Ministerie van Verkeer en Waterstaat

Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat
Bouwdienst Rijkswaterstaat

C O LO FO N
Uitgave van:
Ministerie van Verkeer en Waterstaat
Directoraat-Ceneraal Rijkswaterstaat
Bouwdienst Rijkswaterstaat
Hoofdafdeling Natte Infrastructuur
Postbus 59
2 7 0 0 AB Zoetermeer

Samenstelling en productie
Beauchez Benelux Public Relations

Ontwerp
O p e r a (Marty Schoutsen, H i l d e - M a r i e Larsen)

Lecturis BV, Eindhoven

1997

V O O R W O O R D
Samen werken aan bereikbaarheid, dat is waar we voor
staan binnen het ministerie van Verkeer en Waterstaat.
De hoofdafdeling Natte Infrastructuur van de Bouwdienst
Rijkswaterstaat draagt hieraan haar steentje bij op het
gebied van Scheepvaart, Waterwegen en Waterregulering.
Zij geeft beleidsondersteuning, realiseert en toetst
projecten, en geeft adviezen voor het onderhoud en de
renovatie hiervan. Natte Infrastructuur kent zeven
productgroepen: verkeerswaterbouwkundige studies;
beleidsanalyse en planstudie; bedieningsgebouwen;
besturings-, bedienings- en verkeersbeheersingssystemen;
sluizen, stuwen en stormvloedkeringen; vaste stalen
bruggen; beweegbare bruggen en gemalen.

In dit boek vindt u deze productgroepen gevisualiseerd
aan de hand van projecten waaraan Natte Infrastructuur
heeft meegewerkt. M e t dit unieke boekwerk bieden we u
in vogelvlucht een overzicht van onze werkzaamheden.

Dit boek wordt u aangeboden namens,

Hoofdafdeling Natte Infrastructuur
Bouwdienst Rijkswaterstaat
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M i d d e n - en Zuidersluis te Umuiden

Onderzoek en advies op het gebied van de

bron: Meetkundige dienst

relatie tussen kunstwerken, scheepvaartverkeer
en water, onder andere dimensioneringsvraagstukken, capaciteitsberekeningen van
sluizen, voorhavens of overnachtingshavens,
optimaliseringsvraagstukken, kosteneffectiviteitsanalyses, knelpunt-analyses, inrichtingsvraagstukken, risico-analyse en het bepalen van
nautische randvoorwaarden.

De keersluis in de afgedamde Maas
Allereerst is de locatie van de keersluis
vastgesteld. Daarna zijn de doorvaartwijdte,
doorvaarthoogte en drempeldiepte bepaald.

Verkeersafwikkeling bij kunstwerken
M e t behulp van het Simulatiemodel voor de Verkeersafwikkeling
bij Kunstwerken (SIVAK) kan inzicht worden verkregen in de
huidige en toekomstige verkeersafwikkeling van het scheepvaart-

Artist impression van het meest
waarschijnlijke ontwerp van de keersluis

en wegverkeer bij bruggen en sluizen, in een beperkt netwerk

Voorhavens MoMaRo
In het kader van het M o M a R o - p r o j e c t zijn
de lay-out en de benodigde remmingwerklengten bepaald voor de hierin gelegen

van vaarwegen.

sluizen. O m de optimale lengte te bepalen,

in de afgedamde Maas

zijn in het ontwerp drie functies gei'nte-

bron: Quist Winstermans Architekten bv, Rotterdam

greerd; het wachten van schepen tot het
Aanvaarrisico's van kunstwerken

schutten, de behoefte aan overnachtings-

Risico-analyse ter ondersteuning van economische afwegingen bij het

ruimten (in verband met de nieuwe

nemen van nautisch-technische maatregelen, wordt steeds belangrijker.

vaartijdenwet) en de functie van een

Studies naar onder andere het aanvaarrisico van driftende bakken

vluchthaven tijdens hoogwaterstanden.

tegen de spoorbrugpijlers bij Moerdijk en het aanvaarrisico voor de
oeverconstructie bij het aquaduct Alphen aan den Rijn zijn relevante

Artist impression voorhaven sluizencomplex

voorbeelden hiervan.

Belfeld
bron: Rijkswaterstaat Directie Limburg

De Tivano is vastgelopen op een krib
bron: Bas Kimblie, Arnhem

(BELE I D S A N A L Y S E
BELEIDSVOORBEREIDENDE

EN P L A N S T U D I E

STUDIES

Infrastructurele projecten in Nederland hebben meestal grote maatschappelijke
gevolgen. De belangen die meespelen zijn vaak tegenstrijdig en lijken onverenigbaar.
Bij de beleidsvoorbereiding moet de wenselijkheid, en daarmee de prioriteitenstelling,
van de aanleg van infrastructuur worden afgewogen tegen de aspecten techniek,
economie, ruimtegebruik, natuur, milieu en veiligheid. Voorbeelden van beleidsvoorbereidende studies zijn toekomstvisies en haalbaarheidstudies. Inhoudelijk
kenmerken de studies zich door een openbare en systematische verkenning van de
gevolgen van een maatregel.
Standaard stappen in zo'n proces zijn:

Economie

• formuleren en concretiseren van het probleem;

bron: Aeroview, Dick Sellenraad, Rotterdam

• zoeken naar alternatieve oplossingen hiervoor;
• inventariseren van de effecten van die oplossingen voor een breed scala aan aspecten;
• vergelijken van de alternatieve oplossingen en op basis hiervan helder en
overzichtelijk van de voor- en nadelen van die oplossing aangeven; de uiteindelijke

Binnenvaart
bron: Meetkundige dienst

keuze ligt vanzelfsprekend bij de verantwoordelijke bestuurders.

Veiligheid

Ruimtegebruik

bron: Meetkundige dienst

bron: Meetkundige dienst

Risico-contouren (toekornst. nieuwe haven, vaarweg. lokatie B)

Kwaliteitskaart vegetatie en flora

Kwaliteitskaart Vogels

PROJECTNOTA/MER
Conform het besluit Milieu-EffectRapportage, kortweg MER, dat sinds 1994
van kracht is, dient voor de aanleg van

^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^

grote infrastructurele projecten een MERprocedure te worden doorlopen.
Het doel hiervan is het milieubelang naast
andere belangen een volwaardige plaats
in de besluitvorming te geven.

Risicocqntour 10e-6
Risicoconrour 10*-7
Risicocontour 10e-8

De verschillende belanghebbenden wordt

Topografie
Grens studiegebied

Topografie
Grens studiegebied
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| Vegetatiei met matig hoge kwaliteit
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| Broedgebied met matig hoge kwaliteit

11 Vegetatie; met hoge kwaliteit
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Broedgebied met hoge kwaliteit

11 Vegetaties met zeer hoge kwaliteit

•

Broedgebied met zeer hoge kwaliteit

hierbij de mogelijkheid geboden om aan
het besluitvormingsproces deel te nemen.

Overzichtskaart Natuurwaarden

Een Milieu Effect Rapport bevat minimaal:
• de probleem- en doelstelling
van de voorgenomen activiteiten;
• de voorgenomen activiteiten en
de alternatieven hiervoor;
• al genomen en nog te nemen
overheidsbesluiten;
• de bestaande milieusituatie
en de autonome ontwikkelingen;

Bestaande situatie gezien vanuit richting Tolkamer
bron: Bouwdienst Rijkswaterstaat

• effecten van de activiteiten en van
de alternatieven;
• verzachtende en compenserende
maatregelen;
• vergelijking van activiteiten
en alternatieven.
Project: Projectnota/Milieu Effect
Rapport uitwijkhaven Lobith
Een van de mogelijke ontwerpen voor de toekomstige uitwijkhaven Lobith
bron: Bouwdienst Rijkswaterstaat

Uitbreiding bedieningsgebouw Drechttunnel

Artist impression naviduct Krabbersgat

Bedieningsgebouw Middensluis IJmuiden

bron: Architectenbureau VFD, Utrecht

bron: Zwarts & Jansma BV, Abcoude

bron: Peter de Ruig, Den Haag

Het centrale bedieningsgebouw WijVelS

Bedieningsgebouw Tunnel onder de Noord

bron: Meetkundige dienst

bron: Meetkundige dienst
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Via Brienenoord file vrij
Via Beneluxtnl file vrij
Het aanbrengen van verlichting, ventilati
brandbeveiliging e.d. in tunnels
bron: Meetkundige dienst

Het route-keuze informatiesysteem op de A 2 0 voor het Kethelplein te Rotterdam
bron: Meetkundige dienst
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SLUIZEN,

STUWEN

EN

STORMVLOEDKERINCEN

Overzichtsfoto van het sluizencomplex

De Kleine- en Zuidersluis te Umuiden

te Umuiden

bron: KLM Luchtfotografie

bron: Meetkundige dienst

De hydrovoet van de Nieuwe Oranjesluis te Amsterdam
bron: Meetkundige dienst

Artist impression van het bewegingswerk van de Middensluis
bron: Bouwdienst Rijkswaterstaat

De roldeur van de Noordersluis

De renovatie van de kelders van

bron: Rijkswaterstaat Directie

bron: Meetkundige dienst

Noord-Holland

Renovatiewerkzaamheden aan de
Grote Merwedesluis te Gorinchem
bron: Meetkundige dienst

Het opstellen van een onderhoudsplan voor de stuwen in de Rijnkanalisatie,
bij Driel (foto), Amerongen en Hagestein
bron: Meetkundige dienst

Artist impression naviduct Krabbersgat
bron: Zwarts & Jansma BV, Abcoude

Sluiscomplexen waar nieuwe remmingwerken worden
geplaatst (project: Modernisering Maasroute)
bron: Rijkswaterstaat Directie Limburg
GELDERLAND

Het te water laten van de drijvende constructie voor nieuwe
remmingwerken in de werkhaven van Dintelmond

Het transport van nieuwe remmingwerken

bron: Meetkundige dienst

bron: Meetkundige dienst

De V l a k e b r u g in het Kanaal door
Zuid-Beveland
b r o n : M e e t k u n d i g e dienst

De V a n Brienenoordbrug bij Rotterdam
bron: M e e t k u n d i g e dienst

Een roldeur van de Noordersluis te Umuiden
bron: M e e t k u n d i g e dienst

Bij de W a a l b r u g te Nijmegen zijn de bestaande
betonnen voet- en fietspaden vervangen door

Artist impression van het meest waarschijnlijke ontwerp

bredere stalen paden

van het viaduct over Rijksweg 9

bron: M e e t k u n d i g e dienst

bron: Zwarts & Jansma BV, A b c o u d e

De roldeur van de nieuwe Oranjesluis te Umuiden

Het toetsen van het ontwerp van de armen en deuren

bron: Meetkundige dienst

van de Stormvloedkering in de Nieuwe W a t e r w e g
bron: Meetkundige dienst

Een verkeersportaal bij knooppunt Y p e n b u r g
Portalen kunnen ook in aluminium of hout worden uitgevoerd
bron: Meetkundige dienst

Advisering over levensduur en onderhoudsfilosofie

(BEWEECBARE

BRUGGEN

EN

GEMALETT)

Artist impression van de brug Buitenhuizen bij Velzen
bron: Zwarts & Jansma BV, Abcoude

Brug 15 in open stand, ophaalbrug over het Noord-Willemskanaal in Rijksweg 31
bron: Bouwdienst Rijkswaterstaat

De Tafelbrug in de Weesper Trekvaart bij de C o o i s e
K n o o p in Rijksweg 10 bij Amsterdam

V a n Brienenoordbrug in open stand

Hefbrug bij Son

bron: Aerocamera, Rotterdam

bron: Meetkundige dienst

/ \n\ '
4

C

-

i

bfeL.

-

-

Het vooraanzicht, met graafwiel
en steunplaten, van de
O n t w e r p t e k e n i n g van de aandrijving

tunnelboormachine van

van de landbouwbrug over het

de Heinenoordtunnel

Balgzandkanaal

bron: Bouwdienst Rijkswaterstaat

bron: Bouwdienst Rijkswaterstaat

Zij-aanzicht van het slurry-circuit. Hierdoor verloopt de aanvoer
van bentoniet en de afvoer van grond
bron: Bouwdienst Rijkswaterstaat

De Meerkerkse brug over het
Merwedekanaal
bron: Bouwdienst Rijkswaterstaat

De veegarm voor een
oliebestrijdingsvaartuig
bron: Rijkswaterstaat Directie N o o r d z e e

Kabelbaan voor de aanleg
van de dam in het
Brouwershavensche gat
bron: Bouwdienst
Rijkswaterstaat
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