geleiderail X X X
Overqangsconstructies X X X
Wattway X
Nachtverlichting X

X
X

X
X Verlichting In de leuning inclusief bekabeling, B&O bij gemeente.

Landhoofden X X X
Fundering X X X
Randvoorziening X X X
stalen draagconstructie X X* X X
Leuning X X X Exclusief verlichting in de leuning (zie nachtverlichting)
Scheepvaartvoorzieningen X X X Inclusief bekabeling
Stroomkast (voedingskost)

X X X" X
** Dagelijks onderhoud compartimenten openbare verlichting en wattway 
door gemeente. Compartiment scheepvaartvoorzieningen door RWS.

Voegovergangen X X X Twee keer per jaar (1 keer voor en keer na de winter)
Openbare verlichting voor wegverkeer (staat niet op fysiek op de
brug. maar mogelijk wel binnen kadastrale grenzen)

X X X

Is geheel van masten, ophangconstructie, armaturen, bekabeling en 
bevestiging aan de brug, op de brug en in de onderdoorgang t.p.v, de 
landhoofden.

Mantelbuizen t.b.v. kabels en leidingen X X X
Groenvoorzieningen en taluds X X X
Overtg
Gladheidsbestrijding X
Esthetisch onderhoud brugconstructie

X
betreft alleen het verwijderen van kwetsende graffiti
brug wordt niet regulier schoongemaakt

Constructief onderhoud: alle (onderhouds)werkzaamheden voor zover deze er op gericht zijn de stabiliteit en veiligheid van de constructie van de Boekelosebrug te waarborgen dan wel werkzaamheden die daarmee verband 
houden, waaronder begrepen; inspectie, toezicht, rapportages, conservering, herstelwerkzaamheden.
•voetnoot: conform artikel 6 lid 3 uit de beheerovereenkomst is RWS de eerste verantwoordelijke en kosten kunnen eventueel gedeeld worden.

Dagelijks onderhoud: allejoverige) onderhoudswerkzaamheden, niet zijnde constmctief onderhoud, waaronder begrepen: schoon, sneeuwvrij en begaanbaar houden, asfaltschade aan de deklaag, vorstschade, losse tegels, eet,.
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1. Inleiding 
In opdracht van de gemeente Hengelo realiseert Dura Vermeer tussen de Breemarsweg en de 

Boortorenweg te Hengelo de nieuwe Boekelosebrug en de Laan Hart van Zuid. 

Het project “Vervangen van de Boekelosebrug en aanleg Laan Hart van Zuid (zuidzijde) te 

Hengelo” (in het vervolg: ‘Boekelosebrug’) omvat in hoofdlijnen het vervangen van de 

Boekelosebrug over het Twentekanaal en het aanleggen van de nieuwe Laan Hart van Zuid 

tussen de Breemarsweg en de Boortorenweg waarbij de Laan Hart van Zuid tevens een 

ontsluiting heeft op de Ketelmakerij.  

Deze ontwerpnota UO heeft betrekking op gehele project en verbind de volgende 

deelontwerpen: 
• LED-verlichting brugdek: 
• Wattway 

o Zonnepanelen brugdek 
o Bekabeling stalen dek en landhoofd 
o Installatie-kast (omvormers Wattway) 

• Scheepvaartverlichting 
• Combinatie-kast 

o RWS compartiment 
o Nachtverlichting compartiment 
o Hoofdaansluiting / meterkast compartiment 

1.1 Doel van de UO-fase 

In deze fase wordt het Definitief Ontwerp uitgewerkt tot een Uitvoeringsgereed Ontwerp (UO). 

Het doel van een UO is het vastleggen van het te realiseren (detail)ontwerp, zodanig dat deze 

voor de uitvoering eenduidig zijn. Het UO biedt voldoende informatie om de benodigde 

materialen te bestellen en de werkzaamheden te kunnen realiseren.  

Het resultaat van de UO-fase is een Ontwerpnota UO ondersteund met onderliggende 

documenten zoals (detail)berekeningen, memo’s en tekeningen. 
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1.2 Systeemomschrijving en onderdelen 

De nieuwe Boekelosebrug en de Laan Hart van Zuid maakt onderdeel uit van de herontwikkeling 

van het stadsdeel in Hengelo-Zuid (Hart van Zuid), het 2e stadshart aldus de gemeente. De 

Boekelosebrug stond al op de planning om te worden vervangen. De huidige Boekelosebrug kan 

met 2 rijbanen van elk 3 m breed de toenemende verkeersdrukte niet opvangen en is daarnaast 

nog maar  beperkt belastbaar en daarmee aan het einde van de levensduur bereikt. Het verkeer 

zal in de toekomst alleen nog maar meer toenemen met de ontwikkeling van het nieuwe 

binnenstedelijke gebied 'Hart van Zuid'. Het vervangen van de brug en de aanleg van de 'Laan 

Hart van Zuid' moet de bereikbaarheid van het gebied toekomstbestending maken. 

De scope van het Werk in hoofdzaak uit het ontwerpen, realiseren en overdragen van het 

Systeem zoals gedefinieerd / vastgelegd in de Vraagspecificatie deel 0, deel 1 en deel 2. 

Geometrisch is de scope van het Werk gedefinieerd in de Systeem- en werkgrenzen tekening 

“Laan Hart van Zuid” (bijlage V3.1 versie C).  

Figuur 1-1: Overzicht plangebied 
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1.3 Systeemonderdelen / Objectomschrijving 

Dura Vermeer volgt de objectenboom waarbij Dura Vermeer indien nodig een verdieping 

aanbrengt naar kritieke niveaus. De door Dura Vermeer verdiepte type-objectenboom is 

vastgelegd in document 4197001-00025. Deze ontwerpnota is van toepassing op de objecten 

zoals opgenomen in onderstaande tabel. 

Objectnummer Omschrijving (objectenboom OG) 

1 Boekelosebrug en LHvZ 

1.8 Installaties 

1.8.1 Wattway 

1.8.2 Nachtverlichting 

1.3  Boekelosebrug 

1.3.5 Scheepvaartvoorzieningen 

Tabel 1-1: Scope ontwerpnota UO Installaties

Deze weergave gaat tot het 2e niveau uit de objectenboom. Sommige objecten zijn nog verder 

onderverdeeld in componenten en elementen, zie hiervoor de aparte ontwerpnota’s. 
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2. Beschrijving van het Ontwerp 

2.1 Algemeeen 

De Boekelosebrug kent een specifiek kenmerkend ontwerp waarin een aantal innovaties zijn 

verwerk. Eén van de kenmerkende innovaties is de toepassing van zonnepanelen in het wegdek 

van het brugdek. Deze zonnepanelen zijn voorzien als invulling van de EMVI-belofte / innovatie 

m.b.t de “o-op-de-meter-brug”.  Middels de zonnepanelen wordt, op basis van een berekening 

vooraf, minimaal evenveel energie / stroom opgewekt als de nachtverlichting (led-verlichting 

leuningstijlen van het brugdek) gedurende een kalenderjaar verbruikt. De detaillering van de 

nachtverlichting is eveneens opgenomen in deze ontwerpnota. Daarnaast is de installatiekast / 

combi-kast waarin de verschillend systemen zijn opgenomen en worden aangestuurd onderdeel 

van deze ontwerpnota. 

In de volgende paragrafen is beschreven hoe de gemaakte ontwerpkeuzes zijn afgewogen en 

hoe het ontwerp is opgebouwd. 

2.2 Ontwerpkeuzes 

In deze paragraaf verantwoordt Dura Vermeer de ontwerpkeuzes die zijn gemaakt in het UO met 

de onderbouwing van de gemaakte keuze.   

In de UO-fase zijn onder meer de volgende elementen in beschouwing genomen: 

- Detaillering van de nachtverlichting 

- Detaillering / layout van de Wattway-installatie 

- Onderbouwing van de energieopwekking vs energieverbruik 

- Detaillering van de combi-kast 

- Detaillering van de scheepvaartoriëntatielamp 

2.3 Toelichting Nachtverlichting 

2.3.1 Functie nachtverlichting lichtpunten  
Kenmerkend voor het ontwerp van de Boekelosebrug is de verlichting in de leuningstijlen van de 
brug. Deze lichtpunten dienen als accentverlichting van de kenmerkende vormgeving van de 
brug. Op de kopjes van de leuningstijlen wordt een sfeerverlichting geïntegreerd op de top van 
de staaf en dit op elke tweede (“hoge”) stijl. De verlichting staat op de brug als kleine lucifers die 
de oneindige lijn van de Boekelosebrug ondersteunen. Over de gehele lengte van de leuning, 
rond en onder de brug, is deze ledverlichting voorzien, zodat ook ‘s nachts de nieuwe brug zich 
mooi aftekent voor de passanten op en onder de brug. 
De lichtopbrengst van de deze lichtbronnen is meegenomen in de lichtberekening als 
achtergrondverlichting maar zijn niet benodigd als functionele verlichting benodigd voor de 
verkeersveiligheid. De functionele verlichting wordt verzorgd door de lichtmasten aan 
weerszijden van de brug. 
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Figuur 2: artist impression nachtverlichting 

2.3.1 Detaillering lichtpunten  
De verlichtingselementen in de leuning zijn uitgevoerd door in de “hoge” leuningstijlen te 
voorzien van een puntverlichting. De led-modules zijn ingegoten in hars welke bevestigd zijn in 
de top van de stijlen. Ten aanzien van de vormgeving en detaillering zijn in overleg met de 
architect diverse proefstukken vervaardigd ten einde tot een definitieve keuze van de vorm en 
materialisering te komen. De uiteindelijke vorm van de lichttoppen bestaat uit een vierkante top 
van ca. 40x40x40mm3 welke op een demontabel bovenstuk van de leuningstijl van 120mm lang 
worden gegoten in hars waarin het led-elementje (waterdicht) is opgenomen incl. een kabel met 
stekkerverbinding welke wordt aangesloten op de in de leuningstijl / leuningsectie voorbereide 
bekabeling en drivers. Door deze uitvoering zijn de verlichtingselementen in de toekomst ook 
vervangbaar bij defecten of schades. 

Figuur 3: proefstuk verlichtingselement leuning 

2.3.1 Verlichtingsniveau irt scheepvaartverkeer 
De verlichting is dimbaar / regelbaar uitgevoerd in verband met de afstemming van de 
uiteindelijke verlichtingssterkte / verlichtingsniveau op de hinderbeleving door de scheepvaart. 
De led-modules zijn in vermogen regelbaar waarbij is uitgegaan van een lichtkleur van 4000K 
(beperkte afwijkingen zijn mogelijk door de matterende werking van de hars waarin deze zijn 
gegoten) en een wattage van 1,0 watt. Het vermogen is zowel naar boven [+] als beneden [-/-] 
regelbaar met een bereik van ca. 0,5 watt. Tijdens de testfase (SAT) zal in afstemming met de 
scheepvaart (vereniging Schuttevaer) het verlichtingsniveau worden ingeregeld.  In de combi-
kast is voorzien in een dimmerregeling welke, ook tijdens de gebruiksfase, kan worden ingesteld 
en aangepast.   
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Voor de aansturing van verlichting / lichtsterkte gedurende een dag-cyclus is uitgegaan van een 
dimregime. Dit dimregime is als volgt: 

• Inschakelmoment (schemerschakeling) tot 23:00 uur 100% 
• 23:00 uur tot 6:00 uur 70% 

2.3.1 Energieverbruik nachtverlichting 
Op basis van het principe van de “0-op-de-meter-brug” is het van belang om het totale vermogen 
van de nachtverlichting en het verbruik voor een kalenderjaar te bepalen. In de berekening van 
het jaarverbruik is uitgegaan van de volgende uitgangspunten: 

• Jaarlijks aantal branduren: 4100 uur 
• 662 led-elementen met een vermogen van; 

o 1,0 Watt (bij 100% dim-instelling)  
o 0,6 watt (bij 60% dim-instelling) 

• Verlies drivers, bekabeling 15% 
• Standby-vermogen drivers (60 Watt) en besturing (25 Watt) 

De berekening van het jaarlijks energieverbruik is bijgevoegd als bijlage 1 aan deze 
ontwerpnota. Het totaal jaarverbruik van de nachtverlichting bedraagt: 3142 kWuur. 
Dit is daarmee het minimaal op te wekken vermogen van de Wattway-installatie gedurende een 
jaarcyclus. De hiervoor bepaling voor het benodigde aantal wattway-panelen wordt nader 
toegelicht in paragraaf 2.6.3. 

2.3.1 Inspectie, vervangen en onderhoud aan de verlichting 
De verlichting in de leuning en zijn bekabeling, voeding en sturing zijn geïntegreerd in de 
elementen van de leuning, en toegankelijk vanop het brugdek. In het dragend buisprofiel worden 
toegangsluikjes voorzien tot de bekabeling per leuningsectie is er 1 driver aanwezig welke de 6 
led-elementen per leuningsectie aanstuurt. De led-elementen zijn vervangbaar uitgevoerd 
doordat het bovenste deel van de leuningstijl gedemonteerd kan worden, middels een anti-
vandalisme schroef aan de waterzijde van de brug, waarna het led-element als geheel 
vervangen kan worden. De bekabeling is middels een stekkerverbinding in de leuningstijl 
uitgevoerd waardoor uitwisseling eenvoudig kan plaatsvinden. De aansturing van de 
verlichtingsinstallatie zijn voorzien in de installatiekast voorzien op de aardebaan zuid (CTT 
zijde) waar ook de voeding / meteraansluiting en installatie van de 
scheepvaartoriëntatieverlichting zijn voorzien. 

Figuur 4: detail onderzijde draagbuis (tijdens montage) - toegang tot driver(s) nachtverlichting 
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2.3.2 Vandalismebestendigheid 

De verlichting van de leuning voldoet gezien de context en specifiek maatwerk aan IK8 en 

voldoet aan de volgende eigenschappen: 

- Steekweerstand van hars gegoten led-element 

- Bevestiging led-stijl op leuningstijl met vandalisme bestendige schroeven; 

2.4 Scheepvaartoriëntatie lamp 

Conform eis SE-0333 (ID 189) dient er een oriëntatielicht aan weerszijde van de Boekelosebrug 

te worden in het midden van de overspanning. Deze lampen dienen continu te branden. 

De lampen worden aan weerszijden van de brug aan de onderzijde van het middelste 

leuningelement van de hoofdoverspanning bevestigd met behulp van een speciaal aangepaste 

beugel. De lampen van het Type KH LX Ø300 voldoet voor scheepvaartklasse V c.f. richtlijn 

Scheepvaarttekens 2008). De lamp kent een nacht- en dagstand welke middels een 

astronomische klokschakeling is geregeld. In de combi-kast is eveneens een 

noodstroomvoorziening (accu) voorzien welke bij stroomuitval zorgt voor een overbrugging van 

de stroomloze periode).   

Figuur 6: productblad scheepvaartlamp 

2.4.1 Inspectie, vervangen en 

onderhoud aan de scheepvaartlamp 

De verlichting in de leuning en zijn bekabeling, voeding en sturing zijn geïntegreerd in de 

elementen van de leuning, en toegankelijk vanaf het brugdek. De lamp is voorzien van een led-

element waardoor een lange brandduur gegarandeerd is. De lamp kan vanaf het brugdek 

worden vervangen door het losmaken van de bevestigingsbeugel (vastgemaakt aan de 

draagbuis van de leuning) en het omhoog halen van de lamp aan de beugel over de leuning. Op 

deze manier kan de lamp eenvoudig worden vervangen en/of schoongemaakt zonder dat 

hiervoor aanvullende voorzieningen en/of hoogwerkers van onderaf of het water voor nodig zijn. 

De aansturing / controlling (omvormer) van de scheepvaartlamp is ondergebracht in een 

separaat compartiment (voorzien van RWS sleutel cilinder) van de combi-kast op de zuidelijke 

aanlanding (CTT zijde) zie verder hiervoor paragraaf 2.5 Toelichting installatie / combi-kast.  

Figuur 5: positionering scheepvaartlamp
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2.5 Toelichting installatie / combi-kast 

2.5.1 Functie combi-kast  
Ten behoeve van alle elektrotechnische aansluitingen en aansturing van de diverse installaties is 
een installatiekast voorzien. Deze kast is gepositioneerd berm op de zuidelijke aanlanding direct 
naast de installatiekast benodigd voor de Wattway. De Wattway-kast is bepalend voor de positie 
van de combi-kast omdat deze, in verband met het beperken van kabelverliezen, aan de 
zuidzijde van de brug is voorzien zo dicht mogelijk bij de brug. 
In de installatiekast zijn de volgende functies ondergebracht: 

• Hoofdaansluiting / meterkast t.b.v.: 
o Nachtverlichting 
o Teruglevering Wattway 
o Scheepvaartoriëntatielamp 

• Aansturing / controllers nachtverlichting 
• Aansturing / controllers scheepvaartoriëntatielamp 

2.5.2 Detaillering combi-kast  
De combi-kast is opgedeeld in 3 separate compartimenten, voor elke functie 1 separaat 
compartiment. De kast heeft een afmeting van 1800x1200x3500mm. 
Het ontwerp van de kast (incl. electrotechnische installatie van de hoofdaansluiting is bijgevoegd 
als bijlage aan deze ontwerpnota). 

Figuur 7: kastafmetingen en compartimentering 

2.5.1 Onderhoud combi-kast  
De kast wordt uitgevoerd met een fundatie t.b.v. voldoende standvastigheid in het talud en wordt 
aan de voorzijde voorzien van een tegelpad / verharding voor de bereikbaarheid voor 
onderhoud. De kast heeft afsluitbare kastdeuren waarbij er een cilinder voor RWS is voorzien 
voor het linker compartiment en een cilinder voor Hengelo voor de 2 rechter compartimenten.  

De binnenzijde van de kast is per compartiment voorzien van een hoofdgroep, waarmee de 
installatie spanningsloos kan worden gezet, en werklicht (met deurschakeling). In de kast zijn 
vervolgens de waterdichte “binnenkasten” opgenomen met de individuele installaties. 
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2.6 Toelichting Wattway 

2.6.1 Functie Wattway 

Eén van de drie in de Aanbieding van Dura Vermeer opgenomen innovaties betreft de 
zogenaamde “0-op-de-meter-brug” belofte. Deze innovatie bestaat uit het realiseren van 
zonnepanelen in de rijbaan op het brugdek. Deze zonnepanelen zijn een concept van Franse 
makelijk genaamd “Wattway” waarbij zonnepanelen direct op het asfalt van het wegdek worden 
gerealiseerd. Middels deze zonnepanelen wordt voldoende energie opgewekt om het jaarlijks 
energieverbruik van de nachtverlichting (verlichting in de leuningen van de brug) te 
compenseren.  

Het systeem bestaat uit zonnepanelen welke om het wegdek worden geplaatst en daarmee een 
nieuwe functie toevoegen aan de weg, in die zin wordt er gebruikt gemaakt van dubbel 
ruimtegebruik waarbij het asfaltoppervlak naast rijbaan ook een energiebron wordt. In dit 
hoofdstuk zal worden toegelicht hoe het systeem is opgebouwd en op welke manier invulling 
wordt gegeven aan de belofte uit de Aanbieding. In verband met het innovatieve karakter en de 
daaraan verbonden commercieel / concurrentie gevoelige informatie kan en zal niet op alle 
details van het systeem worden ingegaan. 

Figuur 8: referentie toepassing Wattway 

2.6.2 Systeembeschrijving en functionaliteit Wattway 

Het systeem Wattway bestaat uit de volgende systeemonderdelen: 
• Zonnepanelen 
• Bekabeling 
• Installatiekast 

Het meest in het oog springende onderdeel van het systeem zijn de zonnepanelen / PV-cellen 
welke de zonne-energie opvangen en omzetten in elektriciteit. 
De panelen worden direct op het asfalt (deklaag) aangebracht, het unieke aan het Wattway 
concept is dat de panelen zeer dun zijn waardoor dit mogelijk is terwijl ze toch zwaar belastbaar / 
berijdbaar zijn voor het wegverkeer. Dit komt doordat de panelen met een specifiek procedé 
worden behandeld waardoor een hoge belastbaarheid wordt gecombineerd met een voldoende 
transparantie en een goede stroefheid van het rijoppervlak.  
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Figuur 9: dikte Wattway-panelen 

De panelen zijn, vanwege de beste oriëntatie en schaduwarme locatie, voorzien op de rijbaan 
rijdende vanuit het centrum richting A35. De panelen worden tussen de middenstreep en zijkant 
rijbaan in 2 rijen gepositioneerd met in het midden tussen de 2 rijen panelen de kabelsleuf. Door 
deze layout loopt het rijspoor van de voertuigen over het midden van de panelen loopt. Dit 
verhoogd het comfort en veiligheid en zorgt ervoor dat de paneelranden en kabelaansluitingen 
zo min mogelijk belast worden.  

Figuur 10: Dwarsprofiel rijbaan brugdek tpv Wattway 

De Wattway-panelen worden onderling gekoppeld en bekabeld welke in de asfaltconstructie 
worden opgenomen. Hiertoe wordt een kabelsleuf in het asfalt gezaagd waarin de bekabeling en 
de aansluitingen op de panelen worden ondergebracht. Deze kabelsleuf wordt, nadat de kabels 
zijn aangelegd en getest, vervolgens gevuld met een mortel en een vulmassa waarmee de 
aansluitingen waterdicht worden afgeschermd. 
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Figuur 11: detail dwarsprofiel Wattway (rijbaan vanuit Hengelo Centrum richting Boortorenweg/A35) 

De bekabeling loopt vanuit het midden van de panelenrij naar de as van de weg (tussen de 
middenstrepen) waarna deze overgaat in de in het landhoofd opgenomen mantelbuizen. Via de 
mantelbuizen en de trekput in het fietspad op de zuidelijke aardebaan komen de kabels uit in de 
installatiekast waarin de laagspanning wordt omgezet in 220V (middels omvormers) en via de 
aansluiting op de meterkast (opgenomen in de combi-kast) wordt terug geleverd aan het net.  

2.6.3 Capaciteit Wattway 

Vanuit het principe van “0-op-de-meter” dient het Wattway-systeem gedurende een jaar 
gemiddeld genomen minimaal evenveel elektriciteit op te wekken als de nachtverlichting 
verbruikt. Zoals in paragraaf 2.3.1 Energieverbruik nachtverlichting toegelicht bedraagt het 
berekende elektriciteitsverbruik van de nachtverlichting 3142 kWuur. 
Dit houdt in dat dezelfde hoeveelheid stroom opgewekt dient te worden door Wattway.  
Hiervoor is een berekening opgesteld door de leverancier waarbij rekening is gehouden met de 
ligging van de panelen (ten opzichte van de evenaar), de doorlatendheid van de paneelcoating 
en de omgevingsschaduw en het gemiddeld aantal zonuren in  Nederland / Hengelo. Deze 
berekening is bijgevoegd als bijlage 2 van deze ontwerpnota. Op basis van deze berekening is 
het aantal panelen bepaald welke benodigd zijn om dit vermogen op te kunnen wekken.  
Om minimaal 3142 kWuur op te kunnen wekken zijn in totaal 36 panelen benodigd waarbij de 
verwachte opbrengst van deze 36 panelen 3515kWuur bedraagt. Daarmee is de opwekcapaciteit 
ruim voldoende om het energieverbruik van de nachtverlichting te compenseren om te spreken 
van het “0-op-de-meter” principe. 

2.6.4 Verkeers(veiligheids)aspecten Wattway 

Uiteraard geldt dat bij een innovatief concept als Wattway bekeken moet worden wat de impact 
is op het verkeersveilig gebruik en ervaring van de weggebruiker.  Sinds het moment van 
indiening van de inschrijving van Dura Vermeer met dit concept (eind 2017) en het daadwerkelijk 
moment van realiseren (medio Q2-2019) van Wattway binnen het project is er al op diverse 
locaties ervaring opgedaan in pilots. Hierbij zijn geen nadelige effecten en/of issues naar voren 
gekomen m.b.t. de verkeersveiligheid. Zo is de stroefheid van de panelen gewaarborgd door de 
stroeve paneelcoating en is doordat de rijbaanbreedte over de volledige breedte met panelen is 
voorzien  dat er sprake is van een afwijkend wegdekoppervlak over een eenduidige  breedte. 
Door de zeer beperkte dikte van de panelen en de randafwerking is het beperkte hoogteverschil 
ten opzichte van het asfalt amper merkbaar en is er ook geen sprake van een mogelijke bron 
voor extra geluidsoverlast als gevolg van het “aanrijden”  van de panelen. 
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Figuur 12: positie Wattway op rijbaan brugdek 

Figuur 13: detail positie Wattway rijbaan brugdek 

De exacte positie van de panelen op het brugdek zal i.r.t. het uitzagen van de kabelsleuven in 
een legplan / maatvoeringsplan worden uitgewerkt en vóór de werkzaamheden exact worden 
uitgezet op het asfalt. 

centrum 

A35 

Zie detail
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2.6.5 Inspectie en onderhoud van Wattway 

De Wattway-installatie behoeft in basis geen tot zeer weinig (dagelijks)onderhoud.  
Wel wordt geadviseerd om de panelen periodiek (minimaal 4 maal per jaar) te reinigen (d.m.v. 
wegdekreiniger of schoonspuiten) zodat het rendement  van de panelen gewaarborgd is. Het 
schoonmaakinterval is sterk afhankelijk van de vervuilingsgraad door het verkeer en het 
schoonrij- en schoonspoeleffect (regen) en de luchtvervuiling en kan als zodanig naar boven of 
beneden worden bijgesteld op basis van monitoring van vervuiling / rendement.  

In geval van schade aan de panelen dient direct / zo spoedig mogelijk contact te worden 
opgenomen met de leverancier zodat de schade hersteld kan worden en eventuele panelen 
vervangen kunnen worden. De panelen zijn dusdanig elektrisch geschakeld dat bij het uitvallen 
van 1 paneel om wat voor reden dan ook dat niet meteen het hele veld buiten gebruik raakt maar 
slechts een serie van 3. 

In verband met het schadevrij houden van de panelen is het zaak dat bij glad- en 
sneeuwbestrijding niet met een sneeuwploeg / sneeuwruimer over de panelen wordt geschoven.  
Geadviseerd wordt om het wegdek ter plaatse te borstelen/vegen en/of eerder preventief te 
strooien zodat zich geen sneeuw ophoopt.  
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Bijlage 1 – Berekening energieverbruik nachtverlichting brug 



Berekening Energie-verbruik Nachtverlichting Boekelosebrug Status: definitief

Vermogen "aan"

Aantal lampjes 662 tot 23u: 662 tussen 23-6

Wattage per lampje 1 Watt 100% 0,6 Watt 60%

Wattage hele systeem 662 397,2

Verlies 15% 15%

Wattage inclusief verlies 779 Watt 467 Watt

Aantal uren per dag 4,232877 uur 7 uur 11,23288 uur/dag

Aantal dagen per jaar 365 365

Wattage per jaar 1203282 Watt uur 1193936 Watt uur 4100 uur/jr

Wattage per jaar

Vermogen "stand-by"

Vermogen drivers (standby)

Vermogen besturing

Aantal dagen per jaar

Wattage per jaar

Wattage per jaar

Vermogen benodigd systeem

KW uur

3142 KW uur

Dimregime tussen 23-6u

2397 KW uur

60 Watt

25 Watt

365 dagen

744600 Watt uur

745
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Bijlage 2 – Berekening energieopwekcapaciteit Wattway 



Page 1/313/03/19PVSYST V6.52

Système couplé au réseau: Paramètres de simulation

PVsyst Licensed to  Speig (France)

Projet : Pays-Bas-Boekelo

Site géographique Utrecht Pays Pays-Bas

Situation Latitude 52.08° N Longitude 5.12° E
Temps défini comme Temps légal Fus. horaire TU Altitude 12 m

Albédo  0.20
Données météo: Utrecht PVGIS CM SAF, satellite 1998-2011 - Synthétique

Variante de simulation : Pays-Bas-Boekelo-36 dalles

Date de la simulation 13/03/19 à 08h55

Paramètres de simulation

Orientation plan capteurs Inclinaison 0° Azimut 0°

Modèles utilisés Transposition Perez Diffus Perez, Meteonorm

Horizon Pas d'horizon

Ombrages proches Sans ombrages

Caractéristiques du champ de capteurs
Module PV Si-mono Modèle Wattway-V2W28Q-BDBP3

Fabricant ColasCustom parameters definition
Nombre de modules PV En série 3 modules En parallèle 12 chaînes
Nombre total de modules PV Nbre modules 36 Puissance unitaire 115 Wc
Puissance globale du champ Nominale (STC) 4140 Wc Aux cond. de fonct. 3699 Wc (50°C)
Caractéristiques de fonct. du champ (50°C) U mpp 38 V I mpp 97 A
Surface totale Surface modules 34.7 m² Surface cellule 24.5 m²

Onduleur Modèle M 250-72-2LN
Fabricant EnphaseCustom parameters definition

Caractéristiques Tension de fonctionnement 22-48 V Puissance unitaire 0.250 kWac

Batterie d'onduleurs Nbre d'onduleurs 12 unités Puissance totale 3.0 kWac

Facteurs de perte du champ PV

Fact. de pertes thermiques Uc (const) 15.0 W/m²K Uv (vent) 0.0 W/m²K / m/s

Perte ohmique de câblage Rés. globale champ 10 mOhm Frac. pertes 2.3 % aux STC
Perte de qualité module Frac. pertes 2.5 %
Perte de "mismatch" modules Frac. pertes 1.0 % au MPP
Effet d'incidence, paramétrisation ASHRAE IAM = 1 - bo (1/cos i - 1) Param. bo 0.05

Facteurs de perte du système
Perte ohmique de câblage Conducteurs: 3x6.0 mm² 574 m Frac. pertes 4.5 % aux STC

Besoins de l'utilisateur : Charge illimitée (réseau)
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Système couplé au réseau: Résultats principaux

PVsyst Licensed to  Speig (France)

Projet : Pays-Bas-Boekelo

Variante de simulation : Pays-Bas-Boekelo-36 dalles

Principaux paramètres système Type de système Couplé au réseau
Orientation plan capteurs inclinaison 0° azimut 0°
Modules PV Modèle Wattway-V2W28Q-BDBP3 Pnom 115 Wc
Champ PV Nombre de modules 36 Pnom total 4140 Wc
Onduleur Modèle M 250-72-2LN Pnom 250 W ac
Batterie d'onduleurs Nombre d'unités 12.0 Pnom total 3000 W ac
Besoins de l'utilisateur Charge illimitée (réseau)

Principaux résultats de la simulation
Production du système Energie produite 3515 kWh/an Productible 849 kWh/kWc/an

Indice de performance (PR) 79.31 %
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Productions normalisées  (par kWp installé):  Puiss ance nominale 4140 Wc

Yf : Energie utile produite  (sortie onduleur)  2.33 kWh/kWp/jr
Ls : Perte système  (onduleur, ...)                 0.14 kWh/kWp/jr
Lc : Perte de collection (champ PV)              0.47 kWh/kWp/jr
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Indice de performance (PR)

PR : Indice de performance  (Yf/Yr) :  0.793

Pays-Bas-Boekelo-36 dalles

Bilans et résultats principaux

GlobHor T Amb GlobInc GlobEff EArray E_Grid EffArrR EffSys R

kWh/m² °C kWh/m² kWh/m² kWh kWh % %

Janvier 21.6 3.00 21.6 19.6 76.7 72.2 10.23 9.63

Février 36.4 3.20 36.4 33.8 133.2 126.0 10.54 9.97

Mars 83.4 5.60 83.4 78.8 304.2 287.6 10.50 9.93

Avril 130.5 9.40 130.5 124.5 463.2 437.0 10.22 9.64

Mai 155.6 13.10 155.6 149.0 538.2 507.1 9.96 9.38

Juin 162.3 15.80 162.3 155.6 554.9 522.9 9.84 9.28

Juillet 159.3 17.60 159.3 152.6 540.4 509.5 9.77 9.21

Août 131.4 17.40 131.4 125.6 450.1 424.8 9.86 9.31

Septembre 92.7 14.70 92.7 88.0 321.1 303.2 9.98 9.42

Octobre 55.8 11.10 55.8 52.2 197.7 187.1 10.20 9.65

Novembre 24.7 7.20 24.7 22.7 87.8 82.9 10.23 9.65

Décembre 16.6 3.49 16.6 14.9 57.8 54.2 10.04 9.40

Année 1070.4 10.17 1070.4 1017.4 3725.4 3514.5 10.02 9.46

Légendes: GlobHor Irradiation globale horizontale

T Amb Température ambiante

GlobInc Global incident plan capteurs

GlobEff Global "effectif", corr. pour IAM et ombrages

EArray Energie effective sortie champ

E_Grid Energie injectée dans le réseau

EffArrR Effic. Eout champ / surf. brute

EffSysR Effic. Eout système / surf. brute
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Système couplé au réseau: Diagramme des pertes

PVsyst Licensed to  Speig (France)

Projet : Pays-Bas-Boekelo

Variante de simulation : Pays-Bas-Boekelo-36 dalles

Principaux paramètres système Type de système Couplé au réseau
Orientation plan capteurs inclinaison 0° azimut 0°
Modules PV Modèle Wattway-V2W28Q-BDBP3 Pnom 115 Wc
Champ PV Nombre de modules 36 Pnom total 4140 Wc
Onduleur Modèle M 250-72-2LN Pnom 250 W ac
Batterie d'onduleurs Nombre d'unités 12.0 Pnom total 3000 W ac
Besoins de l'utilisateur Charge illimitée (réseau)

Diagramme des pertes sur l'année entière

Irradiation globale horizontale1070 kWh/m²

+0.0% Global incident plan capteurs

-5.0% Facteur d'IAM  sur global

Irradiance effective sur cellules1017 kWh/m² * 25 m² Cellules

efficacité aux STC = 16.90% Conversion PV

Energie champ nominale (selon effic. STC)4219 kWh

-2.0% Perte due au niveau d'irradiance

-5.6% Perte due à la température champ

-2.5% Perte pour qualité modules

-1.0% Perte du champ pour "mismatch"

-1.0% Pertes ohmiques de câblage

Energie champ, virtuelle au MPP3725 kWh

-4.2% Perte onduleur en opération (efficacité)

0.0% Perte onduleur, sur-puissance
0.0% Perte onduleur, seuil de puissance
0.0% Perte onduleur, sur-tension
0.0% Perte onduleur, seuil de tension

Energie à la sortie onduleur3570 kWh

-1.6% Pertes ohmiques AC

Energie injectée dans le réseau3515 kWh



Vervangen Boekelosebrug en aanleg Laan Hart van Zuid (zuidzijde). 

Ontwerpnota UO – Installaties

Pagina:

19/20

Bijlage 3 – Ontwerptekeningen installatie-kast 



:Pad:Datum:Door C:\Users\n.tenhagen\EPLAN\Data\Projecten\Hewlett-Packard Company\Dynniq:PlotkaderNtH

n.tenhagenRevisie 0.4

2

1

EXS

Blad

+

=

Projectnummer

Titelblad / voorblad

Project Number

Naam

Dynniq Nederland B.V.

OV-Meetverdeelkast Boekelosebrug

Klant

Project

NtH19-2-2019

22-1-2018

19-2-2019

Wijziging

Engineer

Vervaardigd

Versie

Status Panelshop/Field/Asbuilt :

Aangemaakt op

Gewijzigd op

Versie datum

Projectnummer
Tekening nummer

Klant
Projectnaam

22-1-2018

19-2-2019

Door

Door

Door

-
-

-
OV-Meetverdeelkast Boekelosebrug

n.tenhagen Hoogste paginanummer

Aantal pagina's

Versie

12

15

:

:

:

:
:

:
:

19-2-2019 n.tenhagen

:

:

:

:

:

: Revisie 0.4

Formuliernaam Hescon Titlepage - Dynniq

n.tenhagen

Basicweg 16
3821 BR Amersfoort
Nederland
Tel. +31 33 450 22 11
info@dynniq.com

Project

Leverancier

Arch. nummer
C-nummer

Projectnummer:
:

Data

C180395

Projectnummer : -
Naam : Dynniq Nederland B.V.

Status : Ter goedkeur

Hoofdkantoor



:Pad:Datum:Door C:\Users\n.tenhagen\EPLAN\Data\Projecten\Hewlett-Packard Company\Dynniq:PlotkaderNtH

n.tenhagenRevisie 0.4

4

2

EXS

Blad

+

=

Projectnummer

Inhoudsopgave

Project Number

Naam

Dynniq Nederland B.V.

OV-Meetverdeelkast Boekelosebrug

Klant

Project

NtH19-2-2019

22-1-2018

19-2-2019

1

Wijziging

Engineer

Vervaardigd

Versie

Status Panelshop/Field/Asbuilt :

Inhoudsopgave

Blad Beschrijving Wijzigingsdatum Engineer

Formuliernaam Promteg TOC

==HESCON+EXS/1 Titelblad / voorblad 19-2-2019 NtH

==HESCON+EXS/2 Inhoudsopgave 19-2-2019 NtH

==HESCON+EXS/4 Specificatie 12-2-2019 NtH

==HESCON+EXS/5 Project specificatie 12-2-2019 NtH

==HESCON+EXS/6 Schakelkast indentificatie label 12-2-2019 NtH

==HESCON+EXS/7 Schakelkast overzicht 14-2-2019 NtH

==HESCON+EXS/8 Schakelkast overzicht 19-2-2019 NtH

==HESCON+EXS/10 Hoofdstroom Enexis 19-2-2019 NtH

==HESCON+EXS/11 Hoofdstroom Enexis 19-2-2019 NtH

==HESCON+EXS/12 Service Enexis 19-2-2019 NtH

==HESCON+EXS&Terminal connection overview/1 Klemmenaansluitschema ==HESCON=EXS-0X0 19-2-2019 NtH

==HESCON+EXS&Terminal connection overview/2 Klemmenaansluitschema ==HESCON=EXS-0X1 19-2-2019 NtH

==HESCON+EXS&Terminal connection overview/3 Klemmenaansluitschema ==HESCON=EXS-0X5 19-2-2019 NtH

==HESCON+EXS&Partlist/1 Artikellijst 19-2-2019 NtH

==HESCON+EXS&Partlist overview/1 Artikellijst overzicht 19-2-2019 NtH



:Pad:Datum:Door C:\Users\n.tenhagen\EPLAN\Data\Projecten\Hewlett-Packard Company\Dynniq:PlotkaderNtH

n.tenhagenRevisie 0.4

5

4

EXS

Blad

+

=

Projectnummer

Specificatie

Project Number

Naam

Dynniq Nederland B.V.

OV-Meetverdeelkast Boekelosebrug

Klant

Project

NtH12-2-2019

22-1-2018

19-2-2019

2

Wijziging

Engineer

Vervaardigd

Versie

Status Panelshop/Field/Asbuilt :

PROJECT SPECIFICATIE:

Formuliernaam: DYN_PROJ.SPEC - 001

Draadkleur:

Hoofdstroom:

L1

L2

L3

N

PE / PE

Stuurstroom wisselspanning (>50)

Fase

Nul

Stuurstroom gelijkspanning (DC)

(+)

(-)

Noodstop

-Zwart

-Zwart

-Zwart

-Lichtblauw

-Geel / Groen

-Zwart / rood

-Donkerblauw

-Grijs

-Donkerblauw / wit

-Blauw / rood

Schakeldraad -Zwart / rood

Schakeldraad -Donkerblauw

Meetdraad

-VioletOverige /  vreemde spanning

Symboolcode verklaring:

Archiefnummer verklaring:

 P180123  T1 DR

* Status

5 Q

DR: Ontwerp
FA: Ter Goedkeuring
CF: As Built

1

Kolomnummer

Komponentcode

Bladnummer

Status*

Volgnummer

Archiefnummer

Fase

Nul

Schakeldraad

-Rood

-Rood

-Rood / wit

Stuurstroom wisselspanning (<50)

-Wit

Potentiaal vrij / externe spanning -Oranje
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Drukknop NO / NC

Draaischakelaar NO / NC

Contact NO / NC

Contact NO
Opkomvertraagd

Contact NC
Opkomvertraagd

Contact NO
Afvalvertraagd

Contact NC
Afvalvertraagd

Noodstop NC

Contact NO / NC
Thermisch

Sleutelschakelaar NO / NC

Thermostaat NO / NC

Drukschakelaar NO / NC

Niveauschakelaar NO / NC

Relais

Relais
Afvalvertraagd

Relais
Opkomvertraagd

Relais
Impuls

Amperemeter

Voltmeter

Bedrijfsurenteller

Stroomspoel

Motor

Signaallamp

Hoorn

Magneetventiel

Transformator

Gelijkspanning voeding

Aansluitklemmen

Zekeringen

Zekeringklem

Aardlekschakelaar
Aardlek beveiliging

Installatieautomaat
Kortsluit en overstroom
beveiliging

Spaartransformator

Hoofdschakelaar

Zekeringen
lastscheider

Diodemodule

Weerstand

Motorbeveiligings
schakelaar

Eindschakelaar
NO / NC
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A

V

h

3~
M
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Installatie instructies

1. Belangrijk
    Het is niet toegestaan deze schakelkast in gebruik te
    stellen voordat de machine of installatie waarin deze
    wordt geïntegreerd in overeenstemming is met de 
    bepalingen van de Machinerichtlijn. De installatie-instructies
    dienen voor installatie gelezen en opgevolgd te worden. 
    Installatie werkzaamheden dienen te worden uitgevoerd 
    door personen die op de hoogte zijn van de geldende
    normen.

2. Beschadigingen
    Na ontvangst dient u direct de schakelkast te controleren
    op eventuele beschadigingen. Indien de schakelkast is
    beschadigd, mag deze niet worden toegepast en dient 
    u de schade binnen 24 uur te melden.

3. Veiligheid
    Schakel altijd de voedingsspanning af voor installatie
    van de schakelkast , gedurende  werkzaamheden
    in de schakelkast of wijzigingen aan de bekabeling.
    De voedingsspanning mag pas worden ingeschakeld
    indien alle bedrading correct en conform het bijgeleverde
    schema is aangesloten, de deur of deksel gesloten
    is en de bekabeling geen beschadigingen vertoont.
    De aangesloten voedingsspanning dient overeen te
    komen met de waarde weergegeven in het schema.

4. Beschermingsgraad
    De beschermingsgraad van de schakelkast wordt
    weergegeven in het schema. De schakelkast mag
    echter nooit worden toegepast in een explosie gevaarlijke
    omgeving. Bij sterk wisselende klimatologische
    veranderingen bestaat er een kans op condensvorming
    in de schakelkast. Laat de schakelkast eerst goed drogen
    voordat de voedingsspanning wordt aangesloten.

5. Controle
    Na het voltooien van installatie-, onderhoud- of reparatie-
    werkzaamheden dient een vakbekwaam persoon
    controles uit te voeren en zich er van te overtuigen
    dat de schakelkast zich in een veilige toestand bevindt.
    Controleer regelmatig de afdichting en het sluitwerk van
    de schakelkast, deze dient onbeschadigd te zijn.
    Gebruik voor het schoonmaken van de behuizing
    geen schoonmaakmiddel op basis van alcohol of
    ammoniak.

6. Aansluiten
    Het afwerken van de bekabeling dient met uiterste
    nauwkeurigheid te gebeuren. Sluit alle aders zo kort
    mogelijk aan en gebruik bij samengestelde aders
    passende draadbussen. De aderisolatie dient tot aan
    de klem te reiken. Alle kabels dienen op een verantwoorde
    wijze op trekkracht ontlast te zijn.

7. Aansprakelijkheid
    Alle in deze documentatie vermelde gegevens zijn
    met de grootste zorg samengesteld. Desondanks
    kunnen wij geen aansprakelijkheid aanvaarden voor
    onvolkomenheden die in de documentatie voorkomen.

EXS
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Maaiveld

Kast gegevens

Merk

Type

Materiaal

Afm.

Kleur

IP

:

:

:

:

:

:

Vehacom

Special

RVS 2mm

1100x1800x350mm (HxBxD)

RAL 7021 Voorzien van anti-wildplak behandeling

IP44

Rechter zijaanzicht

350

Fundering 800mm Fundering 800mmFundering 800mm

11
00

1800

Front aanzicht

600 mm 600 mm 600 mm
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Front aanzicht

Deur
schak

Deur
schak

Deur
schak

VerlichtingVerlichtingVerlichting

SIEMENS

5SU1354

-12Q1-12EX1

M16

M16

C-rail

PE
 r

ai
l 

Rijkswaterstaat Gemeente Hengelo Enexis

Merk

Type

Materiaal

Afm.

Klasse

:

:

:

:

:

Spelssberg

Kunststof kast

440x 320 x 179 mm (HxBxD)

IP65

Kast gegevens A

GTA-340-tM16

C-rail

Vrije ruimte t.b.v
rijkswaterstaat

480X1000mm (BXH)

Vrije ruimte t.b.v
gemeente Hengelo

480X1000mm (BXH)

C

M32

Vrije ruimte t.b.v
Enexis

220X570mm (BXH)

M32

M16 M16 M16 M16

M32

SIEMENS
5SY60
MCB

-1
1F

3

SIEMENS
5SY60
MCB

-1
1F

4

SIEMENS
5SY60
MCB

-1
1F

6

SIEMENS
5SY60
MCB

-1
1F

8

M25

M25

M25M25M25

M25M25

=RWS-8MON

-10Q1

-12EH3 -12ES2

-0X0

-0X5

-12EH5-12EH8 -12ES4-12ES7

=GEM-8MON =EXS-8MON

-11Q8
-10F5

-11Q4-11Q1

-0X1
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PE rail

*Levering en montage door derden
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D
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0m

m
²

Aardpen

Klemmenstrook PE

M16

*Levering en montage door derden

2

1

4

3

6

5

-10Q1
63A

Hoofdschakelaar

7

8

Voeding 230/400V
50Hz. Teruglevering

WattWay

Voeding 230/400V
50Hz. TT stelsel

PEL3L1-10F5

VAL-SEC-T2-3S-350-FM

L2 1411N 12

12

11

14

Voeding
vanaf

Breemarsweg

L1 L2 L3 N

PE-10F1
Afzekering
onbekend

Hoofdzekeringen

-10A1

Wh

-10P1

10mm²

Voeding
WattWay 

L1 L2 L3 N

-10F3
Afzekering
onbekend

Hoofdzekeringen

-10A3

Wh

-10P3

-0X0 1 2 3 4 PE 5 6 7 8 PE

-PE -PE

-PE

10W1 10W3

L1 / 11.1

L2 / 11.1

L3 / 11.1

N / 11.1
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Groep 4 230VAC
t.b.v.

Rijkswaterstaat
(RWS)

Groep 1 230VAC
t.b.v. gemeente
Hengelo (GEM)

Groep 2 230VAC
t.b.v. gemeente
Hengelo (GEM)

Groep 3 230VAC
t.b.v. gemeente
Hengelo (GEM)

1

2

3

4

5

6

-11Q1
40A

Hoofdschakelaar

7 8 PE

-PE

=RWS+

1

2

3

4

5

6

-11Q8
40A

Hoofdschakelaar RWS

1

2

N

N.

-11F8
C 16A 

-0X1 1 PE

-PE

11W3

0X0 1

2

2 PE

1

2

N

N.

-11F3
C 16A 

1

2

N

N.

-11F4
C 16A 

BK BN GNYE

=GEM+

3 PE

-PE

4
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Materiaallijst

Benaming Pagina / pad Artikelnummer Aantal Omschrijving

* F
P
FP

Typenummer Fabrikant Leverancier
*

Ver.

=
=
=

Component levering door derden
Veld component levering door derden

Veld component

Formuliernaam Promteg Partlist

=EXS-12EH3 &/12.3 LED porch fixture 1 st LedLamp 113lm/W SMD5630 PromTeg Industries

=EXS-12ES2 &/12.2 SE.XCKP2110P16 1 st Eindschakelaar XCKP2110P16 Schneider Electric

=EXS-12EX1 &/12.1 PXC.2963310 1 Stück Contactdoos SD-D/SC Phoenix Contact

=EXS-10F5 &/10.5 PXC.2905340 1 Stück Overspanningsbeveiliging Type 2 VAL-SEC-T2-3S-350-FM Phoenix Contact

=EXS-11F3 &/11.3 SIE.5SY6016-7 1 st CIRCUIT BREAKER 6KA 1+N/1MW C16 5SY6016-7 Siemens AG

=EXS-11F4 &/11.4 SIE.5SY6016-7 1 st CIRCUIT BREAKER 6KA 1+N/1MW C16 5SY6016-7 Siemens AG

=EXS-11F6 &/11.6 SIE.5SY6016-7 1 st CIRCUIT BREAKER 6KA 1+N/1MW C16 5SY6016-7 Siemens AG

=EXS-11F8 &/11.8 SIE.5SY6016-7 1 st CIRCUIT BREAKER 6KA 1+N/1MW C16 5SY6016-7 Siemens AG

=EXS-8MON &/8 SPE.GTA 340-t 1 st Modulaire behuizing GTA 340-t Spelsberg

=EXS-8MON &/8 SPE.Flens GFL30 2 st Flens modulaire behuizing Flens GFL30 Spelsberg

=EXS-8MON &/8 SPE.Flens GFL40 2 st Flens modulaire behuizing Flens GFL40 Spelsberg

=EXS-8MON &/8 JAC.50.216 PA7035 7 st Wartelmoer M16x1,5 50.216 PA7035 Jacob Gmbh

=EXS-8MON &/8 JAC.50.616 PA7035 7 st Wartel M16x1,5 50.616 PA7035 Jacob Gmbh

=EXS-8MON &/8 JAC.50.232 PA7035 4 st Wartelmoer M32x1,5 50.232 PA7035 Jacob Gmbh

=EXS-8MON &/8 JAC.50.632 PA7035 4 st Wartel M32x1,5 50.632 PA7035 Jacob Gmbh

=EXS-8MON &/8 RIT.4946000 1 st. PS C-rail 30/15 L=955 v 1000B PS.4946000 Rittal

=EXS-8MON &/8 RIT.7097260 4 DK Kabelklem 26-30mm DK.7097260 Rittal

=EXS-10Q1 &/10.1 HAG.HAB406 HFD 4P 63A 1 st Hoofdschakelaar 63A 4P M1 HAB406 HFD 4P 63A Hager

=EXS-10Q1 &/10.1 HAG.HZC112 1 st Verleng-as HA HI200mm M1-M2 HZC112 Hager

=EXS-10Q1 &/10.1 HAG.HZC010 1 st Draaibed. lastsch. HA M1-M2 HZC010 Hager

=EXS-11Q1 &/11.1 HAG.HAB304 HFD 3P 40A 1 st Hoofdschakelaar 40A 3P M1 HAB304 HFD 3P 40A Hager

=EXS-11Q4 &/11.4 HAG.HAB404 HFD 4P 40A 1

=EXS-11Q8 &/11.8 HAG.HAB304 HFD 3P 40A 1 st Hoofdschakelaar 40A 3P M1 HAB304 HFD 3P 40A Hager

=EXS-12Q1 &/12.1 SIE.5SU1354-6KK16 1 st RCBO elm 5SU1354-6KK16 Siemens AG

=EXS-0X0 &/10 WIE.Z5.522.8553.0 2 st Eindklem 9708 / 2 S 35 Wieland

=EXS-0X0 &/10 WAGO.2010-1391 1 Afsluit- en tussenplaat 2010-1391 Wago

=EXS-0X0 &/10.1;&/10.3;&/10.4 WAGO.2010-1301 6 Stück 3-draads doorgangsklem 2010-1301 Wago

=EXS-0X0 &/10.1;&/10.4 WAGO.2010-1304 2 Stück 3-draads doorgangsklem 2010-1304 Wago

=EXS-0X0 &/10.2;&/10.4 WAGO.2010-1307 2 Stück 3-draads aardklem 2010-1307 Wago

=EXS-0X1 &/11 WIE.Z5.522.8553.0 2 st Eindklem 9708 / 2 S 35 Wieland

=EXS-0X1 &/11 WAGO.2010-1391 1 Stück Afsluit- en tussenplaat 2010-1391 Wago

=EXS-0X1 &/11.3...&/11.6;&/11.8 WAGO.2010-1301 7 3-draads doorgangsklem 2010-1301 Wago

=EXS-0X1 &/11.4...&/11.6;&/11.9 WAGO.2010-1307 4 Stück 3-draads aardklem 2010-1307 Wago

=EXS-0X1 &/11.8 WAGO.2010-1304 1 3-draads doorgangsklem 2010-1304 Wago

=EXS-0X5 &/12 WIE.Z5.522.8553.0 2 st Eindklem 9708 / 2 S 35 Wieland

=EXS-0X5 &/12 WAGO.2004-1391 1 Afsluit- en tussenplaat 2004-1391 Wago

=EXS-0X5 &/12.2;&/12.4;&/12.5;&/12.7 WAGO.2004-1301 6 Stück 3-draads doorgangsklem 2004-1301 Wago

=EXS-0X5 &/12.4;&/12.6;&/12.9 WAGO.2004-1304 3 Stück 3-draads doorgangsklem 2004-1304 Wago

=GEM-12EH5 &/12.5 LED porch fixture 1 st LedLamp 113lm/W SMD5630 PromTeg Industries

=GEM-12ES4 &/12.4 SE.XCKP2110P16 1 st Eindschakelaar XCKP2110P16 Schneider Electric

st.

Stück

Stück

Stück

Stück

st Hoofdschakelaar 40A 4P M1 HAB404 HFD 4P 40A Hager

=RWS-12EH8 &/12.8 LED porch fixture 1 st LedLamp 113lm/W SMD5630 PromTeg Industries

=RWS-12ES7 &/12.7 SE.XCKP2110P16 1 st Eindschakelaar XCKP2110P16 Schneider Electric

KL20162801
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Bestellijst

Nr. Bestelnummer: Aantal:

OV-Meetverdeelkast Boekelosebrug

Eenheid: Omschrijving: Typenummer:

Projectnummer

Fabrikant: Artikelnummer:

19-2-2019

Formuliernaam Promteg partlist overview

SMD5630 3 st LedLamp 113lm/W SMD5630 PromTeg Industries LED porch fixture

XCKP2110P16 3 st Eindschakelaar XCKP2110P16 Schneider Electric SE.XCKP2110P16

2963310 1 Stück Contactdoos SD-D/SC Phoenix Contact PXC.2963310

2905340 1 Stück Overspanningsbeveiliging Type 2 VAL-SEC-T2-3S-350-FM Phoenix Contact PXC.2905340

5SY6016-7 4 st CIRCUIT BREAKER 6KA 1+N/1MW C16 5SY6016-7 Siemens AG SIE.5SY6016-7

01534001 1 st Modulaire behuizing GTA 340-t Spelsberg SPE.GTA 340-t

07230001 2 st Flens modulaire behuizing Flens GFL30 Spelsberg SPE.Flens GFL30

07240001 2 st Flens modulaire behuizing Flens GFL40 Spelsberg SPE.Flens GFL40

10104075 7 Wartelmoer M16x1,5 50.216 PA7035 Jacob Gmbh JAC.50.216 PA7035

10104083 7 st Wartel M16x1,5 50.616 PA7035 Jacob Gmbh JAC.50.616 PA7035

10104078 4 st Wartelmoer M32x1,5 50.232 PA7035 Jacob Gmbh JAC.50.232 PA7035

10104086 4 st Wartel M32x1,5 50.632 PA7035 Jacob Gmbh JAC.50.632 PA7035

4946000 1 st. PS C-rail 30/15 L=955 v 1000B PS.4946000 Rittal RIT.4946000

7097260 4 st. DK Kabelklem 26-30mm DK.7097260 Rittal RIT.7097260

10057866 1 st Hoofdschakelaar 63A 4P M1 HAB406 HFD 4P 63A Hager HAG.HAB406 HFD 4P 63A

10057887 1 st Verleng-as HA HI200mm M1-M2 HZC112 Hager HAG.HZC112

10057883 1 st Draaibed. lastsch. HA M1-M2 HZC010 Hager HAG.HZC010

10057863 2 st Hoofdschakelaar 40A 3P M1 HAB304 HFD 3P 40A Hager HAG.HAB304 HFD 3P 40A

10057867 1 st Hoofdschakelaar 40A 4P M1 HAB404 HFD 4P 40A Hager HAG.HAB404 HFD 4P 40A

5SU1354-6KK16 1 st RCBO elm 5SU1354-6KK16 Siemens AG SIE.5SU1354-6KK16

6 WIE.Z5.522.8553.0

10096886 2 Stück Afsluit- en tussenplaat 2010-1391 Wago WAGO.2010-1391

10096882 13 Stück 3-draads doorgangsklem 2010-1301 Wago WAGO.2010-1301

10096884 3 3-draads doorgangsklem 2010-1304 Wago WAGO.2010-1304

10096885 6 3-draads aardklem 2010-1307 Wago WAGO.2010-1307

10096730 1 Stück Afsluit- en tussenplaat 2004-1391 Wago WAGO.2004-1391

10096723 6 Stück 3-draads doorgangsklem 2004-1301 Wago WAGO.2004-1301

st

Stück

Stück

Z5.522.8553.0 st Eindklem 9708 / 2 S 35 Wieland

10096726 3 Stück 3-draads doorgangsklem 2004-1304 Wago WAGO.2004-1304
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