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prijs. Vrijwel al onze voorstellen zijn 
opgenomen in het Voorlopig Ontwerp. 
Omdat het een project van nationaal belang 
was, zijn we uitgebreid getoetst door experts 
vanuit de universiteit van Santiago. Van 
werktuigbouwkundigen tot aardbevings
deskundigen: het kennisniveau was hoog. 
Maar, ze vonden het lastig om al die kennis te 
verbinden tot één werkend systeem. Daar lag 
vooral onze meerwaarde.”
In de loop van 2018 is het Voorlopig Ontwerp 
opgesteld. Dit was meteen ook het laatste 
wapenfeit. Van Gelder: “In de loop van 2018 
werd een nieuwe regering geïnstalleerd en 
hiermee ook een nieuw ambtelijk apparaat. 
De nieuwe regering had een andere visie op 
het herstel. Dit betekende voor ons dat het 
contract werd ontbonden. Ontzettend 
jammer. We hebben echt een hoogwaardige 
oplossing ontwikkeld. Dit hadden we graag 
tot uitvoering gebracht.”

Van Gelder volgt het nieuws rondom de  
Cau Caubrug nog altijd op de voet. 
“Inmiddels ligt er een herstelplan klaar, 
echter de aanbesteding schijnt niet goed van 
de grond te komen.” Wellicht wordt, met 
nieuwe verkiezingen in zicht, het oude plan 
weer uit de la gehaald. Van Gelder: “Dat zou 
mooi zijn. Chili is in de basis een goed 
georganiseerd land dat over hoogwaardige 
kennis beschikt. Dat hun allereerste 
beweegbare brug zo mislukte, is wrang.  
Dit land verdient echt beter.” 
■

één woord. Dat moet je van tevoren wel even 
weten!” 
Naast technische uitdagingen, lag er een 
uitdaging in het overbruggen van 
cultuurverschillen. “In Nederland werken we 
ontzettend gestructureerd. Je haalt eisen op, 
zet ze om naar ontwerpvarianten, 
discussieert met elkaar en maakt keuzes. In 
Chili werkt het anders. Er is meer hiërarchie: 
als ontwerpleider word je niet geacht om in 
discussie te gaan met de opdrachtgever. Daar 
heb je de projectmanager voor. Samenwerken 
betekent in Chili ook dat je de tijd voor elkaar 
neemt. Met elkaar lunchen en dineren is 
belangrijk. Iets samen bouwen is meer dan 
efficiënt je lijstjes afwerken.” 
Chili is een goed georganiseerd land dat over 
zeer hoogwaardige kennis beschikt.
Uiteraard waren er technische verschillen met 
Nederland. Van Gelder: “Wij kregen te maken 
met een constructie die de zwaarste 
aardbevingen moest kunnen doorstaan. Maar 
aan negen op de Schaal van Richter, hoef je in 
Nederland nooit te rekenen. Daarnaast werk 
je aan een beweegbare brug die qua omvang 
geen gelijke kent. Dit was technisch gezien 
een flinke uitdaging: denk alleen al aan de 
keuze voor het juiste bewegingswerk. Daar 
hebben we tot op ministerieel niveau overleg 
over gevoerd. En je hebt natuurlijk te maken 
met andere wet en regelgeving.” 

WAARDERING EN RESPECT
Er was veel waardering van de Chilenen voor 
de kennis die de Nederlanders meebrachten. 
Van Gelder: “Mensen stelden onze ideeën op 

CAU CAUBRUG
Terug naar die brug over de rivier de Cau Cau. 
Wat een symbool van nationale trots moest 
worden, werd een teleurstelling. Van Gelder: 
“Bij de oplevering deden zich technische 
problemen voor. Door een verkeerde 
krachtenverdeling begaf het 
bewegingsmechanisme het bij de eerste test. 
Beide brugdelen bleven daarna openstaan.”
Door alle negatieve mediaaandacht, werd 
het herstel van de brug topprioriteit voor de 
Chileense overheid. De uitvraag voor een 
herstelplan van het Ministery of Public Works 
(MPO) belandde in 2017 via een omweg bij 
Antea Group. “Wij schreven ons samen met 
het Chileense ingenieursbureau LEN & 
Asociados in en wonnen prompt de 
aanbesteding. Eind december kregen wij de 
opdracht voor het Voorlopig Ontwerp, 
Definitief Ontwerp en het Uitvoeringsontwerp 
en de begeleiding ervan. Een mooi 
werkpakket.” 

OVERBRUGGEN 
CULTUURVERSCHILLEN
Op 4 januari 2018 reisde een team van zeven 
specialisten af naar Chili. Van Gelder: “Wij 
hadden ons in de weken daarvoor grondig 
voorbereid. De huidige brug hebben wij door 
en door geanalyseerd en alvast in een 
3Domgeving gezet. Wij kozen ervoor om 
zoveel mogelijk visueel te werken. Ook om te 
voorkomen dat je door taal en 
begripsverschillen verwarring zaait. En dat 
kan heel snel. Voor geleiderail en leuning 
kennen ze in het Spaans bijvoorbeeld maar 

HERSTELPLAN 
CHILEENSE CAU CAUBRUG

Het moest de eerste basculebrug van Chili worden. Een blikvanger voor op 

ansichtkaarten. Dat laatste werd de Cau Cau-brug ook. Maar wel om de verkeerde 

redenen. De brug kreeg mondiale bekendheid door technische problemen. Eind 

2017 werd Antea Group gevraagd om een herstelplan te ontwikkelen. Ontwerpleider Koen 

van Gelder blikt terug op een 'leerzaam avontuur.' 

“Nee, de brug is nog altijd niet hersteld“, vertelt Van Gelder. “De constructie is inmiddels 

wel weer toegankelijk voor fietsers, voetgangers en autoverkeer. Maar als de brug open 

moet (iets dat eens in de twee maanden gebeurt) dan komt er een speciaal bedrijf langs 

om de brug provisorisch met vijzels te openen“. (Zie fig.1) Niet bepaald de oplossing zoals 

ons voor ogen stond. Maar daarover later meer.

2. Brug in geopende stand vanuit het 
bedieningsgebouw

Je hebt ook cultuurverschillen 
te overbruggen

1. Brug over de Cau-Cau met bedieningsgebouw


