HetABDv
Een routebeschrijving langs de kennis van
Adviesdienst Verkeer en Vervoer,
Bouwdienst en Dienst Weg- en Waterbouwkunde

Directoraat-Generaai Rijkswaterstaat

De specialistische diensten Adviesdienst
Verkeer en Vervoer (AVV), Bouwdienst
(BD) en Dienst Weg- en Waterbouwkunde
(DWW) zijn de kenniscentra van Rijkswaterstaat op het gebied van verkeer,
vervoer en weginfrastructuur.
Het ontwikkelen en verzamelen van kennis
door AVV, BD en DWW draagt bij aan de

Adviesdienst
Verkeer en Vervoer

beheersing en geleiding van de mobiliteit.
Een belangrijke taak van de specialistische
diensten is het adviseren van de regionale
directies van Rijkswaterstaat.

AVV, BDen DWW zorgen voorde toegankelijkheid van wetenschappelijke en specialistische
kennis op het gebied van weginfrastructuur, ten
behoeve van de praktische toepassing in de
regionale directies. De samenwerking tussen
specialistische diensten en regionale directies,
met hun schat aan ervaring vanuit het dagelijks
beheer van de weginfra-structuur, waarborgt
een juiste inbreng van de theorie in de praktijk.
De brochure Het ABD van de weggeeft, ten
behoeve van de serviceverlening op het gebied
van de weginfrastructuur, een overzicht van de
rolverdeling tussen A W , BD en DWW.Op
hoofdlijnen is de verdeling van deskundigheid als
volgt:
AVV:

verkeerskundig advies over ontwerp,
uitrusting en beheer van weginfrastructuur;

BD:

geometrische wegontwerp en ontwerp
en realisatie van kunstwerken;

" De AVV adviseert over het verplaatsen van
personen en goederen, bij het realiseren van
de beste oplossingen voor de bereikbaarheid
in Nederland."
De AVV is betrokken bij vorming, uitvoering
en evaluatie van het beleid voor verkeer en
vervoer. De AVV fungeert daarbij als kenniscentrum op het gebied van ontwerp, aanleg,
inrichtingen uitrusting, en beheer en onderhoud van weginfrastructuur.
De regionale directies van Rijkswaterstaat
behoren tot de belangrijkste doelgroep van de
AVV. De goede relatie met de regio garandeert een breed draagvlak voor de producten
van AVV. Vakmanschap en deskundigheid
zorgen voor een tijdige inbreng van kennis bij
de projecten van de regionale directies.

Voor de weginfrastructuur houdt de AVV zich concreet bezig met:
- verkeerskundige vormgeving van weg en wegbeeld;
- verkeerskundige aspecten van inrichting en uitrusting, en
beheer en onderhoud van de weg;
- ondersteuning van aanleg, gebruik en beheer van dynamische verkeersbeheersingssystemen op de weg.

DWW: ontwerp van weglichaam en verhardingsconstructie, en de weg in samenhang met zijn omgeving.
Vanuit deze verdeling treden A W , BD en
DWW ook gezamenlijk op in samenwerkingsverbanden als Wegen naar de Toekomst en
Wegbeheer.
Het ABD van de weg is samengesteld om de
driedeling in expertise te verduidelijken.
Hierdoor kunnen vragen vanuit de regionale
directies het snelst op de juiste plek terecht
komen. Dit draagt bij aan een zo efficiënt
mogelijke beantwoording van die vragen.

De activiteiten van de AVV zijn onder meer zichtbaar in:
- ontwerprichtlijnen (ROA/RONA) en handboeken, zoals het
Handboek Capaciteitswaarden Infrastructuur Autosnelwegen (CIA) en de Handleiding Veilig werken aan wegen;
- onderzoeksrapporten, zoals de Basiskwaliteit
Autosnelwegen (BKA).;
- adviezen aan de regio over projectgebonden problemen;
- bijzondere ondersteunende diensten, zoals het
Projectbureau Incident Management en het computerprogramma Meldwerk (centrale registratie van werken aan de
weg);
RWS-brede overleggremia, zoals het Overlegplatform
Maatregelen bij Werk in Uitvoering op Autosnelwegen en
het Landelijk Overleg Bewegwijzering.

Bouwdienst

Dienst Weg- en
Waterbouwkunde

"De BD slaat een brug tussen beleid en
realisatie."

"De DWW vervult een spilfunctie in de uitwisseling van specialistische kennis in de
grond-, weg- en waterbouwsector."

De BD is deskundig in het ontwerpen van
wegen en het ontwerpen en realiseren van
viaducten, bruggen, tunnels, aquaducten,
geluidsschermen en verkeerssignalering.
Deelname aan kennisintensieve en vernieuwende projecten maakt het mogelijk om
nieuwe kennis in te brengen in de projecten
van de regionale directies van Rijkswaterstaat.
De werkzaamheden vinden plaats in de fasen
verkenning, planstudie (tracé/m.e.r.-studie en
planuitwerking) en realisatie.

De DWW is de adviesdienst op het gebied
van techniek en milieu in de weg- en waterbouw. Voor de weginfrastructuur verzamelt
de DWW kennis op het gebied van materialen, milieumaatregelen, realisatie en onderhoud.
Deze kennis wordt vertaald in begrijpelijke en
bruikbare adviezen voor onder andere de
regionale directies van Rijkswaterstaat.
Ervaringen uit de praktijk na uitvoering van
een advies worden weer benut in de verdere
advisering en ontwikkeling.

Voor de weginfrastructuur zijn de reguliere taken van de BD:
ondersteunen, adviseren en toetsen van de geometrische
vormgeving en het wegbeeld;
- ontwikkelen van nieuwe ontwerpoplossingen voor wegen;
- ontwikkelen van (geautomatiseerde) hulpmiddelen bij het
ontwerpen van wegen.
De relatie tussen deze onderwerpen zorgt er voor dat de betrokkenheid van de BD meerwaarde in een project oplevert.

Voor de weginfrastructuur zijn de relevante taakvelden van de DWW:
- wegbouwkunde: gedrag van materialen en kosten (life cycle
costing), ontwikkeling van systemen voor beheer en onderhoud van wegen, ontwikkeling en toetsing van materialen en
mengsels in wegconstructies;
- milieumaatregelen: effecten van de weg op milieu, natuuren
landschap (geluidbeperkende maatregelen, luchtkwaliteit,
bodemverontreiniging, ontsnippering) en- tracé/m, e. r.-studies;
- verkeersveiligheid: gladheidbestrijdingssystemen, functionele eigenschappen van wegdek en materialen (bijvoorbeeld
stroefheid);
- grondstoffenvoorziening: vraag- en-aanbodmodellen voor
materialen, duurzaam bouwen (ketenbeheer, materiaalarm
ontwerpen, vernieuwbare grondstoffen en hergebruik van
secundaire grondstoffen).

De activiteiten van de BD zijn onder meer zichtbaar in:
richtlijnen, zoals de Richtlijn Veilige inrichting van bermen,
en handboeken, zoals het Handboek Bermbeveiligingsvoorzieningen, het Handboek Visualisatie en de Handleiding
Wegontwerpproces hoofdwegen;
- geautomatiseerde hulpmiddelen, zoals Simvra+ en Biblicad;
- adviezen, toetsen en second opinions over ontwerpen en
kosten van aanleg en exploitatie;
- bijzondere ondersteunende diensten, zoals het Rijkswaterstaat Steunpunt Opdrachtgeverschap (RSO) op het gebied
van kosten, contracten en bestekken (RAW), en het
Steunpunt Bermbeveiliging (samenwerkingsverband BD/
AVV);
- RWS-brede overleggremia, zoals het Platform WegOntwerp
(PWO) en het platform Automatisering Wegontwerp (AWO).

De activiteiten van de DWW zijn onder meer zichtbaar in:
- richtlijnen en handboeken, zoals de titels Ontwerp verharding, Ontwerp onderbouw en Ontwerp overgangsconstructies uit de serie Handleidingen Wegenbouw, de
Tracé/m.e.r.-reeks en Handleidingen voor landschappelijke
inpassing en groenbeheer;
onderzoeksrapporten, zoals Contraflow (uitvoering groot
onderhoud op autosnelwegen), Weight in Motion (aslastmeetsysteem) en Ontsnippering;
adviezen over projectgebonden problemen;
- bijzondere ondersteunende diensten, zoals het tracé/m.e.r.-centrum, het Expertisecentrum Beheer en
Onderhoud (EBO), het Projectbureau kwaliteitszorg, het
programmamanagement Wegbeheer en het Bouwstoffenbesluit Ondersteunend Kennisgebaseerd Systeem (BOKS);
- RWS-brede overleggremia, zoals het Implementatieleidersoverleg Wegbeheer, en diverse platforms op het
gebied van leefbaarheid.
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