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Van de redactie
Files scoorden nummer drie op de lijst van ergernissen onder weggebruikers. Tussen Den Bosch en Oss konden ze daar over meepraten.
Tot voor kort dan, want ondanks dat er onvoldoende geld was voor
een stukje autosnelweg werd het toch aangelegd. Dat kon dankzij de
aannemer die een deel van de kosten voor eigen rekening nam. Waar
vind je dat vandaag de dag? De nieuwe tunnel onder de Westerschelde is een succesverhaal. De grote lengte noopte echter wel tot
bijzondere veiligheidsmaatregelen. Maatregelen om te hoge snelheden
tegen te gaan zijn inmiddels in uitvoering.
Op de A28 bij Zwolle worden de onlangs geopende plusstroken nog
met signalering boven de weg aangeduid. Een rijstrookindeling aanpassen aan de verkeerssituatie kan echter ook met Dynamische Rijstrookmarkering (DRM). Op de A44 bij Burgerveen zijn de proeven
met lampjes in het wegdek gunstig verlopen. Op de A50 en de A2 zal
dit systeem ten behoeve van een spitsstrook worden toegepast. Op
de A9 bij Uitgeest kan men nu slim ritsen, eveneens als gevolg van
lampjes in het wegdek maar dan anders toegepast.

Een technisch nieuwe toepassing van aluminium is het rijdek van de
Haringvlietbrug in de A29. Het oude rijdek was van azobé maar voor
die houtsoort is er geen FSC-keurmerk. Aluminium hiervoor in de
plaats lijkt duur maar door de lange levensduur en de lage onderhoudskosten is de keuze verantwoord.
Voor de wegontwerper gaat er ook het nodige veranderen. Een toolbox voor De Nieuwe Ontwerprichtlijnen voor Autosnelwegen (NOA)
wordt een belangrijk hulpmiddel. Tevens moet worden ingespeeld op
het aan de markt overlaten van taken die RWS niet per sé zelf hoeft te
doen. Het ontwerpen van wegen valt daar ook onder. Om die reden
wordt er hard gewerkt aan een ‘Handreiking toetsen wegontwerp’
aan de hand waarvan het geometrisch wegontwerp van ingenieursbureaus gecontroleerd kan worden.
De redactie wenst u veel leesplezier over deze onderwerpen in deze
uitgave.

Inhoud

Colofon
Berichtgeving over wegenbouwactiviteiten bij Rijkswaterstaat op het gebied van
beleid, ontwerp, uitvoering, onderhoud en automatisering. Artikelen worden in
principe op persoonlijke titel geschreven.
Redactieadres:
Dienst Weg- en Waterbouwkunde, t.a.v. R.Rohlfs, Postbus 5044,
2600 GA Delft, tel. (015) 251 82 45, b.g.g. (078) 621 57 23
e-mail: R.Rohlfs@dww.rws.minvenw.nl
internetadres : http://www.venwnet.minvenw.nl/rws/dww/
periodieken/wegeninfo/
Redactie:
ing. R. Rohlfs (DWW),
ing. H. Kwint (AVV),
ing. R. Buiter.
Redactie-adviescommissie:
R.W. Overweg (RWS AVV),
ing. D.J.H. Everaars (RWS Bouwdienst),
M.J. van der Wal (Staf DG).
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Mening weggebruiker in kaart gebracht
De RWS Adviesdienst Verkeer en Vervoer wordt regelmatig benaderd met de vraag: “Wat wil de weggebruiker eigenlijk? Wat ligt hem na aan het
hart?" Een antwoord op die vraag staat hierna beschreven. De weergegeven lijst is een samenvatting van de tien grootste ergernissen van weggebruikers die zij ervaren wanneer zij op de weg zitten, gecombineerd met wat weggebruikers daarbij verwachten van de Rijkswaterstaat.

Ergernis m.b.t.

Mening weggebruiker

Verwachting

1. Gedrag medeweggebruikers

Ergert zich aan slecht rijgedrag (algemeen),
agressie, negeren verkeersregels,
bumper kleven, links blijven rijden,
alcohol in het verkeer, hard rijden,
langzaam rijden, gevaarlijk inhalen,
rechts inhalen.

Dit wordt gezien als een maatschappelijk
probleem, maar het wordt de
Rijkswaterstaat ook aangerekend.
Het is wel de grootste ergernis.

2. Asfalt

Ergert zich aan een slechte staat van
onderhoud, steentjes, kuilen, enzovoort en
wil eigenlijk overal zeer open asfaltbeton
als deklaag.

Rijkswaterstaat moet zorgen voor een
goed wegdek.

3. Files en doorstroming

Ergert zich aan files.

Dit wordt de Rijkswaterstaat niet
aangerekend. Er zijn ‘gewoon’ te veel
auto’s tegelijkertijd op pad. De
weggebruiker verwacht dat de
Rijkswaterstaat zo goed mogelijk de
doorstroming bevordert (benutting).

4. Markering

Wegmarkeringen moeten goed zichtbaar
zijn, ook of misschien wel juist in het
donker of bij regenval.

Dit is een duidelijke verantwoordelijkheid
van de Rijkswaterstaat.

5. Beperken van
bewegingsvrijheid

De bewegingsvrijheid van bestuurders die
het verkeer ophouden moet worden beperkt,
met name het inhaalverbod voor
vrachtverkeer staat hoog op de wensenlijst.

6. Verruimen van eigen
bewegingsvrijheid

De eigen bewegingsvrijheid moet worden
verruimd.

Te denken valt aan een verhoging
van de maximumsnelheid en het openen
van spitsstroken in verschillende
varianten.

7. Werkzaamheden

Werkzaamheden moeten worden af
gestemd en beperkende
(snelheids)maatregelen moeten worden
opgeheven als er niet wordt gewerkt,
anders moet worden uitgelegd waarom
deze wel gelden.

De samenwerking met andere beheerders
is iets wat de weggebruiker logisch vindt
en wat hij ook niet snapt als het niet
gebeurt. De verantwoordelijkheid voor dit
onderwerp ligt volledig bij de
Rijkswaterstaat

8. Verkeersveiligheid

Maakt zich zorgen over de veiligheid bij het
verdwijnen van vluchtstroken bij het open
zijn van spitsstroken en het ontbreken van
verlichting.

Voor de goede orde: één weggebruiker bestaat niet, dus de navolgende lijst is geen wet van Meden
en Perzen. Wel geeft de lijst aan
wat in de afgelopen jaren als rode
lijn uit onderzoeken naar voren is
gekomen. Deze opsomming geeft
aan welke zaken bij de weggebruiker spelen. Ook is onderscheid gemaakt tussen ergernissen en verwachtingen om te laten
zien waarvoor de weggebruiker in
de eerste plaats naar de Rijkswaterstaat kijkt.
De informatie is een onderdeel
van publieksgericht werken, dat
binnen de Rijkswaterstaat steeds
meer vorm krijgt: weten wat er bij
de gebruiker leeft en dat benutten
voor uitvoering van beleid.
Een lijst van wensen kan een
andere rangorde en andere
onderwerpen opleveren. Deze lijst
van januari 2005 is gebaseerd op
onderzoek onder weggebruikers
in de periode 2002-2004. Er is
gebruik gemaakt van zowel
kwantitatieve resultaten (vertaalbaar naar alle weggebruikers in
Nederland) als kwalitatieve resultaten (geven achtergrond van
ergernissen).

Voor meer informatie:
9. Informatievoorziening

10. Verzorgingsplaatsen

Actuele, accurate en locatie relevante
informatie (over files maar ook over
wegwerkzaamheden).
Maakt weinig gebruik van de eenvoudige
verzorgingsplaatsen, mede door het sterke
gevoel van onveiligheid.

Verzorgingsplaatsen moeten schoon en
veilig zijn.
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RWS Adviesdienst Verkeer en
Vervoer
Annelies van ’t Hof
(010) 282 56 00
a.vthof@avv.rws.minvenw.nl
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Eindoordeel contractvorm positief?

meteen met een reële risicoverdeling, oftewel, we leggen de risico’s bij die partij die dat het beste
kan beheersen”. Het gaat bijvoorbeeld om de verantwoordelijkheid
slimmer – en dus goedkoper – dan voor extra werk dat voortvloeit uit
het veranderen van wetgeving.
het geraamde? Het antwoord is
genuanceerd. “Het is niet zo dat Leendertse: “Dat is een risico dat
in het winnende ontwerp opeens van nature hoort bij de overheid.
alles revolutionair afwijkt van hoe Wij kunnen invloed uitoefenen op
wetgeving, een ondernemer krijgt
Rijkswaterstaat het altijd heeft
gedaan. Maar de aannemer heeft het over zich afgeroepen. Daarnaast zijn dat type risico’s onmowel flink weten in te verdienen
gelijk voor een marktpartij te
door het project op een hele
beprijzen”.
slimme manier te faseren. Het
proces van bouwen is optimaal
georganiseerd. Onderaannemers Voordeliger?
lopen elkaar niet voor de voeten
Of de A59 door de toepasen de overlast voor de weggesing van het DBFM-concept voorbruikers blijft tot het minimum
deliger is uitgepakt, durft Jan de
beperkt,” zegt De Krijger.
Krijger niet te zeggen. Het vooruit
Wim Leendertse, plaatsvervanhalen van het project bracht extra
gend directeur Markt en Inkoop, financieringslasten met zich mee.
vindt ook dat het aspect van
Het is onduidelijk of die zijn terug‘design en construct’ bij de A59
verdiend met het geboekte effigoed uit de verf is gekomen.
ciencyvoordeel. De Krijger
“Door bouw en onderhoud van
maakte een interne evaluatie. Het
de constructie te koppelen aan
lukte niet om tot een eenduidige
het ontwerp, leg je druk op de
conclusie te komen. “Het voormarkt om het zo efficiënt mogelijk deel sneller te kunnen beschikken
te doen. Dit gaf financiële ruimte over de nieuwe weg is niet goed
en daardoor de mogelijkheid om te besommen. Ook wordt het
het project naar voren te halen.” zicht op de kosten vertroebeld
Voor Leendertse is dat ook de
doordat het project steeds verder
belangrijkste conclusie van de
is uitgebreid tussen het moment
evaluatie van de gang van zaken van het tracébesluit en de start
rond de A59: het DBFM-concept van de uitvoering. Verschillende
werkt, ook op het onderdeel van betrokkenen kwamen steeds met
de uitgestelde betaling. Maar een aanvullende wensen en eisen”.
aantal zaken wil Leendertse bij
Omdat elke verandering van de
een volgende gelegenheid toch
scope van het project niet direct
anders aanpakken. “Het gezawordt vertaald in geld en in een
menlijke uitgangspunt van Rijks- aangepast budget ontstaat achwaterstaat de provincie Noordteraf een mix die lastig te ontraBrabant, als aanbesteder, was om felen is.
zo veel mogelijk risico’s neer te
De feitelijke eindafrekening komt
leggen bij de marktpartijen.
pas over vijftien jaar. Het DBFMDe aannemers zijn op zichzelf wel contract voorziet in vijftien jaar
bereid om risico te nemen, maar
onderhoud. De bepaling is zo
daar zetten ze wel een prijs op.
gemaakt dat de aannemer wordt
De aanvankelijke bieding voor de geprikkeld om goede kwaliteit te
A59 pakte daardoor hoog uit. In
leveren. Hij krijgt een deel van zijn
de latere onderhandelingen is dat geld uitbetaald op grond van de
wel teruggedraaid. We hebben
tijd dat de weg beschikbaar is
daar een les uit getrokken voor de voor het verkeer. Anders geforN31 die ook volgens DBFM wordt muleerd: de aannemer betaalt
aangepakt. Daar beginnen we
huur voor de tijdelijke onttrekking

A59 publiek privaat aangelegd
Het was een notoire flessenhals: de A59 tussen Den Bosch en Oss. Een
autoweg, twee rijstroken en in elk dorp verkeerslichten. Altijd files, altijd
ongelukken. Tot ontsteltenis van elke bestuurder in de regio viel de A59
in het Meerjarenprogramma Infrastructuur en Transport (MIT) over de
rand. Er was geen geld. Door een magistrale slag te maken naar publiek
private samenwerking kwam de weg er toch. De nieuwe wijze van aanbesteden leverde een flinke besparing op. Desondanks kwamen de
kosten hoger uit dan in het tracébesluit was voorzien.

De aanbesteding van de A59 is
één van de eerste projecten waarbij Rijkswaterstaat zich heeft
gemanifesteerd in zijn nieuwe
gedaante. Een modern overheidsagentschap dat met vaste hand
de regie voert, ruimte geeft aan
lagere overheden daar waar
noodzakelijk, oplossingsgericht
meedenkt en het optimale uit de
markt haalt. Deze werkwijze heeft
een zwierige Engelse naam:
design, built, finance en maintain
(DBFM). Aannemers schrijven
niet alleen in op het bouwen van
de weg, maar ook voor het ontwerp, de (voor)financiering en het
onderhoud. Een andere bijzondere omstandigheid: het project
werd aanbesteed door de provincie Noord-Brabant die ook de
voorfinanciering (deels) voor zijn
rekening nam.
Nadat bleek dat er in de begroting
van Rijkswaterstaat op korte termijn geen geld was voor de A59,
kwam de provinciale waterstaat
van Noord-Brabant met het voorstel het project samen met de
markt voor te schieten, vertelt Jan
de Krijger, adviseur kostenmanagement bij het Expertisecentrum Opdrachtgeverschap. “We
hebben een combinatie gemaakt.
De provinciale waterstaat bracht
het werk op de markt in een PPS
constructie waarbij de aannemer
ook een deel van de financiering
voor zijn rekening neemt.”
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Voorkoken

Het was altijd gebruik dat
Rijkswaterstaat projecten tot in
detail voorkookte. Aannemers
hoefden de werkzaamheden
enkel te beprijzen, wie de minste
winst nam, had de klus. De Krijger: “Dat betekent dat je onvoldoende inspeelt op de mogelijkheden die er in de markt zijn voor
andere, betere oplossingen. Als je
iets al honderd jaar op dezelfde
manier doet, denk je dat je het zo
moet blijven doen.” Bij de A59
werden aannemers uitgenodigd
om in te schrijven op de volledige
santenkraam: ontwerpen,
bouwen, financieren en onderhouden van de weg. De aanbesteding vond plaats in de periode
waar zowel de HSL als de Betuwelijn al volop in uitvoering
waren. Desondanks meldden zich
een aantal gegadigden. “Zij
brachten het ontwerp één slag
verder. Voor het eerste traject is
daarvoor een rekenvergoeding
betaald, twee combinaties zijn
uitgenodigd voor de definitieve
bieding. Degene die uiteindelijk
afviel, kreeg opnieuw een rekenvergoeding.” De ‘rekenvergoeding’ moet daarbij gezien worden
als een redelijke tegemoetkoming
voor gemaakte kosten die niet
leiden tot een daadwerkelijke
opdracht.
De brandende vraag: was het
winnende ontwerp índerdaad
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aan het verkeer van de desbetreffende weggedeelten. Ook
weer met prikkels om het zo slim
mogelijk aan te pakken: onderhoud in de spits levert een hogere
boete dan onderhoud ’s nachts.
Voorlopig komt De Krijger –
evenals Leendertse – tot de slotsom dat de methode A59 voor
herhaling vatbaar is. “De offertes

Pagina 5

van de aannemers zijn lager uitgekomen dan de zogenaamde
publieke referentie, de met de
offerte vergelijkbare ‘raming van
kosten’. De theorie dat het met
publiek private samenwerking
goedkoper kan is wel uitgekomen. Maar de overspannen verwachting van een paar jaar geleden dat het wel tientallen

procenten verschil zou kunnen
opleveren, is met de ervaring van
vandaag wel getemperd.”
Voor meer informatie:
RWS Bouwdienst
J. de Krijger
(030) 285 79 02
j.dkrijger@bwd.rws.minvenw.nl

Providers kunnen nu ook onbewerkte verkeersdata krijgen

Samenwerken aan nieuwe
verkeersinformatie
Behalve kant-en-klare verkeersinformatie, levert Rijkswaterstaat sinds kort ook onbewerkte verkeersgegevens aan providers die daar prijs op stellen. Met de ruwe file- en reistijdinformatie over duizend kilometer
autosnelweg kunnen zij zelf nieuwe toepassingen ontwikkelen en de informatievoorziening aan het verkeer
verder verbeteren. VolkerWesselsdochter Vialis – dat al als provider de bewerkte gegevens afnam van
Rijkswaterstaat – sloot als eerste onderneming een convenant om ook over de onbewerkte gegevens te
mogen beschikken. De eerste nieuwe toepassingen die hierdoor konden worden ontwikkeld, staan inmiddels op straat.

gebracht. Van deze meetpunten
is bekend hoeveel voertuigen passeren en met welke snelheid zij
dat doen. Daarnaast komt er
onder meer ook informatie
binnen van weggebruikers en het
KLPD.
Alle informatie wordt verzameld
door de vijf regionale verkeerscentrales van Rijkswaterstaat en
vervolgens doorgegeven aan het
VerkeersCentrum Nederland
(VCNL) in Utrecht. Het VCNL bewerkt de gegevens tot verkeersinformatie. Het resultaat van deze
bewerking is een actueel overzicht van files, hun oorzaak en de
lengte daarvan. Ook levert het
Vertaling naar verkeersinformatie
Tot voor kort was de stan- VCNL sinds 2003 actuele reistijden van het hoofdwegennet.
daardprocedure dat RijkswaterDeze verkeersinformatie wordt
staat de gegevens voor de verdirect doorgegeven aan de provikeersinformatie over de
rijkswegen verzamelt én bewerkt. ders die hiervoor een overeenkomst hebben gesloten met RijksDaarbij gaat het onder meer om
de telgegevens van de duizenden waterstaat. De providers verzorgen de verkeersinformatie op
detectielussen die op het hoofdwegennet in het wegdek zijn aan- radio, tv of internet of geven de
Betrouwbare en actuele verkeersinformatie helpt om het verkeer in
goede banen te leiden. Wegbeheerders kunnen op basis van de
informatie hun maatregelen
afstemmen op het verwachte
gebruik van de weg. En weggebruikers kunnen aan de hand van
de informatie kiezen voor een
andere route, een ander vertrektijdstip of een ander vervoermiddel. Per saldo wordt de weg daardoor beter benut. Het verbeteren
van de verkeersinformatie is
daarom een belangrijk speerpunt
in het mobiliteitsbeleid.
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RWS Staf DG
W.L. Leendertse
(070) 351 93 16
w.leendertse@
sdg.rws.minvenw.nl

informatie direct door aan weggebruikers via GSM. Momenteel
heeft Rijkswaterstaat een overeenkomst met vijftien providers,
uiteenlopend van de ANWB tot –
bijvoorbeeld – VolkerWesselsdochter Vialis.
“Sommige providers hebben
genoeg aan de bewerkte informatie, maar voor providers die zelf
nieuwe toepassingen willen ontwikkelen kan het belangrijk zijn
om ook over de ruwe data te
beschikken. En omdat we tegenwoordig in ons beleid hebben verankerd dat we waar mogelijk
samen met het bedrijfsleven aan
de slag gaan om betere producten
te maken voor onze uiteindelijke
doelgroep – de automobilist -, ligt
het voor de hand om die beschikbaar te stellen. Datzelfde geldt
bijvoorbeeld voor de, privacy
ongevoelig gemaakte, camerabeelden van de situatie op de
weg. Ook daarvoor geldt dat providers er over kunnen beschikken

Mei 2005

als zij dat wensen”, zegt ir. Jose
Hernandez, afdelingshoofd bij het
VerkeersCentrum Nederland.
Meer ruimte voor innovaties

Afgelopen zomer was Vialis
Verkeer & Mobiliteit het eerste
(en tot dusverre enige) bedrijf dat
zich meldde voor de uitgebreidere
informatie-uitwisseling. De
onderneming sloot een tijdelijk
convenant met Rijkswaterstaat
om hierover te kunnen beschikken. Zodra er een nieuw contract
wordt afgesloten met alle providers, zal deze uitgebreidere informatie-uitwisseling tot de standaard gaan behoren.
Vialis wil de ruwe informatie
gebruiken om de bewerking en
distributie verder te verbeteren.
Dat moet uiteindelijk, als meerdere providers ook zo gaan
werken, leiden tot meer betrouwbare en meer actuele informatie,
maar ook tot nieuwe diensten.
Een voorbeeld daarvan is het
informatiepaneel dat Vialis in
opdracht van de gemeente Den
Haag onlangs heeft geplaatst
boven de A12 tussen de afslagen
Voorburg en Bezuidenhout. Op
het bord is te zien wat de reistijden
op de ring zijn. Afhankelijk van de
getoonde reistijden, kan de automobilist beslissen of hij links- of
rechtsom naar Scheveningen rijdt.
Jose Hernandez: “Het bijzondere
aan de Haagse situatie is dat het
verkeer zowel over rijks- als
gemeentelijke wegen rijdt. Om de
reistijden over de verschillende
routes te kunnen berekenen, moet
dus de informatie over de situatie
op het rijkswegennet worden
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gekoppeld aan de lokale informatie. De ruwe informatie sluit het
beste aan op de systeemarchitectuur en de berekeningswijze die
wordt gebruikt door Vialis.”
“Uiteindelijk worden we dan ook
allemaal beter hiervan, is mijn
overtuiging. Dit soort ontwikkelingen sluit goed aan op het
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gebiedsgericht benutten, dat wij
willen stimuleren. En door alle
data aan bedrijven die dat willen
beschikbaar te stellen, komt er
meer ruimte voor innovaties. Dat
is goed omdat dat leidt tot betere
producten voor de weggebruiker.
Per slot van rekening gaat het er
om de weggebruiker zo goed

mogelijk te informeren zodat hij
zich niet hoeft te ergeren, de verkeersveiligheid toeneemt en wellicht ook de bereikbaarheid verbetert. Dat kunnen we het beste
bereiken door als Rijkswaterstaat
samen met het bedrijfsleven aan
die oplossingen te werken.”

Voor meer informatie:
Verkeerscentrum Nederland
ir. Jose Hernandez
(030) 280 74 28
j.a.hernandez@
vcnl.rws.minvenw.nl

Twee jaar ervaring met de Westerscheldetunnel

Hoog gespannen verwachtingen uitgekomen?
Koningin Beatrix opende op 15 maart 2003 de Westerscheldetunnel voor
het verkeer. Na jarenlange discussies en zes jaar ontwerpen en bouwen was

Foto’s: N.V. Westerscheldetunnel

er eindelijk een vaste oeververbinding tussen Zeeuws Vlaanderen en de rest
van Nederland. De verwachtingen waren hoog gespannen. Weggebruikers
verwachtten een snelle verbinding te krijgen tussen Zuid-Beveland en
Zeeuws Vlaanderen. Bedrijven aan beide kanten van de tunnel verwachtten
dat de tunnel een zekere spin-off zou veroorzaken. De exploitant N.V. Westerscheldetunnel verwachtte de tunnel op een verantwoorde wijze te
kunnen beheren. Zijn na anderhalf jaar al die verwachtingen uitgekomen?

Tolpoorten

De Westerscheldetunnel is
gebouwd als een verbinding voor
vooral het regionale verkeer,
maar veel weggebruikers van en
naar verder weg gelegen bestemmingen weten de verbinding ook
te vinden. Het zakelijk verkeer
weet de tunnel te vinden en als
wegverbinding te waarderen. Het
aantal automatische betaalabonnementen is sterk toegenomen,
waaruit blijkt dat de verbinding
wordt gewaardeerd. Het aantal
eenheden vrachtverkeer ligt
boven de prognoses. Dat is ook
niet zo vreemd. De tunnel is een
vlotte verbinding tussen Midden
Zeeland en Vlaanderen in België,
zelfs tot in Frankrijk toe. Het alternatief is een route via Antwerpen.
Volgens een onderzoek van de
Kamer van Koophandel voor Zeeland geeft twee-en-twintig procent van de Zeeuwse ondernemers aan een positief effect te
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ondervinden van de tunnel.
Slechts vijf procent van de ondernemers geeft aan een negatief
effect te ondervinden. De effecten van de tunnel worden vooral
sterk ervaren in de groothandel,
de detailhandel nonfood, de
dienstverlenende branches, het
vervoer, de communicatie, de
zakelijke dienstverlening en de
horeca.
De Westerscheldetunnel heeft als
groot voordeel dat het een
betrouwbare verbinding is. Er
treedt praktisch geen stagnatie
op. In 2003 was de verbinding bijvoorbeeld 99,5% beschikbaar.
Door het afwerken van een aantal
restpunten van de bouw zijn in de
eerste periode relatief vaak één of
meer rijstroken gestremd
geweest. De verwachting is dat
de beschikbaarheid in 2004 nog
hoger zal zijn.
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Passage van de tolpoort

De Westerscheldetunnel is
een snelle verbinding. Het enige
oponthoud in de verbinding is de
tolpoort. Aanvankelijk was het
voor de exploitant en de weggebruiker even wennen, maar de
passage van het tolplein gaat nu
in het algemeen snel, omdat de
kinderziekten uit het systeem van
tolinning zijn verdwenen. Vaste
klanten zijn gewend geraakt aan
het t-tag systeem, een systeem
waarbij met behulp van een klein
elektronisch apparaat achter de
voorruit van het voertuig de tol
automatisch wordt verrekend.
Eenenvijftig procent van de betalingen van het tolgeld gebeurt
met dit elektronische systeem.
Het systeem meet in enkele honderdsten van seconden een passerend voertuig, waarna het verschuldigde bedrag automatisch
wordt afgeschreven. De gebruiker
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kan het meetpunt met een snelheid van ongeveer 30 km/uur
passeren. Ook het betalen met
contant geld geeft weinig oponthoud. Het aantal tolgaarders
wordt afgestemd op het verkeersaanbod en in het algemeen
hoeven weggebruikers niet te
wachten. Het aandeel contante
betalers is tot op heden zevenendertig procent. De overige tunnelgebruikers betalen met een creditkaart, een chipknip of andere
betaalsystemen.
Sluitende begroting

De Westerscheldetunnel
voorziet duidelijk in een behoefte.
Het aantal passanten is aanmerkelijk groter dan er vroeger met
de veerponten meereisden en het
aantal groeit nog steeds. In 2003
passeerden gemiddeld ruim
12.500 voertuigen per etmaal de
tunnel. De N.V. Westerschelde-
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tunnel is voorzichtig optimistisch
over het financiële resultaat.
Alhoewel het enerzijds niet de
bedoeling is winst te maken, moet
er anderzijds elk jaar voor gezorgd
worden dat de uitgaven de
inkomsten niet overstijgen. Het
groeiende aantal passanten lijkt
op het eerste gezicht een grotere
opbrengst te genereren. Dit is
maar voor een deel het geval. Het
overweldigende succes van de
t-tag is vooral te danken aan de
daarbij verstrekte korting en dat
drukt de opbrengsten. Door de
vele passanten moeten meer tolgaarders worden ingezet, wat de
opbrengst ook afroomt. En
hoewel het financieel zeker niet
slecht gaat met de exploitatie zijn
er nog wel enkele vraagtekens bij
de toekomst. Door de toenemende drukte zullen extra maatregelen moeten worden genomen. Op drukke dagen dreigen
files te ontstaan voor het tolplein.
Dit wordt vooral veroorzaakt door
de korte opstelstroken. Hierdoor
kunnen klanten met een t-tag of
creditcard niet gescheiden
worden van anders betalende
klanten. De klanten met snelle
betaalmiddelen worden hierdoor
gehinderd door de tragere contante betalers. Om dit probleem
op te lossen moet het tolplein in
de lengte worden uitgebreid.
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Onderhoud ’s nachts

Veiligheid

Voor het onderhoud aan de
installaties in de tunnel en de toeleidende wegen en al het civiele
werk is een tienjarig contract
afgesloten met de aannemerscombinatie. De onderaannemer
heeft twee bedrijven in de arm
genomen om daar in de praktijk
invulling aan te geven. Naast het
normale onderhoud aan wegen,
bermen en wegmeubilair, moeten
er ook regelmatig inspecties,
testen en onderhoud aan de tunnelinstallaties worden uitgevoerd.
Deze werkzaamheden kunnen
voor het overgrote deel worden
uitgevoerd zonder dat dit invloed
heeft op het normale tunnelgebruik. De weggebruiker merkt
hier niets van. Regelmatig is het
echter noodzakelijk om onderhoud uit te voeren in de tunnel.
Voor de veiligheid van de onderhoudswerkers en de weggebruikers wordt dan één van de beide
tunnelbuizen afgesloten voor het
verkeer en komt daarbij tevens
beschikbaar voor het controleren
en testen van installaties. Door de
andere tunnelbuis wordt het verkeer in beide richtingen geleid, er
is dan sprake van tegemoetkomend verkeer. Een onderhoudsafsluiting van een tunnelbuis wordt
ook benut om het wegdek te reinigen en riolering, deuren en
hulpposten schoon te maken. In
eerste opzet vonden de onderhoudsafsluitingen één keer per
veertien dagen plaats in de nacht
van vrijdag op zaterdag van 20.00
uur tot 5.00 uur. Door ervaring
wijs geworden is in de loop van
2004 de frequentie van afsluiting
teruggebracht naar één keer per
vier weken in de nacht van dinsdag op woensdag, omdat uit cijfers is gebleken dat dan het aantal
passanten het laagst is. Het tijdvenster is verkleind van 21.00 uur
tot 4.00 uur. Op deze wijze is het
aantal weggebruikers dat in de
tunnel wordt geconfronteerd met
tegemoetkomend verkeer geminimaliseerd.

De kosten voor veiligheidsvoorzieningen vormden een aanzienlijk deel van de bouwkosten.
De N.V. Westerscheldetunnel
heeft veel aandacht voor verkeers- en incidentmanagement.
Er zijn procedures en veiligheidsplannen opgesteld. In nauw overleg met de openbare hulpdiensten
is een calamiteitenorganisatie
opgericht. Er zijn al enkele grootscheepse oefeningen gehouden.
De lering die daaruit is getrokken
is dat de basis goed is, maar dat
de procedures en veiligheidsplannen op een aantal gebieden
moeten worden aangescherpt. In
2003 hebben zich in de tunnel vijf
ongevallen voorgedaan en is één
keer iemand onwel geworden. In
een voorlichtingscampagne is de
nadruk gelegd op het veiligheidsbewustzijn, omdat veiligheid niet
alleen een zaak is van de beheerder en de openbare hulpdiensten,
maar ook van de weggebruikers.
Uit waarnemingen is bekend dat
soms met onaanvaardbaar hoge
snelheden door de tunnel wordt
gereden. Op dit moment worden
de eerste technische voorzieningen voor trajectcontrole van de
gereden snelheden aangebracht.
Deze zal in de zomer of in het
najaar operationeel zijn. Dit zal de
kans op ernstige ongevallen verminderen.

onderhoud in de tunnel
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Een kleine beheerorganisatie

De N.V. Westerscheldetunnel beheert en onderhoudt in
totaal 6,6 kilometer tunnel en
dertien kilometer autoweg en is
dus een kleine beheerder van
infrastructuur in Nederland. Dat
biedt de mogelijkheid om slagvaardig te opereren en snel in te
spelen op nieuwe ontwikkelingen,
maar daar kleven ook nadelen
aan. Klassieke wegbeheerders,
zoals de landelijke, regionale en
lokale overheden, kunnen terugvallen op een organisatie met
kennis van alle facetten van
onderhoud en beheer van infrastructuur. De N.V. Westerschel-
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Elektronisch onderdeel van het -tag
systeem

detunnel moet alles echter met
een betrekkelijk kleine personele
bezetting doen. Daar komt nog bij
dat in Nederland weinig kennis en
ervaring aanwezig is op het gebied
van het exploiteren van een toltunnel. Om die kennis op te doen
en slagvaardig te kunnen opereren, heeft de N.V. Westerscheldetunnel zich aangesloten bij de
ASECAP, een overkoepelende
Europese organisatie voor tolwegen. Deze organisatie behartigt de
belangen van tolinningsmaatschappijen binnen Europa, denkt
mee en levert input voor standaardisatie, regelgeving en veiligheid.
De N.V. Westerscheldetunnel
heeft in hoog tempo nieuwe
kennis van en ervaring met het
proces van tolinning opgedaan,
wat binnen Nederland heeft geleid
tot een redelijk unieke positie: De
N.V. Westerscheldetunnel is of
wordt op dit terrein immers de
belangrijkste ervaringsdeskundige.
Het jaar 2003 is een bijzonder jaar
geweest voor de N.V. Westerscheldetunnel. Het was een jaar
van hoogtepunten, kinderziekten
en op orde komen. Het jaar 2004
heeft in het teken gestaan van
groei, kwaliteit en verder kijken.
Voor meer informatie kunt u zich
richten tot:
N.V. Westerscheldetunnel
Frans Witkam
(0115) 67 73 96
f.witkam@westerscheldetunnel.nl
www.westerscheldetunnel.nl
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Slim Wegdek neemt waar, interpreteert en handelt

Ritsen met
elektronische gidsen
In het kader van het innovatieprogramma Wegen naar de Toekomst is bij
de start van de tweede cyclus innovatie pilotprojecten met weggebruikers, ANWB-leden, vrachtwagenchauffeurs en scholieren gebrainstormd
over irritaties in het verkeer en het oplossen van diverse verkeersproble-

Foto: Kiestra

men. Daarna hebben verkeersdeskundigen van de Rijkswaterstaat uit de
resultaten van deze publiekssessies het innovatiefste en best realiseerbare onderwerp gekozen. Voor Slim Wegdek, een wegdek dat waarneemt, interpreteert en handelt, is gekozen voor weven en ritsen.

Foto: Ver. VTN bedr. Culemborg

Het lichtlijnsysteem in bedrijf

gedaagd consortia te vormen.
Aan de consortia werd gevraagd
een innovatieve combinatie van
asfalt, elektronische hardware en
software te ontwerpen voor de
pilot ‘Ritsen met elektronische
gidsen’. Het projectteam vond
weven, een vorm van tweezijdig
Enkele lampjes van het lichtsysteem ritsen, nog een stap te ver in de
toekomst. Daarom is gekozen
Het projectteam voor het realise- voor het uitvoeren van een drie
naar twee rijstroken ritslocatie op
ren van het pilotproject Slim
de A9 bij Uitgeest/Akersloot. Via
Wegdek bestond uit medewerde prijsvraag en de beproeving
kers van de vier specialistische
diensten. De RWS Dienst Weg en van de verschillende ontwerpen
Waterbouwkunde was opdracht- op veiligheid en functioneren in
een rijsimulator, zijn twee vergever vanuit het innovatieproschillende oplossingen geselecgramma Wegdek van de Toeteerd. De proeven vonden plaats
komst. De RWS Adviesdienst
Verkeer en Vervoer bracht kennis in de rijsimulatoren van de Rijksop het gebied van verkeerskunde universiteit Groningen en van
TNO Technische Menskunde te
kennis, verkeersgedrag, veiligSoesterberg. De opdracht voor de
heid, en verkeerssignalering in.
De Meetkundige Dienst, nu RWS uitvoering van het pilotproject,
inclusief monitoringsysteem voor
Adviesdienst Geo-informatie en
ICT, bracht kennis van VICnet in. de evaluatie van de resultaten, is
gegund aan een consortium.
De RWS Bouwdienst leverde de
pilotcoördinator en de uitvoeringsdeskundigheid.
Regionale ondersteuning
Het consortium dat de
opdracht heeft gekregen heeft in
Innovatieve aanbesteding
nauwe samenwerking met RijksHet pilotproject is op de
waterstaat Noord-Holland en het
markt gebracht door middel van
pilotteam op basis van een design
een prijsvraag voor het ontweren construct contract, de inpaspen én het bouwen op basis van
sing van de nieuwe verkeersmaateen set functionele specificaties,
waarbij de bouwwereld werd uit- regel voor het ritsen en de aanleg
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van de één kilometer lange looplichtlijn in het asfalt gerealiseerd.
In het asfalt zijn geen detectielussen gefreesd. Het verkeer wordt
met behulp van virtuele detectie
gemeten door dertien videocamera’s. Bij druk verkeer, dat wil
zeggen vanaf drieduizend voertuigen per uur, wordt het ritssysteem automatisch ingeschakeld.
Het ritssysteem en de camera’s
zijn via een glasvezelkabel verbonden met de verkeerscentrale
De Wijde Blik. Meetgegevens en
videobeelden worden wekelijks
opgeslagen in de verkeerscentrale. De verkeersleiding in de
centrale was in staat het systeem
in geval van nood onmiddellijk uit
te schakelen. Kop-staart filebeveiliging had in verband met de verkeersveiligheid altijd automatisch
prioriteit boven het ritssysteem.
Samenwerking met de markt in
communicatie

houden voor het volgen van het
gedrag van de weggebruiker met
en zonder ritssysteem. Wegen
naar de Toekomst en het consortium zorgden samen voor publiciteit. Het consortium opende een
eigen website ‘www.denkdek.nl’
met informatie over het verloop
van de proef. De communicatieafdeling van Rijkswaterstaat
Noord-Holland zorgde in overleg
met Wegen naar de Toekomst
steeds via regionale bladen voor
informatie over de proef. Een
adviesbureau zorgde voor de
monitoring, zowel in de ontwerpfase als bij de uitvoering van de
analyses en enquêtes onder de
weggebruikers, opdat Wegen
naar de Toekomst de uitgangspunten kan toetsen en evalueren
voor het uitzetten van een vervolgtraject. Van de weggebruikers
zei tweederde de bedoeling te
begrijpen en vond een meerder-

Het pilotteam coördineerde
het overleg tussen de regionale
uitvoerders en het consortium om
het ritssysteem van idee tot uitvoering te brengen op de A9
onder controle van de verkeerscentrale De Wijde Blik. Het consortium stelde in overleg met de
regio een onderhoudstraject vast Detectievelden in het videobeeld
om de proef voor Wegen naar de om waar te nemen wanneer een
Toekomst in werking te kunnen
voertuig passeert
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heid dat de veiligheid gelijk was
gebleven of groter was geworden.
De helft van de weggebruikers
vond dat de Rijkswaterstaat het
systeem ook op andere plaatsen
zou moeten toepassen.

lichtlijn en monitoringsysteem even
veel als één kilometer spitsstrook,
te weten ongeveer 2,3 miljoen
Euro. Het ritssysteem kan echter
zonder monitoringsysteem werken
en blijkt ook zonder lichtlijn nog
een positieve bijdrage aan het
comfortabel en veilig ritsen te leveKosten/baten analyse
ren, waardoor de kosten kunnen
Wat kost nu het comfortaworden beperkt tot kosten voor de
beler en veiliger ritsen bij een
aanpassing van de bestaande vergoede doorstroming van het verkeerssignalering, de eventuele toekeer? Die vraag is eenvoudig te
beantwoorden. De aanleg van één voeging van een dynamisch
kilometer ‘denkdek’ kost inclusief vrachtwagen inhaalverbod en het

in- of uitschakelen van het ritssysteem op basis van verkeersgegevens die gemeten worden met de
detectielussen. Met toevoeging
van de lichtlijn wordt het ritsen
positiever beïnvloed en wordt de
rechterrijstrook een stuk beter
benut, maar komen de aanlegkosten met de nieuwste lichtlijnproducten een half tot één miljoen
euro hoger uit dan bij de ‘bijna
gratis oplossing’ met de geïntroduceerde nieuwe ritsmaatregel. Deze
maatregel, die grotendeels via al

Mogelijkheden Dynamische Rijstrook Markering helderder

Een stap voorwaarts in toepassing
Het beter benutten van het bestaande asfalt staat momenteel weer sterk in de belangstelling. Het herindelen

aanwezige portaalsignalering en
detectielussen kan worden gerealiseerd, draagt significant bij aan een
positieve beïnvloeding van het rijgedrag bij het ritsen.
Voor meer informatie kunt u
contact opnemen met:
RWS Bouwdienst
Rob Visscher
(079) 329 23 09
r.m.visscher@
bwd.rws.minvenw.nl

gekeken naar stroefheid, overrijdbaarheid, geluidproductie, zichten onzichtbaarheid. Daarnaast
zijn diverse visuele inspecties uitgevoerd om vast te stellen of de
DRM producten de verkeersbelasting weerstaan.

van het dwarsprofiel, bijvoorbeeld bij spits- en plusstroken, is aan de orde van de dag. De Dynamische Rij-

De resultaten zijn over het algemeen positief. De producten
kunnen vrijwel allemaal de verkeersbelasting aan. Bijna alle producten zijn blijven liggen en
Vervoer (RWS AVV) hebben in
bleven heel. Ook de zichtbaarheid
samenwerking met Rijkswaterstaat Noord-Holland een testloca- lijkt in orde. Wel liep de lichtopbrengst terug gedurende de testtie ingericht op de rechter rijperiode, maar op dit gebied vindt
strook van de A44 nabij het
knooppunt Burgerveen. Op deze momenteel een enorme ontwiklocatie zijn vijf verschillende DRM keling plaats. Na de proef op de
A44 is in het Testcentrum van
producten gedurende 12 maanden getest. Hierbij is onder meer RWS AVV in Delft onderzoek

strook Markering (DRM) lijkt het middel te worden om een herindeling op dynamische wijze te realiseren.

In 1999 en 2001 zijn de eerste
proeven met DRM producten in
Nederland uitgevoerd. Destijds
was steeds de bestandheid tegen
de verkeersbelasting een probleem. De industrie heeft de
opgedane ervaringen verwerkt in
nieuwe DRM producten. Voor de
Rijkswaterstaat was dit aanleiding

om opnieuw de duurzaamheid
van een aantal producten onder
vol verkeer te testen. Dit was
nodig als voorbereiding op een
aantal verkeerskundige pilots.
De RWS Dienst Weg- en Waterbouwkunde (RWS DWW) en de
RWS Adviesdienst Verkeer en
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gedaan naar de grenswaarden
voor de lichtsterkte van DRM’s.
De geluidproductie bij overrijden
moet nog nader worden onderzocht.
Ondanks enkele problemen op
het gebied van duurzaamheid en
werking bij een van de producten
lijkt het er op dat de huidige DRM
materialen in de praktijk bestand
zijn tegen de verkeersbelasting.
Het is echter wel zo dat vanuit
kostenoverweging en enkele
technische onzekerheden die er
nog steeds bestaan, toepassing
op grote schaal voorlopig nog niet
aan de orde zal zijn.
De Rijkswaterstaat heeft besloten
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eerst twee verkeerskundige pilots
te starten, en wel op de A50 en
op de A2. Deze pilots moeten
meer duidelijkheid geven over de
verkeerskundige werking van
DRM’s (lees herkenbaarheid). Bij
deze pilots wordt ondermeer
onderzocht wat de meest
geschikte afstand is tussen de
lichtelementen. In beide pilots kan
daartoe geschakeld worden
tussen diverse tussenafstanden.
RWS AVV onderzoekt uiteraard in
hoeverre de weggebruiker de
situatie, die door een DRM-product wordt gecreëerd, begrijpt. In
beide pilots gaat het om tijdelijke
afwijkende situaties, waarbij de

lichtelementen de functie van de
bestaande belijning overnemen
zonder extra informatie boven de
weg.
Als de onderzoeken van RWS
AVV en RWS DWW positieve
resultaten opleveren, dan staat
technisch en verkeerskundig
gezien niets meer in de weg om
de DRM als middel voor benuttingmaatregelen op het hoofdwegennet op relatief kleine schaal te
gaan inzetten. Uiteraard moet de
verhouding tussen kosten en
baten zodanig zijn, dat de toepassing ook in financiële zin acceptabel is.

Voor meer informatie:
RWS Dienst Weg- en
Waterbouwkunde
ing. J.P.C.M. van der Aa
(015) 251 82 16
j.p.c.m.vdaa@
dww.rws.minvenw.nl
En voor verkeerskundige informatie:
RWS Adviesdienst Verkeer en
Vervoer
D.E. Helleman
(010) 282 59 19
d.e.helleman@
avv.rws.minvenw.nl

Plussstroken open op A28 bij Zwolle

Een druk jaar kijken
De Rijkswaterstaat heeft met benuttingsmaatregelen gezorgd dat de A28 bij
Zwolle ongeveer dertig procent meer capaciteit heeft gekregen. Zo is de kans op

Foto: G. de Groot / M. Tiemens

file in de komende jaren fors verkleind. Benutten betekent: met nagenoeg
dezelfde wegbreedte tóch meer ruimte maken. De uitvoering van deze maatregelen liep van februari tot november van het vorig jaar. Het was een enorm project, dat het versterken van viaducten, het aanleggen van weefvakken, het uitvoeren van groot onderhoud aan kunstwerken en de verharding, het opnieuw
indelen van beide weghelften, het uitbreiden van de elektronica langs de weg
en het aanleggen of uitbreiden van geluidswerende voorzieningen omvatte.

Plusstrook

• waar nodig plaatsen of verhochaam, aan de noordzijde
Benutting is in 2004 geregeld in
gen van de geluidsschermen
moest dit nog worden aangede spoedwet, waarin een
en/of wallen, aangevuld met
legd, inclusief de verbreding
beperkte lijst met projecten is
een deklaag van dubbellaag
van twee viaducten;
opgenomen. De plusstroken op
zeer open asfaltbeton (flui• de aanleg van plusstroken (een
de A28 bij Zwolle stammen van
sterasfalt) op het traject van de
smalle derde rijstrook aan de
voor die tijd. Wel is geprobeerd
plusstrook;
middenbermzijde) over ongevolledig aan te sluiten op de richt• groot onderhoud kunstwerken
veer zes kilometer van ongelijnen, zoals die gelden voor de
en verhardingen op het traject
veer de aansluiting Zwolleprojecten uit de spoedwet. Op die
tussen de IJsselbrug en de
Zuid tot aan de afslag Ommen;
manier ziet de weggebruiker geen
afslag Ommen.
• het aanpassen van de ververschil. Het project had de volkeerssignalering aan de nieuwe Aanvullend is tijdens de uitvoegende scope:
ring verkeersmanagement ingewegindeling, inclusief het
• de aanleg van weefvakken
plaatsen van rotatiepanelen en steld om de verwachte verkeerstussen de aansluitingen
hinder te beperken, is een
camera’s voor de bediening
Zwolle-Noord en Ommen; aan
glasvezelverbinding aangelegd
van de plusstroken;
de zuidzijde lag al een wegli-
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naar de verkeerspost Planken
Wambuis bij Arnhem en zijn acht
kunstwerken op het traject van de
plusstrook versterkt.
De voorbereiding van het bestek
van het project is in 2002 begonnen. De in eerste aanleg bedachte
uitvoering in het zomerseizoen
van 2003 en 2004 bleek begin
2003 niet haalbaar in verband met
de noodzakelijke versterking van
de kunstwerken op het traject van
de plusstrook. Acht van de dertien
viaducten bleken niet bestand
tegen de extra verkeersbelasting;
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waar overigens de toegepaste
Eurocode deels debet aan was. Dit
was een extra financiële en zeker
uitvoeringstechnische uitdaging
voor de projectteams. Het eerst
versterken van de kunstwerken en
vervolgens ineenschuiven van de
uitvoering in het verkeer was de
oplossing. Dat eerst versterken
was noodzakelijk, omdat in de uitvoeringssituatie zou worden
gewerkt met een 4-0 systeem
(een nog hogere tijdelijke verkeersbelasting).
Huzarenstukje

Naast deze tegenvaller was
er ook nog het huzarenstukje van
de uitvoering in het verkeer. De
A28 te Zwolle is een drukke verkeersader met meer dan 80.000
motorvoertuigen per etmaal. Dit
zonder meer op de schop nemen,
levert grote verkeersproblemen
op. Daarom is in nauwe samenwerking met de dienstkring
Zwolle, de afdeling verkeer van
Rijkswaterstaat Oost-Nederland
en de regionale wegbeheerders al
in een vroeg stadium gezocht naar
mogelijke oplossingen. Het jaar
2002 is gebruikt om door middel
van workshops en de systematiek
van architectuur voor verkeersbeheersing alle wegbeheerders op
één lijn te krijgen. In 2003 zijn de
bedachte maatregelen gezamenlijk op de weg gezet, klaar voor
werk in uitvoering in 2004.
In het najaar van 2003 is het
bestek voor de versterking van de
kunstwerken aanbesteed en direct
uitgevoerd. Het moest klaar zijn
voor het einde van 2003, omdat in
2004 moest kunnen worden
gebouwd op de A28. Dit is naar
tevredenheid gelukt, ondanks de
minder goede weersomstandigheden in het late najaar. Het bestek
en de uitvoering zijn begeleid door
de RWS Bouwdienst onder regie
van Rijkswaterstaat Oost-Nederland, die verantwoordelijk was
voor het omgevingsmanagement.
In dezelfde periode is aan de
noordzijde grondwerk verricht
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voor het nieuwe weefvak en een
geluidswal, alsmede de verhardingsconstructie op het weefvak
aan de zuidzijde. Dit laatste was
nodig voor de afwikkeling van het
verkeer.

ment. De voorbereidende werkzaamheden voor het 4-0 systeem
richting Meppel was de eerste
klus. Dit leverde slechts beperkte
hinder op voor het verkeer. Op
8 maart werd het verkeer op de
weghelft richting Meppel gezet.
In december 2003 zijn alle andere Dat moment is gemarkeerd met
werkzaamheden aanbesteed; het het uitdelen van stressballen aan
ging om drie deelbestekken, die
de weggebruikers. Een periode
gekoppeld waren door middel
van forse hinder ving aan. Radio 1
van een paraplu-overeenkomst.
maakte hier in het programma
De civiele werken en overall coör- ‘Het filiaal’ een reportage over,
dinatie lag bij Rijkswaterstaat
zodat ook heel Nederland wist dat
Oost-Nederland. De RWS Bouw- Zwolle de komende negen maandienst coördineerde het deelbeden maar beter kon worden
stek kunstwerken en geluidsgemeden, als je er niet langs of
schermen en het bestek
heen hoefde. Dit tezamen met
verkeerssignalering. Dienstkring
een uitgekiend communicatieplan
Zwolle coördineerde de aanstuvoor de regio heeft uiteindelijk
ring van het verkeersmanagegeleid tot een acceptabele verment in nauwe samenwerking
keershinder.
met het projectteam van Rijkswaterstaat Oost-Nederland in het
Op 11 mei werd het project verveld. Dit laatste maakt geen
rast door een informeel bezoek
onderdeel uit van de aan te beste- van het Koninklijk Huis. Koningin
den werkzaamheden. Een ander
Beatrix kwam met de minister van
extra deelproject betrof de verVerkeer en Waterstaat naar Zwolbinding van Zwolle naar de verle om geïnformeerd te worden
keerscentrale Planken Wambuis
over onderhoudswerk en het
te Arnhem. Daarvoor is ongeveer beter benutten van bestaande
tachtig kilometer glasvezelkabel
wegvakken. Het was een ‘once in
geblazen, aangelegd en aangeslo- a lifetime experience’.
ten. De RWS Bouwdienst coördineerde deze werkzaamheden.
Op 12 juli was het zover dat het
Na aanbesteding is met veel ener- verkeer over kon op de richting
gie gewerkt aan een snelle gunAmersfoort. Met een overgangsning. Dat bleek in ongeveer drie
periode van een week reed het
weken mogelijk te zijn. Twee
verkeer in een 4-0 systeem op de
veelbelovende alternatieve aanandere weghelft. In september
biedingen voor de geluidscherwaren de werkzaamheden zodamen en de verkeerssignalering
nig gevorderd dat al weer kon
haalden het helaas niet vanwege worden gereden op beide wegde overall doelstellingen en rand- helften. De hinder werd op dat
voorwaarden van de vergunnin- moment met name veroorzaakt
gen binnen het project. Na gundoor het groot onderhoudswerk
ning, nog tijdens de kerstvakanvoor en na de plusstrook. Daar
tie, startte de aannemer met zijn
moest ook de verharding worden
voorbereidingen.
vernieuwd. Op verzoek en op
kosten van de gemeente Zwolle is
toen nog wat extra werk in de
Start werkzaamheden
Op 9 februari 2004 ging de vorm van dubbellaags zeer open
asfaltbeton in plaats van normaal
schop in de grond. De minister
zeer open asfalt beton uitgevoerd
van Verkeer en Waterstaat
tot aan de IJsselbrug. Dit om een
bezocht die dag de provincie
woonwijk aan de noordzijde van
Overijssel en zorgde op die
de A28 enigszins te ontzien.
manier voor een mooi persmo-
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Versnelde oplevering

Het werk is opgeleverd op
28 oktober, vijf weken eerder dan
in het bestek was voorgeschreven. Dit leverde de aannemer een
forse bonus op en voorkwam verdere hinder voor het verkeer. In
november vonden restwerkzaamheden plaats aan met name de
geleiderails. Ook het plusstroken
project te Zwolle had last van de
slechte staalmarkt, waardoor
geleiderail maar mondjesmaat
werd geleverd. Tegelijkertijd
konden de verkeerssystemen
integraal worden getest vanuit de
verkeerscentrale. Hiervoor is de
A28 nog een gehele nacht afgesloten geweest.
Uiteindelijk vond op 1 december
een proefopenstelling plaats. De
geplande officiële openstelling op
13 december vanuit de verkeerscentrale Planken Wambuis door
de minister van Verkeer en
Waterstaat werd afgelast in verband met de begrafenis van prins
Bernhard. Op 17 december vond
deze happening in wat kleinere
kring alsnog plaats. De plusstrook
is in de ochtend- en avondspits
open, in principe van 7.00-9.00
uur en van 16.00-19.00 uur,
enigszins afhankelijk van het verkeersaanbod. Tijdens openstelling
geldt een snelheidslimiet van 80
km/uur om het veiligheidsniveau
van het wegvak met een plusstrook van 2,50 m te kunnen
waarborgen. Buiten de spits is de
snelheidslimiet 100 km/uur.
Na een druk jaar kijkt het hele
projectteam terug op een mooi
stukje werk.
Voor meer inlichtingen kunt u
contact opnemen met:
RWS Oost-Nederland
Iede Blok
(026) 368 82 96
i.blok@don.rws.minvenw.nl
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Houten rijdekken beweegbare brug Numansdorp vervangen

Aluminium verantwoorde keuze
Foto’s: RWS Bouwdienst

Rijkswaterstaat beheert een groot aantal bruggen, waarvan de houten rijdekken binnen afzienbare tijd
moeten worden vervangen. Door de toenemende aandacht voor het gebruik van duurzame materialen is het
rechtstreeks vervangen van de huidige planken van het rijdek door nieuwe houten planken geen optie.
Rijkswaterstaat Bouwdienst is dan ook een paar jaar geleden een onderzoek gestart, waarbij gezocht is naar
alternatieven voor het vervangen van dit type rijdekken. Dit onderzoek heeft geleid tot de toepassing van

Monteren van de rijdekplaten

alternatieve houtsoorten en andere materialen, zoals hoge sterkte beton en aluminium.

Brugdekken op oude beweegbare
bruggen zijn over het algemeen
gemaakt van planken van de tropische hardhoutsoort azobé
afkomstig uit de oerbossen van
Kameroen. Azobéhout staat
bekend om zijn goede mechanische en fysische eigenschappen.
Het toepassen van azobéhout
stuit op grote maatschappelijke
weerstand, omdat deze houtsoort
niet verkrijgbaar is met FSC-keurmerk. FSC staat voor Forest Stewardship Council (Raad voor verantwoord bosbeheer). Dit houdt
in dat de afnemers van hout met
dit keurmerk er zeker van kunnen
zijn, dat het hout is gewonnen uit
bossen, waarin selectief wordt
gekapt en waar na het kappen
van een volwassen boom direct
wordt herbeplant. Een FSC-keurmerk is vereist, omdat de Nederlandse overheid op Europees
niveau een convenant heeft getekend, waarin staat dat in Nederland alleen hout met een FSCkeurmerk mag worden gebruikt.

tieve houtsoorten die wel met FSC
keurmerk worden geleverd.
Dit onderzoek heeft geleid tot
meerdere alternatieven houtsoorten, waaronder Angelim Vermelho, dat nu reeds op twee stadsbruggen is toegepast.
Een ander alternatief, dat tot lagere
integrale kosten leidt, betreft het
vervangen van hout door beton. Er
zijn voor deze toepassing panelen
ontwikkeld van zeer hoge sterkte
beton. Deze panelen zijn getest door
TNO en zijn toegepast bij het vervangen van het rijdek van de Kaagbrug in de A44 bij Sassenheim.
Een derde alternatief, dat breder
toepasbaar is dan de beschreven
oplossing in beton, betreft het
gebruik van aluminium. Dit alternatief zal hier nader worden toegelicht.
Constructie in aluminium

In oktober 2004 is het
bestaande houten rijdek van de
Haringvlietbrug vervangen door
een aluminium rijdek. De Haringvlietbrug is onderdeel van de A29
ter hoogte van Numansdorp. De
Alternatieven voor tropisch hardhout A29 is een drukke verkeersader
vanuit Rotterdam naar het zuiden
De komende jaren is een
en vormt sinds 1964 de verbinaanzienlijk aantal houten brugding tussen de Hoeksche Waard
dekken aan vervanging toe. De
en het eiland Goeree-OverflakRWS Bouwdienst heeft daarom
besloten alternatieven te ontwik- kee. De klep van de basculebrug
is voorzien van een houten rijdek,
kelen voor de toepassing van de
waarvan de hoofdrijbanen in
houtsoort azobé.
In eerste instantie is in samenwer- 1984 werden vervangen door een
nieuw houten brugdek. Het brugking met Rijkswaterstaat Dienst
Weg- en Waterbouwkunde en de dek van de hoofdrijbanen was
aan vervanging toe, mede ten
Technische Universiteit Delft
gevolge van de sterk toegenomen
onderzoek gedaan naar alterna-
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verbindingsstuk om rijdekplaten onderling te verbinden

verkeersbelasting.
Het aluminium dek bestaat uit
panelen, die zijn opgebouwd uit
twee aan elkaar gelaste geëxtrudeerde aluminium profielen, die
met behulp van bouten en veerklemmen op de staalconstructie
worden bevestigd. De panelen
hebben een breedte van 1070
mm en een lengte die varieert van
1965 tot 3595 mm. De panelen
hebben dezelfde dikte als het
bestaande houten dek, namelijk
135 mm. Er zijn 210 panelen aangebracht met een totaal oppervlak van 645 m2. De panelen zijn
rondom voorzien van een rubber
afdichtingsprofiel, dat voorkomt
dat hemelwater, strooizouten en
verontreinigingen als gevolg van
het verkeer op de onderliggende
staalconstructie terecht kan
komen. De bovenzijde van de aluminium panelen is voorzien van
een slijtlaag. Deze constructie
heeft een gewicht van 145 kg/m2
en is lichter dan het huidige
houten dek, dat een gewicht van
165 kg/m2 heeft. Enkele aluminium profielen zijn geballast om
te voorkomen dat de evenwichts-
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situatie van de brug wordt verstoord. Hierdoor hoefde de massa
van het huidige ballastblok niet te
worden aangepast.
Een brugdek vervaardigd van aluminium planken is een relatief
duur alternatief, maar door de
verwachte lange levensduur van
ongeveer vijftig jaren, met verminderd onderhoud aan zowel
het rijdek als de onderliggende
staalconstructie en de restwaarde
aan het einde van de levensduur
is het een verantwoorde keuze.
Het brugdek functioneert nu een
aantal maanden en voldoet aan
alle verwachtingen.
Voor meer informatie:
RWS Bouwdienst
Gerland Nagtegaal
(079) 329 26 22
g.nagtegaal@
bwd.rws.minvenw.nl
en Mink den Dulk
(010) 459 48 93
m.c.ddulk@bwd.rws.minvenw.nl
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Hulpmiddel voor het toetsen van het wegontwerp van autosnelwegen

Handreiking toetsen wegontwerp bijna gereed
Deel B kan worden gezien als
naslagwerk, waarin de criteria zijn
van autosnelwegen meer en meer wordt uitgevoerd door ingenieursbuuitgewerkt. De gebruiker beoorreaus. Rijkswaterstaat krijgt door deze veranderde werkwijze een toets- deelt het ontwerp per criterium aan
de hand van een aantal stappen.
ende rol. De ‘Handreiking toetsen wegontwerp’ beschrijft hoe het geoPer criterium komen de volgende
metrisch wegontwerp van autosnelwegen systematisch kan worden
aspecten aan bod:
een korte omschrijving, de relevanbeoordeeld.
tie per ontwerpfase (startnotitie,
trajectnota/MER, (ontwerp)tracébesluit of planuitwerking), de subDe handreiking maakt onderdeel
Indeling handreiking
uit van het productontwikkelingsUit praktische overwegingen criteria, de aard van de toetsmethoplan van de afdeling Wegontwerp is de handreiking opgesplitst in drie diek (kwantitatief of kwalitatief),
een stappenplan voor de toetsing,
van de RWW Bouwdienst. Voor- delen. Deel A omvat filosofie,
afgaand aan het opstellen van de methodieken en criteria, deel B uit- de relaties met andere criteria, het
handreiking zijn twee voorbereiwerking criteria en deel C de toets- omgaan met afwijkingen en enkele
voorbeelden van toetsvragen.
dende studies uitgevoerd: een lite- formulieren.
ratuurstudie en een praktijkstudie.
In de literatuurstudie, uitgevoerd Deel A heeft een theoretisch karak- In deel C zijn voorbeelden van
toetsformulieren opgenomen,
door TNO, is gezocht naar natio- ter en gaat onder andere in op de
nale en internationale literatuur
relatie met functioneel specificeren, waarmee de resultaten van een volwaarin weggebruiker georiënhet programma van eisen, de rela- gens de handreiking uitgevoerde
toets, vastgelegd kunnen worden.
teerde toetscriteria aan bod
tie tussen ontwerpen en toetsen,
komen. De literatuurstudie heeft het toetsingskader, de toetsmethoeen groot aantal richtlijnen en
diek en een indeling van hoofdcri- Stand van zaken
rapporten opgeleverd die kunnen teria, criteria en subcriteria. De
Deel A en C van de handworden gebruikt bij het toetsen.
gebruiker kan met deel A aan de
reiking zijn inmiddels gereed, deel
In de praktijkstudie is onderzocht hand van een stappenplan het
B bevindt zich nog in een interne
op welke wijze de regionale dien- toetsproces doorlopen. In de eerste commentaarronde. Naar versten het toetsen van wegontwerp stap wordt de scope van de toets
wachting zal dit deel eind april
aanpakken. Uit de studie is
vastgesteld, in de tweede stap
worden opgeleverd. De handreigeconcludeerd dat bij de regioworden de ontwerpgegevens ver- king wordt ter beschikking
nale diensten geen eenduidige
zameld. De toets op elementniveau gesteld op de intranetsite van de
toetssystematiek wordt gehanen op netwerkniveau wordt uitge- afdeling Wegontwerp van de
teerd. Dit was de aanleiding tot
voerd in stap drie. In stap vier
RWS Bouwdienst:
het opstellen van de ‘Handreiking worden de testresultaten gerappor- http://www.venwnet.minvenw.nl
toetsen wegontwerp’.
teerd en in stap vijf verwerkt.
/rws/bwd/diw/.
In de afgelopen jaren heeft men een trend gezien waarbij het ontwerpen

Werkzaamheden aan toolbox en procesbeschrijving inmiddels gestart

Nieuwe ontwerprichtlijnen voor
autosnelwegen in de maak
De opdracht bestaat uit het
maken van een toolbox met
van de directeur-generaal van de Rijkswaterstaat aan een herziening van
gebruiksaanwijzing voor de wegontwerper én het opstellen van
de Richtlijnen voor het Ontwerpen van Autosnelwegen (ROA). De
‘spelregels’ voor het maken van
Nieuwe Ontwerprichtlijnen voor Autosnelwegen (NOA) krijgt een ander
keuzes tijdens het gehele totstandkomingsproces van een
karakter dan de vigerende ROA.
De RWS Adviesdienst Verkeer en Vervoer werkt momenteel in opdracht
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Vervolg

De handreiking moet
worden gezien als een dynamisch
document, dat periodiek wordt
aangepast aan de laatste ontwikkelingen en inzichten. Zo zullen
bijvoorbeeld de nieuwe richtlijnen
voor het ontwerpen van de autosnelwegen (NOA) aanleiding zijn
voor een update van de handreiking.
Na het vaststellen van de handreiking zal door middel van een
casestudie worden getest of deze
handreiking goed toepasbaar is in
de praktijk. Ook zal bekeken worden voor welke criteria vervolgonderzoek gewenst is en welke
criteria om aanvullende toetshulpmiddelen vragen.
Ten slotte: de handreiking is
bedoeld als een hulpmiddel voor
de toetser. Vakkennis blijft essentieel voor een juiste beoordeling
van het wegontwerp!
Voor meer informatie kunt u
contact opnemen met:
RWS Bouwdienst
Patrick Broeren
(055) 577 62 87
p.t.w.broeren@
bwd.rws.minvenw.nl

weg, en voor de wisselwerking
tussen de makers van deze keuzes
en de wegontwerper. Deze
aanpak beoogt de creativiteit en
inventiviteit van wegontwerpend
Nederland te stimuleren en tevens
alle keuzes met betrekking tot de
totstandkoming of uitbreiding
van een weg expliciet te maken,
en beslissingen op het juiste verantwoordelijkheidsniveau te laten
nemen.
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RWS Adviesdienst Verkeer en
Vervoer bij het begeleiden van de
De toolbox van de NOA is uitbestede werkzaamheden.
In de toolbox worden alleen elede gereedschapskist, waaruit de
menten opgenomen die gerelawegontwerper zijn informatie
haalt over de dimensionering van teerd zijn aan de geometrie van
de weg. Binnen de toolbox
de geometrische elementen van
worden relaties gelegd tussen
de weg. Met de toolbox moet
geometrische bouwstenen in de
elke ontwerpactiviteit voor het
breedte, lengte en hoogterichautosnelwegennetwerk kunnen
ting. Met de toolbox zal via een
worden uitgevoerd, dus niet
alleen het ontwerpen van nieuwe stappenmenu een ontwerp tot
stand gaan komen. De onderbouaanleg of reguliere uitbreiding
van autosnelwegen, maar ook het wing van de te maken ontwerpontwerpen van benuttingsoplos- keuzes staat in de gebruiksaanwijzing. Zaken zonder relatie met de
singen en tijdelijke oplossingen
ten behoeve van werk in uitvoe- geometrie van de weg, zoals lettertypen en boodschappen op
ring. De toolbox moet beleidsbewegwijzeringsborden of het
neutraal zijn, dit wil zeggen dat
onafhankelijk van de beleidsma- kerend vermogen van bermbeveitige of verkeerskundige focus van ligingsconstructies, maken geen
deel uit van de toolbox.
het moment, de operationele
Het eindresultaat van de werkwegontwerper passende ontzaamheden van de combinatie is
werpoplossingen kan maken bij
de concrete vraag die hem op dat een papieren product. De toolbox
en de gebruiksaanwijzing moeten
moment wordt gesteld.
De RWS Adviesdienst Verkeer en in boekvorm kunnen functioneren. Het automatiseren van de
Vervoer heeft de opdracht voor
het vervaardigen van de toolbox, toolbox en de gebruiksaanwijzing
behoort niet tot de uitbesteding.
tezamen met het schrijven van
een gebruiksaanwijzing bij die
toolbox, gegund aan een combi- Spelregels voor het maken van keuzes
natie van bureau’s. Vanaf eind
Parallel aan de uitbesteding
december is deze combinatie aan voor het maken van toolbox en
het werk. Inmiddels is de combi- gebruiksaanwijzing, werkt de
natie, na het uitwerken van de
RWS Adviesdienst Verkeer en
aanpak van de werkzaamheden in Vervoer in eigen beheer aan de
een startnotitie, bezig met een
beschrijving van de spelregels
literatuurscan en het opstellen
voor het maken van keuzes tijvan een raamwerk voor de tooldens de totstandkoming van een
box en de gebruiksaanwijzing.
weg. Meer precies gaat het om
Een afvaardiging uit het Platform het benoemen van rollen in de
Wegontwerp ondersteunt de
Rijkswaterstaat-organisatie, met
Een toolbox voor de
wegontwerper

Platform Wegontwerp
Op 25 november 2004 werd de achtendertigste vergadering van het
Platform Wegontwerp (PWO) gehouden bij Rijkswaterstaat Noord-Brabant te ‘s Hertogenbosch. Hier werd onder meer gesproken over de vele
veranderingen binnen Rijkswaterstaat, de Nieuwe Ontwerprichtlijn
Autosnelwegen, het nieuwe begrip voortoets, evaluatie PWO-themamiddag en was er het afscheid van onze voorzitter.
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bijbehorende taken en verantwoordelijkheden.
In de maand februari zijn hiervoor
twee workshops gehouden, de
eerste met projectleiders planstudie en medewerkers van de Rijkswaterstaat die inhoudelijk bij een
bepaald beleidsveld betrokken zijn
(bijvoorbeeld veiligheid, geluid) en
de tweede met de Voorbereidingsgroep Droog.
Het doel van deze workshops was
te benoemen wat kan worden verbeterd bij het maken van keuzes
tijdens planstudieprojecten, en op
welke delen van het totstandkomingsproces van een weg de NOA
zich zou moeten richten.
Op basis van de uitkomsten van
de twee workshops worden de
stappen bepaald om te komen tot
een bruikbare beschrijving van de
‘spelregels’. Bij het benoemen van
rollen, taken en verantwoordelijkheden zijn bestaande afspraken
als MIT-spelregels en Tracéwetprocedures leidend.

bestuurders worden vertaald met
behulp van het operationele ontwerpproces in een of meer wegontwerpoplossingen. Elk van deze
oplossingen heeft (maatschappelijke) effecten op veiligheid,
bereikbaarheid, leefbaarheid en
kosten. Buiten het NOA-project,
maar daarmee wel in nauwe
samenwerking, werkt de RWS
Bouwdienst in het project Ontwerpfilosofie aan een instrument
om hierin snel inzicht te geven.
Tot het NOA-project behoort ook
het verder uitwerken van een
format voor de ontwerpopgave.
In de loop van het project worden
de toolbox en het format voor de
ontwerpopgave wederzijds aan
elkaar getoetst.

Reorganisaties binnen de
Rijkswaterstaat

mogelijke consequenties hiervan
voor dit overleg.

Oplevering van de NOA

Het totale NOA-project
moet in augustus van dit jaar
worden opgeleverd. Bij het introduceren van de NOA hoort ook
een implementatietraject. Dat
begint eigenlijk al met de communicatie over het project geduDe Ontwerpopgave
rende de uitvoering van het proHet scharnierpunt tussen
beleidsmatige en verkeerskundige ject. Over de invulling hiervan
wensen en het operationele ont- wordt momenteel nog nagewerpwerk in een project is wat in dacht. Geïnteresseerden houden
hun oren en ogen dus open!
de NOA de zogenaamde Ontwerpopgave is genoemd. De
Voor meer informatie kunt u
Ontwerpopgave is het startpunt
van het ontwerpwerk, waarbij in contact opnemen met:
RWS Adviesdienst Verkeer en
functionele termen wordt
Vervoer
beschreven welke verkeerskunJack de Vries
dige en beleidsmatige aspecten
belangrijk of niet belangrijk zijn bij (010) 282 52 65
j.r.c.dvries@avv.rws.minvenw.nl
de uitwerking van het ontwerp.
De functionele wensen van de

In de ochtend werd uitvoerig stil gestaan bij diverse reorganisaties binnen de Rijkswaterstaat. Op het gebied van de afdelingen nieuwe werken, waar het
wegontwerp deel van uitmaakt,
zal dit mogelijk gaan leiden tot
het instellen van vier regionale
projectencentra (RPC). Een ieder
is gevraagd na te denken over de
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Nieuwe Ontwerprichtlijn
Autosnelwegen

Een klankbordgroep,
bestaande uit diverse PWO’ers,
zal het projectteam ondersteunen
bij het toetsen van de NOA-producten. De opdracht is 15 november 2004 als een min of meer
functioneel gespecificeerd con-
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tract op de markt gezet. Vier
combinaties van bureau’s hebben
hierop gereageerd. Op 6 december 2004 moesten de aanbiedingen worden ingeleverd, waarna
het projectteam gezamenlijk met
de klankbordgroep de aanbiedingen zal beoordelen. Eén van de
belangrijke aspecten in de NOA is
de volgende: hoe geef ik nu een
heldere opdracht voor een wegontwerp? Dit zal ook functioneler
moeten, waarbij er meer vrijheid
komt. Het zal in ieder geval tweerichtingsverkeer moeten worden,
ook de ontwerper moet zijn
vragen aan de opdrachtgever
kunnen stellen. De toolbox moet
in september 2005 zijn ontwikkeld.
Voortoets

Het toetsen van producten
zal binnen Rijkswaterstaat steeds
meer worden toegepast. In dit
kader werd gesproken over de
voortoets. De centrale vraag is of
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er behoefte bestaat aan een dergelijk hulpmiddel, dat te vergelijken is met de toets op de effecten
in de trajectnota.
Zaken waar nog antwoord op
gevonden moet worden betreffen
het tijdstip van de voortoets, een
standaard voor het toetsen van
een wegontwerp en een technisch beheersinstrument. Er wordt
momenteel wel gekeken naar de
effecten, maar niet naar het wegontwerp.
Voor het beoordelen is vaak
weinig tijd beschikbaar en dan is
een checklist handig. De algemene opvatting is dat er behoefte
is aan een checklist, en mogelijk
ook aan de voortoets. Maar de
vraag of de voortoets dan vrijblijvend commentaar is. Vaststaat
dat het projectteam zelf verantwoordelijk blijft. Anderzijds kan
de toets gezien worden als een
onderdeel van de contractbeheersing: welke kritische punten
moeten worden gecontroleerd.

In dit kader wordt voorgesteld
een link te leggen met het tracéMER centrum van RWS Dienst
Weg- en Waterbouwkunde.

onze voorzitter Gooitsen van Eijk
(hoofd nieuwe werken bij Rijkswaterstaat Utrecht). Hij hield het
na drie jaar voorzitterschap voor
gezien, mede met het oog op zijn
komende vertrek bij de RijkswaEvaluatie PWO-themamiddag
Inhoudelijk gezien consta- terstaat door gebruik te maken
van de 60+-regeling. Het vertrek
teerden de aanwezigen, dat de
van Gooitsen werd feestelijk afgeaanwezige bureaus een goed en
eerlijk beeld hebben gegeven van rond met enkele cadeaus op het
sportieve vlak. Voor het PWO zal
de verschillende contracten met
er geen leegte overblijven, want
de bijbehorende voor- en nadelen. Verder was er een presentatie Gooitsen heeft geregeld dat Marover functioneel specificeren, wat tien op ’t Hof (hoofd nieuwe
steeds meer een hot item wordt. werken bij RWS Oost-Nederland)
Het meest in het oog springende hem opvolgt.
project was van Rijkswaterstaat
RWS Bouwdienst
Limburg, de vooruitstrevende
houding was voor velen een aan- Jaap de Vries
(055) 577 62 15
gename verrassing. Voor een
j.j.dvries@bwd.rws.minvenw.nl
indruk van deze middag zie het
artikel over de PWO-themamid- en
Martijn Heemink
dag in dit blad.
(055) 577 62 27
m.heemink@bwd.rws.minvenw.nl
Afscheid
Verder namen we aan het
eind van de middag afscheid van

Impressie van de PWO-themamiddag
‘Uitbesteden wegontwerp projecten’
Op 10 november 2004 vond een drukbezochte themamiddag plaats van het Platform Wegontwerp (PWO)
georganiseerd door de afdeling Wegontwerp van de RWS Bouwdienst. Zo’n honderd mensen kwamen af op
het thema ‘Uitbesteden wegontwerp projecten’. Het bleek een thema te zijn wat de aandacht heeft nu de
Rijkswaterstaat steeds meer gaat werken volgens het ‘markt, tenzij …’ principe.

Het Platform Wegontwerp
(PWO) is een overleg waarbij
kennisuitwisseling centraal staat.
Alle regionale diensten zijn dan
ook vertegenwoordigd, evenals
de RWS Bouwdienst, de RWS
Adviesdienst Geo-informatie en
ICT, de RWS Adviesdienst Verkeer en Vervoer en de RWS
Dienst Weg- en Waterbouwkunde. Om kennisuitwisseling te
organiseren worden voor belang-

stellenden themamiddagen georganiseerd. In 2003 is gestart met
een themamiddag ‘Simulaties’
waarin alles draaide om verkeerssimulaties met behulp van softwareapplicaties.
In 2004 is gekozen voor het actuele thema ‘Uitbesteden wegontwerp projecten’. Tijdens de bijeenkomst zijn verschillende
vormen van uitbestedingscontracten aan bod gekomen. De
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ervaringen van de opdrachtgever
én de opdrachtnemer zijn toegelicht.
Trajectnota A50

Leersum zijn ervaring toe. Het
centrale thema binnen hun gezamenlijke presentatie was het voorgeschreven gestructureerde ontwerpproces van Rijkswaterstaat
Oost-Nederland. Dit voorgeschreven proces maakt het voor een
bureau goed mogelijk om aan de
eisen te voldoen, maar maakt het
onmogelijk om daar zelf een
eigen, misschien wel even goed,
ontwerpproces naast te zetten,
zodat het bureau zich kan onderscheiden van andere bureaus. Een
leerzame ervaring voor de vele
Rijkswaterstaters in de zaal.

Marijn Rutten van Rijkswaterstaat Oost-Nederland presenteerde zijn ervaringen als
opdrachtgever aan de hand van
het project ‘Trajectnota A50 Grijs- Trajectnota A2
oord – Ewijk’. Namens de opArthur de Craen van Rijksdrachtnemer lichtte Marco van
waterstaat Limburg hield een

Mei 2005

15

WegenInfo-1_2005

10-05-2005

15:10

Pagina 16
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voordracht met als thema ‘de
kunst van het loslaten’. Hij heeft
in zijn project een vrije vorm
gekozen om te komen tot een trajectnota. Het betrof hier het
gedeelte Grathem - Urmond van
de A2. De trajectnota is tot stand
gebracht met een minimum aan
inspanning vanuit de Rijkswaterstaat, er is feitelijk zelfs niet
getoetst. Hoewel de aanneemsom voor het project laag was,
zijn er al een aantal staten van
meerwerk noodzakelijk gebleken.
Deze werden meestal veroorzaakt
door scopewijzigingen en in min-

dere mate door tekortkomingen
in het contract. Paul Govaerts
hield vanuit het gezichtpunt van
de opdrachtnemer een toelichting
op welke manier het ingenieursbureau waarvoor hij werkt het
project heeft aangepakt. Deze
voordracht gaf een schokeffect in
de zaal door de vele vernieuwingen waarover werd gesproken.

Contactpersonen

RWS Dienst Weg- en
Waterbouwkunde

RWS Noord-Brabant

RWS Utrecht

ing. P.L.J. van Berge Henegouwen

mw. L. Visser

Staf DG

ing. R. Rohlfs

RWS Noord-Holland

RWS IJsselmeergebied

M.J. van der Wal

RWS Adviesdienst Geo-informatie
en ICT

G. Jordens

ing. J.W.H. Kersten

RWS Noord-Nederland

RWS Zeeland

mw. J. Mustert

T. Liemburg

ing. S.P.R.L. van Herk

ing. H. Kwint

RWS Limburg

RWS Oost-Nederland

RWS Zuid-Holland

RWS Bouwdienst

W.A.M.G. Nijssen

mw. S. Mofian

J.P. Don

RWS Adviesdienst Verkeer en
Vervoer

Functioneel specificeren

De laatste presentatie van
de dag was van Gerard van Sloten
van RWS Bouwdienst. Hij sprak
over diverse onderwerpen, te

weten: functioneel specificeren,
het contractenbuffet van het
Expertise Centrum Opdrachtgeverschap en de voortoets. Aan
deze ontwikkelingen wordt Rijkswaterstaatbreed op dit moment
gewerkt.

RWS Bouwdienst
Nan Eelman
De organisatie kan terugkij- (055) 577 62 33
n.s.eelman@bwd.rws.minvenw.nl
ken op een geslaagde dag. Het
Platform Wegontwerp zal daarom
dit soort themamiddagen blijven
organiseren, waarbij het via actuele thema’s in een behoefte tracht
te voorzien.
Afsluiting

ing. D.J.H. Everaars
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Alle presentaties zijn gepubliceerd
op de website www.bouwdienst.nl
/intranet/wegontwerp.
De volgende themamiddag is nog
niet gepland, maar zal in mei of
juni van dit jaar worden gehouden.

Mei 2005

