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Inleiding
IFD-bouw van bruggen vormt een van de eerste initiatieven die bijdragen aan de doelstelling en
ambitie van het programma ‘Stroomversnelling bruggen’ van de Bouwcampus. Het idee is
gevormd naar aanleiding van de circulaire ambities van de provincie Noord-Holland ook waar te
maken voor haar infrastructurele werken. Na gesprekken met kennisinstituten, waaronder Prof.
Joop Halman (universiteit Twente) en Prof. Henk de Vries (Erasmus Universiteit Rotterdam) bleek
IFD een zeer haalbare optie. In principe is IFD voor alle infrastructurele bouwwerken mogelijk.
Gegeven de diversiteit van onderdelen is gekozen om als eerste de haalbaarheid bij beweegbare
bruggen te onderzoeken.
Op de bouwcampus hebben bouwbedrijven, ingenieursbureaus,
opdrachtgevers en bruggenbouwers gezamenlijk,
in een viertal
ateliers, het principe, de technische invulling en het proces geschetst.
Parallel daaraan is door het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB)
een MKBA studie uitgevoerd. Daarnaast
zijn er vele bilaterale
gesprekken gevoerd. Het principe is verkondigd op symposia als
Infratrech, Bruggendag, Stroomversnelling bruggen, Samenslimmer en
WOW dag. Naar aanleiding van de uitkomst van het EIB-rapport is een
persbericht uitgegaan en zijn er artikelen verschenen de in de Cobouw
(9-11) en het Noord-Hollands dagblad (11-11)
De management samenvatting van de EIB rapportage is als bijlage I bij
dit document gevoegd. Uit het rapport van het EIB blijkt dat er met IFD-bouw maatschappelijke
voordelen te behalen zijn als op grotere schaal prefabricage, standaardisatie en aanpasbaar
bouwen wordt toegepast. Niet alleen kan tot 15% worden bespaard op de levensduurkosten van
bruggen (bouw en onderhoud), ook de bouwtijd en de verkeershinder kunnen sterk worden
beperkt. Bovendien vallen de CO2-emissies lager uit in vergelijking met de bestaande werkwijzen.
Dit is niet alleen interessant voor opdrachtgevers, het biedt ook voor de opdrachtnemers kansen!
IFD-bouwen:
IFD staat voor Industrieel, Flexibel, Demontabel. Ofwel werken met gestandaardiseerde
bouwstenen die fabrieksmatig zijn geproduceerd, precies in elkaar passen, snel aangebracht
kunnen worden én geschikt zijn voor hergebruik. Door het definiëren en standaardiseren van
(brug)elementen kunnen we beweegbare bruggen circulair ontwerpen en tegelijkertijd beter,
sneller én efficiënter, bouwen en onderhouden én met veel minder hinder voor de omgeving.
Uiteraard met behoud van de unieke verschijningsvormen die past bij de locatie en functionaliteit
van de bruggen
Specifiek voor het standaardiseren van bruggen staat IFD ook voor het definieren van de
Interface, Functie en Dimensie: De Interface is de koppeling of het raakvlak tussen verschillende
elementen (lego-nopjes). De Functie geeft aan wat het element doet of de combinatie van de
onderdelen. De Dimensie van het element geeft aan welke maatvoering of stramienmaat
gehanteerd moet worden.
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Historie Bouwcampus ateliers
De aftrap van de stroomversnelling bruggen vond plaats naar
aanleiding van de innovatietafels vanuit de ministeries. In 2017 hebben
er een viertal ateliers plaatsgevonden op de Bouwcampus in Delft. De
Bouwcampus biedt een neutrale ontmoetingsplek waar opdrachtgevers,
opdrachtnemers en kennisinstellingen samen kunnen komen voor het
creëren van innovatieve oplossingen. Vanwege de onafhankelijke en
open rol van de Bouwcampus is dit de ideale omgeving om te werken
aan het vraagstuk van IFD. Katja Oostendorp en Egon Jansen zijn
vanuit de bouwcampus nauw betrokken geweest bij het begeleiden van
de werkateliers. Het eerst atelier was om IFD generiek vorm te geven.
De vraag die we hier neerlegden was; welke onderdelen van een
beweegbare brug lenen zich voor standaardisatie? Al snel ontstond
hier een tweedeling met aan de ene kant de techniek en aan de andere
kant het proces. Deze tweedeling heeft hierna centraal gestaan tijdens
de opvolgende werkateliers. Beide onderwerpen hebben gediend voor
het vormgeven van de uit te werken onderdelen (techniek) en voor het
invullen van het proces. De tweede vond plaats in juni in Zwolle tijdens
de stroomversnelling bruggen bijeenkomst waarbij een breder publiek
werd aangesproken en de eerste resultaten van het EIB onderzoek
werden gepresenteerd.
Het derde atelier vond plaats in de zomer van 2017 en heeft de
technische invulling vormgegeven. Hier hebben we thema’s bepaald die
dienen als startpunt voor het formuleren van de NTA. Hierin zijn
quickwins opgenomen en ook onderdelen die op de langere termijn
uitvoerbaar zijn. Tenslotte ging het laatste atelier in op het proces. Dit
atelier heeft vooral gediend om overeenstemming te vinden in onze
ambities en de daarbij behorende kaders.
Hierbij de link naar de verslagen van de 4 werkateliers.
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Context Uitdaging = beweegbare bruggen
IFD voor infrastructuur kan toegepast worden op elk infrastructureel bouwwerk zoals bruggen,
viaducten, voet/fietsbruggen, voet/fietstunnels, verkeerstunnels en waterbouwkundige
kunstwerken zoals sluizen en stuwen. De keuze is gevallen op kunstwerken die de meeste baat
lijken te hebben van IFD.
Zo is er voor vaste bruggen en viaducten al een behoorlijke standaardisatie op gang gekomen
door de opbouw uit prefab liggers. Voor voet/fietsbruggen zijn er ook al catalogi met modulaire
brugelementen, maar deze voet/fietstunnels bestaan uit een beperkt aantal elementen, waardoor
het te behalen voordeel wellicht gering is. Voor de verkeerstunnels en waterbouwkundige
kunstwerken lijkt de markt vooralsnog klein. De Beweegbare bruggen hebben een
verscheidenheid aan onderdelen, en hebben een behoorlijke afzetmarkt (ook op korte termijn
door de vervangingsopgave). Dit terwijl de deskundigheid bij de opdrachtgevers (veelal de
Overheid) gering of versnipperd is. De andere bouwwerken kunnen nog zeker een impuls krijgen
met het IFD principe; zeker om het ook circulair te krijgen. Dit kan eventueel na de beweegbare
bruggen worden opgepakt.

Ambitie
Met IFD bouwen zijn per belanghebbende partij ambities bepaald. Deze zijn opgehaald aan de
hand van het onderzoek van het EIB en uit de verschillende werkateliers. Tussen de markt en
overheid zijn verschillende maar ook gezamenlijke ambities. Dit hoeft niet voor problemen te
zorgen zolang ieders belang gerespecteerd wordt.
Overheid

Markt

Gezamenlijk









Doorstroming
o Kwaliteit
o Bouwtijd
o Minder hinder
Onderhoud
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Efficiëntie
o Directe kosten
o Faalkosten
o Tijd
o Bouw
o Onderhoud
o Sloop
Imago



Duurzaamheid
o Circulair
o C02 reductie
Kennisopbouw

Kaders en denkrichtingen
Kaders
Bij het vormgeven van de standaard zijn in de werkateliers kaders bepaald die dienen als harde
eis:








NEN/NTA
o De te formuleren standaard wordt vastgelegd in een NTA. De NTA wordt
voorgeschreven bij de uitvraag door de opdrachtgever.
Vormvrijheid van onderdelen blijft bestaan
Markt bepaald standaard
o De markt bepaalt de standaard (NTA). De markt beschikt over de juiste kennis om
de standaard te bepalen. De opdrachtgever/eigenaar is onderdeel van de markt en
levert daarin input vanuit het aspect beheer en onderhoud
Grote afzet
o Vanuit de overheid zijn er toezeggingen gedaan om vanaf heden de NTA
onderdeel te laten uitmaken van de uitvraag.
Breed gedragen
o De te bepalen norm moet breed gedragen worden zodat alle belanghebbende
partijen zich hierin vinden. Het NTA proces voorziet hierin.
Nieuwbouw en renovatie projecten
o Nieuwbouw staat centraal bij het formuleren van de standaard voor beweegbare
bruggen. Dit zijn compleet nieuwe bruggen maar ook bij renovatie projecten
kunnen nieuwe onderdelen uit deze standaard bestaan.

Denkrichtingen
Naast de harde eisen zijn er bepaalde denkrichtingen mogelijk voor het formuleren van de
standaard. Hierin kunnen keuzes gemaakt worden of er is nog behoefte aan verder onderzoek:
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Beproefde technieken
o Bij het formuleren van de NTA moet rekening worden gehouden dat er alleen
gebruik word gemaakt van beproefde technieken.
Langere tijd houdbaar
o Bij het formuleren van de NTA moet rekening worden gehouden met nieuwe
ontwikkelingen in de markt. De norm moet hierop kunnen inspelen zodat het voor
een langere periode toegepast kan worden.
Inkoopbaar
o De te formuleren norm moet passen binnen de regelgeving rondom
aanbestedingseisen.
Begin met kritische onderdelen, zowel qua maakbaarheid, efficiency als onderhoud
Quickwins
o Starten met quickwins, vervolgens grotere onderdelen

Partijen
IFD-bouwen vraagt om een andere samenwerkingsvorm. In de huidige situatie geeft de
opdrachtgever een functionele uitvraag aan de markt die hier zelf een invulling aan kan geven. De
overheid toetst alleen of het ontwerp voldoet aan de eisen. Het gevolg van deze
aanbestedingsvorm is dat er een grote verscheidenheid ontstaat tussen bruggen met hoge bouw
en onderhoudskosten tot gevolg.
Bij het vormgeven van IFD-bouwen is er bewust gekozen om in co-creatie dit principe vorm te
geven. In samenwerking met andere wegbeheerders, ingenieursbureaus, bruggenbouwers en
bouwbedrijven bepalen we gezamenlijk het proces en hebben we hetzelfde resultaat voor ogen.
Iedere partij zit hier vanuit zijn eigen expertise en brengt de kennis mee voor het onderwerp. In
deze samenwerkingsvorm zijn verschillende partijen het dialoog met elkaar aangegaan met een
breedgedragen proces tot gevolg. Dit is noodzakelijk voor het laten slagen van IFD-bouwen (zie
bijlage II).
Baten voor partijen
De baten voor de partijen staan verwoord in de tabel in de paragraaf “ambitie”. Het lijkt er op dat
de voordelen voor de opdrachtgever het grootst zijn. IFD maakt het sneller en beter, hierdoor is
er voor de weggebruiker minder hinder te verwachten. De voordelen voor de bouwbedrijven
liggen vooral in de efficiëntie; het ontwerp, het productieproces en de bouw krijgt een grotere
mate van automatisering, waardoor in ieder geval verwacht wordt dat de faalkosten zullen
afnemen. Tenslotte, is de maatschappij is ook een grote winnaar. Er is een grote kans op
circulariteit en daarmee beperking van het grondstoffen gebruik. Tevens neemt de C02 uitstoot
af.
Deelnemende marktpartijen zullen een voorsprong hebben in de techniek en zich onderscheiden
van de anderen. In EMVI zullen zij een voordeel hebben in duurzaamheid en kwaliteit terwijl de
winstmarge bij de marktpartijen groter zal zijn en met een grotere zekerheid (kleinere spreiding).
Meer specifiek: staalconstructie bedrijven kunnen automatiseren en daardoor kosten besparen.
De Ingenieursbureaus en bouwbedrijven kunnen zich toeleggen op het ontwerp en assemblage en
hiermee kosten besparen
Voorzien proces
In co-creatie hebben we gezamenlijk de ambitie en kaders bepaald tijdens de werkateliers. Het is
hierna aan de belanghebbende partijen om de NTA te bepalen. In onderstaande tabel staat de
tijdsindeling weergegeven tot het formuleren van een NTA en het voorziene proces er na. Er zijn
toezeggingen gedaan vanuit Provincie Noord-Holland en Provincie Overijssel om de NTA deel te
laten uitmaken van de uitvraag. Bij het toepassen van de NTA is te verwachten dat andere
overheden volgen. Zo is er een Rijksbrede ambitie uitgesproken met daarin het doel om de
economie in Nederland in 2050 volledig circulair te maken. IFD-bouwen sluit hier goed op aan.
datum
Juni-okt 2017
Nov 2017
Dec 2017
Dec 2017
Feb 2018
Mrt 2018
Q2 2018
2018
2018-2025
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Processtappen
Werkateliers (afgerond)
Aanmelden voor werkgroep, stuurgroep of commissie
Sluiting aanmeldperiode NTA
Startbijeenkomst
Concept versie NTA
Beoordeling NTA door commissie
NTA gereed
Toepassen NTA in Noord-Holland en Overijssel
NTA breder uitrollen in Nederland

Organisatie
Bij het formuleren van de NTA is de NEN betrokken in de rol van procesbegeleider. De kennis
wordt aangeleverd vanuit de belanghebbende partijen. Om tot een NTA te komen zijn er
verschillende rollen weggelegd voor de belanghebbende partijen. De werkgroepen richten zich op
één of meerdere thema’s. Hierin zitten investerende partijen met kennis over het onderwerp. De
stuurgroep is een samenstelling van deelnemers vanuit de werkgroepen. Hierin zitten partijen
met verschillende expertises. De commissie dient ter controle van de opgestelde NTA. Deelname
aan de commissie is open en toegankelijk voor iedere belanghebbende partij. In bijlage III van dit
document zijn alle deelnemende partijen tot nu toe weergegeven.
Werkgroep

Stuurgroep

Commissie











Investerende partijen

Overheid
Bruggenbouwer
Bouwbedrijf
Ingenieursbureau

Werkgroep
stakeholders

Op aanvraag is er een voorbeeld NTA beschikbaar. Hier dient vertrouwelijk mee omgegaan te
worden.
Werkgroep thema’s
In de werkateliers zijn in totaal vijf thema’s bepaald waar IFD bouwen op toegepast kan worden.
Het is per werkgroep vrij om te bepalen welke onderdelen uitgewerkt worden en of er nog
aanvullingen wenselijk zijn.
Bewegingswerk

Staal civiel

Beton civiel


















Bewegingswerk
Aandrijving
Hoofddraaipunt
Draaipunt

Balans
Ballast
Hameitoren
Voegovergang
Val

Waterweg meubilair

Brug meubilair









Remmingswerk
Geleidenwerken

Fundering
Oplegging
Kelder
Pijler
Landhoofd

Geleiderail (stramien)
Leuning (stramien)
Verlichting
Afsluitboom

Uit de ateliers is ook de brede wens naar voren gekomen om ook het aanbestedingsproces “a la
lego” te kunnen vormgeven. Het idee daarbij is dat dit in samenwerking met CROW wordt
vormgegeven. De CROW werkt al aan een “contractenbuffet” de partijen in het atelier zouden
hierbij hun input kunnen geven.
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Kosten
De voorziene kosten voor het schrijven van de NTA zijn weergegeven in onderstaande tabel.

Facilitering door NEN
Projectleiding
Rapporteurs werkgroepen (schrijvers van de NTA)
werkgroepen
Commissie
Kick-off
“groene versie”
Eind
Stuurgroep
Communicatie
Totaal

k€
35
20
5 * 15

Uren

Aantal werkgroepen met 40
uur pp
3 maal 4 uur per partij.

20
150

3 maal 4 uur pp
80

Financiering
Voor deelname aan de NEN-commissie wordt een vergoeding gevraagd van €1000,-. Deze
vergoeding is bedoeld als kleine bijdrage ter zekerstelling van de commitment. Uitgezonderd
voor de vergoeding zijn de actieve deelnemers aan het proces in zowel de werkgroep en
stuurgroep.
De financiering van de kosten worden door PNH gewaarborgd.
De uren worden gezien als in-kind bijdrage van de deelnemende partijen.

Voorkennis
Daar er geen directe relatie is tussen de werkgroep voor de NTA en het project Cruquiusbrug of
enig ander project is er geen sprake van voorkennis die schadelijk is voor partijen en/of de
mogelijke projecten waar IFD wordt toegepast. Onderstaand de argumenten daarvoor.
1. Het tot stand brengen van een NTA dient een algemeen belang en geen project specifiek
belang er wordt dus niet projectinhoudelijk kennis gedeeld door aanbestedende diensten met
marktpartijen maar algemene kennis;
2. de gehele markt wordt uitgenodigd door NEN om een bijdrage te leveren aan de NTA en alle
informatie met betrekking tot de NTA zal openbaar beschikbaar gesteld worden;
3. in het geval van provincie Noord-Holland geldt dat in het eerste project waar zij IFD wil
toepassen zij hier vroegtijdig aandacht aan zal besteden in marktconsultaties om zo alle
geïnteresseerde partijen de mogelijkheid te bieden kennis op te doen.
Gedurende het proces om te komen tot de NTA zal Inkoop aangehaakt blijven om mogelijke
risico’s in beeld te krijgen en houden en eventueel beheersmaatregelen te treffen. Contact
persoon: Edith Brandt brandte@noord-holland.nl
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Bijlage
Bijlage I;

Conclusie EIB op hoofdlijnen

Bijlage II;

Betrokken partijen

Bijlage III;

Deelnemende partijen formuleren NTA
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Bijlage II; Betrokken partijen
Naam
Katja Oostendorp
Paul Groot
Jaco Reusink
Jaap van Lier
Harm Wattel
Gerhard Nijenhuis
Pieter van Lierop
Niels Kuipers
Jack Kazimier
Arnoud Muizer
Frank Nieuwenhuizen
Paul Waarts
Jan van Asten
Marcel Willemse
Edith Brandt
Marco Hofman
Eef Uiterwijk
Bob van Soest
Pjotr Mak
Henrie van Buuren
Jan Blonk
Maurice van Heesch
Dennis Gubbels

Organisatie
Bouwcampus
EIB
Gemeente Rotterdam
Heijmans
Hillebrand
IPV Delft
IV-infra
Jansson Bridging
Movares
NEN
Ooms
Provincie Noord-Holland
Provincie Noord-Holland
Provincie Noord-Holland
Provincie Noord-Holland
Provincie Noord-Holland
Provincie Overijssel
Sweco
Volkerrail
Volkerrail
Wagemaker
Wagemaker
Wagemaker

Bijlage III; Deelnemende partijen formuleren NTA
Commissie



Alle leden vanuit stuurgroep
Alle leden vanuit werkgroepen

Stuurgroep







Leon Klerks (Movares)
Frank Nieuwenhuizen (Ooms)
Jan Blonk (Wagemaker)
Paul Waarts (PNH)
Gerhard Nijenhuis (IPV-Delft)
Henri van Buuren (Volkerrail)

Bewegingswerk

Staal civiel

Beton civiel
















Anton van het Klooster (Movares)
Pieter van Lierop (IV-infra)
Frank van de Vosse (PNH)
Harm Wattel (Hillebrand)
Gerhard Nijenhuis (IPV-Delft)
Niels Kuipers (Janson Bridging)

Vaarweg meubilair

Brug Meubilair


Overige aanmeldingen








Herman Kraaij (Vialis)
John Kerkhoff (Janson Bridging)
Martijn van der Velde (Engie)
Andre Pieterson (Strukton)
Robbert de Ridder (Spie)
Wouter Boekhold (VHBinfra)
Erik Bockstael (Provincie Overijssel)

Bert Hesselink (Movares)
Pieter van Lierop (IV-infra)
Harm Wattel (Hillebrand)
Gerhard Nijenhuis (IPV-Delft)
Niels Kuipers (Janson Bridging)

Lambert Vlieg



Maurice van Heesch
(Wagemaker)
Marcel Willemse (PNH)

