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08 Lessen en gevolgen van Ruimte voor de Rivier: het succes van draagvlak
	 Wetenschappers	van	UNESCO-IHE	in	Delft	hebben	in	opdracht	van	de	Programma	Directie	

Ruimte	voor	de	Rivier	(PDR)	onderzoek	gedaan	naar	de	succesfactoren	en	de	effecten	van	het	
programma	Ruimte	voor	de	Rivier.	Civiele	Techniek	sprak	met	de	betrokken	onderzoekers.

12 Succesfactoren Maasvlakte 2: Minder uitbesteden
	 De	Maasvlakte	2	is	één	van	de	weinige,	recente,	grote	infrastructurele	projecten	die	binnen	

budget	zijn	gebleven.	Het	aanstellen	van	een	vast	kostenmanagementteam	is	een	
sleutelfactor	geweest.

14 Onzekere ruwheid in riviermodellen
	 In	het	Nederlandse	rivierbeheer	wordt	gebruik	gemaakt	van	hydrodynamische	modellen	

voor	het	berekenen	van	de	maatgevende	waterstanden	die	worden	gebruikt	voor	het	
dimensioneren	van	de	(primaire)	waterkeringen.	Bij	de	afdeling	Waterbeheer	van	de	
Universiteit	Twente	is	in	een	onderzoek	bekeken	hoe	nauwkeurig	de	maatgevende	
waterstanden	in	de	Nederlandse	rivieren	worden	voorspeld.	

18 Meten is weten: Verdeelkraan Hondsbroeksche Pleij wordt ingeregeld
	 Sinds	januari	vorig	jaar	heeft	ons	land	een	systeem	waarmee	bij	hoog	water	de	

waterverdeling	tussen	Nederrijn	en	IJssel	kan	worden	geregeld.	Het	gaat	om	een	regelwerk	
en	een	hoogwatergeul	in	de	Hondsbroeksche	Pleij,	bij	Westervoort.	Om	ervoor	te	zorgen	dat	
die	waterverdeling	ook	echt	wordt	bereikt,	beschikt	Rijkswaterstaat	over	een	
meetinstrumentarium,	waarmee	het	systeem	kan	worden	ingeregeld.

20 Ontwerp passeerbare stuwen voor recreatievaart - De Vecht weer bevaarbaar
	 Aan	derdejaars	studenten	Civiele	Techniek	van	de	Hogeschool	Windesheim	in	Zwolle	is	als	

ontwerpopdracht	gegeven	om	alle	stuwen	passeerbaar	te	maken	voor	recreatievaart.	Eén	van	
de	ontwerpgroepen	heeft	daarbij	een	nieuw	concept	toegevoegd	aan	de	bestaande	
passeerwijzen	als	schutsluis,	scheepslift,	hellend	vlak,	overtoom	en	waterhelling.

22 Historie: Watersnood 60 jaar - 1953, een jaar van herstel
	 Op	1	februari	van	dit	jaar	is	het	precies	60	jaar	geleden	dat	in	zuidwest-Nederland	de	dijken	

braken.	Daags	na	de	ramp	stond	200.000	ha	land	onder	water,	45.000	huizen	waren	zwaar	
beschadigd;	1835	mensen	dood.	Op	150	plaatsen	zaten	serieuze	gaten	in	de	dijk,	waarvan	
men	er	67	‘groot’	noemde.	Het	herstel	begon	nog	op	de	dag	van	de	ramp	zelf.

29 Waterbouwdag: een tijd van verandering

	 Waterbouwprijs	2012

	 Deltawerken	2.0:	een	onvervulde	belofte

	 Interview:	Johannes	Lindenberg	(waterschap	Noorderzijlvest):		

‘Een	samenloop	van	omstandigheden’

	 RINK:	Risico	Inventarisatie	Natte	Kunstwerken

	 Spoorzone	Delft:	Verbinding	naar	de	toekomst

	 Lessen	voor	Nederland	uit	buitenlandse	overstromingen

	 Een	visie	op	de	toekomst:	ontwerpen	of	stapels	gereviewde	papers

	 Veen:	een	bouwmateriaal?

	 De	samenwerking	in	een	integraal	waterbouwkundig	project:	de	omlegging	van		

de	ZuidWillemsvaart	Maas	-	Den	Dungen
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Nieuwe Ramspolbrug 
’icoon van innovatie’

Energiearme  
wegdekken grote 

milieuwinst
Het	brandstofverbruik	van	een	gemid-
deld	voertuig	op	een	theoretisch	ideale	
weg	is	ruwweg	10	procent	lager	dan	op	
een	wegdek	met	een	matige	prestatie	op	
het	gebied	van	rolweerstand.	Textuur,	
vlakheid	en	stijfheid	van	de	weg	zijn	de	
belangrijkste	factoren.	Een	brandstof	be-
sparend	wegdek	zal	de	grootste	absolute	
reductie	in	brandstofverbruik	opleveren	
voor	wegen	met	veel	(vracht)verkeer.	
Een	lagere	rolweerstand	betekent	niet	
perse	een	minder	stroef	wegdek;	het	is	
dus	mogelijk	om	veilige	brandstof	bespa-
rende	wegdekken	te	realiseren.	Dat	blijkt	
uit	een	inventarisatie	van	de	factoren	die	
van	invloed	zijn	op	de	rolweerstand	van	
wegdekken	die	TNO	in	samenwerking	
met	het		Cement	&	BetonCentrum,	CROW	
en	de	Betonvereniging	heeft	uitgevoerd.
Toekomstig	onderzoek	zal	zich	dan	ook	
richten	op	meetmethoden	en	modelont-
wikkeling,	waardoor	betere	prestaties	van	
de	weg	ook	kunnen	worden	uitgedrukt	in	
kostenbesparingen	en	milieuwinst.

Half	december	2012	zijn	de	eerste	tun-
nelsegmenten	afgeleverd	op	het	bouwter-
rein	van	de	Sluiskiltunnel.	De	elementen	
arriveren	per	spoor	uit	Duitsland.	Op	
het	terrein	is	een	speciale	portaalkraan	

gebouwd	om	de	elementen	te	kunnen	
lossen.	De	segmenten	worden	op	het	ter-
rein	opgeslagen	totdat	de	boormachine	
eind	januari	begint	met	boren	en	het	
opbouwen	van	de	tunnel.	De	machine	

boort	steeds	twee	meter	en	bouwt	dan	
met	zeven	segmenten	en	een	sluitsteen	
een	tunnelring.	Elke	ring	heeft	een	di-
ameter	van	elf	meter	en	een	lengte	van	
twee	meter.	Als	alles	volgens	planning	
verloopt	start	in	augustus	de	bouw	van	
de	tweede	tunnelbuis.	
De	Sluiskiltunnel	krijgt	twee	geboorde	
buizen	van	elk	1.145	meter	lengte,	die	
op	het	diepste	punt	34	meter	beneden	
NAP	komen	te	liggen.	De	nieuwe	verbin-
ding	is	in	totaal	6	kilometer	lang	met	
twee	grote	nieuwe	aansluitingen.	De	BV	
Kanaalkruising	Sluiskil	is	verantwoor-
delijk	voor	de	planning,	het	budget	en	is	
opdrachtgever	voor	de	bouwcombinatie	
BAM-TBI.	Combinatie	BAM-TBI	wordt	ge-
vormd	door	vier	werkmaatschappijen	die	
deel	uitmaken	van	de	twee	Nederlandse	
aannemers,	Koninklijke	BAM	Groep	nv	te	
Bunnik	en	TBI	Holdings	BV	te	Rotterdam.	
Volgens	de	planning	van	de	aannemer	
zal	het	gehele	project	in	de	zomer	van	
2015	worden	opgeleverd.	
Foto: Mark Neelemans

 

Eerste tunnelsegmenten Sluiskiltunnel 

Eerste deel 
nieuwe 

Westrandweg  
(A5) open

Op	vrijdag	14	december,	is	het	eerste	
deel	van	de	nieuwe	Westrandweg	tussen	
knooppunt	Raasdorp	en	aansluiting		
Luvernes	opengegaan	voor	het	verkeer.	
Met	de	openstelling	wordt	de	bereikbaar-
heid	van	het	Westelijk	Havengebied	aan-
zienlijk	verbeterd.
Rijkswaterstaat	zorgt	met	de	aanleg	van	
de	Tweede	Coentunnel	en	Westrandweg	
voor	een	betere	bereikbaarheid	van	de	
Noordelijke	Randstad	en	een	betere	ont-
sluiting	van	het	Westelijk	Havengebied	
van	Amsterdam.	Nadat	het	laatste	deel	
van	de	Westrandweg	en	de	Tweede	Coen-
tunnel	in	het	voorjaar	van	2013	gereed	
zijn,	wordt	de	bestaande	Coentunnel	
gerenoveerd.	In	2014	is	het	volledige	
tracé	-	de	Westrandweg	en	de	beide		
Coentunnels	-	open	voor	het	verkeer.

Eind	november	2012	heeft	minister	
Schultz	van	Haegen	van	Infrastructuur	
en	Milieu	de		nieuwe	Ramspolbrug	of-
ficieel	geopend.		‘Nederland	laat	zich	hier	
van	zijn	beste	kant	zien’,	zei	de	minister.	
‘De	nieuwe	Ramspolbrug	is	een	icoon	van	
innovatie’.	
De	brug,	die	Flevoland	met	Overijssel	ver-
bindt,	is	voor	zover	bekend	de	eerste	brug	
ter	wereld	die	energieneutraal	functio-
neert.	De	motor	die	het	beweegbare	brug-
deel	bedient,	wint	energie	als	de	klep	van	
de	brug	open	en	dicht	gaat.	Deze	groene	
energie	wordt	opgeslagen	in	accu’s.	Met	
de	320	zonnepanelen	die	aan	weerszijden	
van	de	brug	zijn	geplaatst,	produceert	de	
brug	minstens	net	zo	veel	stroom	als	hij	
nodig	heeft.	De	groene	stroom	die	extra	
wordt	geproduceerd,	wordt	aan	het	net	
geleverd.
Met	de	openstelling	van	de	Ramspolbrug	
krijgt	het	verkeer	in	beide	richtingen	
de	beschikking	over	een	bredere	N50.	
Omdat	de	nieuwe	brug	hoger	is	dan	de	

oude	zijn	er	aanzienlijk	minder	brug-
openingen	nodig.	De	verwachting	is	dat	
de	brug	in	plaats	van	8000	keer	per	jaar	
voortaan	1800	keer	per	jaar	open	gaat.	
Dit	bevordert	de	doorstroming	op	de	weg	
en	op	het	water.	Het	tracé	Ramspol-Ens	
is	verlegd	en	over	een	lengte	van	6	kilo-
meter	verbreed	naar	2x2	rijstroken.	Een	
ongelijkvloerse	kruising	vervangt	vijf	
gelijkvloerse	kruisingen.	
De	oude	Ramspolbrug	wordt	later	dit	jaar	
verwijderd.
Voor de toepassing van de bijzondere techniek 

kreeg het project op de dag van de opening de 

eerste  Energie-Nulprijs. De Energie-Nulprijs is een 

initiatief van het HIER Klimaatbureau en de bran-

chevereniging NLingenieurs. Met de prijs worden 

aansprekende duurzame projecten in de grond, 

weg- en waterbouw onder de aandacht gebracht. 

In 2010 ontving Rijkswaterstaat voor het ontwerp 

voor de brug de Gouden Mier, een onderscheiding 

voor duurzame initiatieven binnen de bedrijfs-

voering van het Rijk.
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Gerenommeerd producent van glasvezelversterkte polyester profielen en hoogwaardige composietconstructies. 
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BIJL BRUG • Praktisch onderhoudsvrij • Levensduur meer dan 50 jaar • Eenvoudige plaatsing • Licht gewicht
Voor renovatie van brugdekken biedt Bijl een complete serie gecertificeerde brugdekplanken aan t/m VK 30

Rijkswaterstaat	contracteerde	op		
20	december	2012	drie	partijen	die	de	
komende	vier	jaar	onderhoud	aan	de	
Nederlandse	kust	gaan	uitvoeren:	Boska-
lis	Nederland,	het	Deense	bedrijf	Rohde	
Nielsen	en	een	combinatie	van	de	Belgi-

sche	bedrijven	Dredging	International	
en	Jan	de	Nul.	Door	de	kust	te	onder-
houden	met	zand	blijft	Nederland	veilig	
beschermd	tegen	de	zee.
In	2013	tot	en	met	2016	brengen	de	drie	
aannemers	samen	ruim	28	miljoen	m3	

zand	aan	op	het	strand	of	op	de	zeebodem	
vlak	voor	de	kust.	Met	deze	hoeveelheid	
zand	kan	de	Kuip	in	Rotterdam	bijna		
negentien	keer	gevuld	worden.	
Op www.rijkswaterstaat.nl/kustonderhoud staat 

waar en wanneer kustonderhoud gepland is.

RWS verstrekt opdracht 
vierjarig kustonderhoud

Om	Maasvlakte	2	voor	de	scheepvaart	
toegankelijk	te	maken	heeft	aannemer	
PUMA	(Boskalis	en	Van	Oord)	eind		
november	op	de	grens	van	Maasvlakte	1	
en	2	een	tijdelijke	dam	verlaagd	en	ver-
volgens	door	de	vloed	laten	overstromen.		
Door	deze	gecontroleerde	dijkdoorbraak	
nam	de	stroomsnelheid		van	het	opko-
mende	steeds	meer	toe	en	spoelde	veel	
zand	weg,	waardoor	een	verbinding	tus-
sen	het	Maasvlakte	2	en	de	bestaande	
Yangtzehaven	op	Maasvlakte	1	tot	stand	
kwam.	
Een	klein	half	jaar	eerder,	op	11	juli	2012	
was	op	Maasvlakte	2	door	het	sluiten	van	
de	zeewering	een	binnenmeer	ontstaan	
met	een	oppervlakte	van	800	hectare.	
Hier	was	geen	eb	en	vloed,	terwijl	in	de	
Yangtzehaven	een	getijverschil	heerste	
van	zo’n	twee	meter.	Met	de	doorsteek	
werd	het	binnenmeer	van	Maasvlakte	

2	weer	onderhevig	aan	de	invloed	van	
getij,	waarbij	met	iedere	getijslag	circa	
16	miljoen	m3	water	door	de	opening	
stroomt.	
De	doorsteek	vond	plaats	rond	doodtij.	
Door	de	stroming	ontstond	een	gat	in	de	
dam	dat	steeds	breder	en	dieper	werd.	
Daarnaast	baggerden	de	snijkopzuigers	
Edax	en	Zeeland	II	van	weerszijden	bij	
het	gat.	De	twee	snijkopzuigers	worden	
goed	verankerd	om	te	voorkomen	dat	ze	
meegenomen	worden	door	het	stromen-
de	water.	De	komende	maanden	wordt	
de	Yangtzehaven	verbreed	tot	600	m	en	
verdiept	tot	circa	20	meter	zodat	grote	
zeeschepen	naar	de	terminals	van	RWG	
en	APMT	kunnen	varen.	Volgens	plan-
ning	is	Maasvlakte	2	aan	het	eind	van	
het	eerste	kwartaal	van	2013	bereikbaar	
voor	zeeschepen.

Het	Dijkmonitoring-	en	Conditionerings-
systeem	(DMC-systeem),	ontwikkeld	door	
VolkerWessels	Telecom	en	Landindustrie,	
heeft	op	28	november	de	Waterinnova-
tieprijs	2012	gewonnen.	Uit	de	156	in-
zendingen	kwam	het	DMC-systeem	in	de	
categorie	Bedrijven	als	beste	uit	de	bus.	
Volgens	VolkerWessels	is	het	systeem	al	
succesvol	getest	in	meerdere	proefdijken.	
De	Waterinnovatieprijs	is	een	bevesti-

ging	van	de	mogelijkheden	van	het	DMC-
systeem,	dat	mede	tot	stand	is	gekomen	
met	hulp	en	advies	van	TNO,	Deltares	en	
Stichting	IJkdijk.
De	Unie	van	Waterschappen	gaf	dit	jaar	
voor	het	eerst	een	prijs	voor	vernieu-
wende	waterinitiatieven.	Criteria	voor	de	
prijs	waren	kwaliteit,	innovatie	en	een	
duurzame	toepassing	van	het	product.

Dijkmonitoring 
wint 

Waterinnovatieprijs 
2012

Tyne Tunnel 

wint Construction 

Industry Award

De	New	Tyne	Tunnel	in	Newcastle	heeft	
eind	december	2012	de	British	Construc-
tion	Industry	Award	gewonnen.	De	jury	
noemde	de	afzinktunnel,	voltooid	in	no-
vember	2012,	een	‘veeleisend,	uitdagend	
en	zeer	complex’	project	en	classificeerde	
de	tunnel	als	‘uitmuntend’	op	het	het	ge-
bied	van	‘veiligheid,	kwaliteit,	design	en	
innovatie.’	De	1,5	kilometer	lange	tunnel		
is	gebouwd	door	Volker	Stevin	en	BAM	
Civiel.	Voor	een	afzinktunnel	werd	ge-
kozen	om	de	steile	en	lange	toeritten	te	
vermijden	die	vanwege	de	diepe	ligging	
bij	de	bestaande,	geboorde	tunnel	nodig	
waren.	Naast	de	aanleg	van	de	nieuwe	
tunnel	zijn	ook	de	twee	bestaande	tun-
nels	uit	de	jaren	60	gerenoveerd.	
	

Dijkdoorbraak helpt Maasvlakte 2 
toegankelijk te maken voor schepen
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Trillingvrij afzinken
gegarandeerd waterdicht en 
schadevrij ondergronds bouwen!
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www.afzinkkelder.nl 
Postbus 115, 3760 AC Soest

 MultiBouwSystemen BV

MBS-afzinkkelder® garandeert schadevrij bouwen!

Postadres:  Tel:  035 5881 888 Bezoekadres: Mail: info@kelderbouw.nl
Postbus 115  Fax: 035 7440 026 Energieweg 2 Web: www.kelderbouw.nl
3760 AC Soest   3762 ET Soest

 

Nieuwste 
inzichten  

over mobiliteit  
en files

Tussen	2000	en	2011	nam	het	tijd-
verlies	door	files	en	vertraging	op	
het	hoofdwegennet	met	22	procent	
toe.	In	2011	daalden	de	files	op	het	
hoofdwegennet	ten	opzichte	van	
2010.	Dit	kwam	vooral	door	aanleg	
van	spitsstroken	en	wegverbredin-
gen	en	door	verkeersmanagement	
(beter	benutten).	Dit	concludeert	
het	Kennisinstituut	voor	Mobili-
teitsbeleid	(KiM)	in	de	eind	vorig	
jaar	verschenen	Mobiliteitsbalans	
2012.	Het	KiM	is	een	onafhankelijk	
onderzoeksinstituut	binnen	het	
Ministerie	van	Infrastructuur	en	
Milieu.	In	de	Mobiliteitsbalans	geeft	
het	KiM	jaarlijks	een	overzicht	van	
de	stand	van	zaken	van	de	mobiliteit	
in	Nederland.
Het	rapport	voorspelt	verder	dat	
met	de	doorlopende	uitbreiding	van	
de	wegcapaciteit	in	2013	een	ver-
dere	daling	van	de	files	volgt	op	het	
hoofdwegennet.		Daarna	nemen	de	
files	naar	verwachting	weer	toe.	Dat	
komt	door	de	dan	naar	verwachting	
weer	aantrekkende	economie	en	
bijbehorende	toename	van	de	auto-
mobiliteit,	die	overigens	sinds	2005	
niet	zo	sterk	meer	groeit	als	in	de	
jaren	daarvoor.
De	minder	sterke	groei	van	de	
automobiliteit	is	ook	zichtbaar	in	
landen	als	Duitsland,	Frankrijk	en	
de	VS.	Dit	komt	niet	alleen	door	de	
economische	crisis,	maar	bijvoor-
beeld	ook	doordat	jongeren	minder	
de	auto	gebruiken.	De	kans	is	groot	
dat	door	een	aantrekkende	econo-
mie	en	een	geringe	daling	van	de	
brandstof	prijzen	de	automobiliteit	
de	komende	jaren	licht	blijft	groeien	
(met	1	tot	2	procent	per	jaar).		
 Het rapport is te downloaden via de website 

van de Rijksoverheid: www.rijksoverheid.

nl/documenten-en-publicaties/rappor-

ten/2012/11/16

Ontwerp  
nieuwe  

Jaarbeursplein 
Utrecht

De	opdracht	voor	het	ontwerpen	van	het	
Jaarbeursplein	Utrecht	en	de	onderlig-
gende	parkeergarage	is	gewonnen	door	
een	team	van	Witteveen+Bos,	OKRA	
landschapsarchitecten	en	Zwarts	&	
Jansma	Architecten.	De	herinrichting	
van	het	Jaarbeursplein	is	een	van	de	
grote	integrale	opgaven	aan	de	west-
zijde	van	het	Centraal	Station.	Het	is	
onderdeel	van	een	nieuw	stationsgebied	
dat	straks	samen	met	de	historische	
binnenstad	het	nieuwe	centrum	van	
Utrecht	vormt.	Het	is	de	bedoeling	dat	
het	Utrechtse	college	voor	de	zomer	van	
2013	het	voorlopige	ontwerp	vaststelt.

Oesterriffen	zijn	een	goede	oplossing	
voor	duurzame	kustverdediging	en	aqua-
tische	voedselproductie.	De	riffen	zullen	
bijdragen	aan	een	betere	bescherming	
tegen	kusterosie	en	overstromingen	en	
voorzien	bovendien	in	een	duurzame	
bron	van	aquatisch	voedsel.	Dat	blijkt	uit	
de	eerste	resultaten	van	het	pilotproject	
ECOBAS	in	Bangladesh,	uitgevoerd	door	
Royal	HaskoningDHV,	het	Marine	Science	
&	Fisheries	Instituut	(Universiteit	van	
Chittagong,	Bangladesh),	IMARES	en	LEI	
beide	onderdeel	van	Wageningen	UR).		
De	eerste	resultaten	werden		eind	vorig	
jaar	gepresenteerd.
Via	het	project	ECOBAS	(Eco-engineering	
in	Bangladesh)	wordt	de	technische,	
ecologische	en	sociaal-economische	
haalbaarheid	van	het	concept	Building	
with	Nature	getest	aan	de	zuidoostkust	
van	Bangladesh.	In	dit	concept	wordt	
kustverdediging	gecombineerd	met	een	
duurzame	productie	van	oesters.	Schelp-
dieren	als	oesters	vormen	van	nature	
driedimensionale	riffen,	die	van	invloed	
zijn	op	de	stroming	en	daardoor	ook	op	
de	erosie	en	sedimentatie	van	het	kustge-

Oesters als 
kustverdediging

bied.	Dit	kan	de	onderhoudskosten	voor	
harde	structuren	verlagen	en	de	biodi-
versiteit	bevorderen.	In	Nederland	zijn	
klein-	en	grootschalige	pilots	met	oes-
ters	uitgevoerd	in	de	Oosterschelde	en	
daaruit	bleek	dat	er	achter	het	rif	meer	
sedimentatie	optrad.	Oesterriffen	bieden	
niet	alleen	bescherming	en	voedsel,	
maar	kunnen	ook	de	groei	van	mangro-
ves	stimuleren,	doordat	ze	voor	meer	
afzettingen	zorgen	en	de	kustlijn	stabili-
seren.	Dit	is	interessant	vanwege	de	ex-
tra	mogelijkheden	voor	kustverdediging	
en	de	andere	ecologische	en	economi-
sche	voordelen	die	mangroves	bieden,	zo	
blijkt	uit	het	onderzoek.
In	de	volgende	fase	(januari	2013	–	
november	2014)	zal	het	concept	worden	
opgeschaald.	Hiertoe	zullen	diverse	na-
tuurlijke	structuren	worden	gebouwd	en	
langs	de	kust	van	Kutubdia	en	het	eiland	
Maheshkhali	worden	uitgezet.	De	techni-
sche,	ecologische	en	sociaal-economische	
haalbaarheid	zal	worden	beoordeeld	op	
basis	van	de	uitkomsten	van	het	pilotpro-
ject	en	zal	worden	gepresenteerd	tijdens	
een	workshop	in	december	2014.	
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Lessen en gevolgen van Ruimte voor de Rivier:

Het succes van draagvlak
Het in 2006 gestarte Ruimte voor de Rivierprogramma is bedoeld om het effect van de 

klimaatverandering op de waterhuishouding van Nederland te beheersen. Een bijzonder programma, 
omdat de uitvoering tot dusver binnen budget en tijdschema blijkt te blijven. Wetenschappers 

van UNESCOIHE in Delft hebben in opdracht van de Programma Directie Ruimte voor de Rivier 
(PDR) onderzoek gedaan naar de succesfactoren en de effecten van het programma. Tijdens het 

internationale, wetenschappelijke congres ‘Room for the River,’ 19 november vorig jaar in Rotterdam, 
werden de eerste resultaten gepresenteerd. Civiele Techniek sprak met de betrokken onderzoekers.

‘Rivierverruiming	en	ruimtelijke	
ordening,’	zegt	Sebastiaan	van	Herk.	
‘Echt	een	unieke	combinatie.	Als	je	veel	
partijen	bij	elkaar	brengt,	krijg	je	ook	
andere	oplossingen.	Dat	behoeft	per	
definitie	samenwerking	en	integratie	en	
dat	vergemakkelijkt	de	acceptatie	en	
daarmee	snelheid.	Veel	grote	civiele	
projecten	–	zoals	de	Betuwelijn	en	HSL	
-	hebben	in	het	verleden	vertraging	
opgelopen.	Alle	commissies	die	dat	
hebben	onderzocht,	kwamen	tot	de	
conclusie	dat	dat	kwam	door	gebrek	aan	
draagvlak.	Daarom	is	door	Ruimte	voor	
de	Rivier	samenwerking	gezocht.		
Dat	heeft	prima	gewerkt.’
Ir.	Sebastiaan	van	Herk	en	ir.	Jeroen	Rijke	
onderzochten	de	effecten	van	het	Ruimte	
voor	de	Rivierprogramma.	Daaruit	
kwamen	twee	belangrijke	conclusies.	
Eén:	het	programma	is	een	klinklaar	
succes	in	termen	van	tijd	en	geld.	Twee:	
de	gekozen	samenwerkingsstructuur	
tussen	Rijkswaterstaat	en	de	lokale	
overheden	was	weliswaar	nieuw,	maar	
ook	heel	effectief.	Zo	doeltreffend	zelfs,	
dat	het	direct	te	relateren	is	aan	het	
succes.
Van	Herk:	‘Uit	recent	internationaal	
onderzoek	onder	258	civieltechnische	
projecten	wereldwijd	blijkt	dat	de	
gemiddelde	overschrijding	20-45	procent	
is.	Ruimte	voor	de	Rivier	scoort	wat	dat	
betreft	natuurlijk	geweldig.	Hoe	dat	
komt?	Draagvlak.	Daarmee	kun	je	vaart	
maken.	En	er	was	na	de	watersnood	van	
1993/1995	natuurlijk	ook	een	sense	of	
urgency.	Dat	helpt.	Maar	het	zit	vooral	in	
de	geïntegreerde	aanpak	en	de	samen-
werking	met	lokale	overheden.	Kijk,	in		
de	filosofie	van	twintig	jaar	geleden	kon	
je	ook	techneuten	bij	elkaar	zetten	en	
gewoon	overstromingskansen	en	
modellen	van	dijken	laten	doorrekenen.	
That’s	it.	Nu	is	veel	meer	begrip	gekweekt	
voor	plaatselijke	belangen	en	dat	heeft	
effect	gehad.’

Langgekoesterde wens
De	clou	is	dat	binnen	het	programma	
twee	doelstellingen	structureel	werden	
samengesmolten:	waterveiligheid	en	
ruimtelijke	kwaliteit.	Doel	van	Rijks-
waterstaat	was	een	debiet	van	16	000	m3	
per	minuut	te	realiseren,	waardoor	de	
waterveiligheid	werd	vergroot.	Doel	van	
de	lokale	overheden	was	vaak	ruimtelijke	
wensen	in	te	vullen.	Een	dubbelslag	dus.
Jeroen	Rijke:	‘Neem	het	project	Avelingen	
bij	Gorinchem.	Het	aan	de	rivier	geves-

tigde	bedrijfsleven	mocht	vanwege	
allerlei	regelgeving	niet	uitbreiden	in	de	
richting	van	de	Merwede.	Ruimte	voor	de	
Rivier	bood	de	mogelijkheid	om	meer	
waterdebiet	te	realiseren,	maar	gaf	de	
industrie	tegelijk	ook	meer	uitbreidings-
mogelijkheden.	Door	de	bouw	van	
langsdammen	werd	een	grotere	haven-
capaciteit	geboden	dan	die	van	de	
bestaande	insteekhavens.	Door	aan	één	
kant	aan	waterveiligheid	te	werken,	kon	
aan	de	andere	kant	dus	een	langgekoes-
terde	wens	van	de	industrie	worden	
verwezenlijkt.	De	rol	van	lokale	partijen	
en	bestuurders	bleek	bovendien	essen-
tieel.	Er	zijn	ook	veel	keukentafelgesprek-
ken	gevoerd.	We	denken	dat	het	heel	
belangrijk	is	geweest	om	dichtbij	de	
gemeenschap	te	gaan	staan.	Dat	komt	de	
slagvaardigheid	ten	goede.	Gecontroleerd	

twee	alternatieven	bedacht.	Vervolgens	is	
gekeken	naar	mogelijke	oplossingen	voor	
die	alternatieven.	Met	de	blokkendoos	
kon	voor	alle	oplossingen	pakketten	
worden	samengesteld	en	konden	
verbanden	zichtbaar	worden	gemaakt,	
nog	steeds	met	de	doelstelling	van		
16	000	m3.	Plaatselijke	bestuurders	
konden	met	die	pakketten	‘spelen’.	De	
blokkendoos	liet	bij	iedere	verandering	
die	ze	aanbrachten	zien	wat	het	effect	
van	die	verandering	zou	zijn	op	program-
maonderdelen	elders.	Alle	deelprojecten	
hangen	samen.	Op	deze	manier	kon	heel	
goed	inzichtelijk	worden	gemaakt	dat	
het	niet	gaat	om	één	lokaal	project,	maar	
om	een	project	in	samenhang.	Het	is	net	
een	parelketting:	haal	een	parel	er	
tussenuit	en	de	ketting	knapt.	Door	het	
van	het	begin	af	aan	zo	inzichtelijk	

vertrouwen,	dat	is	wat	je	voortdurend	
hoorde	en	dat	heeft	effect	gehad.’	

Blokkendoos
Ook	de	organisatorische	opzet	van	het	
programma	heeft	volgens	de	onderzoe-
kers	belangrijk	bijgedragen	aan	het	
succes.	Rijkswaterstaat	heeft	zich	in	het	
Ruimte	voor	de	Rivierprogramma	veel	
minder	top-down	opgesteld.	Dat	was	al	te	
merken	aan	de	manier	waarop	de	PKB,	
Planologische	Kernbeslissing,	tot	stand	
kwam.	Vanwege	de	urgentie	zijn	vrij	snel	
concrete	doelen	bedacht	–	zoals	het	
genoemde	debiet	van	16	000	m3	–	en	is	de	
zogenaamde	‘blokkendoos’	ingezet.
‘De	blokkendoos	is	ontzettend	belangrijk	
geweest,’	zegt	Rijke.	‘Eigenlijk	gewoon	
een	excelsheet.	Eerst	zijn	tijdens	work-
shops	tussen	lokale	partijen	en	Rijks-
waterstaat	voor	elk	van	de	uiterwaarden	

integraal	aan	te	pakken,	is	er	eigenlijk	
nooit	discussie	geweest	over	individuele	
effecten.’
Van	Herk:	‘Uniek	dat	een	hydraulisch	
model	-	de	blokkendoos	-	in	wezen	
besluitvorming,	ontwerp	en	uitvoering	
bijeen	heeft	gebracht.	Je	kon	als	lokale	
bestuurder,	zonder	verstand	van	hydrauli-
sche	systemen	te	hebben,	zien	wat	het	
effect	zou	zijn	van	een	bepaalde	ingreep.	
Uiteindelijk	ging	het	om	het	besef	dat	het	
de	capaciteit	van	het	hele	rivierenstelsel	
betrof.	De	sturingsfilosofie	is	dat	we	het	
allemaal	samen	doen;	absoluut	een	
belangrijke	les	van	Ruimte	voor	de	Rivier.’

Continu proces
Voor	de	uitvoering	werd	een	soortgelijke	
gezamenlijke	weg	gevolgd.	Het	ging	als	
volgt:	de	programmadirectie	(PDR)	stelde	
zoals	gezegd	samen	met	de	lokale	actoren	



nummer 1/2 2013

10

de	PKB	op.	In	die	PKB	werden	de	‘kaders’	
voor	het	programma	aangegeven.	De	
bedoeling	van	de	PDR	was	zich	verder	te	
beperken	tot	toetsing.	Toen	dat	in	de	
eerste	koploperprojecten	niet	goed	bleek	
te	werken,	is	de	PDR	zich	ook	gaan	
toeleggen	op	‘faciliteren.’	Het	planvor-
mingsproces	van	de	koploperprojecten	
werd	opgesplitst	’mijlpalen’	en	elk	van	die	
mijlpalen	werd	dan	getoetst.	Bovendien	
werden	er	zogenaamde	riviertakmanagers	
aangesteld	die	voor	het	contact	tussen	het	
project	in	kwestie	en	de	PDR	zorgden.	Dat	
contact	liep	al	snel	uit	een	wekelijks	
contact	waardoor	de	toetsingsmomenten	
in	de	praktijk	veel	weg	hadden	van	een	
continu	proces.	Dat	model	bleek	uitste-
kend	te	werken.	Problemen	kwamen	zo	
direct	bij	de	PDR	terecht	en	de	‘Kennisaf-
deling’	van	diezelfde	PDR	kon	haar	
expertise	op	die	manier	onmiddellijk	
terugkoppelen	naar	dat	project.	En	omdat	
er	39	projecten	zijn	die	vaak	tegen	
dezelfde	problemen	aanliepen	en	daar-
mee	bij	de	PDR	aanklopten,	begon	de	
kennisafdeling	kant-en-klare	oplossingen	
te	ontwikkelen.	Men	bouwde	kennis	op	
die	weer	gebruikt	werd	in	andere	projec-
ten.	Bovendien	is	diezelfde	kennis	ook	
voor	toekomstige	projecten	beschikbaar.

Omslag van denken
‘Je	moet	de	betekenis	van	Ruimte	voor	de	
Rivier	voor	het	buitenland	vooral	zien	in	

de	stappen	die	in	watermanagent	zijn	
gemaakt,	’zegt	prof.	Chris	Zevenbergen.	
Het	is	een	voortschrijdend	proces	van	het	
predict	&	control-model	van	de	Delta-
werken	richting	integrated	flood	risk	
management	van	Ruimte	voor	de	Rivier,	
waar	waterveiligheid	in	ruimtelijk	
management	is	geïntegreerd.	Ruimte	voor	
de	Rivier	markeert	in	dat	verband	de	
omslag	in	denken.	Het	komende	Delta-
programma	borduurt	daarop	door	en	
voegt	bovendien	een	nieuw	dimensie	toe	
waarbij	de	factoren	tijd	en	onzekerheid	
expliciet	meegenomen	worden:	het	adapt	
&	learn	model.	Uit	Ruimte	voor	de	Rivier	
valt	veel	te	leren.	Een	dubbele	doelstelling	
blijkt	bijvoorbeeld	heel	effectief	te	zijn,	
omdat	je	draagvlak	creëert.	Technische	
oplossingen	zijn	niet	zo	ingewikkeld;		
het	proces,	de	weg	naar	het	doel	toe,	dat	is	
interessant.’

Learning alliances
‘Natuurlijk	is	onze	waterkennis	een	
exportproduct,’	zegt	Zevenbergen.	‘Maar	
het	is	niet	meer	van	‘laat	ze	maar	komen’.	
Wat	mij	opvalt	is	dat	mensen	in	het	
buitenland	–	het	circuit	van	onze	
consultants	-	het	nieuwe	denken	nog	niet	
uitdragen.	Ze	missen	vaak	de	overtuiging	
om	het	watervraagstuk	in	een	breder,	
integraal	kader	te	plaatsen.	We	moeten	
uitkijken	dat	we	op	die	manier	de	boot	
niet	missen.	Hoe	dat	te	veranderen?		

We	moeten	vooral	samen	aan	de	slag.	Het	
gaat	niet	meer	om	de	etalage,	maar	we	
moeten	samenwerken	en	ervaringen	
delen.	Een	model	van	learning	alliances.	
Daar	experimenteren	we	momenteel	al	
mee	in	Azië,	maar	dat	zou	je	ook	in	
andere	continenten	kunnen	opzetten.	
Samen	kennis	ontwikkelen	door	samen	
in	de	praktijk	te	werken	aan	oplossingen	
waarbij	professionals	en	studenten	
uitgewisseld	worden.	Je	ziet	dat	het	
buitenland	daar	interesse	voor	heeft,	met	
name	in	Taiwan,	maar	ook	bijvoorbeeld	
in	China	en	Thailand.	Als	je	samen	
kennis	opbouwt,	komt	de	business	
vanzelf	wel.	Wat	de	volgende	stap	is?	
Nederland	is	goed	in	systeemkennis.	We	
hebben	enorm	veel	wateringenieurs	op	
een	kluitje.	Bovendien	zijn	we	heel	goed	
in	ruimtelijke	ordening	en	vanouds	her	
weten	we	veel	hoe	het	water	beheer	het	
best	georganiseerd	kan	worden:	gover-
nance.	Onze	kracht	zit	vooral	in	de	
combinatie	van	die	drie.	Dat	zie	je	
overigens	ook	terug	in	het	Deltapro-
gramma.	Er	is	dankzij	dit	programma		
zo	langzamerhand	een	enorm	‘multi-
disciplinair’	netwerk	opgebouwd,	
waardoor	je	snel	kunt	schakelen	en	
instaat	bent	om	gezamenlijk	het	vraag-
stuk	aan	te	pakken.’	n

Gerard van Nifterik

bouwt aan Nederland…
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BESIX Nederland

Trondheim 22 – 24

Postbus 8

2990 AA Barendrecht

Telefoon +31 (0)180 64 19 90

Fax +31 (0)180 64 19 91

nederland @besix.com

www.besixnederland.com

BESIX is een wereldwijd opererend bouwbedrijf met ruim 
100 jaar ervaring in de civiele betonbouw, industriële 
bouw, utiliteitsbouw en  maritieme bouw. Sinds 1992 
is BESIX actief in Nederland. Meebouwend aan de 
toekomst, met prestigieuze projecten als de Tweede 
Coentunnel, Parkeergarage Kruisplein, Landtunnel A2 
Leidsche Rijn, OV Terminal Utrecht CS, Maastoren, 
keersluizen in Heumen en de sluisverlengingen in Born, 
Maasbracht en Heel.

Dagelijks trotseren wereldwijd duizenden gedreven medewerkers 

uitdaging na uitdaging om bij te dragen aan de kwaliteitsbelofte van 

BESIX. Calculators, constructeurs en bouwers werken als een hecht en 

daadkrachtig team aan creatieve, hoogwaardige oplossingen voor 

onder andere de industrie, grote overheden en projectontwikkelaars.

Naast het uitvoeren van Design & Build opdrachten, al dan niet volgens 

Systems Engineering, komt BESIX steeds vaker naast haar 

opdrachtgevers te staan. Zo worden wij vandaag de dag als 

volwaardige en betrouwbare partner ingeschakeld in PPS-projecten. 

Samenwerking, duurzaamheid en MVO horen als vanzelfsprekend bij 

BESIX.

Investeren in kwaliteit

Dynamiek, stabiliteit en vertrouwen liggen ten grondslag aan BESIX’ 

kwaliteitsbelofte. Om aan deze belofte te voldoen, investeren wij 

continu in beproefde en vernieuwende methoden en technieken. Maar 

vooral in mensen. BESIX is voortdurend op zoek naar gedreven, 

vakkundige mensen die willen groeien in een professioneel, veelzijdig 

en persoonlijk bedrijf dat klaar is voor de toekomst.

Interesse? Kijk voor onze projecten op www.besixnederland.com 

en voor onze carrièremogelijkheden op www.jobs.besix.com.
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De	keuze	om	ingenieursbureaus	niet	
vooraf	te	betrekken,	maar	pas	achteraf	
aan	te	stellen	als	controlemiddel	heeft	
ervoor	gezorgd	dat	kosten	flink	werden	
gedrukt.	Een	voorzichtige	schatting	gaat	
uit	van	vijf	tot	tien	procent	aan	kostenre-
ductie.	De	werkwijze	van	het	kostenma-
nagementteam	was	gericht	op	het	
creëren	van	continuïteit,	duidelijkheid	
en	openheid	bij	alle	stakeholders.	
Het	feit	dat	externe	medewerkers	minder	
goed	zijn	ingevoerd	in	randvoorwaarden	
en	dat	er	soms	onder	grotere	druk	moet	
worden	geproduceerd,	spreekt	in	het	

voordeel	van	een	eigen	projectbezetting.	
Bovendien	bezetten	bij	uitbesteden	meer	
partijen	een	rol,	wat	altijd	kan	leiden	tot	
miscommunicaties,	compromissen	en	
aanpassingen	van	de	oorspronkelijke	
plannen.	Het	kostenelement	wordt	dan	
makkelijker	uit	het	oog	verloren.	Zulke	
bronnen	van	onnauwkeurigheid	zijn	bij	
complexe	projecten	met	meer	betrokke-
nen	een	groter	probleem	dan	bij	kleinere.

Specialisten in huis
Om	deze	problemen	te	ondervangen,	
werd	er	bij	Maasvlakte	2	bewust	voor	

gekozen	om	zo	weinig	mogelijk	diensten	
uit	te	besteden,	maar	om	specialisten	zelf	
in	huis	te	halen.	Eén	van	de	voordelen	is	
dat	deze	specialisten	voor	meer	continuï-
teit	in	de	bezetting	zorgen.	Er	zijn	vaste	
aanspreekpunten	waarnaar	gekeken	kan	
worden	als	iets	dreigt	te	ontsporen.	
Onmiddellijke	bijsturing	is	daardoor	
mogelijk.	Het	feit	dat	vaste,	langdurige	
aanspreekpunten	zich	meer	betrokken	
voelen,	een	grotere	verantwoordelijkheid	
hebben	en	een	beter	inzicht	in	het	gehele	
project	hebben,	speelt	daarin	een	
belangrijke	rol.	Door	de	jaren	heen	was	

De Maasvlakte 2 is één van de weinige, recente, grote infrastructurele projecten die binnen budget 
zijn gebleven. Het aanstellen van een vast kostenmanagementteam is een sleutelfactor geweest.

de	structuur	en	opbouw	van	het	Maas-
vlakte	2-project	daardoor	homogeen.		
Op	het	moment	dat	zaken	worden	
uitbesteed,	komt	deze	continuïteit	in	
gevaar.

Informeren directie
Het	informeren	van	de	directie	met	een	
duidelijk	kostenboek	hoorde	ook	bij	één	
van	de	controlemaatregelen.	In	dit	
kostenboek	werden	de	huidige	kosten	
afgezet	tegen	ramingen	en	de	kosten	die	
het	jaar	daarvoor	waren	gemaakt.	Ieder	
jaar,	en	op	cruciale	momenten	vaker,	
werd	dit	kostenboek	doorgenomen.		
Op	deze	manier	was	er	veel	rust	in	de	
organisatie	en	werd	paniekvoetbal	
voorkomen.	Het	laatste	is	namelijk	een	
factor	die	bij	menig	project	zorgt	voor	
budgetoverschrijdingen.

Controle vooraf
Bij	de	meeste	infrastructuurprojecten	
vindt	controle	op	bedrijfsvoering	en	
correctheid	achteraf	plaats.	Dit	betekent	
dat	eventuele	‘fouten’	ook	pas	achteraf	
worden	geconstateerd.	Om	dit	te	vermij-
den	is	het	essentieel	dat	er	bij	infrastruc-
tuurprojecten	vooraf	en	tijdens	het	

proces	een	onafhankelijke	controle	
plaatsvindt	op	scope	(speelruimte),	
risico’s	en	kosten	door	ter	zake	deskundi-
gen.	Dat	sluit	verrassingen	achteraf	uit,	
wat	de	eindkwaliteit	van	het	project	ten	
goede	komt.	Een	onafhankelijke	controle	
is	des	te	belangrijker	in	gevallen	waar	het	
project	gefinancierd	wordt	met	gemeen-
schapsgeld.	Opdrachtgevers	in	de	
publieke	sector	zijn	zich	hier	overigens	in	
toenemende	mate	van	bewust.	Het	
aanstellen	van	een	intern	team	zorgde	
ervoor	dat	controle	vooraf	ook	mogelijk	
was.

Kwaliteitscontrole achteraf
Maar	waar	steeds	dezelfde	mensen	aan	
een	project	werken,	kan	er	sprake	zijn	
van	een	bepaalde	blindheid.	Om	dit	te	
voorkomen	heeft	de	projectorganisatie	
Maasvlakte	2	de	kostenramingen	
regelmatig	door	externe	partijen	laten	
toetsen.	Dat	heeft	als	voordeel	dat	het	
team	scherp	wordt	gehouden.	Het	feit	dat	
externen	minder	goed	zijn	ingevoerd	
zorgt	ervoor	dat	zij	andere	vragen	stellen	
en	anders	tegen	een	probleem	aankijken.	
Maar	niet	alleen	op	kostengebied	werd	er	
bij	Maasvlakte	2	gewerkt	met	een	intern	

team.	Ook	ontwerpen	werden	binnen	de	
eigen	organisatie	opgesteld	door	een	
team	van	ontwerpspecialisten.	Zodra	
deze	klaar	waren	konden	externen	op	
basis	van	hun	expertise	ingezet	worden.	

Eigen projectorganisatie
Ervaringen	bij	Maasvlakte	2	hebben	
geleerd	dat	het	voor	grote	projecten	(en	
‘groot’	is	in	dezen	geen	absolute	term	
-	het	is	afhankelijk	van	wat	voor	de	
organisatie	in	kwestie	als	groot	gedefini-
eerd	is)	belangrijk	is,	om	een	eigen	
projectorganisatie	op	te	bouwen	en	te	
behouden.	De	mensen	zijn	betrokken	bij	
het	project,	wat	rust	geeft	in	de	organisa-
tie	en	zorgt	voor	continuïteit.	Externe	
kwaliteitsborging	zorgt	vervolgens	voor	
de	scherpte.	n

Frits ten Cate, werkzaam bij DeltaResult

Als kostendeskundige opgenomen in het Register 

voor Kostenmanagers Nederland was Frits ten 

Cate RKN medeverantwoordelijk voor de kos-

tenramingen van de droge infrastructuur voor de 

Maasvlakte 2.

Minder uitbesteden  

Succesfactoren 
Maasvlakte 2 

Enkamat® A20® A20®
voor permanente oeverbescherming

➜  Al meer dan 30 jaar toegepast 
tegen de erosie van taluds 
langs watergangen, kanalen, 
beken, enz.

➜    Bescherming tot stroomsnel-
heden van 2,5 m/sec.

➜  Snelle installatie: 5 m brede 
matten

➜  Resultaat: volledig begroeide 
en permanent beschermde 
oevers
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Water

Onzekere ruwheid 
in riviermodellen

In het Nederlandse rivierbeheer wordt gebruik gemaakt van hydrodynamische modellen  
voor het berekenen van de maatgevende waterstanden die worden gebruikt voor  

het dimensioneren van de (primaire) waterkeringen.  
Deze modellen zijn gebaseerd op de 1Dof 2Dwaterbewegingsvergelijkingen. De resultaten 

worden in veel gevallen deterministisch verondersteld, maar bevatten altijd een zekere mate van 
onzekerheid. Bij de afdeling Waterbeheer van de Universiteit Twente wordt onderzoek gedaan naar 

de kwantificering van deze onzekerheden. In dit onderzoek is gekeken hoe nauwkeurig  
de maatgevende waterstanden in de Nederlandse rivieren worden voorspeld. Eerdere onderzoeken 

hebben aangetoond dat de hydraulische ruwheid een grote bron van onzekerheid is. Het	onderzoek	bestaat	uit	vier	stappen:	(1)	
identificatie	(2)	bepalen	van	de	belang-
rijkste	bronnen	(3)	kwantificeren	van	de	
bronnen	en	(4)	het	bepalen	van	het	effect	
op	de	maatgevende	waterstand.

Stap 1: Identificatie van onzekerheden
De	betrouwbaarheid	van	de	resultaten	
van	een	onzekerheidsanalyse	hangt	sterk	
af	van	welke	onzekerheden	worden	
meegenomen.	Daarom	zijn	een	gestruc-
tureerde	identificatie	en	classificatie	van	
onzekerheden	essentieel	in	de	toepassing	
van	hydrodynamische	modellen.	Een	
bestaand	raamwerk	van	Walker	et	al.	
(2003)	is	aangepast	om	de	objectiviteit	te	
verbeteren	tijdens	het	identificatieproces	
(tabel	1).	Eerst	worden	de	bronnen	van	
onzekerheid	globaal	geïdentificeerd	met	
behulp	van	experts.	Vervolgens	wordt	
geprobeerd	om	de	onzekerheden	iteratief	
te	classificeren	in	de	Walker-matrix.	Als	
classificatie	niet	mogelijk	blijkt,	moeten	
de	onzekerheden	specifieker	worden	
gedefinieerd.	Dit	proces	wordt	herhaald	
totdat	alle	onzekerheden	geclassificeerd	
zijn.	Deze	nieuwe	aanpak	zorgt	ervoor	
dat	een	complexe	bron	van	onzekerheid	
in	unieke	componenten	wordt	verdeeld	
en	dus	nauwkeuriger	beschreven	is	
(Warmink	et	al.	2010).	Deze	methode	is	
niet	gelimiteerd	tot	onzekerheden	in	het	
waterbeheer	en	is	breed	toepasbaar.
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Roughness x x x x x x x x x x

MC roughness x x x x x

MC roughn. equation x x x

Parameters in equation x x x

Vegetation roughness x x x x x x x x x x

Veg. roughn. equation x x x

Parameters in equation x x x

Observed veg. type x x x

Discretization veg. type x x x

Eddy viscosity param. x x x

Stap 2: Bepalen van de belangrijkste 
bronnen
Eerstgenoemde	methode	is	toegepast	
voor	de	bronnen	van	onzekerheid	in	het	
WAQUA-model	voor	de	Waal.	Aan	elf	gese-
lecteerde	experts	is	gevraagd	om	de	
bronnen	van	onzekerheid	te	benoemen	
en	daarnaast	om	de	onzekerheid	van	de	
bronnen	uit	te	drukken	in	effect	op	de	
maatgevende	waterstand	(figuur	2).	De	

expertmeningen	laten	zien	dat	de	
maatgevende	afvoer	en	de	ruwheidsvoor-
speller	voor	het	zomerbed	van	de	rivier	
het	meeste	bijdragen	aan	de	onzekerheid	
in	de	maatgevende	waterstanden.		
Uit	deze	data	is	de	ordening	van	de	
onzekerheden	van	belangrijk	naar	
minder	belangrijk	bepaald	(figuur	2).	

Figuur 1: Boven: Hoogwater langs de Waal (Bron Rijkswaterstaat: beeldbank.rws.nl). 

Onder: het WAQUA -model voor de Waal

Figuur 2: De individuele en gemiddelde expert meningen voor de zes  

belangrijkste bronnen van onzekerheid, uitgedrukt in cm + of - de berekende 

maatgevende waterstand (MHW). De + symbolen geven het gemiddelde van  

de experts voor elke bron van onzekerheid. (bron: Warmink et al. 2011)

Tabel 1: Identificatie en classificatie van enkele bronnen van onzekerheid in de Walker-matrix. 

De Walker-matrix bevat drie dimensies van onzekerheid, Location, Level en Nature. Deze dimensies  

bestaan uit verschillende klassen. De onzekerheden aangegeven met ‘vet’ zijn geclassificeerd in meer  

dan 1 klasse per dimensie en zijn dus niet uniek. Deze zijn opgebroken in kleinere onzekerheden die  

wel uniek geclassificeerd kunnen wordenHydraulische	ruwheid	is	gedefinieerd	als	
alle	weerstand	die	stromend	water	
ondervindt.	Kennis	van	de	grootte	en	het	
type	van	deze	bronnen	van	onzekerheid	
is	cruciaal	voor	de	vertaling	van	de	
modeluitkomsten	naar	beleid.
In	dit	onderzoek	is	gekeken	naar	de	
onzekerheid	in	de	hydraulische	ruwheid,	
omdat	dit	een	direct	effect	heeft	op	de	
vertaling	van	afvoer	naar	waterstand.	Er	
is	niet	gekeken	naar	de	onzekerheid	in	de	
maatgevende	afvoer,	omdat	het	gebruik	
van	een	afvoer	met	een	grote	herhalings-

tijd	(in	het	Nederlandse	rivierengebied	
1250	jaar)	een	manier	is	om	al	rekening	
te	houden	met	de	onzekerheid	in	
extreme	afvoeren.	Het	probleem	bij	de	
bepaling	van	de	onzekerheid	in	maatge-
vende	waterstanden	is	dat	deze	condities	
zelden	of	nooit	voorkomen	en	dat	er	dus	
geen	metingen	beschikbaar	zijn.	De	
grootte	van	de	onzekerheid	in	de	
bronnen	kan	dus	niet	direct	door	
metingen	worden	bepaald.	Het	doel	van	
dit	onderzoek	was	het	kwantificeren	van	
de	onzekerheden	in	de	hydraulische	

ruwheid	die	het	meest	bijdragen	aan	de	
onzekerheid	in	de	waterstanden	en	het	
bepalen	van	het	effect	op	de	maatge-
vende	waterstanden.	Dit	is	gedaan	voor	
het	2D	hydrodynamische	model	WAQUA	
dat	gebruikt	wordt	door	Rijkswaterstaat	
(2007)	voor	het	berekenen	van	de	
maatgevende	waterstanden	in	de	
Nederlandse	rivieren.	Als	eerste	stap	is	
gekeken	naar	de	Waal	vanaf	het	split-
singspunt	bij	Pannerdensche	Kop	tot	
Werkendam	(figuur	1).
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Stap 3: Kwantificeren van de bronnen 
van onzekerheid
Voor	de	rest	van	het	onderzoek	hebben	
we	gekeken	naar	drie	grote	bronnen	van	
onzekerheid	in	de	ruwheid,	namelijk	de	
onzekerheid	door	de	ruwheidsvoorspeller	
voor	het	zomerbed,	de	onzekerheid	door	
fouten	in	de	classificatie	van	het	vegetati-
etype	en	de	onzekerheid	door	de	gekozen	
ruwheidsvoorspeller	voor	de	vegetatie.

-	 Onzekerheid	in	de	zomerbed-
ruwheidsvoorspeller

De	ruwheid	van	het	zomerbed	wordt	

bepaald	door	de	weerstand	van	bedding-
vormen	die	zich	ontwikkelen	op	de	
rivierbodem.	De	relatie	tussen	ruwheid	
en	de	ontwikkeling	van	beddingvormen	
is	echter	nog	grotendeels	onbekend.	In	
dit	onderzoek	is	de	onzekerheid	in	de	
beddingvormruwheid	tijdens	maatge-
vende	condities	gekwantificeerd	door	vijf	
bestaande	ruwheidsvoorspellers	te	
vergelijken	(zie	Warmink	et	al.	2012a	
voor	de	methode	en	referenties).	Deze	
voorspelde	ruwheden	zijn	vervolgens	
geëxtrapoleerd	naar	de	herhalingstijd	
van	1250	jaar.	Het	resultaat	is	de	statisti-

sche	verdeling	van	mogelijke	ruwheids-
waarden	voor	het	zomerbed	tijdens	
maatgevende	afvoer	(figuur	3).

-		 Onzekerheid	door	classificatiefouten		
in	vegetatietype

De	classificatiefout	van	de	vegetatie	in	de	
uiterwaarden	is	gekwantificeerd	door	
Straatsma	en	Huthoff	(2011)	in	een	
eerdere	studie.	De	classificatiefout		is	
bepaald	door	in	het	veld	te	kijken	welk	
type	vegetatie	er	staat	in	vergelijking	met	
het	vegetatietype	dat	is	geschematiseerde	
in	het	WAQUA-model.	Per	vegetatietype		
is	het	percentage	correct	geclassificeerde	
vegetatie	uitgedrukt	in	een	tabel.	Op	
basis	van	deze	tabel	zijn	500	mogelijke	
vegetatiekaarten	gemaakt.	Dit	resulteert	
in	een	ruimtelijk	variabele	onzekerheid	
in	de	vegetatieruwheid	(figuur	4).

-		 Onzekerheid	door	het	vegetatie-
ruwheids	model

De	ruwheid	van	de	vegetatie	in	de	
uiterwaarden	wordt	berekend	met	een	
ruwheidsvoorspeller.	Deze	voorspellers	
beschrijven	de	relatie	tussen	de	ruwheid	
en	de	waterstand	voor	verschillende	
typen	vegetatie.	Om	de	onzekerheid	in		
de	vegetatieruwheidsvoorspellers	te	
kwantificeren	is	de	bestaande	voorspeller	
vergeleken	met	drie	alternatieve	model-
len	(Warmink	et	al.	2012b).	Vervolgens	is	

de	maatgevende	waterstand	berekend	
door	willekeurig	één	van	deze	modellen	
te	kiezen.

Stap 4: Effect op de maatgevende 
waterstanden
Om	de	onzekerheid	in	deze	drie	bronnen	
te	vertalen	naar	de	maatgevende	water-
stand	is	een	Monte	Carlo-analyse	
gebruikt.	Hiervoor	zijn	vier	sets	van	500	
simulaties	uitgevoerd	met	het	WAQUA-	
model	met	(a)	een	random	zomerbedruw-
heid	uit	figuur	3,	(b)	een	random	kaart	
met	vegetatietypen,	(c)	random	één	van	
de	vier	vegetatieruwheidsmodellen	en	(d)	
alle	drie	de	bronnen	random.

Figuur	5	laat	de	onzekerheid	in	de	
maatgevende	waterstand	zien	door	de	
bronnen	afzonderlijk	(a-c)	en	gecombi-
neerd	(d).	De	onzekerheid	door	de	
zomerbedruwheid,	vegetatieclassificatie	
en	vegetatieruwheidsmodel	resulteren	in	
een	95	procent	betrouwbaarheidsinterval	
van	respectievelijk	49,	34	en	12	cm.		
De	drie	bronnen	samen	resulteren	in		
een	onzekerheidsband	van	68	cm.		
Het	gecombineerde	effect	laat	zien	dat	er	
positieve	uitschieters	voorkomen	door	de	
onzekerheid	in	de	vegetatieclassificatie	
die	zorgen	voor	een	toename	van	de		
onzekerheid	in	de	waterstand	in	combi-
natie	met	een	hoge	zomerbedruwheid.	

 Figuur 3: Onzekerheid in de ruwheid in het zomerbed tijdens maatgevende condities. De verschil-

lende kleuren geven de geëxtrapoleerde beddingvorm ruwheidsmodellen weer

Figuur 4: Voorbeeld van een random vegetatieruwheidskaart. Deze bestaat uit verschillende polygonen met elk een vegetatietype met  

karakteristieke hoogte en dichtheid. De donkere plekken zijn bosjes (hoge ruwheid) en de lichte plekken zijn open water (lage ruwheid)

Figuur 5: Onzekerheid in maatgevende waterstanden bij Ewijk, door (a) zomerbedruwheid, (b) vegetatie 

classificatiefouten, (c) vegetatieruwheidsvoorspeller, (d) de drie bronnen gecombineerd

Dit	geeft	aan	dat	interacties	tussen	de	
verschillende	bronnen	van	onzekerheid	
van	belang	zijn	voor	de	onzekerheid	in		
de	maatgevende	waterstanden.

Onzekerheiden verkleinen
Dit	onderzoek	heeft	aangetoond	dat	de	
onzekerheid	in	een	complexe	factor	in	
het	model,	zoals	de	hydraulische	
ruwheid,	expliciet	gekwantificeerd	kan	
worden.	Hierdoor	kan	worden	bepaald	
welke	maatregelen	er	kunnen	worden	
genomen	om	de	onzekerheden	te	
verkleinen	en	hoeveel	winst	er	dus	kan	
worden	behaald.		In	dit	onderzoek	is	geen	
rekening	gehouden	met	het	effect	van	
kalibratie	op	de	uiteindelijke	onzeker-
heid,	dit	is	een	uitdaging	voor	vervolgon-
derzoek.	Tot	slot	helpt	het	proces	van	
onzekerheidsanalyse	om	het	bewustzijn	

te	vergroten,	onzekerheden	inzichtelijk	
te	maken	en	de	communicatie	over	
onzekerheden	te	verbeteren	voor	zowel	
wetenschappers	als	beleidsmakers.	n

J.J. Warmink, Afdeling Waterbeheer,  

Universiteit Twente

Dit promotieonderzoek is uitgevoerd als 

onderdeel van het NWO-VICI programma ‘Rough 

Water’ in samenwerking met Rijkswaterstaat, 

Deltares en FloodControl 2015. Het proefschrift is 

verkrijgbaar op aanvraag.
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Water

Het	regelwerk	in	de	Hondsbroeksche	Pleij	
bestaat	uit	een	dam	voorzien	van	dertig	
openingen	met	ieder	maximaal	vier	
planken.	Door	eens	per	jaar	met	een	
hydraulische	kraan	schuiven	te	plaatsen	
of	weg	te	nemen,	kan	de	capaciteit	van	de	
dam	worden	geregeld.	(De	maximale	
capaciteit	van	de	dam	ligt	op	660	m3/s).	
Januari	2012	werd	het	systeem	in	gebruik	
genomen.	(Civiele	Techniek	nummer	1/2	
2012).	Dit	jaar	wordt	overigens	aan	een	
tweede	regelwerk	gebouwd,	bij	Panner-
den,	maar	totdat	dat	gereed	is,	is	Honds-
broeksche	Pleij	de	enige	regelkraan	in	
Nederland.

De	begininstelling	van	de	verdeelkraan	
in	de	Hondsbroeksche	Pleij	is	gebaseerd	
op	computermodellen	en	simulaties	die	
bepaalde	trends	en	verwachtingen	laten	
zien.	Echter,	om	de	afvoerverdeling	te	
kunnen	handhaven	moeten	wel	steeds	de	
ontwikkelingen	die	in	de	rivier	spelen	
scherp	in	de	gaten	worden	gehouden.	
Daarbij	moet	worden	gedacht	aan	
vegetatieontwikkeling,	erosie,	aanzan-
ding,	of	werkzaamheden	aan	de	rivier	
waardoor	een	bepaalde	riviertak	water	
trekt.	De	effecten	van	die	veranderingen	
moeten	worden	gemonitord	en	daarom	is	
inmiddels	een	meetinstrumentarium	in	

gebruik	genomen,	dat	continu	de	
prestaties	van	het	regelwerk	in	de	gaten	
houdt.	Als	het	water	hoog	genoeg	staat,	
11	meter	boven	NAP	of	hoger	bij	de	
IJsselkop,	wordt	over	de	hele	breedte	van	
de	rivier	(zomerbed	én	hoogwatergeul)	
gemeten.	Dat	gebeurt	met	twee	palen	en	
twaalf	‘divers’.	Deze	laatste	meten	de	
waterdruk	en	hangen	in	een	stalen	
peilbuis	die	in	de	grond	is	gedrukt.
Eind	november	2012	zijn	de	in	totaal	
veertien	meetopstellingen	opgeleverd	en	
sindsdien	genereren	zij	data.	Er	is	een	
meetpaal	geplaatst	in	de	IJssel,	waar	
waterstand	en	stroomsnelheid	wordt	

Meten is weten: 

Verdeelkraan Hondsbroeksche 
Pleij wordt ingeregeld

Sinds januari vorig jaar heeft ons land een systeem waarmee bij hoog water de waterverdeling tussen 
Nederrijn en IJssel kan worden geregeld. Het gaat om een regelwerk en een hoogwatergeul in de 
Hondsbroeksche Pleij, bij Westervoort, beide aangelegd in het kader van Ruimte voor de Rivier.  

Het regelwerk en hoogwatergeul zorgen samen dat twee derde van het water over de Nederrijn gaat, 
en een derde over de IJssel. Om ervoor te zorgen dat die waterverdeling ook echt wordt bereikt, 

beschikt Rijkswaterstaat over een meetinstrumentarium, waarmee het systeem kan worden ingeregeld.

gemeten.	Verder	staat	er	een	meetpaal	in	
het	midden	van	de	hoogwatergeul	waar	
waterstanden	worden	gemeten	als	er	
water	in	de	geul	staat.	Er	zijn	rondom	het	
regelwerk,	rondom	de	veerdam	en	in	het	
midden	van	de	geul	totaal	twaalf	paaltjes	
met	divers	geplaatst,	waarmee	waterstan-
den	worden	gemeten.

Nog nauwkeuriger
Met	de	jaarlijkse	meetcyclus	die	voortaan	
wordt	doorlopen,	kan	worden	bepaald	of	
er	afwijkingen	in	de	afvoerverdeling	zijn,	
en	wat	dit	betekent	voor	de	instelling	van	
het	regelwerk.	Wijzen	de	simulaties	uit	
dat	de	vaste	afvoerverdeling	onder	druk	
staat,	dan	wordt	de	instelling	van	het	
regelwerk	aangepast.	Met	de	metingen	
wordt	getoetst	of	de	instelling	op	basis	
van	de	modelberekening	juist	is	geweest.	
Dat	is	nodig,	want	de	modellen	zijn	
redelijk	grof.	Door	de	meetresultaten	in	
te	voeren	in	de	modellen	kan	het	
regelwerk	nog	nauwkeuriger	worden	
afgesteld.	Dat	gebeurt	één	keer	per	jaar	
in	de	zomer,	met	een	hydraulische	kraan	
die	de	betonnen	planken	in	of	uit	het	
regelwerk	hijst.

Op	dit	moment	wordt	de	laatste	hand	
gelegd	aan	een	model,	waarmee	op	basis	
van	de	ingewonnen	data	en	de	bodempro-
fielen	debieten	kunnen	worden	bepaald.	
Die	gegevens	worden	vervolgens	gebruikt	
voor	het	inregelen	van	het	regelwerk	en	
waarmee	de	af	te	voeren	waterhoeveelhe-
den	vervolgens	over	de	IJssel	en	Nederrijn	

kunnen	worden	verdeeld.	Echte	resulta-
ten	kunnen	volgens	projectleider	André	
van	der	Valk,	pas	worden	verwacht	na	
een	aantal	hoogwaterperiodes,	mogelijk	
niet	eerder	dan	over	twee	tot	drie	jaar.	n

Redactie Civiele Techniek

HUESKER – Ingenieursoplossingen met geokunststoffen

www.HUESKER.com

De ingenieurs en technici van HUESKER bieden support bij het werken met andere 
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Waterbouw

Geotechniek en 
funderingstechnieken

Milieutechniek

Wegenbouw

Geokunststoffen worden vaak 
enop veel manieren in de water-
bouw ingezet. Of het nu gaat 
om waterwegen, dijkbouw of 
kustbescherming, de geotextielen 
(al dan niet geweven), composiet-
materialen en geogrids zijn voor 
allerlei toepassingen geschikt 
– milieuvriendelijk, voordelig 
en veilig.
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Water

Ontwerp passeerbare stuwen 
voor recreatievaart 

De Vecht weer bevaarbaar
Aan derdejaars studenten Civiele Techniek van de Hogeschool Windesheim te Zwolle is als 

ontwerpopdracht gegeven om alle stuwen passeerbaar te maken voor recreatievaart.  
Deze opdracht, uit eigen regio, past binnen de profilering van de opleiding van zowel Constructie 

als Watertechniek met BIM als 3Dhulpmiddel. Aspecten als innovatie, omgeving, vormgeving, 
duurzaamheid, kosten en lokaal toerisme moesten in de opdracht worden meegenomen. 

Eén van de ontwerpgroepen heeft daarbij een nieuw concept toegevoegd aan de bestaande 
passeerwijzen als schutsluis, scheepslift, hellend vlak, overtoom en waterhelling.

voor	kleine,	elektrische	(stille)	boten	met	
een	vlakke	bodem	die	naar	een	stroom-
luwe	bypass	naast	de	stuw	varen.	In	de	
bypass	zit	een	dam	waar	de	schepen	
overheen	gevoerd	worden	met	een	
lopende	band	die	aan	beide	zijden	van	de	
dam	tot	onder	water	reikt.	De	te	gebrui-
ken	energie	voor	het	varen	en	voor	de	
lopende	banden,	kan	worden	opgewekt	
door	duurzame	bronnen	(waterkracht		
of	zonne-energie).	
Een	(bestaande)	bypass	voor	een	vistrap	
kan	zo	nodig	worden	aangepast,	waar-
door	bewegingen	van	mens	en	dier	
tegelijkertijd	boven	elkaar	plaats	vinden.	
De	pleziervaartboten	kunnen	worden	
gemaakt	van	licht	en	onderhoudsvrij	
vezelversterkt	kunststof.	De	boten	
kunnen	samen	met	Polymer	Science	Park	
in	Zwolle	verder	worden	ontwikkeld.

De	exploitatiefilosofie	is	dat	de	boten	op	

diverse	plaatsen	langs	de	Vecht	kunnen	
worden	gehuurd	weer	ingeleverd	en	op	
diverse	aanleg-	en	overnachtingsplaatsen	
weer	kunnen	worden	opgeladen.	Dit	ter	
stimulering		en	bevordering	van	het	
lokale	toerisme.
De	studenten	hebben	bestaande	lopende-
bandsystemen	onderzocht	en	geconclu-
deerd	dat	deze	voldoende	draagkracht	
hebben	voor	de	nog	te	ontwikkelen	
pleziervaartboten	en	dat	ze	bestand	zijn	
tegen	water.	De	lopende	band	kan	naar	
verwachting	in	een	helling	van	circa	tien	
procent	worden	uitgevoerd,	en	wordt	
omwille	van	veiligheid	voorzien	van	
geleidewerken.	Op	de	horizontale	kruin	
van	de	lopende	band	worden	de	geleide-
werken	onderbroken	om	hier	een	
wandelpad	de	langzaam	bewegende	
lopende	band	gelijkvloers	te	laten	
kruisen.	Als	een	hogere	bandsnelheid	
wordt	gekozen,	worden	de	geleidewerken	

op	de	kruin	aan	weerszijden	beweegbaar	
uitgevoerd,	zodat	deze	ook	dienen	als	
slagbomen	om	de	oversteekplaats	
voetgangersvrij	te	houden	tijdens	
bootpassages.

In	2012	wordt	Sluis	De	Haandrik	geres-
taureerd	en	opnieuw	in	gebruik	geno-
men	en	wordt	de	stuw	bij	Hardenberg	
passeerbaar	gemaakt		door	een	schut-
sluis.	In	2013	en	2014	volgen	het	passeer-
baar	maken	van	de	stuwen	Mariënberg	
en	Junne;	ontwerpen	worden	op	dit	
moment	gemaakt.	Of	het	ontwerp	van	de	
studenten	wordt	overgenomen	is	nog	
onduidelijk.	De	rivier	zou	daarna	volledig	
bevaarbaar	zijn	voor	schepen	met	de	
maximale	afmetingen	van	12,50	x	2,75	x		
0,50	m	in	vastgestelde	vaarperiodes.	n

Ir. P.G.F. Bosman, docent Civiele Techniek  

Windesheim, Zwolle

Vlonders naast bypass Bypass met wachtplaatsen

Oversteekplaats voor voetgangersGeleiderail voor lopende band

In	1896	besloot	het	Rijk	het	beheer	van	de	
Overijsselse	Vecht	op	zich	te	nemen,	de	
grootste	van	Nederlands	kleine	rivieren,	
waarvan	de	helft	van	haar	stroomgebied	
overigens	in	Duitsland	ligt.	Kanalisatie	
werd	spoedig	ter	hand	genomen.	Voor	
1920	waren	69	bochten	afgesneden	
waardoor	de	rivierlengte	met	veertig	
procent	afnam.	Er	werden	vijf	nieuwe	
stuwen	gebouwd	en	twee	bestaande	
stuwen	werden	vervangen.	Dit	om	
oogstvernielende	overstromingen	in	de	
zomer	te	voorkomen	en	bemestende	
	overstromingen	in	de	winter	juist	te	
bevorderen.	Drie	nieuwe	stuwen,	bij	
Junne,	Mariënberg	(nabij	Ommen)	en	
Hardenberg	(elk	drie	openingen	B=9m)	

waren	voor	schepen	niet	passeerbaar.	
Twee	nieuwe	stuwen,	bij	Vilsteren	en	
Vechten	(nabij	Dalfsen)	(elk	vier	openin-
gen	B=9m),	werden	omwille	van	de	
scheepvaart	daarentegen	wel	uitgevoerd	
met	schutsluizen.	Van	de	twee	vervangen	
stuwen	(nabij	Gramsbergen)	is	die	in		
De	Haandrik	behalve	met	een	schutsluis,	
ook	sinds	1987	uitgerust	met	een	
waterkrachtcentrale	en	die	bij	Ane	is		
inmiddels	afgebroken.	Alle	stuwen	zijn	
uitgevoerd	met	vistrappen.	In	het	kader	
van	het	programma	Ruimte	voor	de	
Rivier	en	ten	behoeve	van	natuur-
ontwikkeling	zijn	of	worden	diverse	
meanders	ondertussen	weer	in	ere	
hersteld.	Verder	wil	de	regio	Ommen	

lokaal	toerisme	graag	verder	bevorderen.	
De	Provincie	Overijssel	wil	als	regisseur	
deze	veranderingen	stroomlijnen.
De	Vecht	werd	in	vroeger	dagen	bij	laag	
water	bevaarbaar	gemaakt	door	schip-
pers,	die	door	een	provisorische	dam	op	
te	werpen	water	verzamelden,	de	dam	
doorstaken	en	op	de	hierdoor	ontstane		
hoogwatergolf	een	stuk	meevoeren.
Bij	de	zijrivier	De	Regge	zijn	twee	
overtomen	in	gebruik	sinds	1992,	waarbij	
recreatieschepen	naast	stuwen	droog	
over	rails	omhoog	worden	getrokken.	

Nieuw concept
Het	nieuwe	concept	van	de	ontwerpgroep	
gaat	uit	van	een	passage	die	geschikt	is	

cilindrical steel ∅ 273mm

conveyor belt Dunlop F1250 SW7.1mm

steel beam h =300 mm
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HISTORIE

Op 1 februari van dit jaar is het precies 60 jaar geleden dat in zuidwestNederland de dijken 
braken. Daags na de ramp stond 200.000 ha land onder water, 45 000 huizen waren 

zwaar beschadigd; 1835 mensen dood. Op 150 plaatsen zaten serieuze gaten in de dijk, 
waarvan men er 67 ‘groot’ noemde. Het herstel begon nog op de dag van de ramp zelf.

1	februari	het	gat	in	de	nieuwe	dijk	(net	
aangelegd	voor	de	aanleg	van	de	A15)	bij	
Giessenburg	gesloten:	met	een	zolderschuit.

Problemen
Begin	april	1953	was	het	grootste	deel	
van	het	rampgebied	alweer	droog,	maar	
er	waren	nog	grote	problemen	bij	Bath,	
Kruiningen,	Schelphoek	en	Ouwerkerk.	
Om	met	de	eerste	te	beginnen:	bij	Bath	
was	de	dijk	op	verschillende	plaatsen	
doorgebroken	en	er	was	een	lastig	te	
sluiten	stroomgat	ontstaan	dat	ZB6	werd	
genoemd.	Om	het	gat	te	sluiten	gebruikte	
men	uiteindelijk	een	speciaal	daartoe	
verbouwd	schip,	dat	als	een	soort	caisson	
zou	worden	gebruikt.	Eerst	versmalde	
men	het	stroomgat	van	120	naar		
45	meter	om	op	23	april	het	casco	met	
succes	in	de	opening	te	laten	afzinken	
(figuur	1).

Bij	Kruiningen	moesten	drie	gaten	
worden	gesloten:	het	zogenaamde	
Westgat,	het	Oostgat	en	het	gat	in	de	
Veerhaven.	Het	Westgat	werd	gedicht	met	
klei,	stortsteen	en	zes	zogenaamde	
eenheidscaissons:	blokken	van	11	x	7,5	x	
2	of	3	m,	die	aan	elkaar	konden	worden	
gemonteerd	tot	eenheden	van	44,	55	of	
66	m.	Het	dichten	van	het	Oostgat	was	
een	stuk	lastiger	door	hevige	stroming	en	
de	diepte	van	11	meter.	Daarom	constru-
eerde	men	een	ringdijk	van	40	caisson-
elementen,	waarna	het	eigenlijke	gat	
werd	gesloten	met	een	33	meter	lang	
ponton	van	eenheidscaissons.		
Dat	gebeurde	op	8	juli.	Twee	weken	later	
wist	men	ook	het	gat	in	de	Veerhaven	te	
bedwingen.

Schelphoek
Op		Schouwen	waren	de	moeilijkheden	
nog	veel	groter.	Van	de	19.200	ha	die	het	

eiland	groot	was,	stond	net	na	de	ramp	
16.200	ha	onder	water	en	daar	was	in	
april	nog	weinig	aan	veranderd.	Er	waren	
meer	dan	vijftig	doorbraken	die	moesten	
worden	aangepakt,	liefst	tegelijk.		
Half	februari	werd	de	klus	toevertrouwd	
aan	de	Dienst	Zuiderzeewerken,	die	op	
strategisch	vlak	samenwerkte	met	het	
Waterloopkundig	Laboratorium.		
De	havencapaciteit	voor	werkschepen	
werd	vergroot		door	de	vlucht-	en	
tramhaven	bij	Zijpe	uit	te	breiden	en		
ten	oosten	van	Zierikzee,	Ouwerkerk	en	
Schelphoek	kwam	een	werkhaven.		

1 februari 1953, doorbraak bij Papendrecht. Door het tachtig meter brede stroomgat liep 9300 ha polderland onder. Op 5 februari was de dijk weer gesloten,  

maar met veel moeite. Zo werd in de nacht van 4 op 5 februari een baggerbak door de stroming meegesleurd door het gat. Ondanks dat het verval slechts een 

halve meter was, waren er negen sleepboten nodig om de bak weer naar buiten te trekken

60 jaar na de watersnood 

1953, een jaar van herstel

Al	op	1	februari	werd	in	het	hele	rampge-
bied	geprobeerd	met	zandzakken	en	
rijshout	het	water	te	keren.	Soms	ook	
waren	er	stevigere	maatregelen	nodig,	
zoals	bij	Nieuwerkerk	aan	den	IJssel.	Daar	

was	een	gat	ontstaan	dat	snel	groter	werd.	
Burgemeester	Vogelaar	reageerde	onmid-
dellijk	en	vorderde	een	schip	dat	toevallig	
in	de	buurt	lag.	Schipper	Arie	Evegroen	
voer	de	boot	met	de	boeg	tegen	de	dijk,	

waarna	het	als	een	sluisdeur	voor	het	gat	
dichtklapte	en	door	de	stroming	werd	
vastgezogen.	De	boot	werd	vervolgens	
volgestort	met	zandzakken.
Op	soortgelijke	wijze	werd	bij	Sliedrecht	op	

Figuur 1: Sluiting van stroomgat ZB6 bij Bath. Invaren van het casco

Sluiting van stroomgat ZB6 bij Bath. Het casco is inmiddels in het stroomgat afgezonken en wordt volgeladen met zandzakken

Het	vliegveld	van	Haamstede	werd	
aangepast	om	makkelijker	hulpgoederen	
te	kunnen	invliegen.
Het	meest	problematisch	was	de	situatie	
bij	Schelphoek	en	Ouwerkerk	aan	de	
zuidkant	van	het	eiland,	ter	hoogte	van	
Serooskerke.	Sinds	de	veertiende	eeuw	
hadden	de	dijken	het	daar	keer	op	keer	
begeven	en	steeds	werden	er	dan	
inlaagdijken	gebouwd,	iedere	keer	een	
paar	honderd	meter	landinwaarts.		
Vanaf	1300	gingen	er	vijftien	gehuchten	
en	dorpen	verloren.
Aanvankelijk	was	het	gat	in	de	zeedijk	bij	

Figuur 1a: Dwarsdoorsnede van het scheepscasco. Het kleppenmechanisme  

aan de zijkanten is aangebracht om het schip te laten afzinken Sluiting van de oostelijke ringdijk bij Kruiningen
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Schelphoek	ongeveer	veertig	meter,	maar	
door	de	getijdebewegingen	(een	hoogte-
verschil	tussen	de	3,5	en	4	meter)	en	de	
geologische	opbouw	van	de	ondergrond	
(tot	op	grote	diepte	fijn	zand)	werden	de	
problemen	snel	groter.	Het	debiet	werd	
per	getij	geschat	op	120	–	130	miljoen	m3.	
Na	drie	maanden	was	het	gat	530	meter	
breed,	terwijl	zich	daarachter	een	heel	
stelsel	aan	diepe	geulen	had	gevormd.		
De	grootste	daarvan,	de	Gemene	Geul,	
had	een	diepte	van	30	m,	de	Klompegeul	
15	meter	en	de	overige	tussen	de	5	en		
10	meter.	

Gemene Geul
Door	de	serieuze	geuldiepten	werd	
aanvankelijk	een	buitendijkse		ringdijk	
overwogen,	maar	vanwege	de	nadelen	
van	werken	op	open	zee,	besloot	men	
toch	tot	de	aanleg	van	een	inlaag/
ringdijk,	circa	vier	kilometer	lang.	Het	
idee	was	om	eerst	zowel	aan	de	west-	als	
de	oost	kant	een	vaste	aanzetdijk	te	
bouwen.	Tussen	de	Gemene	Geul	en	de	
Klompegeul	zou	dan	een	600	meter	lang	
werk	eiland	worden	aangelegd.	Vervol-
gens	zouden	de	westelijke	en	oostelijke	
openingen	tussen	eiland	en	aanzetdijken	
worden	gesloten	(figuur	2).	Het	werd	een	
enorme	operatie.	Voor	de	aanleg	van	de	
aanzetdijkdelen	waren	zeven	grondzui-
gers,	vier	perszuigers,	tien	drijvende	
kranen	en	dertien	draglines	in	bedrijf.		
De	benodigde	klei	werd	op	drie	verschil-
lende	plaatsen	gebaggerd:	de	locatie	zelf,	
Klundert	en	Boom	bij	Antwerpen.	Alleen	
al		voor	het	kleibedrijf	kwamen	30	grote	
bakken	en	twintig	sleepboten	in	actie.		
De	zandproductie	lag	tijdens	topdagen	op	

300.000	m3	per	week.
Voor		de	aanleg	van	de	westelijke	en	
oostelijke	aanzetdijken		werd	gebruik	
gemaakt	van	omgebouwde	400	tons	
tankboten.	Deze	schepen	hadden	een	
vrijwel	rechthoekig	dwarsprofiel	en	
werden	zo	aangepast	dat	voor-	en	
achtersteven	van	afzonderlijke	boten	in	
elkaar	pasten.	Ze	werden	in	een	stroom-
gat	gevaren,	volgepompt	met	water	en		
als	een	caisson	afgezonken.	In	de	luwte	

HERDENKING

Op 1 februari wordt de watersnoodramp op verschillende 
plaatsen in Nederland herdacht, onder meer door het 
Watersnoodmuseum in Ouwerkerk, ondergebracht in vier 
Phoenix-caissons. Daar opent deltacommissaris Wim 
Kuijken in het ’vierde caisson’ een nieuwe tentoonstelling 
gericht op het waterbeheer van de toekomst.  
(www.watersnoodmuseum.nl)

die	daarachter	ontstond,	bouwde	men		
de	nieuwe	dijk.	Zodra	die	gereed	was,	
werden	de	schepen	leeggepompt	en	
her	gebruikt.
Begin	augustus	waren	de	werken	zo	ver	
gevorderd	dat	de	geulen	konden	worden	
afgesloten;	te	beginnen	met	de	Gemene	
Geul.	Dat	gebeurde	met	behulp	van	een	
Phoenix-caisson	(62	x	19	x	18	m)	die	op	
een	van	tevoren	aangebrachte	stenen	
drempel	(-10	m	NAP)	zou	worden	ge-

plaatst.	Op	17	augustus	werd	ze	door	een	
kleine	vloot	aan	sleepboten	naar	het	
sluitgat	gemanoeuvreerd	en	met	succes	
afge	zonken.	Vier	dagen	later	was	ook	de		
Klompegeul	dicht.

Al	eerder	was	men	begonnen	met	de	
westelijke	en	oostelijke	maaiveldsluiting.	
Dat	gebeurde	eveneens	met	eenheids-
caissons:	op	27	augustus	werden	de	
laatste	twee	daarvan	geplaatst	in	het	
oostelijk	deel,	terwijl	de	blokkade	aan	de	
westzijde	vier	dagen	daarvoor	al	gereed	
was.	In	totaal	werd	de	Schelphoek	
gedicht	met	235	eenheidscaisson-
elementen.		Eind	augustus	waren	de	
geulen	dus	afgesloten,	maar	de	proble-
men	bleken	nog	allerminst	opgelost.		
De	meeste	maaiveldcaissons	waren	labiel	
en	gewoon	net	niet	hoog	genoeg.		
Bij	springtij	(eens	in	de	drie	weken)	liep	
het	water	er	op	veel	plaatsen	gewoon	
overheen.	Door	lekkages	en	onderspoe-
ling	stroomde	er	bovendien	nog	zo’n		

Overzicht project Schelphoek, eind augustus 1953

Figuur 3: Dwarsprofielen van de aanleg inlaagdijk Schelphoek (oostelijke maaiveldsluiting)

Sluiting van het laatste stroomgat bij Schelphoek (oostelijk maaiveld)

10	miljoen	m3	in	en	uit	de	polder.	Men	
moest	haast	maken	en	dat	gebeurde	ook.	
Zodra	de	caissons	waren	geplaatst,	
werden	ze	volgespoten	met	zand,	terwijl	
zowel	aan	de	zee-	als	polderzijde	grind	
werd	gestort.	Aan	de	zeezijde	brachten	
kleikranen	een	kleirug	aan	met	een	
hoogte	tot	2,5	NAP.	Vervolgens	werd	
achter	de	dijk	zand	gespoten	en	het	
dijklichaam	verder	afgewerkt	(figuur	3).

Epiloog
De	dijkdichtingen	op	Schouwen-Duive-
land	waren	het	naspel	in	een	enorme	
reeks	van	dijkherstelprojecten	die	na	de	
watersnoodramp	in	zuidwest-Nederland	
werden	uitgevoerd.	De	twee	allerlaatste	
waren	Schelphoek	(27	augustus)	en	het	
gat	bij	Ouwerkerk	(een	bijzonder	moei-
zaam	project	dat	pas	op	6	november	kon	
worden	afgerond).	
Toen	de	dijken	waren	gerepareerd,	was	
het	de	beurt	aan	gemalen	en	pompen.		
Op	1	maart,	een	maand	na	de	ramp,	

stond	nog	141.000	ha	van	zuidwest-Neder-
land	onder	water.	Drie	maanden	later	
was	dat	nog	15.000	ha,	vooral	op	Schou-
wen-Duiveland.	Pas	eind	september	was	
men	daar	zover	dat	het	eiland	kon	
worden	drooggepompt.	Er	kwamen	twee	
enorme	pompinstallaties	bij	Den	Osse,		
in	het	noorden	van	Schouwen,	ieder	met	
een	capaciteit	van	400	m3	per	minuut	en	
een	buisdoorsnede	van	1.85	m.	In	het	
Havenkanaal	van	Zierikzee	lag	pompboot	
Neptunus,	eigendom	van	de	voormalige	
NV	Provinciale	Gelderse	Electriciteits	
Maatschappij	PGEM,	en	goed	voor	een	
capaciteit	van	720.000	m3	per	etmaal.	
Overal	op	het	hele	eiland	stonden	
kleinere	pompmachines.	Dat	hielp.	Begin	
december	was	vrijwel	het	hele	eiland	
droog,	maar	het	zou	toch	tot	april	1954	
duren	voordat	ook	de	diepste	polders	van	
het	water	waren	verlost.

De	schade	van	de	ramp	en	de	kosten		
voor	herstel	waren	enorm.	De	totale	
schade	van	de	watersnood	(in	geld)	werd	
later	geraamd	op	een	bedrag	van	ergens	
tussen	de	1,5	en	2	miljard	gulden.		
De	herstelwerkzaamheden	schatte	men	
halverwege	1954	op	895	miljoen,	
waarvan	ruim	f	270	miljoen	voor	
infrastructuur.

Overigens	werd	de	zeedijk	bij	Schelphoek	
nooit	hersteld.	De	binnendijkse	restanten	
van	de	geulen	zijn	tegenwoordig	wandel-
gebied.	n

Gerard van Nifterik

Bron en illustraties: Polytechnisch Tijdschrift  

augustus 1954 (‘Ramp en herstel’)

Meer over het herstel na de watersnood op  

www.civieletechniek.net>achtergrond>historie

Figuur 2: Situatie bij Schelphoek

Pompboot Neptunus ging op 28 september 1953 bij Zierikzee in bedrijf. 

In 43 dagen tijd pompte het schip 30 miljoen m3 uit de polders.
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Waterbouwdag
Een tijd van verandering



De	editie	2012	van	de	Waterbouwdag	liet	
zien	dat	de	waterbouwsector	met	
aanverwante	disciplines	in	staat	is	tot	het	
uitvoeren	van	maatschappelijk	waarde-
volle	projecten	zoals	Spoorzone	Delft,	die	
helpen	om	de	economische	crisis	tegen	te	
gaan.	Waterbouwkundige	projecten	
kunnen	de	gevolgen	van	natuurgeweld	
beperken,	maar	geen	absolute	veiligheid
garanderen.	De	gebeurtenissen	in	
Groningen	van	januari	2012	bevestigen	
dit	nog	eens.	Door	een	combinatie	van	
hoge	waterstanden	op	de	Waddenzee	en	
extreme	regenval	kwam	het	tot	een	
bijna-doorbraak	van	de	kade	langs	het	
Eemskanaal,	en	werd	een	polder	gedwon-
gen	geëvacueerd.	Conclusie	van	Johannes	
Lindenbergh	van	het	waterschap	
Noorderzijlvest	was	dat	dit	noodzakelijke	

maatregelen	waren,	maar	dat	je	soms	een	
hoogwater	periode	nodig	hebt	om	beter	
inzicht	te	krijgen	in	het	systeem.
De	dag	werd	afgesloten	met	een	evaluatie	
door	prof.	Han	Vrijling	en	Leslie	Mooy-
aart,	een	voormalig	student	van	hem	en	
winnaar	van	de	Waterbouwprijs	2010.		
Zij	sloten	zich	aan	bij	de	constatering	van	
Joost	Schrijnen	die	betoogde	dat	de	
waterbouwkundig	ingenieurs	uit	hun	
cocon	moeten	komen	en	zich	meer	
moeten	manifesteren	bij	het	huidige	
Delta	programma,	dat	nu	te	veel	een	
bestuurs	kundig	karakter	heeft.

 
 
 
 

Hydraulic Fill Manual  
en studieprijzen
Een	ingelast,	maar	niet	onbelangrijk	
onderwerp	was	de	uitreiking	van	de	
eerste	exemplaren	van	de	Hydraulic	Fill	
Manual,	een	internationaal	gericht	
handboek	dat	gaat	over	met	name	
ontwerp	en	aanleg	van	opgespoten	
terreinen	voor	havens	en	industriegebie-
den.	Het	boek	werd	aangeboden	door	
prof.	Wim	Vlasblom,	voorzitter	van	de	
begeleidende	CUR-commissie,	aan	Hans	
Huis	in	’t	Veld,	voorzitter	van	de	Top-
sector	Water,	en	aan	de	heer	Geerkens,	
ambassadeur	van	België.	Daarnaast	werd	
tijdens	de	Waterbouwdag	de	Waterbouw-
prijs	uitgereikt,	een	prijs	ingesteld	door	
de	Vereniging	van	Waterbouwers.
www.curnet.nl

‘Een tijd van verandering’ was het motto van de Waterbouwdag 2012, georganiseerd door CUR 
Bouw & Infra en gehouden op 8 november 2012 in Rotterdam. De voordrachten en presentaties 
tijdens dit drukbezochte congres onderstreepten dit motto nog eens: we hebben vernieuwende 

projecten en experimenten in eigen land nodig om internationaal mee te blijven tellen. En die 
vernieuwing ontstaat daar waar verschillende disciplines worden gecombineerd, zoals ecologie en 

waterbouwkunde. De lezingen van de Waterbouwdag zijn opgenomen in deze speciale uitgave 
van Civiele Techniek, tot stand gekomen in nauwe samenwerking met CUR Bouw & Infra.
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Waterbouwdag 2012: 
een tijd van vernieuwing

Waterbouwprijs 2012
De Waterbouwprijs 2012 is gewonnen door Johannes Becker (TU Delft) en Jordy Kames 

(Hogeschool van Amsterdam). De prijzen werden tijdens de Waterbouwdag op 8 november 2012 
uitgereikt door Tim van Schooten, winnaar van de Waterbouwprijs categorie Academisch in 2010.
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Op scherm Johannes Becker (winnaar 2012 Academisch); achter het  

spreekgestoelte Tim van Schooten (winnaar 2010 Academisch)

Links Jordy Kames (winnaar HBO) en Mark van Koningsveld  

(Van Oord) namens Johannes Becker (winnaar Academisch)

Doel	van	de	Waterbouwprijs	is	om	de	
waterbouw	met	vernieuwde	energie	onder	
de	aandacht	van	jongeren	te	brengen.	
Het	doel	van	de	Waterbouwprijs	is	om	de	
waterbouw	met	vernieuwde	energie	onder	
de	aandacht	van	jongeren	te	brengen.	Elk	
jaar	stelt	de	Vereniging	van	Waterbou-
wers	studenten	die	afstuderen	aan	HBO	
of	Technische	Universiteit	in	de	richting	
Waterbouwkunde	(of	aanverwante	studie-
richtingen)	in	de	gelegenheid	hun	afstu-
deerproject	te	laten	meedingen	naar	de	
jaarlijkse	Waterbouwprijs.
Op	academisch	niveau	won	Johannes	
Becker	(werkzaam	bij	Van	Oord)	met	zijn	
scriptie	‘Dredge	plumes,	ecological	risk	
assessment’	(‘Baggerpluimen,	een	ecolo-

gische	risicobeoordeling’).	Een	belang-
rijk	element	bij	het	inschatten	van	de	
milieuaspecten	van	baggeren	is	de	ver-
taling	van	(tijdelijke)	veranderingen	in	
waterkwaliteit	naar	ecologische	effecten.	
Ondanks	dat	dit	onderwerp	wereldwijd	
veel	aandacht	krijgt,	bestond	er	nog	geen	
goed	model.	In	zijn	onderzoek	ontwik-
kelde	Becker	een	generiek	raamwerk	dat	
hij	toepaste	op	beschikbare	ecologische	
responsdata,	gebruikmakend	van	een	
probabilistische	aanpak.	
Jan	Doeksen	won	de	tweede	prijs	in	de	
categorie	Academisch	met	zijn	scriptie	
‘Gate	design	for	large,	high	head	locks.	
The	Development	of	an	lock	gate’.	De	
derde	prijs	ging	naar	Richard	van	Rijs.	

Hij	gaf	in	zijn	scriptie	‘Bulldozer	effect		
in	front	of	a	draghead’
In	de	categorie	HBO	was	Jordy	Kames	
de	eerste	prijswinnaar	met	zijn	scriptie	
‘Invloed	van	veen	op	de	stabiliteit	van	
regionale	waterkeringen’	(zie	pagina	52).	
De	tweede	prijs	in	deze	categorie	ging	
naar	Luc	ter	Schiphorst	en	Jurre	Toes	met	
het	afstudeerproject	‘Toepassen	gebieds-
eigen	grond	in	dijkprofielen’.	De	derde	
prijs	was	voor	Koen	Garenfeld	en	Maurits	
Enschedé,	met	het	afstudeerproject	‘Inno-
vatieve	waterkering	Spakenburg’	
De Vereniging van Waterbouwers is de werk-

gevers- en ondernemersorganisatie van 

aannemers en dienstverleners in de waterbouw.  

www.waterbouwers.nl

Foto: Aeroview

Veel	infrastructurele	projecten	als	
havens,	luchthavens,	wegen	en	industrie-
terreinen	kunnen	niet	worden	aangelegd	
zonder	het	ophogen	van	terreinen	door	
middel	van	opspuiten	met	zand.	
Het	ontwerp	van	deze	ophogingen	vergt	
een	combinatie	van	praktische	en	theore-
tische	kennis	op	het	gebied	van	waterbouw,	
geotechniek	en	baggertechniek.	Deze	ken-
nis	wordt	bijeengebracht	in	de	internatio-
nale	CUR/CIRIA-uitgave	‘Hydraulic	Fill	

Manual’,	die	tijdens	de	Waterbouwdag	2012	
werd	gepresenteerd.	Met	dit	handboek	
kan	een	uitgekiend	ontwerp	van	derge-
lijke	zandaanvullingen	worden	gemaakt.	
Mede	omdat	er	in	de	omgeving	van	die	
ophoogprojecten	onvoldoende	hoogwaar-
dig	ophoogmateriaal	(zand)	kan	worden	
gewonnen,	is	een	goed	geotechnisch	ont-
werp	van	groot	belang.	Daarbij	komen	
aspecten	als	grondonderzoek,	grondver-
beteringen,	consolidatie,	stabiliteit	en	

zettings	vloeiing	uitgebreid	aan	de	orde.		
Het	boek	is	bestemd	voor	adviesbureaus	en	
aannemers	die	met	ontwerp	en	uitvoering	
van	deze	‘kunstmatig	in	water	opgebouwde	
zandlichamen’	zijn	betrokken.	
De Hydraulic Fill Manual (B5-formaat, circa 630 

pagina’s) wordt internationaal uitgegeven door 

CRC Press/Taylor & Francis. Voor de Nederlandse 

en Belgische markt is de manual als CUR-publica-

tie 244 voor € 140,- (incl. BTW en verzendkosten) 

te bestellen via www.curnet.nl

Hydraulic Fill Manual



3130

Waterbouwdag

Elke	tijd	kent	zijn	grote	collectieve	
ruimtelijke	opgaven,	en	steeds	opnieuw	
werken	we	daaraan	vanuit	een	moment	
waarop	de	urgentie	ontstaat,	en	een	
tijdgeest	die	daar	vorm	en	inhoud	aan	
geeft.
Zo	bouwden	we	80	jaar	tijdens	oorlog,	
aan	de	Staats-Spaanse	linies	en	later	aan	
andere	Waterlinies,	om	ons	land	geregu-
leerd	onder	water	te	kunnen	zetten.		
We	bouwden	onze	prachtige	havensteden	
in	de	delta	met	het	verdiende	geld	van	de	
wereldhandel	en	de	koloniale	uitbuiting,	
en	we	maalden	vervolgens	ook	weer	onze	
meren	droog.	Grote	stedelijke	en	ruimte-
lijke	kwaliteit	heeft	ons	dat	gebracht.
In	de	negentiende	eeuw	namen	we	het	
minder	nauw	met	ruimtelijke	kwaliteit,	
vooral	industrialisatie	was	de	boodschap	
en	grote	nationale	rail-	en	wegeninfra-
structuur	ontstonden.	De	laatste	overi-
gens	vaak	goed	ingepast.
De	Deltawerken	konden	worden	gereali-
seerd	(na	een	periode	van	verwaarlozing	
en	de	crisis	uit	de	jaren	dertig)	dankzij	de	
mogelijkheden	die	de	economische	groei	
ons	bood	na	de	Tweede	Wereldoorlog,	
met	tegelijkertijd	welvaartsgroei	en	de	
aardgasvondst.

Deltawerken 2.0:  
een onvervulde belofte

De	aanpak	was	aanvankelijk	sectoraal,	
maar	met	de	Oosterscheldekering	kwam	
een	keerpunt,	later	gevolgd	door	projec-
ten	als	plan	Ooievaar,	Ruimte	voor	de	
Rivier	en	de	huidige	actuele	aanpak	van	
de	Zwakke	Schakels	(helaas	nog	niet	
helemaal	afgemaakt	in	Scheveningen).
Door	het	momentum	dat	Al	Gore	
verbeeldde,	en	de	waargenomen	zeespie-
gelrijzing,	zijn	we	ons,	zonder	regionale	
of	Nederlandse	ramp,	aan	het	voorberei-
den	op	het	nog	veiliger	maken	van	
Nederland.	Daarvoor	is	door	de	tijdgeest	
gedreven	een	sectoraal	ingestoken	
Deltawet	aangenomen.	Het	is	waarschijn-
lijk	dat	die	tijdgeest	overwaait	en	dat	een	
integrale	benadering	voor	deze	lange-
termijnopgave	uiteindelijk	zal	winnen.
Ongeveer	tegelijk	met	de	voltooiing	van	
de	Oosterscheldekering	in	de	jaren	
tachtig,		kwamen	deltawerkers	onder	
leiding	van	H.Saeijs	bijeen	om	te	spreken	
over	de	negatieve	kanten	van	deze,	
oorspronkelijk	primair	op	veiligheid	
gerichte	delta-operatie	en	de	onvervulde	
beloften	die	daardoor	zouden	ontstaan.
Daaraan	werken	we	nu,	Deltawerken	2.0:	
herstel	het	getij	in	de	delta.	Natuurlijk	
gecontroleerd,	maar	innoverend.		

En	vanzelfsprekend,	eerst	het	zoet	dan	
het	zout.	Maar	vervul	de	belofte	van	een	
hoogontwikkelde	samenleving,	die	
ervoor	zorgt	dat	haar	ecosystemen	en	
intergetijdegebieden	die	van	belang	zijn	
op	West-Europees	niveau,	op	orde	komen	
en	blijven.
Dat	is	naast	behouden	van	de	veiligheid	
en	vergroten	daarvan	ook	rentmeester-
schap.	En	als	je	dat	goed	doet,	zo	leert	de	
geschiedenis,	dan	geeft	dat	economisch	
gewin.	In	dit	geval:	getijdenenergie,	
recreatie	en	toerisme,	snellere	scheep-
vaart,	visserij	en	schelpdierkweek	en	
gereguleerd	en	zeker	zoet	water.		
Daardoor	gedijen	ook	in	die	context	een	
Noord-West	Europese	Harbour	Authority	
van	Rotterdam	en	Antwerpen	en	de	
Vlaams-Nederlandse	Metropool.	n

Prof.ir. Joost Schrijnen, scheidend  

programma directeur Zuidwestelijke Delta

Foto’s: Loes de Jong

Scheepvaart Westerschelde VlissingenOosterscheldekering 11 juni 2012

Na de ramp van 1953 heeft Nederland met een ongekende wilskracht en op grond van 
een breed draagvlak de Deltawerken ontwikkeld. We zijn daardoor, en door de eerdere 

Zuiderzeeafsluiting en inpolderingen, wereldberoemd.  
Door deze projecten heeft ons land een sector die wereldwijd opereert.  

Zoals Van Oort zei bij de presentatie van de Delta Awards in Zeeland dit jaar: 
 ‘Wij kunnen alleen goed zijn in het buitenland als we in het binnenland innoveren’.



3332

Waterbouwdag

Het	zal	veel	mensen	nog	vers	in	het	
geheugen	liggen:	kort	na	de	jaarwisse-
ling	werden	we	opgeschrikt	door	
berichten	over	hoog	water	in	het	noorden	
van	het	land.	Beelden	van	mannen	met	
zandzakken	en	evacuatie	van	boeren	
riepen	herinneringen	op	aan	hoog	water	
in	het	rivierengebied,	medio	jaren	’90.	
In	dit	geval	waren	niet	de	hoge	rivier-
waterstanden	oorzaak	van	de	calamitei-
ten,	maar	de	weersomstandigheden	in	
het	gebied	zelf.	Lindenbergh:	‘Het	hoge	
water	begin	dit	jaar	had	drie	oorzaken:	
veel	regenval	in	de	eerste	week	van	
januari,	de	grond	die	na	eerdere	regen	in	
december	al	verzadigd	was	en	een	sterke	
noordwestenwind	die	tot	hoge	waterstan-
den	op	de	Waddenzee	leidde,	waardoor	
we	niet	konden	spuien	onder	vrij	verval.	

Ook	het	peil	van	het	Lauwersmeer,	
normaal	een	groot	waterbergingsgebied,	
was	sterk	gestegen	door	opstuwing’.	
Hevige	regenval,	in	combinatie	met	hoog	
water	op	zee,	is	op	zich	niet	ongewoon	in	
de	winter,	maar	de	combinatie	met	een	
verzadigde	bodem	en	veel	regen	in	korte	
tijd	was	dat	volgens	Lindenbergh	wel.		
‘Op	zich	was	het	een	situatie	die	verge-
lijkbaar	was	met	1998	en	die	ook	redelijk	
nijpend	was.	Dat	was	toen	aanleiding	
voor	een	maatregelenpakket	dat	bestond	
uit	het	aanleggen	van	een	nieuwe	
bergboezem	ten	noorden	van	de	stad	
Groningen	en	het	verhogen	van	kaden.	
Dit	pakket	was	bijna	afgerond,	alleen	de	
bergboezem	was	nog	niet	helemaal	
operationeel.	De	inlaten	die	normaal	
automatisch	bij	een	bepaald	peil	worden	

geopend	om	het	gebied	onder	te	laten	
lopen,	de	‘meebewegende	boezem’,	waren	
nog	niet	klaar.	Daardoor	moesten	kaden	
worden	doorgestoken.	Bovendien	moest	
voor	het	benutten	van	het	bergingsgebied	
toestemming	van	verschillende	instan-
ties	worden	aangevraagd.	Hoewel	
iedereen	daaraan	meewerkte,	hadden	we	
24	uur	extra	nodig	om	dit	gebied	in	te	
kunnen	zetten’.
De	waterstand	overschreed	tussen	2	en		
6	januari	op	verschillende	plekken	het	
toegestane	niveau,	en	kort	na	2	januari	
volgden	de	gebeurtenissen	elkaar	snel	op.	
Verschillende	dijken	en	kades	vertoonden	
kwel	en	soms	ook	piping	die	met	
zandzakken	onder	controle	konden	
worden	gehouden.	Bij	verschillende	
kaden	ging	dat	net	goed,	maar	bij	een	

kade	in	de	zogeheten	Elektraboezem		
(foto	1)	overstroomde	de	kade	en	werd	de	
achterliggende	diepe	polder	bedreigd.	
Lindenbergh:	‘Omdat	er	bij	deze	polder	
nog	wel	tijd	voor	ontruiming	bestond,	
heeft	de	voorzitter	van	de	veiligheidsre-
gio	uit	voorzorg	besloten	tot	vrijwillige	
evacuatie.	De	bewoners,	meest	boeren,	
kregen	het	bericht	dat	het	waterschap	
niet	meer	voor	hun	veiligheid	kon	
instaan.	Toch	hebben	maar	weinig	
bewoners	van	die	mogelijkheid	gebruik	
gemaakt’.

Eemskanaalkade
Een	ernstiger	probleem	was	de	Eemska-
naalkade:	dit	kanaal	vormt	de	grens	met	
het	waterschap	Hunze	en	Aa	en	het	
watert	normaal	via	vrij	verval	af	op	de	
Dollard.	Door	de	hoge	buitenwaterstand	
(op	5	januari	3,39	m	+NAP)	kon	van	deze	
mogelijkheid	geen	gebruik	worden	
gemaakt.	Lindenberg:	‘Het	waterschap	
heeft	zijn	best	gedaan,	maar	er	is	alleen	
een	gemaal	met	een	beperkte	capaciteit	
die	onvoldoende	was	om	het	peil	omlaag	
te	krijgen.	De	Eemskade	(met	damwand)	
overstroomde	en	vertoonde	steeds	meer	
kwel	en	piping.	We	hebben	beheersmaat-
regelen	getroffen	met	zandzakken	en	
kwelschermen,	maar	de	stabiliteit	van	de	
kade	was	toch	ernstig	aangetast.	Als	de	
kade	zou	bezwijken	zou	het	water	in	de	
polder	erachter	1,5	tot	2	m	hoog	komen	
te	staan.	Omdat	er	in	de	polder	van	het	
dorp	Woltersum	relatief	veel	mensen	
wonen	en	er	weinig	tijd	was	voor	
evacuatie,	heeft	de	veiligheidsregio	hier	
in	de	nacht	van	6	januari	besloten	tot	
verplichte	evacuatie’.	

Evacuatie 
Die	evacuatie	verliep	volgens	Linden-
bergh	goed:	‘Bijna	iedereen	gaf	gehoor	
aan	de	oproep.	De	meest	bedreigde	
veehouderijen	zijn	het	eerst	geëvacueerd.	
De	evacuatie	van	het	vee	verliep	eigenlijk	
gesmeerd,	door	de	inzet	van	collega-boe-
ren	en	van	LTO-Noord.	Er	zijn	in	korte	
tijd	veel	veewagens	georganiseerd,	en	het	
vee	kon	in	leegstaande	stallen	bij	andere	
boeren	worden	ondergebracht.	De	
bewoners	hebben	nauwelijks	gebruik	
gemaakt	van	de	georganiseerde	noodop-
vang	in	de	sporthal	van	Ten	Boer	en	
hotels,	bijna	iedereen	kon	terecht	bij	
familie	en	vrienden.’
De	organisatie	bij	de	evacuatie	was	in	
handen	van	de	veiligheidsregio:	een	
bestuurlijk	samenwerkingsverband	dat	

Waterschap 
Noorderzijlvest
Noorderzijlvest is het meest noordelijk 
gelegen waterschap van Nederland. Het 
gebied omvat ruwweg het noorden en 
westen van de provincie Groningen, 
maar ook het noordelijkste puntje van 
Drenthe en het Friese deel van het 
Lauwersmeergebied. In het zuidoosten 
grenst het gebied, langs het Eemskanaal, 
aan het waterschap Hunze en Aa, in het 
westen aan het Wetterskip Fryslân. In het 
omvangrijke gebied komen grote 
hoogteverschillen voor: van 12 m + NAP 
in het zuiden, rond NAP bij de stad 
Groningen tot 2 m +NAP in de polders 
die grenzen aan de Waddenzee. De 
polders tussen Marum en Grootegast 
liggen met enkele meters onder NAP het 
laagst. Deze polders wateren af op de 
Elektraboezem.

In de eerste week van 2012 was de kade langs het Eemskanaal in Groningen op een aantal 
plekken onvoldoende stabiel, waardoor het waterschap Noorderzijlvest de veiligheid 

niet meer kon garanderen. Door een samenloop van omstandigheden, hevige regenval 
en hoog water op de Waddenzee, kon het water niet weg en moest een diepgelegen 

polder worden geëvacueerd. Dankzij de inspanningen van veel mensen en de inzet van 
waterbergingsgebieden is erger voorkomen. Johannes Lindenbergh, bestuurslid en locodijkgraaf 

van het waterschap Noorderzijlvest en spreker tijdens de Waterbouwdag: ‘De gebeurtenissen 
hebben de urgentie aangetoond van onze plannen om de waterveiligheid te verhogen’.

Interview
Een samenloop van 

omstandigheden

de	hulpdiensten	in	het	gebied	zoals	
brandweer,	politie,	rampenbeheersing,	
crisisbestrijding	en	ambulances	coördi-
neert	en	aanstuurt.	Voor	evacuaties	zoals	
deze	beschikt	de	veiligheidsregio	over	
draaiboeken.	Lindenbergh:	‘Voor	ons	als	
waterschap	is	het	van	belang	om	de	
veiligheidsregio	steeds	in	te	lichten	over	
het	verloop	van	de	calamiteit.	De	
evacuatie	heeft	overigens	niet	lang	
geduurd,	na	ongeveer	24	uur	bleek	dat	
het	weer	omsloeg	en	dat	het	peil	van	het	
kanaal	daalde.	De	evacuatie	kon	toen	
worden	ingetrokken	en	de	bewoners	en	
de	boeren	konden	met	hun	vee	al	snel	
weer	naar	huis.	‘

Lessen
De	interne	organisatie	van	een	water-
schap	moet	uiteraard	ingericht	zijn	op	
het	omgaan	met	extreme	situaties	zoals	
het	hoogwater	in	januari	2012.	Dit	kan	in	
principe	in	elk	stormseizoen	gebeuren.	
Binnen	waterschap	Noorderzijlvest	zijn	
daarom	verschillende	teams	verantwoor-
delijk	voor	strategie	en	coördinatie	bij	
rampenbestrijding.	Er	moet	daarbij	snel	
worden	gehandeld	met	technische	
beheersmaatregelen,	en	de	interne	en	
externe	communicatie	met	in	de	eerste	
plaats	de	bewoners	moet	daarbij	naadloos	
aansluiten.	Vanzelfsprekend	moet	ook	

extra	personeel	worden	ingezet,	ook	van	
collega-waterschappen	en	adviesbureaus.	
Bij	de	evaluatie	van	het	organisatorische	
deel	van	het	hoogwater	2012	bleek	de	
communicatie	en	samenwerking	met	de	
veiligheidsregio	in	grote	lijnen	goed	te	
zijn	verlopen.	Dat	gold	ook	voor	de	
communicatie	met	de	bewoners,	maar	
Lindenbergh	vond	een	paar	aspecten	
toch	opvallend.	‘Mij	viel	het	verschil	in	
beleving	op	tussen	bewoners	die	wel	en	
niet	geëvacueerd	waren.	Mensen	die	de	
evacuatie	zelf	hebben	meegemaakt	
ervaren	dat	veel	negatiever	dan	degenen	
die	via	de	media	de	gebeurtenissen	rustig	
konden	aanschouwen.	We	hebben	over	de	
communicatie	het	oordeel	van	externen	
gevraagd	en	hun	conclusie	was	dat	er	
goed	is	gecommuniceerd,	en	dat	er	lijn	
zat	in	de	boodschap	die	werd	uitgedra-
gen.’
Een	ander	aspect	dat	opvalt	is	de	grote	
betrokkenheid	van	de	waterschappers:	
‘Natuurlijk	is	het	alle	hens	aan	dek	bij	
zo’n	calamiteit,	maar		we	hebben	
geconcludeerd	dat	we	de	mensen	moeten	
behoeden	voor	overbelasting	en	dat	men	
niet	dagen	en	nachten	achter	elkaar	kan	
doorwerken.	Er	moeten	roosters	worden	
gemaakt	en	we	moeten	zorgen	voor	meer	
mensen	in	deze	situaties.	Maar	achteraf	
kan	ik	alleen	maar	concluderen	dat	het	

Foto 1: Peizer- en Eeldermaden ter hoogte van Boterdijk, januari 2012 

Johannes Lindenbergh, bestuurslid en loco-

dijkgraaf van het waterschap Noorderzijlvest
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personeel	zich	enorm	heeft	ingezet	en	
dat	we	veel	hulp	van	buitenaf	hebben	
gekregen,	ook	van	andere	waterschap-
pen.	Dat	was	hartverwarmend.’

Techniek
Naar	aanleiding	van	het	hoogwater	heeft	
het	waterschap	ook	verscheidene	
technische	maatregelen	genomen,	voor	
de	korte	en	de	lange	termijn.	Enkele	
kades	die	te	laag	waren	worden	nog	voor	
de	winter	2012-2013	op	hoogte	gebracht	
en	de	laatste	waterberging	is	nu	helemaal	
operationeel.	Lindenbergh:	‘De	kade	
langs	het	Eemskanaal	is	een	verhaal	op	
zich,	deze	was	tijdens	het	hoogwater	veel	
meer	waterdoorlatend	dan	was	aangeno-
men.	We	hebben	dat	aangepakt	door	nog	
in	januari	van	dit	jaar	een	kleikist	achter	
de	damwand	aan	te	brengen	op	die	
plaatsen	waar	de	kade	het	zwakst	was,	
dus	bij	Woltersum	(foto	2).	Later	is	ook	op	
andere	plaatsen	een	kleikist	aangebracht	
en	ook	wordt	op	verschillende	plekken	de	
stabiliteit	van	het	binnentalud	vergroot	
door	grond	aan	te	brengen.	Op	plaatsen	
waar	dat	door	bebouwing	niet	kan	wordt	
een	extra	stalen	damwand	geslagen’.

Voor	de	langere	termijn	werkt	Noorder-
zijlvest	samen	met	Wetterskip	Fryslân	
aan	een	studie	die	het	hele	boezemsys-
teem	omvat.	Een	studie	die	al	begonnen	
was,	en	waarvan	de	noodzaak	extra	is	
aangetoond	door	de	recente	gebeurtenis-
sen.	Lindenbergh:		‘We	kijken	daarbij	
naar	knelpunten	in	het	hele	systeem,	met	
name	de	berging	in	het	Lauwersmeer.	
Door	de	zeespiegelstijging	kunnen	we	in	
de	toekomst	vermoedelijk	minder	onder	
vrij	verval	spuien	op	de	Waddenzee	en	
zal	in	de	toekomst	waarschijnlijk	een	
gemaal	moeten	worden	gebouwd.	Dit	
onderwerp	maakt	deel	uit	van	de	studie,	
die	over	twee	jaar	klaar	moet	zijn,	en	
waarin	ook	de	gevolgen	van	de	klimaat-
verandering	worden	meegenomen.	‘

Toekomst
Bij	de	maatregelen	op	de	lange	termijn	
zal	waterberging	een	belangrijke	rol	
spelen,	in	overeenstemming	met	het	
nationale	beleid	van	water	vasthouden,	
bergen	en	afvoeren.	De	vier	bergingsge-
bieden	van	Noorderzijlvest	hebben	de	
waterstand	op	sommige	plekken	in	de	
regio	met	circa	30	cm	verlaagd;	zonder	

die	gebieden	zou	de	calamiteit	dus	een	
stuk	omvangrijker	zijn	geweest.	Maar	
volgens	Lindenbergh	heeft	waterberging	
ook	zijn	grenzen:	‘Je	moet	wel	gebieden	
hebben	waarin	je	enkele	miljoenen	
kubieke	meters	kunt	opslaan	en	waarin	
minimale	bebouwing	aanwezig	is.	
Draagvlak	bij	de	inwoners	is	ook	belang-
rijk,	het	is	lastig	en	onwenselijk	om	een	
gebied	in	te	richten	tegen	de	zin	van	de	
bewoners.	Bij	toekomstige	maatregelen,	
die	deels	ook	kostbaar	zullen	zijn,	kun	je	
je	ook	afvragen	of	je	als	waterschap	alle	
schade	moet	uitsluiten,	of	dat	je	op	
beperkte	schaal	schade	door	hoog	water	
toestaat	en	de	bewoners	die	schade	
vergoedt.	Het	zijn	varianten	die	je	met	de	
bewoners	moet	bespreken;	communicatie	
is	hierbij	heel	belangrijk.	Maar	voor	
menig	waterschapper	voelt	het	laten	
overstromen	van	land	toch	als	een	
nederlaag.’	n

Aad van den Thoorn, CURNET

Foto:s: Waterschap Noorderzijlvest 

Foto 2: Woltersum met Eemskanaalkade  

Meer weten? Spreek ons aan of bezoek onze website rps.nl
RPS advies- en ingenieursbureau T +31 15 750 16 00 E info@rps.nl

Bouwen met mensen aan dijken

Waterveiligheid is ons vak. Wij toetsen, ontwerpen en bouwen dijken. Praktisch ingesteld, met 
gevoel voor de omgeving  en verstand van contractering. Door mensen die meegroeien met 
de opgaven van onze waterkeringbeheerders. 

RPS, samen werken aan een mooier, veiliger en gezonder Nederland.
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Rijkswaterstaat heeft een groot aantal natte kunstwerken (sluizen, stuwen en gemalen) in 
beheer en is daarmee verantwoordelijk voor het blijvend functioneren van deze kunstwerken. 

De meeste van deze kunstwerken zijn in de afgelopen eeuw gebouwd (een derde deel 
dateert van vóór 1940) en hebben een technische levensduur van ongeveer 100 jaar. 

De in 2009 geconstateerde problematiek van onvoldoende sterkte van de rijdekken bij de 
stalen en betonnen bruggen, als gevolg van een samenloop van effecten van veroudering, 

intensiever gebruik en zwaardere aslasten, is destijds mede aanleiding geweest om ook 
de natte kunstwerken nader op bekende en onbekende risico’s te onderzoeken.

RINK: Risico Inventarisatie 
Natte Kunstwerken

Voor	natte	kunstwerken	geldt	eveneens,	
dat	er	zich	in	de	afgelopen	periode	
omstandigheden	hebben	voorgedaan	en	
besluiten	zijn	genomen,	die	niet	meer	in	
alle	gevallen	aansluiten	op	de	oorspron-
kelijke	ontwerpeisen.	Hiermee	wordt	dan	
dus	onvoldoende	rekening	gehouden	bij	
de	beheer-	en	onderhoudsregimes	van	het	
natte	kunstwerkareaal.	
Deze	veranderde	omstandigheden,	die	
hier	‘nieuwe	risico’s’	worden	genoemd,	
hebben	hun	oorsprong	in:	
-		 Wijziging	ontwerpuitgangspunten:	

intensiever	waterverkeer,	krachtigere	
schroeven,	grotere	rivierafvoeren	et	
cetera;

-		 Onderhoudbaarheid:	nieuwe	(onder	
andere	onderwater-)	inspectietech-
nieken;

-		 Gebruik	en	bediening:	bediening	op	
afstand,	calamiteiten	en	het	variabel	
stuwen;	

-		 Organisatie/wet-	en	regelgeving:	
uitbesteding	van	onderhoud,	normen,	
ontwerprichtlijnen.	

Doelen
Het	RINK-project	loopt	van	2009	tot	en	
met	2013.	Het	doel	en	het	beoogde	
resultaat	van	RINK	zijn:	
-		 Het	geven	van	een	totaalbeeld	van	de	

onderhoudstoestand	van	het	gehele	
natte	RWS-kunstwerkareaal	ten	
aanzien	van	de	‘nieuwe	risico’s’;

-		 Het	beoordelen	van	de	prestaties	van	de	
kunstwerken	in	termen	van	faalfre-
quentie,	beschikbaarheid,	onderhoud-
baarheid	en	veiligheid	(RAMS	–	Reliabi-
lity,	Availability,	Maintainability,	
Safety)	aan	de	hand	van	een	te	ontwik-
kelen	meetlat	op	netwerkniveau.	Naar	
aanleiding	van	deze	beoordeling	het	

voorstellen	en	prioriteren	van	de	
noodzakelijk	te	treffen	maatregelen/	
aanpassingen	om	zo	te	komen	tot	een	
slimmer	en	een	kostenefficiënter	
beheer-	en	onderhoudsmodel	op	
netwerkniveau;	

-		 Ervoor	zorgen	dat	de	RINK-	systematiek	
inhoudelijk	en	procedureel	verankerd	
wordt	binnen	RWS,	waarbij	de	toetsin-
gen	periodiek	worden	uitgevoerd.	

Om	de	eerste	twee	doelen	te	kunnen	
bereiken	is	het	RINK-project	opgedeeld	in	
twee	deelprojecten.	
‘RINK-	inspecties	en	analyses’	voor	de	
prestatiemeting	van	de	objecten	en	
‘RINK-maatregelen’	voor	het	ontwikkelen	
van	de	meetlat	en	maatregelpakketten.	
Voor	het	derde	doel	zal	eind	dit	jaar	het	
deelproject	RINK	–	Implementatie	
worden	gestart.

Type kunstwerken 
Het	onderzoek	richt	zich	op	de	natte	
kunstwerken	van	RWS	(circa	300	stuks),	
die	primair	een	waterbeheer-	of	verkeers-
functie	hebben	in	het	Hoofdwatersys-
teem	of	het	Hoofdvaarwegennet.	Het	gaat	
onder	andere	om	stuwen,	schutsluizen,	
gemalen	en	in-	en	uitwateringssluizen	
die	zorgen	voor	de	beschikbaarheid	van	
het	netwerk	als	vaarweg	en	de	watervoor-
ziening.	

Samenwerking
RWS	streeft	naar	meer	risicogestuurd	
beheer-	en	onderhoud.	Daarom	wordt	
nauw	samengewerkt	met	centrale	
afdelingen	en	de	RWS-regio’s	om	kennis	
te	delen	en	een	bijdrage	te	leveren	aan	
Asset	Management	binnen	RWS.	Ook	is	er	
samenwerking	met	het	Competence	

De geopende stuw in de NederRijn bij Driel (bron: beeldbank.rws.nl, Rijkswaterstaat)

afvoeren' gemodelleerd. In onderstaande figuur 2 is het resultaat van de optimalisatie van maatregelen met 
de corridor-analyse geïllustreerd voor de passeerfunctie op de Maascorridor. De figuur maakt de relatie 
tussen specifieke maatregelen, kosten en prestatieverbetering inzichtelijk en maakt daarmee de bepaling 
van een kosteneffectief maatregelpakket mogelijk.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
<bijschrift>Figuur 2: Kosteneffectieve optimalisatie Maascorridor 
 
 
In het RINK-project wordt ongeveer een derde deel van alle natte RWS-kunstwerken onderzocht. Samen 
met InfraQuest worden de resultaten hiervan geanalyseerd om op basis van karakteristieke kenmerken 
van de objecten, de prestaties van de niet-onderzochte objecten te kunnen voorspellen. Naarmate de 
dataset met gegevens van RINK verder wordt aangevuld, zal de nauwkeurigheid van de voorspellingen 
toenemen.  
 
<tkvet>Voorlopige bevindingen  
<plat>Voor de tot op heden onderzochte objecten zijn de volgende nieuwe risico’s aangetroffen: 
 
 

 
Algemeen kunnen de volgende bevindingen worden genoemd: 
- Door hogere belastingen en intensiever gebruik, ontstaan problemen met bodembeschermingen, 
stuwvloeren, deuren, schuiven en bewegingswerken; 
- Werktuigbouw- en bediening/besturingonderdelen leveren een belangrijke bijdrage aan de niet-
beschikbaarheid;  

Nieuw risico Effect 
Intensivering scheepvaart Troskrachten, bodembescherming, vermoeiing 

puntdeuren 
Gewijzigde hydraulische belastingen (m.n 
stuwen) 

Belasting schuiven, kleppen, bodembescherming en 
bewegingswerken. Meer handbediening (toename 
faalkans)  

Uitbesteding onderhoud Nieuwe balans tussen beheerder en 
onderhoudsaannemer (leereffect) 

Nieuwe normen  Toename faalkans onderdelen? 
Nieuwe wet- en regelgeving (m.n. 
veiligheid) 

Veiligheidsmaatregelen vertonen gebreken 
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<kop>RINK: Risico Inventarisatie Natte Kunstwerken 
 
<intro>Rijkswaterstaat heeft een groot aantal natte kunstwerken (sluizen, stuwen en gemalen) in beheer en 
is daarmee verantwoordelijk voor het blijvend functioneren van deze kunstwerken. De meeste van deze 
kunstwerken zijn in de afgelopen eeuw gebouwd (een derde deel dateert van vóór 1940) en hebben een 
technische levensduur van ongeveer 100 jaar.  
De in 2009 geconstateerde problematiek van onvoldoende sterkte van de rijdekken bij de stalen en 
betonnen bruggen, als gevolg van een samenloop van effecten van veroudering, intensiever gebruik en 
zwaardere aslasten, is destijds mede aanleiding geweest om ook de natte kunstwerken nader op bekende 
en onbekende risico’s te onderzoeken.  

<bijschrift>Figuur 1: Onderhoudsmodel (Niveaus: 2 = interventie; 3 = vigerend ontwerp; 4 = robuust) 
 
<plat>Voor natte kunstwerken geldt eveneens, dat er zich in de afgelopen periode omstandigheden 
hebben voorgedaan en besluiten zijn genomen, die niet meer in alle gevallen aansluiten op de 
oorspronkelijke ontwerpeisen en waar dus onvoldoende rekening mee wordt gehouden bij de beheer- en 
onderhoudsregimes van het natte kunstwerkareaal.  
Deze veranderde omstandigheden, die hier 'nieuwe risico’s' worden genoemd, hebben hun oorsprong in:  
- Wijziging ontwerpuitgangspunten: intensiever waterverkeer, krachtiger schroeven, grotere rivierafvoeren 
et cetera; 
- Onderhoudbaarheid: nieuwe (onder andere onderwater-)inspectietechnieken; 
- Gebruik en bediening: bediening op afstand, calamiteiten en het variabel stuwen;  
- Organisatie/wet- en regelgeving: uitbesteding van onderhoud, normen, ontwerprichtlijnen.  
 
<tkvet>Doelen 
<plat>Het RINK-project loopt van 2009 tot en met 2013. Het doel en het beoogde resultaat van RINK zijn:  
- Het geven van een totaalbeeld van de onderhoudstoestand van het gehele natte RWS-kunstwerkareaal 
ten aanzien van de 'nieuwe risico’s'; 
- Het beoordelen van de prestaties van de kunstwerken in termen van faalfrequentie, beschikbaarheid, 
onderhoudbaarheid en veiligheid (RAMS – Reliability, Availability, Maintainability, Safety) aan de hand van 
een te ontwikkelen meetlat op netwerkniveau. Naar aanleiding van deze beoordeling het voorstellen en 
prioriteren van de noodzakelijk te treffen maatregelen/ aanpassingen om zo te komen tot een slimmer en 
een kostenefficiënter beheer- en onderhoudsmodel op netwerkniveau;  
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Figuur 1: Onderhoudsmodel (Niveaus: 2 = interventie; 3 = vigerend ontwerp; 4 = robuust)
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afvoeren' gemodelleerd. In onderstaande figuur 2 is het resultaat van de optimalisatie van maatregelen met 
de corridor-analyse geïllustreerd voor de passeerfunctie op de Maascorridor. De figuur maakt de relatie 
tussen specifieke maatregelen, kosten en prestatieverbetering inzichtelijk en maakt daarmee de bepaling 
van een kosteneffectief maatregelpakket mogelijk.  
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Centre	InfraQuest,	een	kenniscentrum	
op	het	gebied	van	infrastructuur	waarin	
TNO,	TUD	en	RWS	samenwerken.

RINK-aanpak 
RAMS-analyses	en	functioneel	denken	
vanuit	een	netwerkbenadering	vormen	de	
basis	voor	RINK.	De	RAMS-analyse	geeft	
inzicht	in	de	actuele	en	de	haalbare	
prestaties	van	het	object	voor	de	
beschouwde	functies.	Hieruit	worden	
vervolgens	kosteneffectieve	maatregel-
scenario’s	vastgesteld	die	aansluiten	bij	
geëiste	prestatieniveaus.	Voor	het	in	beeld	
brengen	van	de	relatie	tussen	de	maatrege-
len	op	objectniveau	en	de	prestaties	op	
corridorniveau	is	gebruik	gemaakt	van	
een	in	opdracht	van	RINK	ontwikkeld	
‘Corridor	Prestatiemodel’.	Met	dit	model	is	
het	mogelijk	zowel	top-down,	als	bottom-
up	de	prestaties	van	objecten	en	de	
corridor	in	beeld	te	brengen.	Hierbij	gaat	
de	top-down-benadering	uit	van	een	
vertaling	van	een	gestelde/	gewenste	topeis	
(beschikbaarheid)	op	corridorniveau	naar	
een	realistische	eis	op	objectniveau.	Via	de	
bottom-up-benadering	is	inzichtelijk	te	
maken	hoe	de	prestaties	op	objectniveau	
zich	verhouden	tot	de	prestatie	van	de	
corridor.	Het	corridormodel	beperkt	zich	

nu	nog	tot	de	functie	‘passeren’	scheep-
vaart.	Ten	behoeve	van	de	waterverdeling	
is	recent	het	Hoofdwatersysteem-prestatie-
model	gereed	gekomen.	Hierin	zijn	
beschikbaarheid,	faalfrequentie	en	
investeringskosten	voor	de	waterbeheers-
functies	‘aan-	en	afvoeren’	gemodelleerd.	
In	figuur	2	is	het	resultaat	van	de	optimali-
satie	van	maatregelen	met	de	corridor-ana-
lyse	geïllustreerd	voor	de	passeerfunctie	
op	de	Maas	corridor.	
De	figuur	maakt	de	relatie	tussen	speci-
fieke	maatregelen,	kosten	en	prestatiever-
betering	inzichtelijk	en	maakt	daarmee	de	
bepaling	van	een	kosteneffectief	maatre-
gelpakket	mogelijk.	

Algemeen	kunnen	de	volgende	bevindingen	worden	genoemd:
-		 Door	hogere	belastingen	en	intensiever	gebruik,	ontstaan	

problemen	met	bodembeschermingen,	stuwvloeren,	deuren,	
schuiven	en	bewegingswerken;

-		 Het	falen	van	werktuigbouw-	en	bediening/besturingronderde-
len	is	vaak	een	belangrijke	oorzaak	van	niet-beschikbaarheid;	

-		 Binnen	de	operationele	bedrijfsvoering	zijn	dossiers,	handlei-
dingen,	calamiteiten-	en	veiligheidsprocedures	of	tests	onvol-
doende	op	orde;

-		 Er	is	sprake	van	uitgesteld	onderhoud,	vanwege	priorieitstellin-
gen	en	versoberingen	op	onderhoudsbudget.	

Stand van zaken 
Tot	en	met	2011	zijn	door	RINK	74	objecten	(stuwen,	schutsluizen,	
gemalen	en	bruggen)	onderzocht,	deels	gericht	op	dekking	van	de	
corridor	(Maas),	maar	ook	met	een	landelijke	spreiding	om	een	zo	
groot	mogelijke	diversiteit	in	de	resultaten	te	krijgen.	In	2012	en	
2013	zijn	of	worden	nog	eens	30	objecten	onderzocht.	Bovendien	
worden	dan	ook	vijftien	kleine	natte	kunstwerken	met	een	expli-
ciete	waterbeheersfunctie	(sifons,	duikers,	overlaten)	onderzocht.	
De	eerste	resultaten	van	RINK	hebben	geleid	tot	extra	financie-
ring	vanuit	de	politiek	om	de	geconstateerde	risico’s	op	te	lossen	
en	de	prestatie	te	optimaliseren.	Voor	de	regio’s	Utrecht,	Zeeland	
en	Limburg	worden	nu		maatregel-programma’s	ingericht.	
Momenteel	wordt	in	het	kader	van	toekomstig	Asset	Management	
bij	RWS,	gewerkt	aan	een	methodiek	om	op	tactisch,	strategisch	
en	operationeel	niveau	het	beheer	en	onderhoud	meer	risicoge-
stuurd	vorm	te	geven.	De	binnen	RINK	ontwikkelde	methodieken	
en	modellen	kunnen	hieraan	een	belangrijke	bijdrage	leveren.	n

Hans Janssen, Rijkswaterstaat, 

Dienst Infra structuur, technisch manager RINK Maatregelen

Sluis Terneuzen (bron: beeldbank.rws.nl, Rijkswaterstaat)
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In	het	RINK-project	wordt	ongeveer	een	
derde	deel	van	alle	natte	RWS-kunstwer-
ken	onderzocht.	Samen	met	InfraQuest	
worden	de	resultaten	hiervan	geanaly-
seerd	om	op	basis	van	karakteristieke	
kenmerken	van	de	objecten,	de	prestaties	
van	de	niet-onderzochte	objecten	te	
kunnen	voorspellen.	Naarmate	de	dataset	
met	gegevens	van	RINK	verder	wordt	
aangevuld,	zal	de	nauwkeurigheid	van		
de	voorspellingen	toenemen.	

Voorlopige bevindingen 
Voor	de	tot	op	heden	onderzochte	
objecten	zijn	de	volgende	nieuwe	risico’s	
aangetroffen,	zie	onderstaande	tabel:

Nieuw risico Effect

Intensivering scheepvaart Troskrachten, bodembescherming, vermoeiing puntdeuren

Gewijzigde hydraulische 
belastingen (m.n stuwen)

Belasting schuiven, kleppen, bodembescherming en 
bewegingswerken. Meer handbediening (toename faalkans) 

Uitbesteding onderhoud Nieuwe balans tussen beheerder en onderhoudsaannemer 
(leereffect)

Nieuwe normen Toename faalkans onderdelen?

Nieuwe wet en regelgeving 
(m.n. veiligheid)

Veiligheidsmaatregelen vertonen gebreken
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Waterbouwdag

De	herontwikkeling	van	het	circa	30	ha	
omvattende	spoorzonegebied	in	Delft	
omvat	de	aanleg	van	een	2300	meter	
lange	spoortunnel,	een	ondergronds	
station,	parkeerruimte	voor	auto’	s	en	
fietsen,	een	bovengrondse	stationshal	in	
combinatie	met	een	nieuw	stadskantoor,	
een	ov-knooppunt,	woningen	en	kanto-
ren,	en	een	stadspark.	De	tunnel	zal	in	
2017	uit	twee	tunnelbuizen	met	elk	twee	
sporen	bestaan.	Dit	om	toekomstige	
viersporigheid	op	het	zeer	intensief	
bereden	traject	tussen	Amsterdam	en	
Dordrecht	mogelijk	te	maken.	De	
oostelijke	tunnelbuis	wordt	in	2015	in	
gebruik	genomen.	Wanden,	daken	en	
vloeren	van	deze	tunnelbuis	zijn	in	het	
najaar	van	2012	op	bijna	het	gehele	tracé	
gereed.	Ook	zijn	beide	tunnelmonden	
gerealiseerd.	Rijdt	de	trein	eenmaal	
ondergronds,	dan	kan	het	bestaande	
treinviaduct,	dat	nu	nog	trouw	dienst	
doet,	worden	gesloopt	en	kan	de	weste-
lijke	tunnelbuis	verder	worden	afge-
bouwd.

Complexe opgave
Een	tunnel	bouwen	in	een	binnenstad	
vraagt	om	maatwerk.	Zeker	wanneer	een	
deel	van	het	tracé		vlak	langs	een	
historisch	stadscentrum	ligt.	In	Delft	
bedraagt	de	afstand	tussen	de	hekken	
rond	het	bouwterrein	en	de	omliggende	
huizen	op	een	aantal	plekken	slechts	
enkele	meters.	Ruimte	om	te	manoeuvre-
ren	en	ruimte	voor	opslag	van	materiaal	
en	materieel	is	zeer	beperkt.	De	soms	
kwetsbare	omgeving,	eisen	die	worden	
gesteld	aan	veiligheid	en	toegankelijk-
heid	en	de	hoge	verkeersintensiteit	
maken	de	bouwopgave	complex.	Een	
gefaseerde	uitvoering,	waarin	goed	is	
nagedacht	over	bouwmethoden	vormt	
het	fundament	van	alle	activiteiten.
Aannemerscombinatie	CrommeLijn	(CCL)	
bouwt	de	spoortunnel	in	opdracht	van	
ProRail.	CCL	werkt	op	basis	van	een	
Design	&	Construct-overeenkomst	en	
heeft	er	bijvoorbeeld	bewust	voor	
gekozen	de	tunnelsegmenten	die	dicht	
op	oude	panden	staan,	met	de	diepwand-

methode	te	maken.	Dit	om	het	risico	op	
schade	zo	klein	mogelijk	te	houden.	
Diepwanden	maken	is	een	stuk	arbeids-
intensiever	en	duurder	dan	bouwen	in	
een	open	bouwkuip,	maar	kent	belang-
rijke	voordelen:	geen	trillingen,	minder	
kans	op	zetting	en	minder	geluid.	Als	het	
dak	eenmaal	ligt,	ondervindt	de	stad	
minder	hinder	van	de	tunnelbouw	en	is	
er	ruimte	voor	bijvoorbeeld	tijdelijke	
gebiedsontwikkeling.

Een nieuwe wijk in het  
hart van Delft
Als	de	treinen	eenmaal	ondergronds	
rijden	is	er	ruimte	voor	gebiedsontwik-
keling	bovengronds.	In	het	hart	van	
Spoorzone	Delft	komt	het	nieuwe	
stadskantoor	te	staan,	in	combinatie	met	
de	stationshal	die	toegang	verleent	tot	
het	ondergrondse	station	en	de	fietsen-
stalling.	Op	het	openbaarvervoerknoop-
punt	kunnen	reizigers	de	verbinding	
maken	met	bussen	en	trams.	De	open-
bare	ruimte	wordt	conform	de	ontwer-

pen	van	stedenbouwkundige	Joan	
Busquets	ingericht.	Drie	doorgaande	
verkeersroutes	zorgen	voor	verbindingen	
tussen	noordelijk	en	zuidelijk	Delft	en	
tussen	het	historische	stadscentrum	en	
de	westelijke	stadsdelen.	Het	Bolwerk	
wordt	net	als	vroeger	weer	omgeven	door	
water.	Een	bovenop	de	tunnel	gelegen	
stadspark	loopt	als	groene	strook	door	de	
spoorzone.
Langs	het	stadspark	en	de	verkeersaders	
gaan	nieuwe	en	oude	bebouwing	hand	in	
hand.	Op	basis	van	de	visie	van	Busquets	
heeft	de	gemeente	Delft	ambities	
geformuleerd	voor	de	invulling	van	het	
gebied.	De	ambities	worden	verder	
uitgewerkt	door	drie	stedenbouwkundig	
bureaus.	Dat	de	spoorzone	nieuwe	stijl	
een	aantrekkelijk	stedelijk	gebied	moet	
worden,	met	een	gevarieerd	aanbod	aan	
voorzieningen	en	woningen	die	verschil-
lende	doelgroepen	bedienen,	staat	als	een	

Werken 
met de omgeving
- In deelproject Prinses Irenetunnel (PIT) 

wordt de nieuwe spoortunnel 
kruislings op een bestaande verkeers-
tunnel gebouwd. Een heikel karwei, 
dat zo’n anderhalf jaar in beslag neemt.  
De dubbele tweebaansweg die door 
de Prinses Irenetunnel loopt is een 
belangrijke verkeersader en hulp-
dienstroute, die niet kan worden 
afgesloten. Tegelijkertijd is de Prinses 
Irenetunnel een fundament van het 
bestaande spoor. Van zomaar afbreken 
kan geen sprake zijn. De combinatie 
van sloop, bouw en instandhouding 
van verkeersstromen vraagt dan ook 
om een organisatorisch vermogen en 
technisch vernuft.

- Molen De Roos, een 17e-eeuwse 
korenmolen, is onderdeel van een 
meer dan vijfhonderd ton wegend 
molencomplex. Hoe bouw je hier een 
tunnel onderdoor? Na rijp beraad 
werd besloten de molen – met 
woning, pakhuis en al – een meter op 
te vijzelen. Maar niet voordat een 
kersvers fundament van gewapend 
beton (30 ton wapening) was gelegd. 
Hiervoor zijn 45 buispalen 28 meter de 
grond in geschroefd. Niet geheid, 
vanwege het trillingsrisico. Op 4 juli is 
de molen opgevijzeld. 

- Het noordelijk deel van het tracé van 
de spoortunnel doorsnijdt het terrein 
van biotechnologiebedrijf DSM. DSM 
voert een strikt veiligheidsbeleid en 
voor veel activiteiten, zoals het maken 
van een bouwkuip voor de noordelijke 
tunnelmond, zijn speciale vergunnin-
gen nodig. Om het meest noordelijke 
stukje spoortunnel te kunnen bouwen 
moesten niet alleen kabels, leidingen 
en installaties worden verplaatst, maar 
is ook het rangeerterrein van DSM, 
waar treinen binnenrijden met 
grondstoffen, afgebroken. Dit wordt 
een stuk verderop herbouwd. 
Grondstoffen worden tussentijds door 
extra vrachtverkeer aangeleverd.

Al drie jaar lang wordt in de Delftse spoorzone gebouwd. Het resultaat mag er zijn. 
De ruwbouw van de nieuwe spoortunnel is zo goed als gereed. Bovengrondse 

ontwikkeling van het gebied komt langzaam maar zeker in het vizier.

Spoorzone Delft 
Verbinding naar de toekomst

paal	boven	water.	Circa	20	ha	grond	is	
beschikbaar	voor	de	bouw	van	ongeveer	
1200	woningen	en	20.000	m²	niet-woon-
ruimte.	Voor	een	derde	van	de	vastgoed-
ontwikkeling	is	een	gronduitgifteover-
eenkomst	afgesloten	met	Ballast	Nedam	
Ontwikkelingsmaatschappij.	De	reste-
rende	grond	is	beschikbaar	om	met	
andere	partijen	te	gaan	ontwikkelen.		
Er	zijn	inmiddels	concrete	plannen	voor	
de	realisatie	van	studentenhuisvesting	en	
de	bouw	van	nieuwe	huisvesting	van	een	
VMBO-onderwijsinstelling.	Een	deel	van	
de	bouwkavels	krijgt	eerst	een	tijdelijke	
bestemming	voordat	ze	permanent	
worden	ingevuld.	Een	ding	is	zeker,	wie	
in	de	toekomst	Delft	per	trein	aandoet,	
doet	nieuwe	ontdekkingen.	Onder-	en	
bovengronds.	n

Eric Burgers, Spoorzone Delft

www.spoorzonedelft.nl

Bron: Mecanoo Architecten

Foto's: Ronald Tilleman
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In	de	afgelopen	jaren	is	door	Nederlandse	
onderzoekers	en	experts,	vanuit	TU	Delft,	
HKVLijn	in	Water,	Rijkswaterstaat	en	andere	
kennisinstellingen	en	bedrijven,	onder-
zoek	gedaan	naar	diverse	overstromings-
rampen	in	onder	meer	New	Orleans,	
Japan,	Frankrijk	en	Thailand	(zie	tabel	1	
voor	een	overzicht).	In	dit	artikel	is	een	
overzicht	gegeven	van	enkele	belangrijke	
lessen	uit	deze	verkenningen	die	plaats-
vonden	na	overstromingen	in	verschil-
lende	laaggelegen	delta-	en	kustgebieden.	

Het belang van een goed 
waterkeringsysteem
Een	belangrijke	oorzaak	van	de	overstro-
mingen	in	New	Orleans	en	Frankrijk	was	
het	gebrekkige	ontwerp	en	onderhoud	van	
het	waterkeringsysteem.	In	New	Orleans	
zijn	op	diverse	plaatsen	dijken	door	

geotechnische	faalmechanismen	bezwe-
ken,	terwijl	het	water	nog	onder	de	
dijkkruin	stond.	Mede	hierdoor	is	naar	
voren	gekomen,	dat	ook	in	het	Nederlandse	
rivierengebied,	het	belang	van	dergelijke	
mechanismen,	zoals	ondermijning	van	
dijken	door	piping,	tot	op	heden	lijkt	te	zijn	
onderschat.	In	Thailand	en	New	Orleans	
bleek	dat	de	aansluitingen	tussen	dijken	en	
constructies	(zoals	sluizen)	kwetsbaar	zijn.	
Deze	aansluitingen	krijgen	in	de	toekomst	
meer	aandacht	in	de	kennisontwikkeling,	
toets-	en	ontwerpregels	in	Nederland.	
Recent	was	orkaan	Isaac	(augustus	2012)	
de	eerste	echte	test	van	het	nieuwe	
dijkensysteem	rond	New	Orleans,	een	
systeem	waarin	na	orkaan	Katrina	$	14	
miljard	is	geïnvesteerd.	New	Orleans	
heeft	Isaac	goed	doorstaan.	Dit	laat	zien	
dat	het	op	orde	brengen	en	houden	van	

waterkeringen	zeer	verstandig	en	nodig	
is.	Dit	is	een	belangrijke	les	voor	Neder-
land	waar	ongeveer	één	derde	van	de	
waterkeringen	niet	aan	de	huidige	
normen	voldoet.

De daadwerkelijke schade 
door overstroming
De	verwoestingen	in	New	Orleans,	
Thailand	en	Japan	maakten	in	alle	
gevallen	diepe	indruk	op	de	Nederlandse	
experts	die	deze	gebieden	bezochten.		
De	kracht	van	het	water	was	met	name	
nabij	bressen	enorm,	waardoor	hier	alle	
bebouwing	werd	weggevaagd.		
Bij	onverwachte	overstromingen	in	
kustgebieden	kunnen	er	veel	dodelijke	
slachtoffers	vallen.	In	New	Orleans	en	
Frankrijk	waren	de	slacht	offers	in	de	
meeste	gevallen	ouderen.	

De	schade	blijft	niet	beperkt	tot	slachtof-
fers	en	directe	schade	aan	bebouwing	en	
infrastructuur.	De	indirecte	schade	door	
bedrijfsuitval	en	productieverlies	was	zeer	
groot.	Dit	was	zo	in	Japan	en	in	Thailand,	
waar	de	grote	industriële	productiecentra	
rond	Bangkok	in	de	eerste	maanden	na	de	
overstroming	stil	bleven	liggen.	Daarnaast	
kunnen	er	door	overstroming	onver-
wachte	keteneffecten	optreden,	zoals	de	
ramp	met	de	Japanse	kernreactor	in	
Fukushima	na	de	tsunami	heeft	laten	
zien.	Met	indirecte	schade	en	keteneffec-
ten	in	stedelijke	en	geïndustri	aliseerde	
gebieden	wordt	in	de	huidige	analyses	en	
beleidsafwegingen	in	Nederland	nog	
nauwelijks	rekening	gehouden.	

Effectiviteit van maatregelen
In	Nederland	wordt	onderzocht	hoe	het	
concept	meerlaagsveiligheid	(de	combi-
natie	van	waterkeringen,	ruimtelijke	
maatregelen	en	rampen	beheersing)	
onderdeel	kan	worden	van	het	waterveilig-
heidsbeleid.	Uit	de	over	stromingen	in	
landen	als	VS	en	Japan	–	waar	de	afgelopen	
decennia	in	het	beleid	actief	is	ingezet	op	
combinaties	van	maatregelen	–	valt	te	
leren	hoe	effectief	een	mix	van	preven-
tieve	en	gevolgbeperkende	maatregelen	is.	
Er	is	gebleken	dat	na	het	falen	van	de	
eerste	laag	(de	waterkeringen),	de	
ruimtelijke-	en	rampenbeheersingsmaat-

Lessen voor Nederland uit 
buitenlandse overstromingen 

regelen	slechts	een	klein	deel	van	de	
schade	en	slachtoffers	konden	voor-
komen.	In	de	delta-	en	kustgebieden	in	
Thailand	en	Japan	heeft	de	afgelopen	
decennia	de	economische	ontwikkeling	
plaatsgevonden	in	de	meer	risicovolle	
gebieden.	Dit	was	ook	het	geval	in	New	
Orleans.		De	effectiviteit	van	evacuatie	is	
vaak	begrensd.	Ondanks	een	zeer	goede	
rampenbeheersingsorganisatie	in	Japan	
bleek	het	aantal	slachtoffers	bij	de	
tsunami	toch	zeer	groot	te	zijn.	In	New	
Orleans	bleef	bij	orkaan	Katrina	10	tot		
20	procent	van	de	bevolking	achter	in	de	
stad	met	veel	slachtoffers	tot	gevolg.
Na	de	ramp	volgt	de	discussie	over	de	te	
hanteren	beschermingsstrategie	en	het	
gewenste	beveiligingsniveau.	Voor	
dichtbevolkte	gebieden,	zoals	West-Neder-
land,	Bangkok	en	New	Orleans	blijkt	dat	
een	goede	bescherming	met	waterkerin-
gen	(preventie)	vaak	de	meest	kosten-
efficiënte	strategie	is.	In	andere	situaties,	
bijvoorbeeld	bij	lagere	bevolkingsdicht-
heden,	meer	rurale	gebieden	of	lokale	
risicoconcentraties,	lijken	ruimtelijke	en	
andere	gevolgbeperkende	maatregelen	
ook	interessant.	

Tot slot
De	overstromingen	in	het	buitenland	geven	
belangrijke	informatie	voor	het	Neder-
landse	hoogwaterbeschermings	beleid.	

Recente	verkenningen	geven	zeldzame	
inzichten	in	het	gedrag	van	waterkeringen	
in	extreme	omstandig	heden,	in	Nederland	
nog	onvoldoende	onderkende	faalmechanis-
men	van	waterkeringen,	en	in	de	daadwer-
kelijke	omvang	van	de	schade	na	een	
over	stroming.	
Verschillende	landen,	zoals	Japan	en	de	
Verenigde	Staten,	hebben	op	vaste	basis	
georganiseerd	dat	na	rampen	in	het	
buitenland,	teams	van	experts	de	feiten	
en	lessen	van	deze	gebeurtenissen	
analyseren	en	documenteren.	In	Neder-
land	is	dit	nog	niet	geregeld	en	er	wordt	
aanbevolen	om	dit	in	de	toekomst	wel	te	
doen.	Investeren	in	kennisontwikkeling	
na	buitenlandse	overstromingen	loont.	
Misschien	ook	omdat	na	de	eerste	fase		
na	de	ramp	vaak	de	vraag	aan	de	Neder-
landse	waterbouwers	volgt	om	mee	te	
denken	over	het	beter	beheersen	van	de	
risico’s	in	de	toekomst.	n

dr. ir. Bas Jonkman, hoogleraar integrale 

waterbouwkunde, TU Delft 
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Verwoesting na de tsunami in Rikuzentakata, Japan (Bron: Kyoto University)

Nederlandse onderzoekers bij een dijkdoorbraak in Thailand

Voor ons laaggelegen land is kennis over de oorzaken en gevolgen van 
overstromingen van groot belang. Overstromingen komen in Nederland, mede door 

het relatief hoge beveiligingsniveau, weinig voor. Daardoor is praktijkervaring alleen te 
verkrijgen door kennis op te doen bij experimenten in eigen land  

– bijvoorbeeld door de beproeving van de IJkdijk – of bij rampen in het buitenland.

Waterbouwdag

Tabel 1: overzicht van onderzochte buitenlandse overstromingen

Ramp en bronnen Datum Type Getroffen gebied Schade en slachtoffers

Orkaan Katrina [1,2] 31 augustus 2005 Orkaan VS: New Orleans,  Louisiana, Mississippi 1800 doden
$ 30 – 80 miljard schade  

Storm Xynthia [3] 28 februari 2010 Stormvloed Frankrijk, kustgebieden: Vendée en Charente-Maritime   65 doden
€ 1,3 – 3 miljard schade

Tohoku tsunami [4,5] 11 Maart 2011 Tsunami Japan, oostelijke kust 19,000 doden
€ 250 miljard schade

Overstromingen Thailand [6,7,8] Najaar 2011 Rivier-overstroming Thailand: Chao Praya rivierdelta, gebied rondom Bangkok 500 doden
€ 35 miljard schade
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Waterbouwdag

Ongeveer	tien	jaar	jaren	geleden	traden	
er	vrij	plotseling	gelijktijdig	twee	
veranderingen	op,	die	merkwaardiger-
wijs	tegengesteld	waren.	Aan	de	ene	kant	
sloeg	Rijkswaterstaat	onder	leiding	van	
ir.	Bert	Keijts	ferm	de	weg	in	van		
‘De	markt	tenzij’.	Dit	betekende	in	de	
praktijk	dat	de	dienst	zich	niet	langer	
met	de	technische	inhoud	van	haar	werk	
ging	bezig	houden,	maar	vooral	met	het	
bedrijfsproces	dat	nodig	was	om	de	
markt	de	klassieke	Rijkswaterstaatstaken	
te	laten	uitvoeren.	Techniek	werd	
ingekocht.
Aan	de	andere	kant	vond	er	aan	de	TU	
Delft	een	omwenteling	plaats,	waarbij	
het	college	van	bestuur	de	focus	verlegde	
van	onderwijs	naar	onderzoek.	De	TU	
moest	een	onderzoeksuniversiteit	
worden.	Deze	koerswijziging	drong	
aanvankelijk	niet	zo	door	bij	de	Faculteit	
Civiele	Techniek.	De	botsing	kwam	toen	
Civiele	Techniek	werd	samengevoegd	met	
de	twee	kleinere	faculteiten	Mijnbouw-
kunde	en	Geodesie,	die	samen	jaarlijks	
slechts	enkele	tientallen	eerstejaars	
studenten	wisten	aan	te	trekken.	
Mijnbouwkunde	kreeg	de	leiding	van	de	

nieuwe	faculteit	en	plotseling	bleek	dat	
Civiele	Techniek	het	zwakste	deel	was	
vanwege	de	grote	aantallen	studenten,	
terwijl	de	twee	kleinere	delen	als	zeer	
succesvol	moesten	worden	beschouwd	
gezien,	hun	voortreffelijk	onderzoek.	Een	
drastische	hervorming	was	nodig!	Het	
extra	budget	dat	Civiele	Techniek	altijd	
kreeg,	waarschijnlijk	omdat	Waterbouw	
zo	belangrijk	is	voor	een	land	beneden	de	
zeespiegel,	werd	weggenomen.	Enkele	
hoogleraren	die	te	weinig	onderzoek	
deden	werden	ontslagen.	Rijkswaterstaat	
toonde	na	haar	koersverandering	weinig	
interesse.	Delft	was	maar	een	van	de	
veertien	Nederlandse	universiteiten.

Horizontaal naar verticaal
’De	faculteit	Civiele	Techniek	is	altijd	een	
menging	geweest	van	theoretische	
vakken	(gegeven	door	verticale	leerstoe-
len)	als	wiskunde,	kansrekening,	
mechanica,	vloeistofmechanica,	grond-
mechanica,	economie,	etc.	en	de	toepas-
singsgebieden	(gegeven	door	horizontale	
leerstoelen)	als	havens	en	scheepvaartwe-
gen,	rivierbouw,	kustwaterbouw,	
constructieve	waterbouw,	utiliteitsbouw,	

etc.	Traditioneel	studeren	de	meeste	
mensen	af	bij	de	horizontale	leerstoelen,	
omdat	zij	naar	de	TU	gekomen	zijn	om	te	
‘bouwen’.	Een	kleiner	deel	behaalt	zijn	
diploma	bij	een	verticale	leerstoel	als	
vloeistofmechanica	of	mechanica.
Door	de	koerswijziging	van	de	TU’s	is	de	
nadruk	echter	verschoven	van	de	
horizontale	naar	de	verticale	leerstoelen.	
De	maat	van	‘succes’	voor	hoogleraren	
veranderde	mee	van	‘aantal	goede	
afstudeerders’	naar	het	aantal	promoties	
en	het	aantal	gereviewde	journalpapers.	
Bovendien	werden	deze	maten	expliciet	
onderdeel	van	de	beoordeling	door	het	
management,	iets	wat	daarvoor	onge-
hoord	was.	Op	enkele	verticale	hooglera-
ren	na,	publiceerde	vrijwel	niemand	in	
tijdschriften,	bijdragen	aan	conferenties	
waren	gebruikelijker.	Nu	telden	alleen	
publicaties	in	wetenschappelijke	tijd-
schriften	en	de	citaties	daarvan	nog.		
De	Hirsch-index	werd	de	maat.	Daarbij	
worden	de	artikelen	gesorteerd	op	aantal	
citaties.	Als	het	n-de	artikel	n	maal	werd	
geciteerd,	is	dat	de	H-index.	Plotseling	
waren	hoogleraren,	die	hoog	stonden	
aangeschreven,	probleemgevallen	en	

bleken	anderen,	die	bij	studenten	en	
bedrijfsleven	veel	minder	bekend	waren,	
tot	de	top	te	behoren.	En	je	H-index	
verhogen	is	niet	eenvoudig.	Je	moet	veel	
tijdschriftartikelen	schrijven	in	een	
nauw	vakgebied.	In	dat	vakgbied	moet	je	
je	collegae	kennen	en	die	ruim	citeren,	
opdat	ze	jou	citeren.	Als	je	er	jong	mee	
begint	en	strategisch	werkt	is	het	niet	
moeilijk.	Voor	een	horizontale	hoog-
leraar	is	het	echter	wel	moeilijk.	Als	hij	
geen	verticale	specialiteit	heeft	is	hij	
verloren.	Er	is	geen	wetenschappelijk	
tijdschrift	‘Constructieve	Waterbouw’,	
maar	er	zijn	talloze	tijdschriften	
risicoanalyse	en	coastal	engineering.	
Daar	heb	ik	mijzelf	mee	gered.

Professorabel
Bij	de	benoeming	van	nieuwe	hooglera-
ren	wordt	nu	vooral	naar	onderzoeksca-
paciteiten	gekeken	en	veel	minder	naar	
ervaring	en	maatschappelijk	aanzien.	
Professorabel	betekent	tegenwoordig	een	
hoge	H-index.	Zo	worden	er	tegenwoordig	
vooral	mensen	benoemd,	die	excelleren	
in	een	nauw	verticaal	vakgebied,	zonder	
te	kijken	of	ze	een	civieltechnische	
achtergrond	hebben.	In	veel	gevallen	
leidt	dit	tot	het	instellen	van	nieuwe	
verticale	leerstoelen.	Soms	wordt	iemand	
met	veel	publicaties	over	bijvoorbeeld	‘de	
grondwaterstroming	in	de	onverzadigde	
zone’	toch	aangesteld	in	een	horizontale	
stoel	als	‘dijken’.

Gevaar
De	nieuwe	koers	van	de	TU	brengt	naar	
mijn	mening	twee	dingen	in	gevaar.	Ten	
eerste	bedreigt	het	de	kwaliteit	van	de	
ir-opleiding.	Een	ingenieur	moet	proble-
men	in	de	praktijk	oplossen,	terwijl	de	
verticale	hoogleraren	één	aspect	van	de	
werkelijkheid	in	modellen	vatten.		
De	werkelijkheid	wijkt	meestal	af	van	het	
model	en	alle	aspecten	spelen	tegelijker-
tijd.	Bovendien	is	er	een	lange	ervaring	
in	een	horizontaal	vakgebied	met	het	
integraal	oplossen	en	met	waar	de	
modellen	in	het	verleden	gevaarlijk	
tekort	schoten.	Dit	is	de	kracht	van	de	
horizontale	hoogleraar.	Ten	tweede	komt	
de	vernieuwing	in	gevaar.	Ik	denk	dat	
vernieuwing	niet	voortkomt	uit	gedetail-
leerd	onderzoek	in	een	nauw	wetenschap-
pelijk	veld,	maar	uit	een	combinatie	van	
enkele	verticale	ideeën	en	de	toepassing	
ervan.	Naar	mijn	oordeel	is	een	innovatie	
gebouwd	en	niet	alleen	als	kleurenplaat	
in	de	krant	verschenen.

De afgelopen jaren heeft de TU Delft zich getransformeerd in de richting van een 
onderzoeksuniversiteit, een koersverlegging met gevolgen en gevaren voor de kwaliteit van 

de opleiding en het vermogen tot vernieuwing. Prof. J.K. Vrijling, hoogleraar Waterbouw 
aan de TU Delft, geeft tijdens de Waterbouwdag 2012 zijn visie op deze ontwikkeling.

Een visie op de toekomst: 
ontwerpen of stapels 
gereviewde papers

’Totaal onverwacht’
Ter	illustratie	enkele	voorbeelden	van	
onjuiste	en	juiste	combinatie	van	
verticale	kennis	in	de	werkelijkheid.		
In	het	recente	verleden	hebben	technisch	
opgeleide	mensen	‘quants’	veel	vernieu-
wing	gebracht	in	de	financiële	wereld.		
Zij	analyseerden	bijvoorbeeld	het	
stochastische	gedrag	van	beurskoersen	
en	andere	prijzen.	Dit	bleek	goed	te	
vatten	te	zijn	in	de	bekende	normale	
verdeling.	Daarmee	kon	het	risico	van	de	
financiële	instelling	precies	berekend	
worden,	zo	dachten	zij.	Het	management	
was	graag	bereid	deze	‘moeilijke	som-

men’	te	aanvaarden.	De	quants	waren	
echter	geen	econoom	en	zij	realiseerden	
zich	niet	dat	de	geanalyseerde	prijsreek-
sen	een	markt	in	evenwicht	betroffen.	
Zodra	men	het	risico	wil	beperken	door	
de	aandelen	te	verkopen,	daalt	de	koers.	
Het	risico	is	dus	veel	groter	dan	bere-
kend!	Men	noemt	dit	‘totaal	onverwacht’,	
een	‘black	swan’	of	een	‘6	sigma	event’,	
maar	de	oorzaak	is	een	fout	model.
Ook	in	de	waterbouw	zijn	dergelijke	
fouten	veroorzaakt	door	onvoldoende	
brede	kennis.	Weinig	mensen	realiseren	
zich	dat	bij	het	doen	van	schaalproeven	
de	faalmechanismen	van	te	voren	

Maasvlakte 2, 10.000ste blok
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gekozen	worden.	Omdat	men	het	begin	
van	bewegen	van	blokken	in	een	con-
structie	wil	onderzoeken,	schaalt	men	
met	Froude.	De	mechanica	kent	echter	
andere	wetten	en	daarom	zijn	de	blokken	
veel	te	sterk	en	de	grondmechanische	
wrijving	te	hoog.	De	proef	ziet	er	zo	
realistisch	uit,	dat	een	goede	proef	het	
succes	van	de	constructie	lijkt	te	bewij-
zen.	In	de	jaren		tachtig	van	de	vorige	
eeuw	bleek	echter	dat	dolossen,	die	in	de	
goot	zeer	stabiel	waren,	in	werkelijkheid	
in	stukken	braken.

Ander	voorbeeld.	Een	golfgoot	heeft	twee	
glazen	wanden.	Dat	is	niet	erg,	want	
meestal	komen	de	golven	ongeveer	
loodrecht	in	en	streeft	men	naar	een	
stabiele	ligging	van	de	elementen	op		
het	golfbrekertalud.	Toen	het	idee	van		
de	bermgolfbreker	ontstond,	waarbij	de	
golven	van	de	zee	de	rotsblokken	
uitspreiden	onder	een	helling	van	1:4,	
werd	dat	met	groot	succes	in	de	goot	
beproefd.	De	blokken	konden	nog	wel	
kleiner,	want	het	talud	bleef	dynamisch	
stabiel.	Dat	wil	zeggen	de	blokken	
bewogen	enigszins	op	en	neer	maar	de	
golfbreker	behield	zijn	vorm.	Fantas-
tisch,	een	dynamisch	stabiele	golfbreker!	
Men	vergat	echter	de	glazen	wanden.		
In	werkelijkheid	vielen	de	golven	niet	

loodrecht	in	en	ontstond	in	een	storm	
aanzienlijk	langstransport.	Weg	model!
In	de	geologie	is	bekend	dat	een	steen-
groeve	stenen	levert,	die	verdeeld	zijn	
volgens	Rosin-Ramler.	Dat	blijkt	een	
gewone	Weibulverdeling	te	zijn.	Voor	een	
klassieke	rubblemound	golfbreker	moet	
dat	gesorteerd	worden	in	primary	
armour,	secondary	armour,	etc.		
De	steenbehoefte	van	een	bermgolfbre-
ker	is	veel	breder,	zodat	de	productie	van	
de	steengroeve	er	zo	in	verwerkt	kan	
worden.	Het	nadeel	is	de	grote	hoeveel-
heid	steen	in	de	berm,	het	voordeel	dat	
sorteren	en	het	bouwen	van	een	flauw	
talud	niet	nodig	zijn.	De	berm	wint	als		
de	steengroeve	binnen	100	km	van	de	
golf 	breker	ligt.	Het	beheersen	van	de	D50	
van	zo’n	brede	gradering	is	een	belang-
rijk	detail	dat	men	gevaarlijk	genoeg	
verwaarloost.

Ecologische concepten
De	grootste	mogelijkheid	tot	vernieu-
wing	ligt	in	de	toepassing	van	de	ecologie	
bij	het	ontwerp	en	de	uitvoering	van	
werken.	De	ecologie	kent	enkele	concep-
ten	die	goed	samengaan	met	bouwen.		
Het	eerste	is	successie,	de	natuurlijke	
opeenvolging	van	landschappen:		
water	"	moeras	"	elzenbroekbos	"	
eiken-beukenloofbos	is	voor	ons	land	

zo’n	rij.	Ecologen	zijn	vaak	enthousiast	
over	het	begin	de	pioniersvegetatie.	Soms	
maakt	de	natuur	een	nieuw	begin	door	
een	storm,	een	lawine,	een	overstroming,	
etc.	Een	baggerwerk	of	een	grondwerk	
kan	ook	worden	beschouwd	als	zo’n	
begin.	Ook	de	voortplantingsstrategie	
biedt	aanknopingspunten.	Er	zijn	soorten	
die	weinig	jongen	voortbrengen	en	daar	
goed	op	passen	en	soorten	die	massa’s	
jongen	produceren,	die	ze	aan	hun	lot	
over	laten.	Het	tweede	type	kan	zich	na	
een	civiel	werk	snel	herstellen.	Alleen	het	
tweede	type	behoeft	zorg.
Tot	slot	wil	ik	wijzen	op	de	grote	moge-
lijkheden,	die	de	integratie	van	ontwerp	
en	uitvoering	bieden.		
De	doorsnede	van	de	dijk	of	de	golfbreker	
wordt	gekozen	op	functionaliteit	en		
stabiliteit	onder	invloed	van	de	zwaarte-
kracht.	De	uitvoering	wordt	overheerst	
door	horizontaal	transport	en	zwaarte-
kracht,	hetgeen	tot	heel	andere	doorsne-
den	en	mogelijk	lagere	kosten	kan	leiden.
Kortom,	een	innovatie	volgt	uit	een	
ontwerp	gestoeld	op	de	combinatie	van	
een	aantal	vakgebieden	en	dat	is	
gebouwd	tot	voordeel	van	de	mensen.	n

Prof. J.K.Vrijling, hoogleraar Waterbouw,  

TU Delft, Faculteit Civiele Techniek en  

Aardwetenschappen

Aanleg afzinktunnel Noord-Zuidlijn, Amsterdam

N. Kraaijeveld B.V.
bouwt als constructieve waterbouwer aan de
toekomst van Nederland. 
Kennis en ervaring komen tot leven in de meest 
uiteenlopende waterbouwkundige werken.
N. Kraaijeveld b.v. houdt zich bezig met 
civiele betonbouw, funderingstechnieken, 
maritieme staalconstructies en bagger-, kust- en 
oeverwerken. 
Met een eigen engineering/ontwerp afdeling biedt  
N. Kraaijeveld b.v. u de mogelijkheid om samen te 
komen tot innovatieve kostenbesparende ontwerpen 
in de realisatie- en beheersfase.

Certificaten:
 •  CO2-bewust niveau 3
 •  FSC 
 •  ISO 14001
 •  ISO 9001
 •  VCA**
 •  BRL 7003 
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www.kraaijeveld.eu
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Sinds lange tijd worden er in Nederland dijken op een veenondergrond gebouwd. Bij het 
toetsen van de stabiliteit van deze waterkeringen blijkt de onzekerheid van het gedrag van 

veen een grote rol te spelen. Door het verkleinen van deze onzekerheid kan scherper worden 
getoetst en kan worden voorkomen dat dijken onterecht worden afgekeurd en versterkt. 
Het onderzoeksproject ‘Dijken op Veen’ heeft onder andere tot doel een vergelijking te 

maken tussen enerzijds de sterkteeigenschappen die in het laboratorium worden vastgesteld 
en anderzijds de sterkte van het veen zoals die in het veld wordt waargenomen.

Onderzoek: Dijken op veen 
Veen: Een bouwmateriaal?

In	een	proefveld	zijn	in	totaal	zes	
proefopstellingen	gebouwd	waarmee	de	
veenondergrond	tot	bezwijken	kan	
worden	gebracht.	Tegelijkertijd	is	een	
serie	laboratoriumproeven	uitgevoerd	
waarmee	op	verschillende	wijzen	
sterkte-eigenschappen	van	het	veen		
uit	de	proeflocatie	zijn	bepaald.		

Door	het	vergelijken	van	de	resultaten	
van	de	veldproeven	met	de	uitkomsten	
van	het	laboratoriumonderzoek	kan	
worden	vastgesteld	welke	laboratorium-
proef	met	bijbehorende	uitvoerings-	
wijze	en	interpretatiemethode	het		
beste	de	sterkte	van	het	veen	in	het	veld	
weergeeft.

De proeflocatie
De	veldproeven	zijn	uitgevoerd	op	een	
weiland	aan	de	binnenteen	van	de	
Markermeerdijk	ten	noorden	van	
Uitdam.	De	ondergrond	bestaat	uit	een	
laag	veen	van	circa	4,5	m	dik.	Het	veen	
kan	worden	omschreven	als	voorname-
lijk	riet-zegge	veen.	Onder	de	veenlaag	

Aan	de	actieve	zijde	van	het	bezwijkvlak	
is	een	grote	vervorming	aangetroffen.		
De	containers	zijn	in	totaal	circa	0,9	m	
gezakt.	Aan	de	slootkant	is	geen	passief	
glijvlak	gevonden.	De	slootrand	was	wel	
enigszins	opgebold,	maar	niet	bezweken.	
In	de	ondergrond	is	aan	de	achterzijde	
van	de	containers	een	verticale	scheur	
aangetroffen.	Onder	de	container	is	ter	
hoogte	van	de	slootbodem	een	horizon-
tale	scheur	aangetroffen.	Deze	loopt	
echter	niet	door	tot	aan	de	sloot.
Naast	deze	grote	scheuren	is	nog	een	
raster	van	kleinere	scheuren	onder	de	
container	aangetroffen.	Het	is	echter	nier	
duidelijk	of	deze	scheuren	tijdens	het	
belasten	zijn	ontstaan,	of	na	afloop	toen	
de	containers	weer	zijn	verwijderd.

Conclusies
Het	onderzoeksproject	Dijken	op	Veen	is	
te	uitgebreid	om	in	dit	artikel	compleet	
te	beschrijven	en	alle	conclusies	toe	te	
lichten.	Duidelijk	is	wel	dat	bezwijken	
aan	het	einde	van	fase	3	van	de	proef	
optrad.	De	eerste	twee	veldproeven	zijn	
vrijwel	identiek	uitgevoerd	en	hadden	
bijna	dezelfde	resultaten	tot	gevolg.	
Hieruit	is	geconcludeerd	dat	de	proefre-
sultaten	reproduceerbaar	zijn.	Omdat	er	
niet	in	de	eerste	fase	van	de	proef	
bezwijken	is	gevonden,	maar	pas	in	de	
laatste	fase	is	geconcludeerd	dat	gebruik	
van	de	gedraineerde	sterkte-eigenschap-
pen	cohesie,	c’	en	hoek	van	inwendige	
wrijving,	ϕ’	waarbij	voor	de	cohesie	een	
lage	waarde	wordt	gevonden	een	onder-
schatting	van	de	waargenomen	sterkte	
geeft.	De	proeven	waarbij	de	ongedrai-
neerde	sterkte-eigenschap	s

u
	wordt	

bepaald	sluiten	beter	aan	bij	de	waar-
nemingen	in	het	veld.	n

Dr.ir. Cor Zwanenburg, Deltares

Figuur 1. Schets uitvoeringswijze

Figuur 3. Schets van het gevonden 

bezwijkpatroon

bevindt	zich	een	pakket	van	kleilagen	
met	een	dikte	van	5,5	m.	Deze	wordt	
weer	gevolgd	door	het	pleistocene	zand.	
De	grondwaterstand	ligt	op	circa	20	cm	
onder	het	maaiveld.
Er	is	een	groot	aantal	proeven	uitgevoerd	
op	veenmonsters	die	zijn	gestoken	op	de	
proeflocatie.	Met	verschillende	technie-
ken	en	interpretatiemethoden	zijn	
parameters	bepaald	voor	zowel	analyti-
sche	rekenmodellen	als	voor	berekenin-
gen	met	eindige-elementen-modellen.		
De	sterkte-eigenschappen	die	voor	de	
analytische	rekenmodellen	worden	
bepaald	kunnen	grofweg	in	twee	
categorieën	worden	ingedeeld.	De	eerste	
categorie	bestaat	uit	de	gedraineerde	
sterkte-eigenschappen,	cohesie	c’	en	hoek	
van	inwendige	wrijving,	ϕ’.		
De	tweede	categorie	is	de	ongedraineerde	
sterkte,	s

u
.

Omdat	het	volumiek	gewicht	van	het	
veen	laag	is,	is	de	sterkte	bij	lage	spannin-
gen	bepalend	bij	de	uitvoering	van	de	
veldproef.	Uit	het	laboratoriumonderzoek	
volgde	voor	de	gedraineerde	sterkte-
eigenschappen	dat	de	verschillende	
beproevingsmethoden	leidden	tot	een	
verschil	in	de	waarde	voor	de	hoek	van	
inwendige	wrijving.	De	waarde	die	voor	
de	cohesie	uit	de	verschillende	proeven	
volgde	was	klein	tot	verwaarloosbaar.		
Dit	heeft	tot	gevolg	dat	bij	het	gebruik	
van	de	gedraineerde	sterkte-eigenschap-
pen	bij	lage	spanningen	de	in	rekening	te	
brengen	sterkte	eveneens	klein	tot	
verwaarloosbaar	is.	De	ongedraineerde	
sterkte	is	bepaald	bij	vergelijkbare	lage	
spanningen	die	in	het	proefveld	gevon-
den	zijn.	Dit	levert	een	duidelijk	hogere	
sterkte	bij	lage	spanning	op.

Uitvoering van de proeven
De	veldproeven	zijn	uitgevoerd	in	drie	
fasen.	Figuur	1	geeft	een	schets	van	de	
drie	fasen.	In	de	eerste	fase	is	een	rij	
betonplaten	gelegd.	Op	de	betonplaten	is	

een	rij	lege	containers	geplaatst.	Vervol-
gens	is	op	één	meter	afstand	een	sloot	
gegraven.	Figuur	1	vermeldt	de	afmetin-
gen.	In	de	tweede	fase	bestaat	uit	het	
stapsgewijs	vullen	van	de	containers	met	
water.	De	derde	fase	bestaat	uit	het	
stapsgewijs	verlagen	van	het	slootpeil.

Tijdens	de	proef	wordt	de	zakking	van	de	
containers	gemeten,	de	horizontale	
verplaatsing	in	de	ondergrond	aan	de	
voorzijde	van	de	containers	en	de	
waterspanning	in	de	ondergrond.	Zowel	
het	ontgraven	als	het	vullen	van	de	
containers	en	het	legen	van	de	sloot	is	in	
etappes	uitgevoerd.	Op	deze	wijze	is	het	
bezwijkmoment	zo	goed	mogelijk	
benaderd.	Telkens	is	de	volgende	stap	pas	
uitgevoerd	nadat	is	geconstateerd	dat	de	
gemeten	verplaatsingen	en	ontwikkeling	
van	waterspanning	in	de	ondergrond	tot	
rust	zijn	gekomen.	Figuur	2	geeft	een	
impressie	van	de	uitvoering	van	de	
tweede	veldproef.	Bezwijken	trad	op	aan	
het	einde	van	de	derde	fase.

Na	afloop	van	de	proef	zijn	de	containers	
verwijderd	en	is	een	inspectiesleuf	
gegraven.	Figuur	3	geeft	een	indruk	van	
het	aangetroffen	bezwijkmechanisme.	

Figuur 2. Uitvoering tweede proef, tijdens fase 3
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Waardering	op	dat	vlak	mag	eerder	
verwacht	worden	van	zijn	erfopvolger	
Willem	IV,	wanneer	die	(hopelijk)	de	offici-
ele	openingshandeling	van	de	omgelegde	
Zuid-Willemsvaart	zal	verrichten.	Een	
Zuid-Willemsvaart	die	met	minimale	
hinder	voor	de	omgeving	in	vier	jaar	
gerealiseerd	is	en	nog	vele	decennia	een	
verrijking	vormt	voor	mens	en	natuur.	
Dat	laatste	zou	althans	de	verwezenlijking	
zijn	van	een	groot	deel	van	de	ambities	
die	de	vier	contractpartners	van	de	
WillemsUnie		(Van	Hattum	en	Blanke-
voort,	KWS	Infra,	GMB	Civiel	en	Van	den	
Herik	Kust-	en	Oeverwerken)	hebben.	
Contractpartners	van	wie	sommige	al	
betrokken	waren	bij	eerdere	werkzaamhe-
den	aan	de	Zuid-Willemsvaart,	begin	
jaren	’90	in	de	omgeving	van	Helmond.	
De	WillemsUnie	ervaart	dat	de	bewoners,	
die	de	laatste	jaren	al	veel	doorstaan	
hebben,	speciale	eisen	stellen	aan	de	

realisatie	van	de	werkzaamheden	ten	
behoeve	van	de	leefbaarheid	in	het	gebied	
en	de	kwetsbaarheid	van	de	natuur.		
Dat	maakt	het	project	een	des	te	grotere	
uitdaging,	maar	wel	een	uitdaging	die	
dankzij	de	gebundelde	managementvaar-
digheden,	technische	capaciteit,	mens-
kracht	en	mentaliteit	met	vertrouwen	is	
aangegaan.	
Een	gedegen	samenwerking	met	Rijks-
waterstaat	is	de	feitelijke	basis	voor	deze	
integrale	aanpak	van	ontwerp,	omgeving	
en	uitvoering.	Door	open	en	heldere	
communicatie	zijn	Rijkswaterstaat	en	de	
WillemsUnie	enerzijds	en	de	betrokkenen	
binnen	de	WillemsUnie	anderzijds,		
tot	een	(h)echt	team	gesmeed.	Vanaf	het	
eerste	moment	is	alle	informatie	transpa-
rant	en	traceerbaar.	De	onderlinge	
verantwoordelijkheden	van	de	Willems-
Unie	en	Rijkswaterstaat	zijn	scherp	
gedefinieerd	in	het	contract	dat	als	

leidraad	wordt	gehanteerd.	Het	ontwerp	
wordt	binnen	de	WillemsUnie	tot	het	
niveau	van	een	UitvoeringsOntwerp	(UO)	
uitgewerkt.	Het	accent	ligt	daarbij	op	het	
gezamenlijk	ontwerpen,	voorbereiden,	
inkopen,	kansen	benutten	en	risicobe-
heersing.	De	basis	wordt	hiermee	gelegd	
voor	het	beperken	van	de	faalkosten	in	de	
uitvoering.	
De	uitvoering	vindt	plaats	door	het	
‘uitgeven’	van	werkpakketten	aan	
organisaties	die	hiervoor	het	best	zijn	
uitgerust.	De	overall	aansturing	en	
begeleiding	van	deze	werkpakketten	blijft	
echter	binnen	de	WillemsUnie,	zodat	het	
helder	blijft	dat	de	WillemsUnie	de	
omlegging	van	de	Zuid-Willemsvaart	
realiseert.	Een	realisatie	waar...	samen	
werkt!	n

J. (Jaap) Blokland, M. (Maarten) Voet, 

WillemsUnie

Bij leven had hij het vast hooglijk gewaardeerd, al het werk dat door ‘zijn’ Unionisten 
verzet wordt aan de Rosmalense Kloosterstraat. Hij was zelf immers een ondernemend 
man, ‘KoopmanKoning’ Willem I, oprichter van de Generale Maatschappij, stichter van 

de Nederlandsche Handelmaatschappij en initiator van zo vele waterwerken. 
De dynamiek van de voorbereidingen voor de omlegging van de vaart die zijn trotse naam 
draagt, zou hem welwillend gestemd hebben. Al had hij wellicht zijn vorstelijke voorhoofd 

verbaasd gefronst, bij het horen van de zorgen over hinderbeperking of duurzaamheid, 
begrippen die hem als verlicht despoot zonder twijfel wezensvreemd waren. 

De samenwerking in een integraal 
waterbouwkundig project:  

de omlegging van de 
ZuidWillemsvaart Maas  Den Dungen
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BOSKALIS OFFSHORE 
PROFESSIONAL PROGRAM

Boskalis Offshore is a leading global expert in offshore 
contracting and services. With safety as our core value we offer 
innovative and competitive solutions, including new installation 
and improved workability concepts. From feasibility studies, 
design and execution to maintenance and operational services 
our solutions cover Subsea Contracting, Subsea Services, Marine 
Contracting and Marine Services. Boskalis Offshore’s parent 
company is Royal Boskalis Westminster N.V.
 
Boskalis offers an unique opportunity to get acquainted with a scope 
of offshore industry services via a ten month Offshore Professional 
Program. You will be able to rotate among Boskalis’ various offshore 
divisions and learn about all aspects of the business.
 

START OF PROGRAM: 1 APRIL 2013
 
As a participant, you will enjoy an intensive training and education 
in full connection with the operational challenges of Boskalis’ offshore 
divisions. An offshore projects in-company program, fully sponsored 
by Boskalis, to gain a wide scope of expertise and practical 
experience. The theoretical part will be offered by an external 
Training Institute. Upon completing the program, you may qualify for 
a future promotion to a more senior position (i.e. Project Manager).

In able to qualify for the Boskalis Offshore Professsional Program 
we are looking for candidates who among others have:
    At least a HBO degree (Civil, Mechanical or Offshore engineering) 

or a Maritime Officer;
    The capacity to adapt quickly to the Offshore environment;
    Willingness to work in the office and abroad (international project 

involvement).
    Good knowledge of the English language (verbal and written skills).
 
For a detailed overview of our requirements and more information 
about our Offshore Professional Program please visit our website, 
www.boskalis.com.
 
Apply now!
A fi rst selection will be made based on your resume and motivation. 
Short-listed candidates will be interviewed during our selection day in 
February 2013.
 
If you require additional information, please contact Sandra Hofstede, 
offshore recruiter via + 31 78 6969973. 
 
Are you interested in this challenging opportunity, then please visit our 
website for more information. You can apply online via:

www.boskalis.com

LIFT YOUR CAREER TO THE NEXT LEVEL AT BOSKALIS OFFSHORE
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Kwelscherm van  
gerecycled kunststof

	
Profextru	introduceerde	begin	januari	
haar	eerste	kwelscherm.	Dit	kwelscherm	
voorkomt	dat	kwelwater	bijvoorbeeld	
onder	een	dijk	doorkomt	en	zo	de	sterkte	
van	deze	dijk	aantast.	Bijzonder	aan	deze	
schermen	is	dat	ze	volledig	waterdicht	
zijn	door	een	zwelkoord	van	zes	millime-
ter	dik,	dat	tot	zes	keer	groter	kan	wor-
den	zodra	het	in	aanraking	komt	met	
water.	Hiermee	wordt	de	waterdichtheid	
gegarandeerd.	Het	nieuwe	kwelscherm	is	
een	alternatief	voor	bentoniet	wanden	en	
met	een	lengte	tot	twaalf	meter	zijn	de	
mogelijkheden	voor	de	toepassingen	
groot.
Ook	de	plaatsingstechniek	van	het	
nieuwe	kwelscherm	is	volgens	Profextru	
bijzonder.	Het	is	mogelijk	dit	trillingsvrij	
te	plaatsen	door	middel	van	voorboren.	
Hierdoor	ontstaat	er	voldoende	ruimte	
om	de	schermen	eenvoudig	de	grond	in	
te	drukken.
www.profextru.nl of www.prolock.nl

Duurzame bekisting 
voor Weg van de  

Toekomst 
Doka	Nederland	te	Oss	levert	de	bekistin-
gen	voor	de	Weg	van	de	Toekomst,	het	
gedeelte	van	de	N329	tussen	knooppunt	
Paalgraven	(A50/A59)	en	de	Merwe-
destraat	in	Oss	dat	momenteel	wordt	
gereconstrueerd.	De	uitvoering	van	de	
reconstructie	is	in	handen	van	ProN329,	
een	samenwerkingsverband	tussen	Bal-
last	Nedam	en	Van	Gelder.	
De	N329	wordt	gedeeltelijk	omgebouwd	
naar	een	2	x	2	baansweg.	De	kruising	
Julianasingel/Hartogsingel	wordt	ver-
bouwd	tot	een	ongelijkvloerse	verkeers-
onderdoorgang	van	260	m	met	op-	en	
afritten	en	dubbele	capaciteit	(2	x	2	
baans).	Voor	fietsers	worden	daarnaast	
drie	fietstunnels	gebouwd,	elk	met	een	
lengte	van	circa	200	m.	Onder	het	spoor	
komt	tenslotte	een	tunnelbak	met	vier	
rijstroken.	
Opvallend	aan	de	nieuwe	ongelijkvloerse	
verkeersonderdoorgang	en	de	drie	fiets-
tunnels	van	de	N329	zijn	de	schuine,	
achteroverhellende	wanden	met	een	
hoogte	van	6	meter	die	ter	hoogte	van	de	
dekken	overgaan	in	ronde,	organische	
vormen.
Zowel	voor	de	wanden	als	voor	de	ronde	
overgang	naar	de	dekken	ontwikkelde	
Doka	samen	met	het	uitvoeringsteam	van	
Ballast	Nedam,	een	speciale	maatwerk-

handbereik	bij	het	maken	en	beoordelen	
van	verkeerskundige	plannen	binnen	de	
komgrenzen.	Deze	bundeling	van	kennis	
zorgt	voor	uniformiteit	in	de	uitvoering.	
Meer informatie over de ASVV is te vinden  

op www.crow.nl/asvv. 

	

bekisting	die	volledig	is	afgestemd	op	het	
minimaliseren	van	de	doorlooptijd.	Om	
aan	de	hoge	kwaliteitsklasse	te	kunnen	
voldoen,	wordt	bij	het	bekisten	gebruik	
gemaakt	van	bekistingsdoek.	De	ronde	
vormen	als	overgang	van	wanden	naar	
dekken	worden	gerealiseerd	met	een	door	
Doka	speciaal	ontwikkelde	en	gemaakte	
bekisting.	Deze	wordt	als	een	soort	
systeembekisting	geleverd	zodat	kan	wor-
den	geprofiteerd	van	de	snelheid	en	effi-
ciency	van	systeemtechniek.	Nadat	de	
wanden	zijn	gestort	en	vervolgens	ontkist,	
worden	de	ronde	bekisting	en	de	dekbe-
kisting	sluitend	op	de	wand	gemonteerd	
en	gestort.	Bij	de	overgang	van	wand	naar	
ronde	vorm	is	over	de	lengte	van	de	tun-
nel	led-verlichting	aangebracht.	Hierbij	
wordt	gebruik	gemaakt	van	speciale	spa-
ringskisten.	Het	effect	van	deze	led-ver-
lichting	zal	nog	eens	worden	versterkt	
door	de	lichte	coating	waarmee	de	tun-
nelwand,	samen	met	een	kleurloze	anti-
graffiti	laag,	wordt	afgewerkt.
www.doka.com/nl

ASVV 2012 op papier 
verschenen

Eind	2012	verscheen	de	volledig	geactua-
liseerde	ASVV	in	handboekvorm.	Dit	ver-
keerskundig	standaardwerk	vervangt	de	
oude	ASVV	uit	2004.	De	‘Aanbevelingen	
voor	verkeersvoorzieningen	binnen	de	
bebouwde	kom’	liggen	steevast	binnen	Het plaatsen van het kwelscherm

Eerste hybride  
lichtmast Benelux

Workx	Materieelverhuur	presenteerde	
eind	2012	de	eerste	hybride	mobiele	licht-
mast	van	de	Benelux.	Het	betreft	een	
gezamenlijk	keteninitiatief	met	bouwcon-
cern	Dura	Vermeer,	die	de	mast	als	eerste	
in	Nederland	zal	inzetten	bij	de	weguit-
breiding	van	de	A10-Oost/A1	Diemen.	
De	kracht	van	het	systeem	zit	volgens	
Workx	vooral	in	de	lage	CO

2
-productie.	

Het	brandstofverbruik	van	de	hybride	
mast	is	met	0,25	liter	per	uur	tien	keer	
lager	dan	bij	een	reguliere	mobiele	licht-
mast.	De	CO

2
-reductie	kan	daarmee	oplo-

pen	tot	maar	liefst	90	procent.	De	mast	
kan	op	volle	accu’s	en	dieseltank	vijf	
maanden	draaien	zonder	bijvullen.	Dat	
laatste	verkleint	de	kans	op	incidenten.	
De	mobiele	lichtmast	is	geluidsarm	en	
beschikt	over	een	ECO	auto	start/stop	
systeem.
www.duravermeer.nl; www.workx.nl/

Weg van de Toekomst: Belangrijke opgave voor de tunneldekken is het maken van de ronde  

overgang van schuine wand naar dek 

Nieuw 
www.innovatievematerialen.nl

Volg Civiele Techniek nu ook op

http://www.doka.com/nl
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Afwateringstechniek
	

ACO	BV
Edisonstraat	36
7006	RD		Doetinchem
www.aco.nl

 

Brugontwerp

IPV	Delft	ingenieursbureau	voor	
productvormgeving	bv	
ipv	Delft		Oude	Delft	39	
2611	BB	Delft
	www.ipvdelft.nl

 

Composiet bruggen/brugdek-
planken/leuningsystemen 

Markweg	Zuid	34
4794	SN		Heijningen
www.bijlprofielen.nl

 

Detachering en 
Werving&Selectie

Postbus	128
5600	AC	Eindhoven
www.continu.nl

 

Funderingstechniek

Funderingstechnieken	Verstraeten	BV
Postbus	55,	4500	AB	Oostburg
www.fundexgroup.com

 

Geotextielen

HUESKER	Synthetic	GmbH
Fabrikstraße	13	–	15
48712	Gescher,	Germany
www.huesker.com	

 

Importeur GWW-producten/han-
delsonderneming

T	&	F	BV
Handelsonderneming
Provincialeweg	111
4909	AG	OOSTEIND
www.t-f.nl

 

Ingenieursbureaus

IPV	Delft	ingenieursbureau	voor	
productvormgeving	bv	
ipv	Delft		Oude	Delft	39	
2611	BB	Delft
www.ipvdelft.nl

 

Kelderbouw en prefab 
betonconstructies
 

MultiBouwSystemen	BV
Energieweg	2
Postbus:	115,	3760	AC	Soest
www.kelderbouw.nl

 

Kennisinstituut en specialistisch  
adviseur voor deltatechnologie

Deltares	
Rotterdamseweg	185,	Delft	
Postbus	177,	2600	MH	Delft	
www.deltares.nl

 
Onderwijs

Stichting	PostAcademisch	Onderwijs
Stevinweg	1,	Delft
Postbus	5048,	2600	GA	Delft
www.pao.tudelft.nl

  

Vacaturebank

InfraMatch.nl 
InfraMatch.nl/JobTec.nl
Keizelbos	1	
1721	PJ		Broek	op	Langedijk
www.jobtec.nl

  

Water(cyclus)

Waternet
Korte	Oudekerkerdijk	7
1096	AC		Amsterdam
www.werkenbijwaternet.nl

Geïnteresseerd in een vermelding in deze rubriek? 
Stuur een mailtje naar info@civieletechniek.net voor meer informatie.

http://www.ipvdelft.nl
http://www.ipvdelft.nl
http://www.pao.tudelft.nl


STAALDAGEN
ROESTVAST

2 0 1 316-17-18 April
Gorinchem

16, 17 en 18 april 2013

Evenementen

HAL
HARDENBERG

GORINCHEM
 VENRAY

Evenementenhal Gorinchem
Franklinweg 2 
4207 HZ Gorinchem
T 0183 - 68 06 80
I www.evenementenhal.nl
E gorinchem@evenementenhal.nl Ons evenement. UW MOMENT.

Bezoek gelijktijdig ook 

TIV Gorinchem

7130005302

Registreer u nu via www.evenementenhal.nl/rvs-go 
met onderstaand registratienummer 
en ontvang twee gratis entreebewijzen voor 
Roestvast Staaldagen Gorinchem 2013.

Openingstijden Vakbeurs
13.00-21.00 uur

Openingstijden Congres
9.30-12.45 uur

Info & opgave via:

www.evenementenhal.nl/gorinchem

Hét vakevenement op het gebied van roestvast staal en andere hoogwaardige legeringen

Ondersteunend partner

Dé vakbeurs voor de totale rioleringsbranche

Naast Rioleringsvakdagen 

vindt Aqua Nederland Vakbeurs plaats. 

Bezoekers kunnen met één entreebewijs 

beide vakbeurzen bezoeken.

Evenementenhal Gorinchem
T 0183 - 68 06 80
I www.evenementenhal.nl
E gorinchem@evenementenhal.nl

Evenementen

HAL
HARDENBERG

GORINCHEM
 VENRAY Ons evenement. UW MOMENT.

Gorinchem
 19, 20 en 21 maart 2013

Openingstijden:
12.00 - 20.00 uur
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AGENDA

Postbus 5048
2600 GA Delft

015 278 46 18
info@pao.tudelft.nl

PAO organiseert korte postacademische cursussen op  
verschillende vakgebieden: bouwkunde, civiele techniek, 

gezondheidstechniek en milieutechnologie, verkeerskunde, 
vervoerswetenschappen en personal skills.

PAO: kennis verbreden en verdiepen www.pao.tudelft.nl

Halftime: sneller, goedkoper en met  
minder hinder infraprojecten realiseren

Middag-avondprogramma op 23 april 2013
Cursusleider: ir. G.J. Verkade (CURNET)

Management van geotechnische risico’s
18 en 19 april 2013

Cursusleiders: dr.ir. M.Th. van Staveren (Van Staveren Risk  
Management) en ir. M.T. van der Meer (Fugro/TU Delft)

Brand; een integrale aanpak!
9 en 10 april 2013
Cursusleider: dr.ir. A.F. Hamerlinck (Adviesbureau Hamerlinck)

Financiering en DBFM(O)-contracten
16 april 2013
Cursusleider: drs. A.D. Kemper (Rebel)

Hoge sterkte voor constructieve 
toepassingen
4 en 5 april 2013
Cursusleiders: dr. M.H. Kolstein (TU Delft), prof.ir. F.S.K. Bijlaard  
(TU Delft) en prof.dr. I.M. Richardson (TU Delft)

Waterveiligheid 2.0
15, 16 en 23 mei 2013 (modulair)

Cursusleider: prof.dr.ir. M. Kok (TU Delft/HKV Lijn en Water)
15 mei - Overstromingskansen en -risico’s: de nieuwe concepten
16 mei - Beperken overstromingsrisico’s met meerlaagse veiligheid,  

              ruimtelijke ordening, crisismanagement en verzekeren 
23 mei - Rekenen aan overstromingsrisico’s: kansen en gevolgen

The Hydraulic Fill Manual
International course on April 11 and 12
Course leader: ir. J. van ‘t Hoff (Van ‘t Hoff & Partners)

Bouwbeurs 2013
4	-	9	februari	2013,	Utrecht
www.bouwbeurs.nl		

Infra Relatiedagen Hardenberg
5	-	7	februari	2013,	Hardenberg
www.evenementenhal.nl	

Ulmer BetonTage
5	-	7	februari	2013,	Ulm,	Duitsland
www.betontage.com		

RIONEDdag 2013
7	februari	2013,	Utrecht
www.riool.net/riool/rioneddag.do

Transport & logistics 2013
13	-	14	maart	2013,	Rotterdam
www.easyfairs.com

Het Nationaal Buisleidingen 
Platform 2013 
13	-	14	maart	2013,	Ridderkerk
www.iir.nl/industry/event/het-nationale-buisleidingen-

platform/

Nationaal Congres Openbaar 
Vervoer
13	-	15	maart	2013,	Eindhoven
www.sbo.nl/milieu-ro/nationaal-congres-	

openbaar-vervoer/

Rioleringsvakdagen
19	-	21	maart	2013,	Gorinchem
www.evenementenhal.nl	

Rail-Tech Europe 2013 
19	-	21	maart	2013,	Eindhoven
www.railtech-europe.com/

Beheer en Onderhoud van 
Infrastructuur
27	-	28	maart	2013,	Nieuwegein
www.bouw-instituut.nl/bouw/beheer-onderhoud-

infrastructuur/

ParkeerVak
9	-	11	april	2013,	’s-Hertogenbosch
www.parkeervak.nl/nl-NL/Bezoeker.aspx

Roestvast Staaldagen
16	-	19	april	2013,	Gorinchem
www.evenementenhal.nl

Aquaconsoil
16	-	19	april	2013,	Barcelona
www.aquaconsoil.org/AquaConsoil2013/Start.html		

International IABSE Spring 
Conference
6	-	8	mei	2013,	Rotterdam
www.iabse2013rotterdam.nl/index

9th ITS European Congress
4	-	7	juni	2013,	Dublin
www.itsineurope.com/its9/index.php

Infra Relatiedagen Gorinchem
29	-	31	oktober	2013,	Gorinchem
www.evenementenhal.nl

Aquatech
5	-	8	november	2013,	Amsterdam
www.aquatechtrade.com		

Infra Relatiedagen Venray
10	-	12	december	2013,	Venray
www.evenementenhal.nl



Wij zoeken
   collega’s

Wij zoeken collega’s die alles willen ontdekken wat water te bieden heeft op MBO-, HBO- en WO-
niveau. Als watercyclusorganisatie zorgen wij 100% voor schoon drinkwater, afvalwater, grondwater 
en oppervlaktewater. 100% waterproof dus. En daarom zoeken wij ook 100% waterproof collega’s.

Kijk voor meer informatie op www.werkenbijwaternet.nl

Waternet is de gemeenschappelijke organisatie van Water schap  Amstel, Gooi en Vecht en de 
 gemeente Amsterdam. Samen met onze klanten zorgen wij voor het water in  Amsterdam en een 
groot gedeelte van Utrecht en Noord- Holland. Een gebied van 700 km² met 1,2 miljoen inwoners.

Waternet_adv_CivTech_Jan-2011.indd   1 1/12/11   10:11:42 AM



Altijd de juiste mensenwww.continu.nl

dat noemen wij passie.

Als je doet wat

werken,nooit te
leukvindt hoef je je

Continu. Altijd de juiste mensen
Ben je een gedreven professional in de bouwsector 
of industrie? Zoek je een nieuwe uitdaging in een 
technische of ondersteunende functie? Of sta je op 
een kruispunt in je carrière?

Maak dan een afspraak bij een van de vestigingen 
van Continu. Onze adviseurs begeleiden je graag 
op weg naar een nieuwe baan. We zetten altijd in 
op een vast dienstverband op korte of lange termijn. 
Daarnaast heb je ook als zelfstandige volop kansen 
op interessante opdrachten.

Op zoek naar 
Hollands ondernemerschap
Continu zoekt kandidaten die van aanpakken houden. 
Handen uit de mouwen, de schouders eronder en 
borst vooruit. Denk jij ook in kansen en daadkrachtige 
oplossingen? Heb je kortom net als Continu Hollands 
ondernemerschap in de genen? Dan ben je voor 
ons uit het juiste hout gesneden. Ben je net zo 
nieuwsgierig naar ons als wij naar jou? Maak dan 
snel een afspraak met een van onze adviseurs.

Sinds 1995 vertolkt Continu een toonaangevende 
rol in werving & selectie en detachering voor de 
bouwsector en de industrie. Met hart en ziel staan we 
voor opdrachtgevers en kandidaten klaar. Hollands 
ondernemerschap staat met hoofdletters in ons DNA 
geschreven. Een gedurfde aanpak, daadkrachtig 
oplossingen en integriteit vormen de basis van uw 
succes: altijd de juiste persoon op de juiste plaats.

Kijk voor meer informatie op www.continu.nl

018.340 Continu adv. Pers. Adv Civiele Techniek 216x305.indd   1 25-06-2012   10:22:54


