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Water. Wegen. Werken. Rijkswaterstaat.
Rijkswaterstaat, de uitvoeringsorganisatie van het ministerie van Verkeer en
Waterstaat, werkt voor u aan droge voeten, voldoende en schoon water, vlot
en veilig verkeer over weg en water en betrouwbare en bruikbare informatie.
Voor nu en voor de toekomst. Samen met maatschappelijke partners en
het bedrijfsleven ontwikkelt Rijkswaterstaat daarom duurzame, innovatieve
oplossingen. www.rijkswaterstaat.nl

Kom met frisse ideeën
over de brug
Prijsvraag:
Minder verkeershinder bij renovatie stalen bruggen

1 Inleiding
Nederland heeft in het hoofdwegennet een groot
aantal bruggen, die in de jaren zestig en zeventig zijn
gebouwd. Sinds de bouw van de bruggen is de
verkeersintensiteit op de wegen sterker gegroeid dan
bij de bouw van de bruggen werd verwacht. Om ook
in de toekomst vlot en veilig van A naar B te kunnen,
moet de komende jaren een groot aantal vast stalen
bruggen worden versterkt en gerenoveerd.
Als publieksgericht netwerkmanager zet Rijkswaterstaat
maximaal in op het beperken van de verkeershinder bij
deze wegwerkzaamheden.
Rijkswaterstaat zoekt daarom, door deze prijsvraag,
naar slimme ideeën om de renovatie van de bruggen
aan te pakken met zo min mogelijk hinder voor de
weggebruiker. Bij de prijsvraag maken zowel logistieke
uitvoeringswijzen als verkeerskundige- en technische
oplossingen kans op de hoofdprijs. Het winnende idee
wordt in het najaar 2009 bekroond met een half
miljoen euro. Daarnaast wordt een half miljoen euro
uitgereikt indien een idee uit de top tien binnen vijf jaar
daadwerkelijk wordt toegepast door Rijkswaterstaat.

Stalen bruggen met
vermoeiingsverschijnselen
Rijkswaterstaat heeft in totaal 274 vaste en
beweegbare bruggen in beheer met een stalen rijdek
(stalen bruggen). Vanwege de specifieke
eigenschappen van staal, kunnen deze bruggen
naarmate de verkeersintensiteit toeneemt te maken
krijgen met vermoeiingsproblemen. Om de levensduur
van de bruggen te garanderen moet Rijkswaterstaat
deze bruggen versterken.

Bij een aantal stalen bruggen zijn vermoeiings
scheuren ontdekt. Het gaat hierbij om bruggen
met een stalen orthotrope rijvloer. De rijvloer, met
daarop de slijtlaag waarover het wegverkeer rijdt,
wordt ondersteund door een serie dwarsdragers
die verbonden zijn aan de in de lengterichting
ondersteunende hoofdliggers. Om de stijfheid van
de rijvloer te vergroten zijn langsverstijvers eronder
aangebracht. Wanneer in een constructiedeel
wisselende belastingen optreden, worden deze
details boven een specifiek spanningsniveau
vermoeid. Bij voldoende grote spanningswisselingen
treedt scheurvorming op in de lengterichting.
Scheurvorming in een vermoeiingsgevoelig detail
kan uiteindelijk leiden tot falen van dat detail bij
voldoende scheurgroei.
Meer informatie vindt u op www.wegennaardetoekomst.nl

Er is een beperkt aantal oplossingen beschikbaar voor
bruggen die met vermoeiingsverschijnselen te maken
hebben. Momenteel wordt de levensduur bij vaste
bruggen verlengd door het asfalt te vervangen door
een laag Hoge Sterkte Beton (HSB). Deze techniek is
stapsgewijs beproefd en recent gebruikt bij het
versterken van de Moerdijkbrug. De werkmethode
heeft echter een groot nadeel: de uitvoering ervan is
complex en de weggebruiker ondervindt veel hinder
tijdens de uitvoering.
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2 De prijsvraag
Als publieksgericht netwerkmanager zet Rijkswaterstaat
maximaal in op het beperken van de verkeershinder bij
wegwerkzaamheden. Daarom schrijft Rijkswaterstaat
vanuit het innovatieprogramma Wegen naar de
Toekomst een prijsvraag uit om de markt uit te dagen
met ideeën te komen om de verkeershinder tijdens het
versterken van de (stalen) bruggen te verminderen.
De prijsvraag kent twee fasen. In de eerste fase wordt
één ieder gevraagd zijn idee of oplossing in te dienen
bij Rijkswaterstaat. Een onafhankelijke jury zal
vervolgens uit de ingezonden ideeën of oplossingen
tien finalisten selecteren. In de tweede fase krijgen deze
tien finalisten de mogelijkheid hun idee of oplossing
gedetailleerd uit te werken. De jury zal uit deze
finalisten een winnaar kiezen.

2.1

Doel

3 Organisatie
2.3	Ontwerpvoorwaarden en
beoordelingscriteria
De oplossing van de prijsvraag kan breed worden
ontwikkeld. Het gaat hierbij niet alleen om de
technische oplossing, bijvoorbeeld een alternatieve
versterkingsmethode voor HSB met minder verkeers
hinder, maar ook om uitvoeringsmethoden of logistieke
oplossingen die de verkeershinder beperken ten
opzichte van de huidige werkwijze.

De organisatie bestaat uit een jury die wordt
ondersteund door een deskundigenpanel en een
secretariaat. De voorzitter en de leden van de jury zijn
zelf betrokken bij de beoordeling en hebben niet de
bevoegdheid zich te laten vertegenwoordigen.
Bij staken van stemmen geeft de voorzitter de doorslag.
De jury is onafhankelijk. Op dit moment zijn nog niet
alle juryleden bekend. De jurysamenstelling wordt via
de website, www.wegennaardetoekomst.nl bekend
gemaakt.

Beoordelingscriteria:
Ideeën en oplossingen worden beoordeeld op:
-	Life Cycle Verkeershinder
-	Life Cycle Kosten (aanleg-, beheer- en
onderhoudskosten)
-	generieke toepasbaarheid
-	imago Rijkswaterstaat
-	licentiekosten

Het verkrijgen van ideeën die als alternatief kunnen
dienen voor de huidige werkwijze, met als doel het
verminderen van hinder voor de weggebruiker.
Mogelijk leiden deze ideeën ook tot oplossingen die
goedkoper en duurzamer zijn. Gedacht kan worden
aan logistieke uitvoeringswijzen, verkeerskundige- en
technische oplossingen; altijd met het doel de
verkeershinder te beperken.

2.2

Achtergrondinformatie

Deelnemers kunnen achtergrondinformatie verkrijgen via:
-	Bijgeleverde CD-ROM
-	www.wegennaardetoekomst.nl
-	De informatiebijeenkomst op 11 en 12 februari 2009
-	Naast deze informatievoorzieningen is er een
WIKI opgericht, te vinden op:
www.wegennaardetoekomst.nl.
Via dit platform kunnen deelnemers direct en snel
communiceren met Rijkswaterstaat over inhoudelijke
zaken. Deze WIKI zal gedurende de gehele eerste
fase van de prijsvraag worden gebruikt.
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4 Eisen aan deelname
4.1

Wie kan deelnemen?

Deelnemen aan de prijsvraag staat open voor ’een
ieder’, met uitzondering van juryleden en bedrijven
en/of organisaties waarvoor zij werken. Medewerkers
van Rijkswaterstaat kunnen alleen buiten mededinging
deelnemen aan de prijsvraag. Deelnemers dienen in
staat te zijn de inzendingen te presenteren aan een
kritisch publiek van uiteenlopende aard.
Door in te zenden verklaren deelnemers zich akkoord
met het wedstrijdreglement.

4.2	Waaraan moet de deelnemer
voldoen?
De inzender moeten in ieder geval aan de volgende
voorwaarden voldoen:
-	De deelnemer, of diens vertegenwoordiger, dient in
staat te zijn een onderbouwing van de inzending te
kunnen geven op alle aspecten.
-	De deelnemer mag niet verkeren in staat van
faillissement, liquidatie en/of overige in Artikel 45 van
de Richtlijn 2004/18/EG genoemde situaties.
-	De deelnemer moet ingeschreven staan in het
beroeps- cq. handelsregister volgens de eisen van de
wetgeving van het vestigingsland van de
onderneming (in Nederland: bij de Kamer van
Koophandel).
-	De deelnemer gaat akkoord met de publicatie van de
inzendingen.
-	De deelnemer dient een presentatie te kunnen
verzorgen.
-	De deelnemer dient de contacten met de
opdrachtgever in de Nederlandse of Engelse taal te
verzorgen.

4.3

5 Beoordelingsprocedure
Eisen aan de inzending

De inzending moet voldoen aan de volgende (vorm)
vereisten in de verschillende fasen:
Fase 1, indienen idee:
-	De titel en de kern van het idee, kort samengevat
(maximaal één A4;).
-	Een omschrijving van het idee in maximaal 2500
woorden, met daarin:
- een onderbouwing van het idee
-	een korte analyse van sterke en zwakke punten van
het idee
-	een globale analyse van de realiseerbaarheid van het
idee, waarbij wordt ingegaan op zowel de financiële
als de technische haalbaarheid
-	Indien nodig een schetsontwerp van het idee.
-	De inzending is in de Nederlandse of Engelse taal
opgesteld.
-	De inzending bestaat uit deel A en deel B
(zie toelichting).
Toelichting scheiding deel A en B:
Met het oog op geanonimiseerde beoordeling van de
inzendingen door de jury dient de inzending eenvoudig
te scheiden te zijn in een deel A en een deel B.

5.1

Beoordelingen op (vorm)vereisten

De inzending van de prijsvraag wordt voorafgaand aan
de jurybeoordeling getoetst op het voldoen aan de
eerder genoemde (vorm)vereisten. In geval een
inzending niet voldoet aan de gestelde (vorm)vereisten,
wordt deze inzending uitgesloten van de prijsvraag en
wordt de inzender hierover schriftelijk geïnformeerd.

5.2	Deskundigenpanel- en
jurybeoordeling
Fase 1, onafhankelijke jury selecteert de tien finalisten
uit de inzendingen:
Alle inzendingen die voldoen aan de (vorm)vereisten en
de in dit reglement opgenomen randvoorwaarden
zullen door het deskundigenpanel worden beoordeeld.
De geanonimiseerde inzendingen worden door het
deskundigenpanel beoordeeld en van commentaar
voorzien. De jury selecteert de tien ideeën die worden
toegelaten tot fase 2. Bij de selectie kan zij gebruik
maken van het commentaar van het deskundigenpanel.
De jury is onafhankelijk van de deelnemers en doet een
autonome uitspraak.

De jury kan besluiten, bij onvoldoende kwalitatieve
inzendingen, om minder ideeën toe te laten tot fase 2.
Fase 2, onafhankelijke jury selecteert één winnaar uit
de uitgewerkte ideeën van de finalisten:
De jury legt haar dialoog (overwegingen en conclusies)
vast in een rapport. Het rapport van de jury is schriftelijk
en openbaar. Het juryrapport bevat een algemene
interpretatie van de gehanteerde beoordelingscriteria en
het verloop van de beoordeling. De jury is onafhankelijk
van de deelnemers en doet een autonome uitspraak

Bekendmaking winnaar:
De resultaten van de jurybeoordeling en de
winnende inzending worden in oktober/november
2009 tijdens een feestelijke bijeenkomst bekend
gemaakt. Tijdens de slotbijeenkomst worden de
tien inzendingen door de inzenders zelf
gepresenteerd aan een breed publiek.
De uitgewerkte inzendingen en de winnaar zullen
via de website www.wegennaardetoekomst.nl
worden gepubliceerd.

Fase 2, uitwerken idee:
-	De inzending bevat het uitgewerkte idee van fase 1.
-	De inzending bevat minimaal één ‘hard copy’ van het
uitgewerkte ontwerp, inclusief de onderbouwing en
de kosten ervan. Ter verduidelijking kan het
uitgewerkte idee tevens filmmateriaal, maquettes,
posters en dergelijke bevatten.
-	De inzending is in de Nederlandse of Engelse taal
opgesteld.
-	Wat betreft intellectueel eigendom bevat de
inzending de hoogte van de royalties inclusief de
royalties aan derden.
-	De inzending bestaat uit deel A en deel B
(zie toelichting).

Deel A (het anonieme deel) in tweevoud:
Bevat per fase alle vereisten stukken. Nadrukkelijk
wordt er op gewezen dat op geen enkel vereist
stuk van dit deel informatie mag voorkomen die
herleiding naar de deelnemer mogelijk maakt!
Deel B in tweevoud:
De gegevens van de deelnemer(s)
(naam, adres, etc.)
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6 Prijzen
De tien finalisten krijgen de mogelijkheid om hun idee
verder uit te werken. De daarvoor benodigde kosten
worden vergoed tot een maximum van 100.000,- euro.
De winnaar van de prijsvraag ontvangt een geldbedrag
van 500.000,- euro. De jury kan besluiten, indien de
ideeën van onvoldoende kwaliteit zijn, om de hoogte
van het geldbedrag te verlagen. Alle genoemde
bedragen zijn inclusief BTW.

6.1

Gebruikersvergoeding

De deelnemer behoudt het intellectuele eigendom van
de inzending. Rijkswaterstaat krijgt het recht om tegen
vergoeding het uitgewerkte idee te gebruiken voor
eigen toepassing. De hoogte van deze royalties
(inclusief de royalties van derden) dient onderdeel te
zijn van de uitwerking in fase 2.
In het geval Rijkswaterstaat een inzending van fase 2
(inclusief winnaar) integraal toepast bij een werk
binnen 5 jaar, ontvangt de inzender een vergoeding
van een eenmalig geldbedrag van 500.000,- euro
(inclusief BTW) minus eventuele royalties (inclusief
royalties aan derden).

7 Inzenden en planning
7.1

Inzenden

Deel A en B dienen gescheiden te worden in twee
aparte blanco enveloppen met daarop de vermelding
van respectievelijk ‘BDX-9140 Minder verkeershinder
bij renovatie bruggen’ en ‘vertrouwelijk’ en de
vermelding of het deel A of deel B betreft. Beide
enveloppen dienen te worden gebundeld tot één
zending, die kan worden gestuurd naar of afgegeven bij:

Inlichtingenbijeenkomst
11 februari 2009 van 19.00-21.00 uur en 12 februari
2009 van 10.00-12.00 uur. U kunt zich aanmelden via
het e-mailadres: studiownt@rws.nl.

Rijkswaterstaat
Dienst Infrastructuur
t.a.v. dhr. H. Zimmer
Griffioenlaan 2
3526 LA Utrecht

Informatie voorziening via een WIKI
Januari, februari, maart en april
Sluitingsdatum indienen ideeën fase 1
10 april 2009, 15.00 uur (afgeven van de enveloppen is
alleen mogelijk tussen 10.00 en 15.00 uur).

De indiener ontvangt een ontvangstbevestiging.

7.2

Planning

De meest actuele planning kan worden gevonden op:
www.wegennaardetoekomst.nl. Hieronder is de
planning opgenomen, zoals deze bekend was bij
publicatie van dit wedstrijdreglement.
Start prijsvraag
Publicatie op www.aanbestedingskalender.nl
en de TED: 26 januari 2009
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Verstrekken Nota van inlichtingen
27 februari 2009

Selectie van tien finalisten door jury
Begin mei 2009
Uitwerking ideeën door tien finalisten
Mei 2009 tot 28 september 2009
Sluitingsdatum indienen uitgewerkte ideeën fase 2
28 september 2009
Uitslag en prijsuitreiking
Oktober/November
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8 Geheimhouding en openbaarmaking
8.1

Geheimhouding

Alle inzendingen zullen gedurende de looptijd van de
prijsvraag vertrouwelijk worden behandeld.

8.2

Openbaarmaking

Op de dag van selectie c.q. prijsuitreiking worden de
inzendingen openbaar gemaakt.
Deelnemers brengen vóór bekendmaking van de
uitslag, niets in de openbaarheid zonder toestemming
van Rijkswaterstaat. En nadien uitsluitend in onderling
overleg. Dit op straffe van uitsluiting van verdere
deelname.

8.3

Intellectueel Eigendom

Het is de verantwoordelijkheid van de inzenders zelf
om eventueel octrooi aan te vragen op ideeën.
Inzenders moeten aangeven welke Intellectueel
Eigendom rechten zijn verwerkt in de oplossing.
Daarbij moet worden aangegeven welke royalties de
inzender wenst te ontvangen in geval dat de oplossing
wordt toegepast. Ook moet worden aangegeven welke
royalties aan derden moeten worden betaald indien
de oplossing wordt toegepast.
De inzendingen blijven geheim tot de selectiedag c.q.
prijsuitreikingsdag, wat de inzender de mogelijkheid
geeft het idee te octrooieren. Op deze datum zal de
inzending openbaar worden gemaakt.

8.4

Geschillen

Geschillen, ook die welke slechts door één der
partijen als zodanig worden beschouwd, die tussen
Rijkswaterstaat, deelnemers en jury mochten ontstaan
naar aanleiding van de prijsvraag, worden beslecht
door arbitrage.

Colofon
Dit is een uitgave van Rijkswaterstaat, januari 2009.
Meer informatie?
Kijk op www.rijkswaterstaat.nl
of bel 0800 - 8002 (gratis).
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