De Bouwdienst en De Maaswerken

Zakelijke collega’s
tekst: Mark Molenaar
fotografie: Stefanie Uit den Boogaard, De Maaswerken

De Maaswerken en de Bouwdienst hebben de manier waarop ze willen samenwerken vastgelegd
in een overeenkomst. Dat is voor het eerst in de geschiedenis van de Grote Projecten.

Jean-Luc Beguin (links): “Volgens ons
contract met De Maaswerken zijn wij nu
niet meer één van de vele ingenieursbureaus,
maar een oprecht verlengstuk van de
opdrachtgever.”

Hans Hendriks (rechts): “Verregaande
samenwerking is onontbeerlijk. Het is
belangrijk dat ons aller hart bij het
eindresultaat ligt en niet ‘slechts’ bij de
realisatie van deelprojecten.”
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Zo is de projectorganisatie volledig eindverant-

Brabantse Hedel (148 kilometer rivier) en de werk-

woordelijk voor het eindresultaat. Daar ligt dan

zaamheden betreffen vooral hoogwaterbescherming. om de organisatie van De Maaswerken klaar te

ook vaak het eerste belang, maar er zijn meer

De Maasroute loopt van Maastricht tot Hedel en

belangen. Puur voor het eindresultaat hoeven

omvat ook het Julianakanaal en het Maas-Waalkanaal. drie een samenwerkingsoverkomst getekend en wat

de Grote Projecten de Bouwdienst (of andere

Het verbeteren van de Maasroute voor het vracht-

specialistische diensten van Rijkswaterstaat) niet

verkeer heeft tot doel om meer vracht over water en

in te schakelen. Maar in het belang van benutting,

minder over de weg te vervoeren. Hiervoor is over

Beguin: “We werkten al een aantal jaren samen met

behoud én ontwikkeling van kennis binnen Rijks-

een lengte van 222 kilometer rivier 3,5 meter diep-

De Maaswerken voor de verkenning en planstudie-

waterstaat en de overheid, is dat wel verstandig.

gang nodig, waardoor de rivier geschikt is voor

fase, maar dan op een andere manier. We werden

De Maaswerken en de Bouwdienst verdedigen die

tweebaks duwvaart en een containerdoorvoerhoogte

vooral gezien als één van de vele ingenieursbureaus,

belangen met een samenwerkingsovereenkomst.

van drie lagen. Het resultaat zal zijn dat vanaf 2015

die medewerkers aan de projectorganisatie uit-

stomen voor de realisatiefase. Waarom hebben de
is er zo uitzonderlijk aan?

leenden. Puur in de rol van opdrachtnemer.

De Bouwdienst en De Maaswerken zijn respectievelijk
opdrachtnemer en opdrachtgever, maar vooral ook
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Elke keer was het gissen of we mee zouden doen
met de volgende opdracht. Het detacheren van

‘Onze verantwoordelijkheid stopt niet bij de uitvoering van ‘losse’ projectopdrachten’
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Rijkswaterstaat rekent ons af op resultaten.
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kunnen maken.”

de integrale productverantwoordelijkheid geven, is
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Gezamenlijke verantwoordelijkheid
Praktisch gezien betekent dit dat er elk kwartaal

Toch is het samenwerkingscontract geen opmaat

overleg met De Maaswerken komt. Het uitgangspunt naar een ‘softe’ relatie. Beguin: “Bij De Maaswerken
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inzet anders zijn, maar de keuze zal optimaal voor
Rijkswaterstaat zijn.”

Hendriks: “Bij een opdracht voor een los kunstwerk
zou dat, hoewel het niet wenselijk is, nog wel kunnen. Meer weten over De Maaswerken?
Bij de rivierverruimingsproblematiek echter moet de Kijk op www.demaaswerken.nl of bel gratis
vorm van samenwerking lopende het proces worden
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Eén van de doelen van De Maaswerken is om de (grind)rivier tussen Maastricht en
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Roosteren meer ruimte te geven, zodat de kans op overstromingen fors daalt en
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Loket De Maaswerken, 0800 – 62279375.

