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Varende
verkeersleiders zorgen
voor doorstroming

Op pad met de
weginspecteur
Inspecteren doe
je met een drone

Hoe je een dijk
versterkt

Zo is het om bij
Rijkswaterstaat
te werken

QUEST GEEFT
ANTWOORD

Bij een groot bouwproject zet
je niet op dag één de schep
in de grond. Zoiets bereid je
zorgvuldig voor. Waar loop
je allemaal tegenaan?

V

olgend jaar is-ie af: de tweede
kolk van Sluis Eefde, tussen
de IJssel en het Twentekanaal.
Toen de bouw begin 2017 van
start ging, had Ernst Rijsdijk er al de
nodige voorbereiding op zitten. ‘Voor
mij was het spreekwoordelijk elf uur’,
lacht hij. Rijsdijk is omgevingsmanager
bij Rijkswaterstaat: hij moet ervoor
zorgen dat het terrein, de natuur en alle
betrokken mensen gereed zijn voor een
bouwproject. En dat is soms best een
dingetje.

Batscherm

WORD ABONNEE!
Kijk op quest.nl/abonneren voor de scherpste aanbiedingen
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Wat kun je van Quest verwachten?
Heb je even? Quest is een mooie mix van langere artikelen die je brein prikkelen, plus adembenemende
fotoseries en interessante rubrieken. In de maandelijkse ‘Masterclass’ bijvoorbeeld vertelt een deskundige
alles over zijn of haar specialiteit: van het uitvoeren van een hart-longtransplantatie tot het optimaal nemen
van een hockey-strafcorner. In ‘Broodje aap?’ helpt Quest elke maand de fabeltjes van de feiten te onderscheiden. En in ‘Onmogelijk onderzoek’ lees je welke experimenten wetenschappers dolgraag zouden
uitvoeren als ethische, praktische of andere obstakels dat niet zouden verhinderen.

Zo wil de overheid zorgvuldig omgaan
met flora en fauna. Bij Sluis Eefde kreeg
Rijsdijk te maken met een kolonie vleermuizen. ‘We wilden een bomenrij
verplaatsen, maar die hadden de dieren
nodig om hun jachtgebied te vinden.’
Vleermuizen vliegen op sonar, ze

Sluis krijgt zusje
gebruiken objecten in de omgeving
om te navigeren. Om die na te bootsen,
zijn vleermuisschermen bedacht. ‘Een
soort volleybalnetten, die de dichtheid
en tocht van bomen nabootsen.’ Terwijl
de vleermuizen in winterslaap waren,
liet Rijkswaterstaat de schermen
plaatsen naast de beoogde tweede
sluis.
In de tussentijd liet Rijsdijk samen met
de gemeente het bestemmingsplan
wijzigen en bracht hij de ondergrondse
leidingen in kaart. ‘Het is fijn als de
aannemer tijdens het graven niet gelijk
in de hoofdgasleiding zit.’ Wel stuitte
Rijsdijk op ander explosief materiaal:
twee oude vliegtuigbommen. ‘Kleine
bijkomstigheid’, lacht hij. De EOD liet
de gevaartes gecontroleerd ontploffen.

Poort naar Twente
Een andere taak van de omgevings
manager is het informeren van betrok
kenen. ‘De sluis ligt midden in Eefde,
dus je wilt een goede buur zijn voor de
dorpsbewoners. Tegelijkertijd neem ik
frequent de stand van zaken door met
verladers en beroepsschippers. Dat doe
je ook met vrachtwagenchauffeurs als je
een weg aanlegt.’ Over land is altijd wel
een alternatieve route beschikbaar, hier
niet. ‘Sluis Eefde is de toegangspoort van
Twente voor schepen uit Rotterdam,

7 Sluis Eefde ligt aan het begin
van het Twentekanaal, een
belangrijke levensader voor
de Twentse economie.
7 De tweede sluis moet de verwachte toename van het vracht
verkeer over het Twentekanaal,
van 12.000 naar 20.000 schepen
per jaar, opvangen.
7 De nieuwe kolk is bijna een meter
dieper, waardoor de schepen
zwaarder beladen kunnen
worden.
7 Hij krijgt een zogeheten segmentdeur. Die klapt in naar de bodem.
7 Alle energie die de sluis verbruikt,
wekt hij zelf op met behulp van
zonnepanelen.
7 Voor iedere boom die voor de
bouw moest wijken, is er een
teruggeplaatst.
7 De monumentale Sluis Eefde uit
1933 krijgt na de bouw van de
nieuwe kolk een opknapbeurt
en een upgrade.
Antwerpen en Amsterdam. De aan
nemer heeft dus meegekregen: wat je
ook doet, geen stremming van de sluis.’
Al die elementen tezamen levert Rijsdijk
een uitdagende puzzel op. Maar als alle
stukjes dan op hun plaats vallen, is de
voldoening extra groot, zegt hij. ‘Als het
makkelijk zou zijn, was het al eerder
gebeurd. Wij zijn er voor de moeilijke
dingen.’
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Fikse
puzzel

Tunnelbrand!
Weginspecteur
deelt boetes uit

Eerste hulp
onderweg
Je kent ze waarschijnlijk wel: de weginspecteurs van Rijkswaterstaat met hun knalgele pick-up of motor. Of het om een ongeluk of een pechgeval gaat: zij zijn erbij. Ze proberen een vlotte
doorstroom te bewerkstelligen, en zo de filedruk te beperken.
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kilometer snelweg
telt ons land, en al
dat asfalt ligt er in
het algemeen prima bij. Meestal kun je
behoorlijk lekker doorrijden. Maar je
bent natuurlijk bepaald niet de enige
op de weg. En met al die auto’s en
vrachtwagens op die duizenden kilometers asfalt gaat er weleens iets niet
helemaal volgens plan. Een vracht
wagen valt stil op een ongelukkige
plek, een paar auto’s botsen op elkaar,
er waait een lading van een aanhangwagen af of er loopt een hert de weg
op. Gelukkig zijn het niet allemaal
ernstige incidenten. Hoe dan ook: ze
gaan vaak niet vanzelf over. Om het
leed te beperken, heeft Rijkswaterstaat
een leger weginspecteurs rondrijden.

Op zoek naar incidenten
De weginspecteurs rijden rond in hun
gele pick-uptrucks, altijd op zoek naar
een plek om de helpende hand te
bieden. En als ze die zelf niet vinden,
dan horen ze wel van de verkeers
centrale waar ze een incident kunnen

vinden. Als er ergens een voorval is,
dan is de weginspecteur vaak als eerste
aanwezig. In overleg met de centrale
verschijnt een rood kruis boven de weg.
De inspecteur zet zijn pick-up op een
strategische plek en zet de plek des
onheils eventueel met oranje pylonen
af. Hij stelt geschrokken automobilisten
gerust en zorgt dat kapotte voertuigen
door een bergingsbedrijf worden weggesleept. Dat alles regelt hij zó, dat er
niet nog meer ongelukken gebeuren.
De weginspecteur moet stevig in zijn
schoenen staan: bij ernstige ongelukken is hij vaak ook als eerste aanwezig.
Dat kan natuurlijk heel heftig zijn.
Sociale vaardigheden zijn ook van

Het rode kruis boven de weg is
een duidelijk teken, zou je zeggen.
Hoe verleidelijk leeg het asfalt na
zo’n kruis ook oogt, je mag ervan
uitgaan dat er verderop iets loos
is. Er staat een pechgeval of er zijn
auto’s tegen elkaar gereden. Toch
zijn er genoeg automobilisten die
menen dat het kruis niet voor hen
geldt. Je kunt je voorstellen dat dit
levensgevaarlijke situaties oplevert.
Tegenwoordig is een deel van de
weginspecteurs van Rijkswaterstaat daarom ook BOA’s (Buiten
gewoon Opsporingsambtenaar).
BOA’s kunnen niet alleen een rood
kruis boven de weg laten zetten,
ze kunnen mensen die het kruis
negeren ook op de bon slingeren.
Helaas is dat nog behoorlijk vaak
nodig.
Er zijn ook nog steeds mensen die
denken dat je wel even snel op de
vluchtstrook mag parkeren om te
bellen of om iets uit de achterbak te
pakken. Zij lopen ook kans om door
een weginspecteur op de vingers te
worden getikt.
belang: hoe praat je anders iemand
die verstijfd van angst in zijn kapotte
auto zit naar een veilige plek achter
de vangrail? De weginspecteur heeft
natuurlijk ook contact met de politie,
bergingsbedrijven en bijvoorbeeld
de dierenambulance.

Altijd onderweg
De weginspecteur is niet alleen meestal
als eerste ter plaatse. Als de problemen
opgelost zijn, gaat hij ook als laatste
weer weg. De pylonen gaan in de
achterbak. En als hij weer onderweg
is, laat hij de centrale weten dat de rode
kruizen mogen verdwijnen. En dan?
Dan dient zich altijd weer een nieuw
probleem aan dat hij kan oplossen.

Is het incident voorbij,
de installatie gecheckt en
de schade hersteld? Dan
kan de tunnel weer open.

Zo werkt het
Wat gebeurt er om iedereen
bij brand veilig uit een tunnel
te krijgen?

Geen paniek, voor jij als
chauffeur iets kunt roepen is
er al een calamiteitenplan in
werking gesteld, dankzij een
ingenieus veiligheidssysteem.
Hoe gaat dat in zijn werk?

B

ij een brand is een grote rol
weggelegd voor ‘industriële
automatisering’. Kort gezegd
is dat een geautomatiseerd
proces dat het altijd moet doen. ‘Het
mag niet zo zijn dat de installatie
weigert. De techniek moet ervoor
zorgen dat weggebruikers veilig
kunnen vluchten en hulpverleners
hun werk kunnen doen. Er worden
dan ook heel zware eisen aan gesteld’,
vertelt Fred Bouwmeester van Rijkswaterstaat. Maar ook de mens blijft
belangrijk. ‘24 uur per dag en zeven
dagen in de week bewaken wegverkeersleiders alle Rijkstunnels. Dat moet
ook wel. Er kan daar zoveel gebeuren,
dat verlangt enig maatwerk.’ En als zo’n
operator net even naar het toilet is als
er iets ernstigs gebeurt? ‘Dan zorgt de
techniek ervoor dat de tunnel automatisch afgesloten wordt.’

7 Brand! Een busje vat vlam.
Stilstand- en rookdetectoren
geven een verkeersalarm aan
de tunneloperator in de verkeerscentrale. Matrixborden in de tunnel
waarschuwen automatisch:
snelheid 50! Verkeer vóór de
tunnel wordt ook afgeremd.
7 Druk op de knop De tunnel
operator bevestigt de alarmen en
ziet camerabeelden. Hij drukt op de
calamiteitenknop. De tunnel wordt
automatisch afgesloten. Zo’n vijftig
installaties in de tunnel worden
geactiveerd. De beelden worden
automatisch doorgezonden naar
de meldkamer van hulpverleningsdiensten.
7 Alles in één keer Met één druk op
de knop gaan de verkeerslichten
op rood, de afsluitbomen voor de
ingang neer en de verlichting in de
tunnel op maximaal. De ventilatie
blaast rook uit de buis. De andere
verkeersbuis wordt afgesloten en

Allemaal hetzelfde
Iedere tunnel die Rijkswaterstaat de
afgelopen tien jaar heeft gebouwd,
voldoet aan de zogeheten tunnelstandaard. ‘Dat betekent dat ze dezelfde
installaties hebben, maar ook dat in
geval van een brand alles volgens

gereedgemaakt voor de komst van
hulpverleners.
7 Mensenstem helpt Automobi
listen krijgen via de omroep in de
tunnel instructies hoe ze de tunnel
moeten verlaten. Op het display
van hun autoradio komt een
boodschap: tunnelincident, volg
instructies! De vluchtroute ín de
tunnelbuis wordt gemarkeerd:
contourverlichting en geluids
bakens van vluchtdeuren worden
actief.
7 Gered Zodra alle gestrande
weggebruikers uit de tunnel zijn
en de hulpverleners gearriveerd
zijn, is de evacuatie geslaagd. De
brandweer bereikt via de naast
gelegen buis en de vluchtdeuren
de brand en kan aan de slag. Na
het sein ‘veilig’ van de brandweer
behandelt ambulancepersoneel
eventuele slachtoffers. De politie
checkt of alle vluchters de tunnel
hebben verlaten.
7 Check check dubbelcheck
Het incident is voorbij. Nu moet de
tunnel zo snel mogelijk weer open
voor het verkeer, maar niet voordat
de installatie is gecheckt en schade
is hersteld.
dezelfde processtappen verloopt’,
vertelt Bouwmeester, lead architect
tunnelstandaard. ‘Het hele proces van
hoe mens en techniek samen zorgen
dat de zaak veilig is en blijft, ligt vast.
Als oude tunnels toe zijn aan renovatie,
worden ook zij zo goed als mogelijk
volgens de tunnelstandaard verbeterd.’

TJEERD ZIJLSTRA

Zij houden
de vaart erin

T

ijden veranderen. En de veiligheidsnormen ook. Reden voor
de overheid om de dijken rond
het IJsselmeer flink te laten
versterken. Die werkzaamheden zijn
al jaren in volle gang. Iedere moderne
Nederlandse dijk heeft een versteviging
van zogeheten ‘breuksteen’. Die voorkomt dat de kern (van klei) bezwijkt
bij extreem hoog water. Voor de Houtribdijk, die dwars over het IJsselmeer
Enkhuizen en Lelystad met elkaar
verbindt, bedacht Rijkswaterstaat iets
heel anders. Langs de westelijke helft
heeft het tien miljoen kubieke meter
zand tegen de dijktaluds of dijkoevers
gepompt. Doordat het zand geleidelijk
oploopt, worden golven afgeremd en
blijft de dijk veilig.

Uit de streek
Deze methode is nog niet eerder
uitgeprobeerd in een gebied zonder
getij, vertelt ingenieur Rinse Wilmink,
projectleider onderzoek & monitoring
waterveiligheid. ‘We hebben berekend
dat versterken met zand net zo duur is
als met breuksteen. Maar die stenen

moeten van ver komen, het zand
pompen we uit het Markermeer. Dat
maakt deze methode duurzamer.
Daarnaast kunnen we er een meerwaarde mee creëren voor de natuur.’
De oude Houtribdijk was als een badkuip, met een hoge opstaande rand.
‘Maar doordat het zand nu geleidelijk
oploopt, kunnen er planten groeien en
vogels gaan broeden.’

Restjes worden natuur
Om dat te stimuleren, is halverwege
de dijk aan de Markermeerzijde een
natuurgebied gecreëerd: Trintelzand.
‘Om het grove zand op te kunnen
pompen voor de versterking van de
dijk, moesten we eerst een toplaag
weghalen. Die laag hebben we
hergebruikt. Zo konden we iets zinnigs
met dat slib doen én een natuurgebied
aanleggen, met half land en half water.
Vogels en vissen vinden dat fantastisch.’ Om de natuur een handje te
helpen, zijn onder meer bomen uit
oude houtwallen van de dijk onder
water geplaatst. ‘Die kunnen als een
schuilplek dienen voor vissen, er gaan

Het oostelijke deel van de Houtribdijk (vanaf Trintelhaven) is
versterkt met breuksteen, het
westelijke deel met zand.
Waarom? In het westen is het
een tot twee meter ondieper.
‘En dat scheelt heel veel kubieke
meters zand’, vertelt Rinse
Wilmink, projectleider onderzoek & monitoring. Ook zitten
de zandige oevers het scheepsverkeer niet in de weg. De zandoevers zijn 140 meter breed,
waarvan zo’n zeventig meter
boven water ligt.

Drijvende
duizendpoten

organismen op groeien, en voor je het
weet is zo’n gebied gekoloniseerd. Dat
gaat heel snel.’

Onderzoek gaat door
‘Er was vooraf geen recept van hoe
we dit moesten doen’, vertelt Wilmink.
Daarom legde Rijkswaterstaat eerst een
proefstuk neer, waarbij werd gekeken
of en hoe zand de dijk kon versterken.
Ook als in 2020 de renovatie van de
Houtribdijk voltooid is, gaat het onderzoek door. ‘Samen met de TU Delft
monitoren en analyseren we voort
durend zaken als waterstand en golfhoogte, om te zien hoe de golven het
zand vervormen. Die gegevens kunnen
we gebruiken als we nogmaals een
dergelijke dijk willen aanleggen. Nu
is een met zand versterkte dijk nog
een innovatie, dit onderzoek is nodig
om tot een standaard recept te komen.’

Als varende verkeersleiders horen dat er ergens een auto te
water is geraakt, dan gaat het gelijk volle kracht vooruit. En
niet alleen om ter plaatse het scheepvaartverkeer te regelen.

H

et takenpakket van varende
verkeersleiders liegt er niet
om. In tegenstelling tot wat
de naam doet vermoeden,
zorgen ze niet alleen voor een vlotte
doorgang van het scheepvaartverkeer.
Zo ondersteunen ze ook hulpdiensten
tijdens hun werk bij ongevallen. En
dan gaat het gas er soms flink op, zegt
gezagvoerder Tjeerd Zijlstra, verkeersleider in de omgeving Dordrecht.

Met blauw licht
Bijvoorbeeld als er levens op het spel
staan. Zijlstra: ‘Dat weet je niet altijd
meteen. Als het niet duidelijk is wat
er precies aan de hand is, schalen we
op.’ Dan roepen de verkeersleiders de
politie op, en soms duikers van de
brandweer. Zoals de keer toen er een
melding binnenkwam van een auto die
bij de Biesbosch te water was geraakt.
‘We kregen de melding binnen bij onze
verkeerspost in Dordrecht, een halfuur
verderop. We zijn er toen direct met
blauw licht naartoe gevaren.’ De voornaamste taak van de verkeersleiders
bij een ongeluk is het regelen van het
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Voor de versterking van de Houtribdijk gebruikt
Rijkswaterstaat een materiaal dat het nog niet eerder
inzette. En dat terwijl het IJsselmeer er vol mee ligt: zand.

Oost en west

FRANK JANSSENS

Dijk van
eigen bodem

Nieuwe natuur in
aanbouw, langs
de Houtribdijk:
Trintelzand.

scheepvaartverkeer. ‘Maar als wij als
eerste ter plaatse zijn, bieden wij waar
mogelijk hulp, tot de andere hulpdiensten ter plaatse zijn.’

Grote schoonmaak
Het ongeluk bij de Biesbosch viel
gelukkig mee. De wagen was gestolen
en het water in gereden: er zat niemand
in. Wel lekte hij olie, en dan komt een
volgende belangrijke taak om de hoek
kijken. ‘Verkeersleiders zijn ook waterkwaliteitsbeheerder’, zegt Zijlstra. ‘De
auto lekte olie. Niet veel, maar het was
wel bij de Biesbosch, een Nationaal
Park.’ Extra reden om snel te handelen.
In dit geval met oil booms. ‘Dat zijn een
soort drijvende rollen die zich volzuigen

7 Op de Nederlandse binnenwateren varen 27 geel-zwarte
patrouillevaartuigen rond, plus
15 snelle interventieschepen.
7 Gezamenlijk bevaren de
verkeersleiders ruim 3400
kilometer aan kanalen en
rivieren, waarvan de drukste
24 uur per dag in de gaten
gehouden worden.
7 Verkeersleiders begeleiden
scheepvaartverkeer bij onder
meer evenementen, incidenten
en werkzaamheden.
7 Als buitengewoon opsporingsambtenaar handhaven ze ook
wet- en regelgeving op het
water.
7 Daarnaast controleren ze de
waterkwaliteit en ruimen waar
nodig een verontreiniging op.
7 Overige taken: boeien, verlichting en borden controleren, de
diepte meten van vaargeulen
en het voorlichten van recreatieschippers en zwemmers.
met olie. Die leggen we om de auto,
zodat we de verontreiniging indammen.
Als het nodig is, laten we de olie van het
water schrapen. In dit geval was dat niet
nodig: de oil booms deden het prima.’
Meer weten? Beluister deze podcast
met Tjeerd Zijlstra:
soundcloud.com/rijkswaterstaat/
gevaren-op-het-water

Voor de onderhoudsinspecteurs van Rijkswaterstaat zijn
drones een uitkomst. Ze maken de controles van bruggen,
tunnels en andere objecten grondiger, veiliger en goedkoper.
Hoe gaan de eerste tests met drone-inspecties in zijn werk?

T

erwijl automobilisten er gestaag
overheen rijden, vinden onder
de Brug over de IJssel in
Zutphen onderhoudsinspecties plaats. Normaal gesproken gaan
rijbanen dan dicht, komen er hoog
werkers aan te pas en hangen medewerkers uit bakjes om beton of staal te
controleren op scheurtjes en zwakke
plekken. Nu zoemt een drone veilig
onder de brug door, zonder overlast
te veroorzaken. Bijkomend voordeel is
dat het aanzienlijk in de kosten scheelt,
bijvoorbeeld van verkeersmaatregelen
en bereikbaarheidsmiddelen, zegt Arie
van Kersen van Rijkswaterstaat. ‘En
doordat er geen files ontstaan, levert
het ook nog CO2-reductie op.’
Als technisch adviseur civiele techniek
is Van Kersen nauw betrokken bij een
pilotproject waarbij met behulp van
drones, machine learning en artificial
intelligence onderhoudsinspecties
worden gedaan van een aantal
bruggen. ‘Eerder hebben we bij de
Eilandbrug in Kampen gekeken hoe

dat nou het beste werkt, inspecteren
met een drone. Bij de Jan Blankenbrug
bij Vianen zijn we gaan kijken wat je
kunt doen met de informatie die de
drone verzamelt. In Zutphen breiden
we dat gedeelte, de verwerking en
analyse van data, nog verder uit.’

Database vol scheuren
De geavanceerde techniek die nodig
is, maakt controles van beton en staal
mogelijk die vele malen grondiger zijn
dan nu. ‘Een inspecteur ziet niet alles’,
zegt Van Kersen. En zelfs met behulp
van dronebeelden is het nog niet
gezegd dat hij echt iedere scheur kan
waarnemen. Artificial intelligence kan
dit wel. Maar dan moet je het systeem
wel leren waarnaar het moet zoeken.
Dat gaat met behulp van machine
learning: het voeden met data, waardoor de kunstmatige intelligentie
steeds intelligenter wordt.
Van Kersen: ‘Als je een database aanlegt
en die telkens aanvult, bijvoorbeeld met

In de toekomst
Alle bruggen, tunnels, sluizen,
waterkeringen en andere
objecten die vallen onder het
beheer van Rijkswaterstaat
hebben naast dagelijkse en
jaarlijkse controles ook een
uitgebreide zesjaarlijkse
inspectie. Als alles volgens plan
verloopt, gaat Rijkswaterstaat
deze reguliere inspecties vanaf
2022 doen met behulp van
drones en artificial intelligence.
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nieuwe foto’s van scheuren, dan krijgt
het systeem meer vergelijkingsmateriaal en worden de inspecties betrouwbaarder.’
De brug over de IJssel is een schuifbrug,
die verhoudingsgewijs meer scheuren
kan bevatten. ‘Door hier te testen,
kunnen we de database enorm voeden.
We zitten nu op een betrouwbaarheid
van 84 procent. Aan het slot hopen we
op 95 procent of hoger te zitten.’

Werk verandert
Met het blote oog zijn deze percentages
onhaalbaar. Dat betekent dan ook dat
het vak van inspecteur in de nabije
toekomst flink zal veranderen. Voorbij
zijn de dagen van speuren in wiebelige
bakjes. ‘Het vraagt om nieuwe functies’,
zegt Van Kersen, zoals dronepiloten en
data-analisten. En natuurlijk blijven de
kennis en kunde van de huidige
inspecteurs ook nodig.

Meten
is weten

Klein, kleiner,
kleinst

Foto’s van aangespoelde walvissen met een buik
vol draagtasjes bewijzen dat plastic in zee een zorg
is. Maar hoe zit dat met onze rivieren? Dat gaat
Rijkswaterstaat uitzoeken.

P

lastic in zee blijft daar vaak niet
onschuldig drijven. Via vissen
en andere organismen kan het in
de voedselketen terechtkomen.
Het plastic kan, eenmaal afgebroken tot
kleine deeltjes, het mariene ecosysteem
verstoren. Deze kleine plasticdeeltjes
(ofwel microplastics) kunnen ook via
verschillende bronnen in rivieren
terechtkomen. Er is een kans dat dit
de kwaliteit van het drinkwater aantast.
We weten alleen nog niet hoeveel
plastic afval de Nederlandse rivieren
transporteren.

Vissen naar data
Daarom start de overheid een speciaal
monitoringsprogramma. ‘Het doel
ervan is om in kaart te brengen hoeveel
microplastics er in het water van de Rijn
en Maas zitten’, vertelt Henk Zemmelink
van Rijkswaterstaat. ‘Daarvoor gaan we
monsters nemen op verschillende
locaties aan de Rijn en de Maas. Om
een goed beeld te krijgen, gebruiken
we zowel steekmonsters als zogeheten
passieve bemonsteraars. Dat betekent
dat we water oppompen en filtreren én
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Luchtige
inspecties

ROBIN UTRECHT/HH

Drones leren scheuren in
bruggen op te sporen.

dat we bemonsteringskasten voor
langere tijd in het water hangen.’
Alle monsters worden gezeefd om
submonsters over te houden. Het zeven
is nodig om de plasticdeeltjes op basis
van grootte te kunnen onderscheiden.
Vervolgens worden de submonsters
bewerkt zodat er alleen plasticdeeltjes
overblijven.

Nog niet zo makkelijk
Daarmee is de analyse nog niet
voltooid. In het lab worden in de
submonsters de concentraties van
de plastics bepaald door middel van
verbranding. Want door de gassen die
hierbij vrijkomen op te vangen, kun je

Plasticdeeltjes heb je in verschillende maten.
7 Macro: alles wat je duidelijk ziet,
zoals flessen, tassen en netten.
7 Micro: met een diameter tussen
één micrometer (1/1000 millimeter) en vijf millimeter zijn dit
onder meer plastic korrels uit
cosmeticaproducten, bandenslijtsel of synthetische kledingvezels. Ook resten van het
macroplastic vallen eronder.
7 Nano: kleiner dan 1000 nanometer (ofwel een micrometer).
Deze minuscule plasticdeeltjes
vind je bijvoorbeeld in verf, lak,
medicijnen, elektronica en auto’s.
Verwering van microdeeltjes
geeft ook nanoplastic.
erachter komen hoeveel plastic er in
het water zat en om welke soort plastic
het gaat. Zo krijg je ook een idee van de
vervuilingsbron.
Maar als dit als appeltje-eitje klinkt, heb
je het mis. Zemmelink: ‘De apparatuur is
er, alleen de methodes voor bemonstering en analyse van zulke kleine plastic
deeltjes zijn nog niet algemeen toe te
passen. Voor het meetprogramma
moeten die van begin tot eind worden
ontwikkeld.’
Toch zou het over een jaar of drie
duidelijk moeten zijn: zwemmen vissen
en andere waterorganismen in onze
rivieren tussen grote hoeveelheden
plastic, of valt het wel mee? Laten we
hopen op het laatste.
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Zes stroken
op de schop
Een brughelft met zes rijstroken sluit je niet zomaar
af. Hoe vervang je een onderdeel in het wegdek en
beperk je toch de verkeershinder?

A

ls je op Google Maps inzoomt
op de zuidrand van Utrecht,
zie je een spaghetti aan snelwegen. Tussen de twee knooppunten Oudenrijn en Lunetten heb je
de op- en afritten naar Nieuwegein en
naar Utrecht en de enorme Galecopperbrug: twaalf rijstroken die 270 meter
naast elkaar lopen. En juist een deel van
deze brug ging het afgelopen najaar op
de schop. Hoe doe je dat zonder dat het
verkeer helemaal vastloopt?

Gulden middenweg
Dan stel je eerst een ‘minderhinder
coördinator’ aan. Verkeersmanager
Bas Janssen van Rijkswaterstaat had
anderhalf jaar de tijd om iets te
bedenken waarmee opstoppingen
tot een minimum beperkt konden
worden. ‘Dat begint met strategische
keuzes: gooi je de brug een maand
dicht om alles zo snel mogelijk te doen?
Of sluit je rijstroken af en spreid je het
werk?’ Het coördinatieteam koos voor
de gulden middenweg. ‘Het moest

gefaseerd gebeuren omdat je het
verkeer niet helemaal kunt omleiden.
Maar omdat de aannemer 24/7 heeft
doorgewerkt, was het project toch in
anderhalve maand klaar.’

Modellenwerk
Aan de basis van Janssens werk
staan verkeersmodellen. ‘Overal in
het wegdek zitten detectielussen die
meten hoeveel voertuigen er rijden.
Die data stoppen we in een model.
Als we daar de Galecopperbrug uit
knippen, kun je zien hoe automobilisten hun kortste route gaan nemen.
En wat voor knellingen dat veroorzaakt.’ Met die uitkomsten zette
Janssen landelijke (via snelwegen) en
lokale omleidingsroutes uit en plande
hij tijdelijke afsluitingen in. ‘We hebben
daarbij samengewerkt met navigatiepartijen als TomTom en Google die de
afsluitingen inprogrammeren. Daar is
het verkeer mee geholpen, en zij zelf
ook: hun informatie wordt betrouw
baarder.’

Nieuwe
overgangen
7 Tijdens het werk kreeg
de Galecopperbrug aan
de zuidkant, in de rijrichting
Arnhem, nieuwe ‘voegovergangen’. Het metaal van
de brug zet bij warmte uit:
voegovergangen maken
hier ruimte voor.
7 De Galecopperbrug is samen
met de Van Brienenoordbrug
(Rotterdam) de breedste in
zijn soort: twaalf rijstroken,
verdeeld over twee weghelften. Elke weghelft is verdeeld
in een hoofdweg en parallelweg van ieder drie rijstroken.
7 Dagelijks rijden er zo’n
200.000 voertuigen over
de brug.

Volgens plan?
Na anderhalf jaar was alles tot in de
kleinste details uitgewerkt. ‘Eerst denk
je in grote lijnen, nu ging het over wat er
waar op de bordjes moest komen.’ Toen
de werkzaamheden begonnen, viel aan
verkeershinder uiteraard niet te
ontkomen. Maar de modellen hadden
hun werk prima gedaan. ‘Wat ze alleen
niet kunnen voorspellen, is dat veel
mensen zich niet aan de adviesroutes
houden. Daardoor ontstonden
bijvoorbeeld in Nieuwegein files bij
een bepaald stoplicht. Na snel overleg
heeft de gemeente toen de ‘groentijd’
verhoogd van tien naar dertig seconden. Toen stroomde het verkeer veel
beter door.’ Kijk, zo ziet een minder
hindercoördinator dat graag.
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een podcastserie

Weten hoe
Rijkswaterstaat
onze infrastructuur
klaar maakt voor
de toekomst?
Luister dan naar: Werken aan de Toekomst.
In deze podcastserie vertellen verschillende
Rijkswaterstaters voor welke uitdagingen zij
staan. Luister de podcast via werkenbij.rws.nl/
podcast-werken-aan-de-toekomst
of via Spotify: scan de code hieronder of zoek
naar RWS | Werken aan de toekomst.

Maak kennis met Rijkswaterstaat
Kijk voor artikelen, interviews, webinars, podcasts en evenementen
op werkenbij.rws.nl/maak-kennis of scan de QR-code.

www.werkenvoornederland.nl

