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Het is mij een genoegen ü hierbij het concept-rapport
van de werkgroep "Waterbouw" van de projectorganisatie
Drieluik aan te bieden.
In hoofdstuk 6 van de nota zijn de conclusies en aanbevelingen van de werkgroep samengevat. Op basis van haar
bevindingen komt de werkgroep tot het volgende advies:
- de in de nota geschetste taken op het gebied van de
waterbouw (voorbereiding, ontwerp, uitvoering, bouwmanagement en projectgericht onderzoek en advies)
kunnen het beste worden uitgevoerd door een landelijk
werkende hoofdafdeling van relatief beperkte omvang
(circa 50 a 75 medewerkers), onder te brengen bij de
directie Sluizen & Stuwen;
- versterking van de directie Noordzee op waterbouwkundig gebied (inclusief BEZ-ondersteuning) teneinde
haar taken als beheersdirectie op een goede wijze te
kunnen uitoefenen (circa 20 medewerkers);
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- nader onderzoek naar plaats en toekomst van het
C.O.W. binnen de Rijkswaterstaat, nadat een beslissing
over de organisatorische inpassing van de taken op het
gebied van de waterbouw is genomen.
De tweede fase van het project Drieluik, het opstellen
van een organisatie-, personeels- en middelenplan, kan
naar de mening van de werkgroep het beste worden uitgewerkt door het verantwoordelijke management van de
betrokken directies.
De werkgroep acht het van groot belang dat zo spoedig
mogelijk beslissingen worden genomen voor de organisatie
en uitwerking van de in de onderhavige nota geschetste
taken.
Voor een goede afstemming heb ik deze nota naar de
voorzitters van de andere drie werkgroepen van Drieluik
gezonden.
Met vriendelijke groeten,
de voorzitter van de werkgroep
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INLEIDING
Opdracht werkgroep
In het kader van het project "Operatie Drieluik" is de werkgroep Waterbouw belast met de volgende taken (lit. 1 ) :
a. Het inventariseren van reëel te verwachten taken in de sector waterbouw voor de periode tot omstreeks 1990. Als basis voor de analyse
van de werkgroep kunnen dienen de in de directieplannen aangegeven
activiteiten en prioriteiten.
b. Het aangeven van de globale behoefte aan personeel en middelen
om die taken te realiseren.
c. Na instemming door hogerhand met de rapportage o\/er a en b opstellen van een organisatieplan, personeelsplan en middelenplan voor de
sector waterbouw.
Onderhavige nota beperkt zich tot de taken a en b.
Voor de samenstelling van de werkgroep Waterbouw zie bijlage 1.

1.2

Aanpak en werkwijze
Bij de aanpak en werkwijze van de werkgroep moet onderscheid gemaakt
worden in:
a. Informatievergaring.
b. Methodologische aanpak.
ad a
De werkgroep heeft in de periode 28 oktober 1982 - 11 maart 1983 achtmaal vergaderd; gezien de zeer korte werkperiode werd de benodigde
informatie bijna uitsluitend uit beschikbare nota's, notities, brieven,
enz. gedestilleerd. In eerste instantie zijn de directieplannen een
bron van informatie geweest. Daarnaast is informatie uit andere bronnen
ontleend; tenslotte heeft de werkgroep op een aantal punten zelf een
nadere invulling gegeven.
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ad b
In bijlage 2 zijn in schemavorm de zes onderdelen aangegeven die door
de werkgroep zijn uitgewerkt en die de basis vormen van deze nota. De
zes activiteiten z i j n :
1. Inventarisatie Rijkswaterstaatstaken voor de periode 1982-1992 op
het gebied van de waterbouw.
2. Inventarisatie benodigde deskundigheden voor de onder 1 genoemde
taken.
3. Inventarisatie aanwezige deskundigheid op het gebied van de waterbouw.
4. Sterkte/zwakte-analyse van de huidige situatie (uitvoering van taken
op het gebied van de waterbouw).
5. Uitgangspunten.
6. Organisatorische analyse.
1.3.

Aansluiting met het TRWS-project
In het TRWS-project zijn 7 projectgroepen ingesteld (lit. 2 ) .
Deze projectgroepen hebben tot taak, tenzij anders is vermeld, te onderzoeken wat de gevolgen zijn voor Rijkswaterstaat aan mogelijke ontwikkelingen op een bepaald deelterrein. Belangrijke raakvlakken zijn er
tussen de werkgroep Waterbouw en de projectgroepen "Bouwtaak" en "Taakverbreding en -verdieping". De werkgroep heeft kunnen beschikken over
actuele informatie uit beide projectgroepen en heeft met de projectgroep "Bouwtaak" beperkt overleg gevoerd. Bij het opstellen van deze
nota was het eindrapport van de projectgroep "Taakverbreding en -verdieping" beschikbaar; van de projectgroep "Bouwtaak" (nog) niet.
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UITGANGSPUNTEN
Op basis van de zgn. "Overkoepelende nota" 0R-T46 (lit. 3 ) , andere
stukken en eigen inzichten heeft de werkgroep bij de verdere uitwerking
en oplossingen de volgende uitgangspunten gehanteerd:
1. "De directie Noordzee is en blijft een regionale directie met in elk
geval de gebruikelijke beheerstaken"(0R-T46).
2. De werkgroep gaat niet uit van een splitsing in zeewaterbouw en
overige grootschalige waterbouwkundige projecten. Het advies in de
overkoepelende nota (0R-T46) inzake de concentratie van Rijkswaterstaatskennis op het gebied van de zeewaterbouw bij directie Noordzee
wordt door de werkgroep ter discussie gesteld. Hetzelfde geldt voor
het advies in de overkoepelende nota inzake het onderbrengen van
specialismen bij de directie Sluizen en Stuwen.
3. "Binnen de Rijkswaterstaat bestaat op het ogenblik geen behoefte aan
een aparte waterbouwkundige directie; de waterbouwkundige kwaliteit
dient echter behouden te blijven"(0R-T46).
4. "Bij de Deltadienst zijn waardevolle kennis en ervaring opgebouwd,
die ook bij andere waterstaatswerken aangewend kunnen worden. Het
behouden en opnieuw aanwenden van deze kennis en kunde komen het
best tot hun recht bij een niet-geforceerde inpassing van medewerkers van de Deltadienst bij andere Rijkswaterstaatsonderdelen"
(0R-T46).
5. "Medewerkers van de Deltadienst worden in principe ondergebracht bij
bestaande organisaties van de Rijkswaterstaat, waarbij versnippering van mankracht en kennis en kunde zoveel mogelijk wordt vermeden (DR-T46)".
6. "De overplaatsing van de verschillende functionele eenheden van de
Deltadienst naar andere organisatie-onderdelen van de Rijkswaterstaat kan gefaseerd in de tijd geschieden"(0R-T46).
7. In tegenstelling tot het advies uit de overkoepelende nota inzake
het tijdstip van besluitvorming over het onderbrengen van off-shorekennis, meent de werkgroep dat de problematiek Inzake de off-shore
en de toekomstige taken van Rijkswaterstaat op dat gebied reeds nu
door de werkgroep Waterbouw moet worden meegenomen.
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8. De werkgroep bekijkt alleen het voorbereiden, ontwerpen, doen uitvoeren en evalueren van grootschalige (grootschalige projecten worden gekenmerkt door complexiteit, niet routinematige activiteiten,
hoogwaardige deskundigheid in ontwerp, uitvoering en onderzoek, aanzienlijke kosten en een behoorlijke organisatorische omvang en
enkele jaren van ontwerp en uitvoering) projecten in de Nederlandse
en buitenlandse wateren, inclusief het eventuele toezicht op en
advies aan derden.
9. De bestaande know-how op het gebied van de waterbouw moet in stand
worden gehouden. Daarbij moeten de vaktechnische ontwikkelingen
eveneens worden bijgehouden. Bundeling van de huidige kennis en kunde moet worden gestimuleerd. Enerzijds met het oog op toekomstige
projecten in Nederland, anderzijds gezien het huidige beleid inzake
de export van know-how (lit. 4 ) . Voorwaarde hiervoor is continuïteit
in het werkpakket.
10. "Bij de bundeling van kennis en kunde op het gebied van waterbouw
dient voldoende ondersteuning op het gebied van bedrijfseconomische
zaken te worden gerealiseerd. Hierbij kan met name worden gedacht
aan de functies planning, kostprijs en overeenkomsten/bestekken"
(0R-T46).
11. De regionale directie behoudt/krijgt de taak van opdrachtgever voor
grootschalige waterbouwkundige projecten. Dit betekent dat een combinatie van beheerbestuur en totale coördinatie en budgettering
uiteindelijk onder verantwoordelijkheid van de regionale directie
tot één geheel worden geïntegreerd. Inschakeling van specialistische
kennis (waaronder ook de bouwcoördinatie valt) kan via projectorganisaties vanuit de verschillende specialistische diensten worden gerealiseerd.
12. De huidige taakinvulling van Rijkswaterstaat met betrekking tot het
aanleggen van waterbouwkundige werken blijft vooralsnog gehandhaafd. Dit betekent dat Rijkswaterstaat een belangrijk aandeel heeft
in de behoeftebepaling, beleidsvoorbereiding, financiering, ontwerp,
toezicht op de uitvoering, evaluatie en, waar nodig, beheer en onderhoud.
13. Versterking van de regionale diensten ter bevestiging van de eigen
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14. Onderbrengen van hoogwaardige ontwerpkernen bij de bouwdirecties met
de mogelijkheid van een ruime inschakeling van de regionale directies, onder meer ten behoeve van het toezicht. Bij de regionale directies mogen geen gespecialiseerde kernen op het gebied van de
bouwdirecties ontstaan (Bilderberg II).
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Zoals reeds aangegeven in hoofdstuk 2 bekijken we in het kader van de
Operatie Drieluik het voorbereiden, ontwerpen, doen uitvoeren en evalueren van grootschalige projecten in de Nederlandse en buitenlandse
wateren, inclusief het eventuele toezicht op en advies aan derden. Het
inventariseren van de aldus omschreven waterbouwtaken van Rijkswaterstaat is het primaire doel van de werkgroep. Bij de uitvoering van deze
taken zijn belangrijke ondersteunende werkzaamheden noodzakelijk. De
werkgroep volstaat met het beknopt aangeven van deze taken. Daarnaast
heeft de werkgroep enkele (nieuwe) deelterreinen aangeduid waar Rijkswaterstaat, dankzij de verkregen kennis en ervaring, in de komende
jaren taken zou kunnen verrichten. Aldus ontstaat de volgende indeling:
1. Ontwerp en uitvoering
2. Randvoorwaarden
3. Materiaaltechnologie
4. Nieuwe taken
De categorieën 2 en 3 hangen rechtstreeks samen met categorie 1. Het
gaat hier om toegepaste, ondersteunende activiteiten die noodzakelijk
zijn voor het ontwerp en de uitvoering van grootschalige waterbouwkundige projecten in categorie 1.
3.2

Ontwerp en uitvoering
De werkgroep heeft in eerste instantie de directieplannen bestudeerd en
vervolgens een lijst (35 projecten) samengesteld van waterbouwkundige
projecten waarvoor plannen bestaan om de komende 10 jaren de uitvoering
te starten (zie bijlage 3 ) .
Vervolgens zijn uit deze lijst door de werkgroep die grootschalige,
niet-routinematige projecten geselecteerd die een redelijk realiteitsgehalte hebben; dit betekent dat de overige projecten in principe door
de regionale directies worden ontworpen en uitgevoerd, waarbij overigens niets gezegd is over het realiteitsgehalte van deze projecten.
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Zodoende resteert een lijst van grootschalige waterbouwkundige projecten volgens tabel 1. Deze tabel moet volgens de werkgroep langs twee
invalshoeken worden beschouwd. Enerzijds geeft de tabel een indicatie
van die projecten waarbij voornamelijk specialistische inbreng bij de
voorbereiding en ontwerp nodig is. Anderzijds is het een aanduiding van
concrete taken; echter de werkgroep signaleert, dat een dergelijke
tabel er over 5 of 10 jaar wellicht geheel anders zal uitzien,gezien de
bestaande onzekerheden.
Onder de tabel is voor een aantal projecten aangegeven waar het accent
van de inbreng ligt. Immers van een aantal projecten is het voorontwerp
reeds min of meer vastgesteld. Onderscheid is gemaakt in:
- voorbereiding, ontwerp en uitvoering;
- advisering inzake randvoorwaarden en materiaaltechnologie
Uit tabel 1 blijkt dat voor 5 van de 12 projecten het accent van de
taken in de komende jaren vooral op het uitwerken van het voorontwerp
en advisering zal liggen (excl. projectmanagement, toezicht op de uitvoering, enz). Voor de overige projecten is naast deze advisering nog
een wezenlijk stuk voorbereiding en ontwerp nodig.

Voor alle projecten uit tabel 1 zijn specifieke taken te onderscheiden
op het gebied van o.a.:
- waterbouw
- betonconstructies
- staalconstructies.
De werkgroep gaat ervan uit dat het inventariseren van de kennis en
kunde van de directies Sluizen en Stuwen en Bruggen m.b.t. beton- en
staalconstructies buiten haar opdracht valt.
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Tabel 1.
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Ontwerp, aanleg, uitbreiding en grootschalig onderhoud

Taakgebied
l. Scheepvaartwegen

CO
CO

..M:

·S
'i)
·e

en

S

- Baalhoekkanaal

en havens

Periode

Kosten (mln)

Karakteri st i ek

?

p.m.

Aan leg vaarweg.

*)

- Zuid Willemsvaart en
1983-1992
Midden-limburgse-kanalen en later

-u .--..
~ _
ti)
e Zo
.:Jt.
......
'0

CD

CD

Projekt

al

Q. 0

Vaargeulen o.a. naar
Rotterdam, vaarroute
zuidelijke Noordzee en
Westerschelde

1982-1985
1985-1990
doorlopend

- Oe ltadijken
(kust- en rivierdijken)

1983-1992
en later

611 +198

verruiming vaarweg en omlegging

130

Verdieping tot 72 voet
Verdieping tot 75 voet
Onderhoud

75

14/jaar

385
470 à 570

Dijkverzwaringen (Rijk)
Dijkverzwaringen (subsidies)
na 1992 ca 300 mln

- kustverdediging Ned.kust 1985-1988
en later

min 14

Koppen Schouwen en Goeree
kustsuppleties, vooroevers

- plan Waterman

1983-1993

1500

Kustuitbreiding Zuid-Holland
Start uitvoering niet vóór 1987

3. Polders

- Markerwaard *)

1983-1988

1250

Beslissing eind 1983

4. Off-shore

- eilanden, enz.

1984-1986

2. Waterkeringen

- hergebruik bijz.materieel 1985-1995
Oosterscheldewerken *)
5. Energie

- Opslagsystemen

6. Berging specie

- Slufterplan *)

7. Oosterscheldewerken

t/m 1986
- Stormvloedkering
t/m 1987/1988
- Comp.werken
- Bestorting ontgrondings- 1987-1993
kuilen

1983-1984
1985-1987
doorlopend

2,5

Studie naar averijvoorziening

restwaarde
100 à 200

1,5
87 à 143
30 à 40 p/jr

Voorbereiding
Uitvoering
Baggeren en transport

ca 5000
ca 1200
15

Kosten betreffen hele bouwperiode
Ontgrondingskuilen aan
weerszijden SVK

-------------------------------------------------1
.~.
*) Hoofdaccent op detaillering ontwerp en specialistische advisering.
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Zoals ook blijkt uit de uitgangspunten in hoofdstuk 2 maakt de werkgroep geen onderscheid tussen zeewaterbouw en overige specialismen of
tussen off-shore en overige waterbouw. Belangrijkste reden daarvoor is
dat de know-how benodigd voor bijvoorbeeld het slufterplan of een industrie-eiland, grotendeels ook benodigd is voor bijvoorbeeld het Markerwaard-project. In de nota "Civiel-technische off-shore-taken van de
Rijkswaterstaat" worden voor een aantal categorieën mogelijke Rijkswaterstaatstaken beschreven op het gebied van de off-shore (lit.5).
Deze worden behandeld in bijlage 4.
Voor de kwalitatieve en kwantitatieve inschatting van de benodigde deskundigheden heeft de werkgroep drie uiteenlopende projecten geanalyseerd en de ervaringen uit het verleden meegenomen. Projecten uit het
verleden die nader in beschouwing zijn genomen zijn:
- aanleg van Schelde - Rijnverbinding;
- verbreding van het Amsterdam - Rijnkanaal;
- verbreding van het kanaal Terneuzen - Gent;
- aanleg Brouwersdam.
De drie nogal verschillende projecten waarvoor in het algemeen een
schatting is gemaakt betreffen de realisatie van:
1. Een scheepvaartkanaal (Kanaal door Zuid-Beveland).
2. Een kustwaterbouwproject (plan Waterman).
3. Een inpoldering (Markerwaard).
De werkgroep meent dat, op basis van de analyse van deze drie projecten, in het algemeen conclusies kunnen worden getrokken over deskundigheden en mankracht, z i j het dat er per project accentverschillen z i j n .
Exclusief materiaaltechnologie en randvoorwaarden z i j n de volgende
waterbouwkundige deskundigheden noodzakelijk (ontwerp en uitvoering):
- mechanica (bijv. korrelstabiliteit;
- bodembescherming en filterconstructies;
- oeverbekledingen;
-

GVnr.2427

funderingsconstructies;
zandsuppleties en zandsluitingen;
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werkbaarheidsanalyses;
uitvoeringsrisico-analyses;

- onderwater-inspectie;
- survey en gegevensverwerking;
- havenontwerp;
- ontwerp- en uitvoeringsmethoden;
- materieelkennis;
- baggeren en groot grondverzet.
Naast deskundigheid op bovengenoemde vakgebieden kan nog in het algemeen worden genoemd:
- kennis en ervaring om een goede probleemstelling te formuleren,
de adviseurs te begrijpen en voldoende response te geven en om te
gaan met de uitgebrachte adviezen;
- kennis en ervaring om in overleg met de adviseurs alle randvoorwaarden te bepalen waarop het ontwerp moet worden berekend;
- kennis en ervaring om te ontwerpen vanuit een zodanige visie dat het
ontwerp voldoende flexibiliteit bezit om later aan gewijzigde omstandigheden te kunnen worden aangepast.
De taken op het gebied van Bedrijfseconomische Zaken die rechtstreeks
met de projecten zijn verbonden en tot de rubriek Ontwerp en Uitvoering
worden gerekend, hebben betrekking op de volgende deelterreinen
(Ut. 6):
1. Kostprijs
2. Planning
3. Contractvormen en aanbestedingen.
Ad 1
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-

Opstellen van ramingen en voeren van onderhandelingen.
Nacalculatie en kostennormering.

-

Kostenbewaking (beschikbare budgetten).

-

Bedrijfseconomische studies (o.a. investering- en afschrijvingsfilosofieën).

-

Documenteren en verzamelen van basisgegevens.

-

Bezettingsgraden aannemersmaterieel.
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Ad 2
- Opstellen van projectplannen en periodieke voortgangsrapportages.
- Opstellen van werkplanningen afhankelijk van uitvoeringsmethode.
Ad 3
- Opstellen van bestekken en overeenkomsten en beoordelen daarvan.
- Juridische éénduidigheid en toepassen van uniforme besteksbepalingen
en voorschriften.
- Voeren van bestekscomptabiliteit met name waar regie-overeenkomsten
van belang zijn.
- Beoordelen van inschrijvingen en advisering over gunningen.
-

Voortgangsbewaking.

De werkgroep onderscheidt nog twee andere belangrijke deelgebieden, te
weten de financiering en financiële plannen en interne zaken. Deze
taakgebieden behoren in de lijnorganisatie van de betrokken regionale
directie te worden uitgevoerd en zijn indirect met de projecten verbonden; zij worden derhalve hier buiten beschouwing gelaten.
Voor een kwantitatieve inschatting van de personeelsbehoefte en -opbouw
is de werkgroep langs twee verschillende wegen te werk gegaan:
1. Schatting voor fictief project X met een bouwtijd van 10 jaar en
kosten van 1 miljard (zie bijlage 5 ) .
2. Schatting voor de projecten Markerwaard en Kanaal door Zuid-Beveland
(zie bijlage 6 ) .
Ad 1 en 2
Uit bijlage 5 blijkt dat het projectmanagement en de natte groep in
totaliteit ca. 35 medewerkers omvat (excl. BEZ, beton en staal, randvoorwaarden en materiaaltechnologie). Totaal zijn ca. 100 medewerkers
nodig (maximum tijdens piekjaren). Uit bijlage 6 kan worden afgeleid
dat de omvang van de groep "projectmanagement" en nat ontwerp en uitvoering varieert tussen de ca. 30 en 90 medewerkers (in de piekjaren).
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In onderstaande tabel 2 is een gedeeltelijke samenvatting van de
bijlagen 5 en 6 weergegeven. De werkgroep beschouwt de getallen in
tabel 2 als een goede illustratie; per project is een gedetailleerde
personeelsplanning noodzakelijk.
Tabel 2. Personeelsbehoefte voor grootschalige waterbouwkundige
projecten.
(aantal medewerkers in piekjaren, excl. materiaaltechnologie en randvoorwaarden).

Project X
(1 miljard)

GVnr. 2427

Waterman
(2 miljard)

Markerwaard
(1,2 miljard)

- projectmanagement
- ontwerp (nat)
- uitvoering (nat)

4
18
10

4
9
16

- ontwerp en uitvoering (beton

p.m.

p.m.

en staal)
- BEZ

32

14

25 a 40

TOTAAL:

64

43

94 a 124

4
65 a 80
p.m.
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Technisch-wetenschappelijke ondersteuning
Randvoorwaarden voor ontwerp en uitvoering van waterbouwkundige projecten komen uit een veelheid van disciplines. Randvoorwaarden voor de
planvorming (zoals milieu, veiligheid, scheepvaart, planologie) zijn
buiten beschouwing gelaten. De werkgroep onderscheidttechnisch-wetenschappelijke ondersteuning op de volgende gebieden:
1. Grondmechanica (incl. funderingstechniek, stabiliteit, bekledingen
en onderwateroevers, ophogingen, bodemberekening en grondwaterstromingen).
2. Hydraulica d.w.z. golven, waterstanden en stroomsnelheden.
3. (Kust)morfologie en geologie.
Uit de tabel van par. 3.2 kan geconstateerd worden dat bij uitvoering
van die projecten de technisch-wetenschappelijke ondersteuning (excl.
beton- en staalconstructies) zich vooral concentreert op:
-

waterkeringen;
kanalen;

- kustuitbreidingen.
Dit zal met name een belangrijke inzet vragen op de bovengenoemde gebieden Grondmechanica, Hydraulica en Kustmorfologie. Het gaat hier om
projectgericht onderzoek en advies zoals samengevat in par. 5.1 en in
( l i t . 7).

3.4

GVnr.2427

Materiaaltechnologie
De technisch-wetenschappelijke ondersteuning op het gebied van de bij
de waterbouwkundige projecten gebruikte materialen kan in het algemeen
worden onderverdeeld in (lit. 8 ) :
-

inzicht in beschikbaarheid en kwaliteit (wingebieden);
studie en onderzoek naar eigenschappen en gedrag van materiaal;
ontwikkeling van controle-apparatuur en -methoden;
opstellen van richtlijnen, eisen en voorschriften;
advisering aan de diensten;
kwaliteitszorg;

-

kennisoverdracht.
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De werkgroep meerit dat aan bovengenoemde taken op het gebied van materiaaltechnologie bij Rijkswaterstaat een blijvende of zelfs toenemende
behoefte bestaat (bijv. duurzaamheidsaspecten). De uitvoering van deze
taken moet gericht zijn op de optimalisering van toepassing van huidige
materialen, waardebepaling bij reconstructie en onderhoud en verantwoorde toepassing van alternatieve materialen (richtlijnen, eisen en
voorschriften). Het gaat hier om de volgende waterbouwmaterialen:
- granulaire materialen;
- bitumineuze materialen;
- staal;
- beton;
- kunststoffen (-weefsels).
Aspecten zoals verkrijgbaarheid, productie en verwerking, (variatie en
beïnvloeding van) eigenschappen en gedrag, toepassingsmogelijkheden,
keuringsprocedures, besteksbepalingen en adviezen op het gebied van
materiaaltechnologie hebben betrekking op bodem, oever- en dijkbekledingen en damconstructies.

3.5.

Nieuwe taken en relatie met TRWS-project
Milieuhygiëne
Er is overleg gaande tussen Rijkswaterstaat en het Directoraat-Generaal
Milieuhygiëne van het ministerie VROM. Onderwerp van dit overleg is de
mogelijke inschakeling van Rijkswaterstaat bij de bodemsanering in
Nederland. In het kader van deze nota gaat het uiteraard primair over
taken waarvoor deskundigheid benodigd is die thans en in de toekomst
ook voor de uitvoering van de waterbouwkundige projecten moet worden
ingezet. Uit een discussienota (lit. 9) en een besprekingsverslag
(lit. 10) concludeert de werkgroep het volgende:
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- de ondersteuning van Rijkswaterstaat zal zich voorshands richten op
een regionale projectmatige aanpak van de uitvoering van bodemsaneringen (het gaat om management, directievoering, onderhandelen,
grondaankoop, begeleiding, inschakeling particuliere bureaus, financiën, kostprijs, enz.);
- de ondersteuning van Rijkswaterstaat zal zich beperken tot taken die
niet door het bedrijfsleven kunnen worden verricht;
- een inventarisatie wordt gemaakt ten aanzien van welke aspekten ondersteuning van Rijkswaterstaat en met haar gelieerde instituten gewenst en mogelijk is;
-

in de provincie Gelderland zal vermoedelijk een proefproject worden
gestart waarin Rijkswaterstaat daadwerkelijke ondersteuning zal
leveren.
De werkgroep concludeert dat op het gebied van de milieuhygiëne
voorshands geen groot takenpakket ligt en vooral een zwaar accent
valt op studie en onderzoek.

Energie
Onderscheid kan worden gemaakt in de volgende gebieden (lit.11):
1. Energievoorziening voor Rijkswaterstaatsobjecten.
2. Energieopwekking (in het algemeen).
3. Energieopslag (in het algemeen).
In bijlage 7 zijn voor deze drie gebieden taken beschreven. Resumerend
concludeert de werkgroep dat:
- Rijkswaterstaat actief de in bijlage 7 beschreven taken moet oppakken en de aanwezige kennis en kunde zichtbaar en herkenbaar moet
maken;
-

in de eerstkomende jaren het accent op hoogwaardig studie en onderzoek en (incidenteel) op projectmanagement zal liggen;

- met name op het gebied van alternatieve (kust) localisaties van
energiespaarbekkens voorstudies inzake ontwerp en uitvoering moeten
worden uitgevoerd (Noordzee, IJsselmeer). Deze studies liggen in het
verlengde van dezelfde taken zoals die voor de andere in par. 3.2
genoemde waterbouwkundige projecten moeten worden uitgevoerd (waterbouw, beton, staal enz.);
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- Rijkswaterstaat inzake energiespaarbekkens actief meedoet in alle
fasen vanaf de eerste inventarisatie, via voorbereiding, feasibility, ontwerp en uitvoering. Gestreefd dient te worden naar een
voortrekkende rol van Rijkswaterstaat m.b.t. het civieltechnische
ontwerp en de uitvoering van energiespaarbekkens.
Onderzocht moet worden of dit laatste ook gerealiseerd kan worden
t.a.v. de ondergrondse opslagsystemen;
- Rijkswaterstaat een belangrijke inbreng kan leveren op de gebieden
milieukunde en planologie, maar dat deze verder buiten beschouwing
zijn gebleven;
-

Rijkswaterstaat inzake de energieopwekking, gezien het huidige beleid van EZ, een beperkte ondersteunende en adviserende rol kan spelen met incidenteel uitlenen van een bepaalde deskundigheid (o.a.
projectmanagement).

Resumerend: ook op het gebied van de energie geen groot takenpakket en
het accent vooral op studie en onderzoek.
Buitenland
Bevordering van overdracht en export van know-how is het beleid van
Verkeer en Waterstaat zoals o.a. staat vermeld in de Rijksbegroting
1983 (lit. 4 en 12). Dit beleid is gericht op ondersteuning van de
primair verantwoordelijken:
1. Buitenlandse Zaken op het gebied van de ontwikkelingssamenwerking.
2. Economische Zaken op het gebied van de exportbevordering.
Bij Verkeer en Waterstaat zijn voor dit terrein twee bureaus ingesteld:
1. Op departementaal niveau: Coördinatie Bureau Internationale Relaties en Samenwerking (COBIRS).
2. Op Rijkswaterstaatsniveau: afdeling Buitenland.
Een heldere en complete omschrijving van de taken van Rijkswaterstaat
in het buitenland heeft de werkgroep niet aangetroffen. Wel OR-stukken
over de instelling van een afdeling Buitenland binnen Rijkswaterstaat
(lit. 13).
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Deze stukken zijn sterk formeel-procedureel gericht en geven meer een
aanduiding van een "voorwaardescheppend" beleid. Hetzelfde geldt voor
het "Hoofddirectieplan" voor de komende 3 a 5 jaar.
Voor zover er taken zijn beschreven zijn deze in zeer algemene bewoordingen aangeduid. Genoemde stukken benadrukken een actieve opstelling
van Rijkswaterstaat, zoals blijkt uit:
-

"het ontwikkelen van initiatieven moet daarbij niet worden geschuwd"
(0R-T6, blz. 3 ) ;

-

"Voorts is het denkbaar dat, als de RWS de nodige ervaring heeft opgedaan, in het buitenland een marktverkenning wordt uitgevoerd die
kan bijdragen aan een duidelijker plaatsbepaling van de RWS"
(0R-T6, blz. 3 ) .

Uit de genoemde stukken kunnen onder meer de volgende taken voor RWS
worden afgeleid:
1. Ondersteuning bij voorbereiding, ontwerp en uitvoering van waterbouwkundige projecten (in 1982 o.a. baggerwerken voor havens, bevaarbaar maken van rivieren en grote werken aan of in de zee).
2. Technisch-wetenschappelijke ondersteuning bij voorbereiding, ontwerp
en uitvoering van waterbouwkundige projecten.
3. Ondersteuning aan het bedrijfsleven bij formulering en werving van
projecten en deelname aan marktverkennende missies (government-to
government-overeenkomsten).
4. Deelname als docenten bij internationale civieltechnische cursussen.
De benodigde deskundigheden voor taken op het gebied van de milieuhygiëne, energie en buitenland liggen in het verlengde van die voor de
taken van de overige taakgebieden zoals omschreven in par 3.2 t/m 3.4.
TRWS-groep 5 (verbreding en verdieping)
Belangrijke bron van informatie voor mogelijke verbreding en verdieping
van taken van Rijkswaterstaat die verband houden met waterbouwkundige
projecten en kennis en kunde is de eindnota van projectgroep 5 van het
TRWS-project (lit. 14).
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Verdieping van kennis lijkt volgens dit rapport veelbelovend op de
terreinen:
- meer aandacht voor studie en planvorming voor mogelijke toekomstige
werken;
- vergroting inspanning voor energiebesparingsstudie en voor
energie-opwekkings- en -opslagtechnieken;
- grotere activiteit t.a.v. onderhoud Rijkswaterstaatsobjecten.
Verbreding van taken wordt door de TRWS-projectgroep haalbaar geacht
inzake:
- steunverlening voor off-shore-activiteiten bijv. voor vergunningen
en berging van afvalstoffen;
- verrichten van bouwactiviteiten voor bijv. N.S., lagere overheden en
op de vrije markt (buitenland);
- beschikbaar stellen technische kennis aan andere ministeries,
lagere overheden en bedrijfsleven;
- technische advisering bij bodemsanering en storten verontreinigde
baggerspecie.
Uit de beschrijving van de taken in hoofdstuk 3 moge blijken dat de
werkgroep bovengenoemde bevindingen van de TRWS-projectgroep 5 ondersteunt en heeft verwerkt in de omschrijving van de taken.
Off-shore-nota
In de zgn. "Off-shore-nota" worden ook indicaties gegeven voor verbreding en verdieping van de Rijkswaterstaatstaken (lit. 5 ) .
De werkgroep stemt in met de conclusies uit deze nota, behalve inzake
de taakgebieden Energie, Kustverdediging en Berging afvalstoffen. In
tegenstelling tot de off-shore-nota meent de werkgroep dat op deze drie
taakgebieden van een matige toename van de inzet van Rijkswaterstaat in
de komende 5 a 10 jaar kan worden gesproken. De conclusies luiden dan:
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Gelijk blijvende inzet van Rijkswaterstaat
1. Infrastructuur scheepvaart.
2. Winning delfstoffen.

!laii£eJ'£eJ1^0jlzltJ'lnJ^lJJis^aieI.siai.t
1. Kustverdediging.
2. Energie.
3. Berging baggerspecie.
4. Winning bodemmaterialen.
5. Landaanwinning.
6. Buitenland.
7. Berging afvalstoffen.
Jtejn29_of £een_ij2ze_t_v^n_R2JJ<^s]*at^ej2s^aat
1. Telecommunicatie over zee.
2. Industrie-eilanden en terminals.
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4.

AANWEZIGE DESKUNDIGHEDEN EN STERKTEN EN ZWAKTEN

4.1

Aanwezige deskundigheden

21

De werkgroep heeft in deze fase van haar werk nog geen gedetailleerd en
systematisch overzicht van de aanwezige deskundigheden kunnen geven, zo
dit al mogelijk is. Bij alle directies zijn personeelsplannen in voorbereiding. Vermoedelijk kunnen ook uit die plannen geen gegevens worden
gedestilleerd die voor het onderhavige doel bruikbaar zijn. Omschrijving van aanwezige deskundigheden voor de taakgebieden zoals omschreven
in hfst. 3 zou een herhaling wezen. De werkgroep volstaat met de kwalitatieve conclusie dat op de genoemde taakgebieden deskundigheid binnen Rijkswaterstaat aanwezig is.
Anders ligt dat met de kwantificering; die is noodzakelijk voor de
verdere besluitvorming binnen de Operatie Drieluik. In tabel 3 staat de
huidige inzet op de taakgebieden aangegeven (in manjaren), voor de taak
Waterbouw alleen de huidige inzet van de Deltadienst. Vervolgens is in
tabel 4 de huidige inzet van de Deltadienst op het taakgebied waterbouw
aangegeven, naast die van de regionale directies (afd. Nieuwe Werken).
4.2

Globale sterkte- en zwakteanalyse
In eerste instantie heeft de werkgroep de directieplannen bekeken. Deze
plannen geven echter een onvolledig en onduidelijk beeld van de sterke
en zwakke punten op het taakgebied waterbouw in de directies.
Daarom zijn de natte afdelingen Nieuwe Werken van een aantal directies
benaderd; vooralsnog is dit beperkt gebleven tot vier directies, omdat
toen bleek dat ongeveer steeds hetzelfde beeld werd geschetst.
In het algemeen kunnen de volgende conclusies worden geformuleerd:
- de regionale directies zijn van mening dat zij de gewenste en noodzakelijk geachte waterbouwprojecten kunnen voorbereiden en uitvoeren, zij het soms met een kleine uitbreiding. Enkele directies maken
melding van onvoldoende kostenbewustzijn in de ontwerpsfeer;
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Tabel 3. Huidige inzet RWS-medewerkers in manjaren, per 1 januari 1983 2 )

Totaal
- Waterbouw 1)
- Algemeen (o.a. bouwmanagement)
- Ontwerp

- Uitvoeren

ca. 165

- Kostprijs
- Planning
- Overeenkomsten
-

Projectgericht onderzoek (WT)
- Algemeen
- Grondmechanica
- Hydraulica
-

ca.20 a 25

(Kust)morfologie

-

Materiaaltechnologie (W.B.D.) 3)

ca. 5

-

Nieuwe taken (totale RWS)
- Milieuhygiëne

ca. 5 a 10

-

Energie

-

Buitenland

Totaal

ca. 200

1) Alleen Deltadienst, Hoofdafdeling Waterbouwkundige Werken.
Excl. ca. 85 medewerkers Financiën, Voorlichting, Administratie, en
Interne Zaken
2) Excl. een uitbesteding bij de Hoofdafdeling WW van ca. 160-170
medewerkers.
3) Alleen ingezet bij de Stormvloedkering.
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Aanwezige c a p a c i t e i t afdeling Nieuwe Werken b i j reg. d i r e c t i e s
( i n manjaren) Bron: formatie-bezettingsstaten.

H

M

L

19
20
27
16
7
4
12
1
5
41
4
34
14
22
0

13
7
12
16
5
2
12
1
1
34
16
13
14
0

-

Limburg

-

Zeeland

-

Noord-Holland

-

Utrecht

-

Overijssel

-

Drenthe

-

Friesland

-

Groningen

-

Noordzee

-

Zuiderzeewerken

2
3
4
5
1
1
3
1
4
6

-

Gelderland

-

-

Noord-Brabant

-

Bovenrivieren

-

Benedenrivieren

-

Zuid-Holland

13
1
6
0

-

Totaal

50

226

146

Deltadienst 1)

55

110

35

-

(WWO, WWW, WWB)

1) Technische medewerkers (exclusief a d m i n i s t r a t i e , personeel en voorl i c h t i n g , t o t a a l ca. 85 medewerkers).
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enkele regionale directies doen in toenemende mate ten behoeve van
waterbouwkundige ontwerpen een beroep op medewerkers van de
Deltadienst (oeverbekledingen, kustsuppleties);
een bijzondere zorg bij enkele regionale directies is het op peil
houden van de bestaande kennis voor toekomstige bouwtaken;
bij de beslissing vóór inpoldering van de Markerwaard komt de directie Zuiderzeewerken ca. 80 a 120 medewerkers tekort, met name in de
jaren 1987 en later, als deze beslissing tenminste eind 1983 wordt
genomen (directieplan 1982);
ten behoeve van de waterbouw is er geen centraal punt of een gestructureerde overlegprocedure inzake materiaaltechnologie. Bij verschillende organisaties is deskundigheid aanwezig (lit. 8 ) ;
inzake de adviseringen op het gebied van het ontwerp van waterkeringen bestaan thans geen overzichtelijke en sluitende regelingen.
Doordat de advisering ongestructureerd is, vindt met name over constructieve en materiaaltechnologische aspecten deze advisering via
persoonlijke contacten plaats. Door deze versnippering ontstaat een
groot gevaar voor verlies aan contact tussen onderzoek en praktijk
en voor leemten in vakkennis (lit. 15);
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5.

WATERBOUW BINNEN DE RIJKSWATERSTAAT

5.1.

Waterbouw als deskundigheid
Voor grootschalige waterbouwkundige projecten is deskundigheid nodig
welke groter moet zijn naarmate omvang en complexiteit toenemen en
leiden tot specialismen. De discussie over wat nu wel en wat niet als
een specialisme is te beschouwen is echter (zie WESPEC) een tijdrovende
en heilloze weg om te gaan, mede omdat harde criteria ontbreken en belangen een sterke invloed op de besluitvorming uitoefenen.
Specialisme blijkt geen vast gegeven te zijn, maar is afhankelijk van:
- de behoefte in een bepaalde periode en de continuïteit daarvan;
- de verspreiding van de deskundigheid;
- de beschikbaarheid van de deskundigheid;
- de mate waarin centralisatie of decentralisatie in de mode is.
Dat waterbouw algemeen als een hoogwaardige deskundigheid wordt beschouwd blijkt uit:
- opleidingen: afzonderlijke studierichtingen op MTS; HTS- en THniveau in Nederland;
- organisatie van Nederlandse bedrijven: alle middelgrote en grote
ingenieursbureaus en aannemers hebben afzonderlijke hoofdafdelingen/divisies waterbouw of beton- en waterbouw of baggerwerken/havenwerken;
- organisaties van de waterbouw in andere ontwikkelde landen aan overheidszijde (b.v. Frankrijk, Duitsland, U.S.A.).
Dat deze vraag binnen RWS niet als vanzelfsprekend positief wordt beantwoord komt ons inziens om de volgende redenen:
1. Een groot deel van de Rijkswaterstaatsleiding heeft een civieltechnische opleiding genoten, ofschoon dit verhoudingsgewijs afneemt
(in 1972 waren ca. 95% van de academici civieltechnici, in 1982 ca.
50%; op HBO-niveau zijn deze percentages in 1972 ca. 95% en in 1982
ca. 3 5 % ) .
2. Tot ca. 10 jaar geleden hebben de meeste "natte" directies regelmatig grootschalige waterbouwkundige projecten (havenprojecten Umuiden, Scheveningen, Hoek van Holland, Rijnkanalisatie, Z.Z.W., Deltawerken) in voorbereiding en uitvoering gehad, waardoor de opgedane
ervaring in stand werd gehouden.
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Tot 5 a 10 jaren geleden kon van een groeiende markt in de waterbouw
worden gesproken. Bij elk nieuw grootschalig project werden nieuwe
lijn- en projectorganisaties opgezet. In een groeimarkt is dat een
goede aanpak.
Bij een inkrimpende markt wordt het als vrijwel onmogelijk ervaren de
opgedane ervaring te behouden zonder deze te bundelen te handhaven
c.q. te verdiepen en als RWS goed te zijn uitgerust om toekomstige
projecten te kunnen ontwerpen en uitvoeren (zie brief H.I.D. Bov. d.d.
12-5-1982) (lit. 16).
In het onderstaande is een indeling van de natte waterbouw naar typen
toepassingsgebieden gegeven (een indeling naar disciplines/kennisgebieden is gegeven in bijlage 8 ) .
1. Totaal ontwerp
- Kennis van de randvoorwaarden voor ontwerp en uitvoering van waterbouwkundige constructies, zoals waterstanden, stroom, golven,
golfklimaat, ijs, zandtransport.
- Verwerken van randvoorwaarden tot belastingen op probabilistische
of deterministische wijze.
- Kennis van gedrag en sterkte van waterbouwkundige constructies en
onderdelen.
- risico-analyse.
2. Havendammen en dammen in rivierarmen
-

dwarsprofielen
materieelkennis (producties, toleranties, werkbaarheid etc.)
grondverbeteringstechnieken.
verdichtingstechnieken, diepte- en plaatverdichting
sluitgaten : vormgeving, bouwfasen, bodembescherming
sluitingsmethoden : plotseling, geleidelijk horizontaal en/of vert i c a a l , zandsluitingen
- ontgrondingen, zettingen en zettingsvloeiingen

- zinkwerken
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filterconstructie
steen- en blokkendammen
bekledingen
survey-methoden

3. Dijken - zeedijken - r i v i e r d i j k e n - meerdijken
-

lengteprofiel
dwarsprofiel
vooroever
teenconstructies
taludhellingen
taludbekledingen
belastingen
stabiliteit

- sterkteberekeningen.
4. Duinen en stranden
- duinvorming
-

erosieproblematiek
vooroeversuppleties
strandsuppleties
duinverzwaring
strandhoofden

- verziltingsproblemen
- evenwichtsprofielen
5. Rivieren en kanalen
- dijken
- oever- en bodemverdediging
- kribben en strekdammen
- kanalisering
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zout/zoet-problematiek
waterbeweging in vaarwegen
grondwaterbeweging achter oeverconstructies
s t a b i l i t e i t oevers
bekleding: * dichte constructie
* open constructie
* filters

Op grond van het voorgaande concludeert de werkgroep dat, mede ten gevolge van ontwerp en uitvoering van de Oosterscheldewerken, de waterbouwkunde zich in de afgelopen decennia heeft ontwikkeld van een
ambachtelijke discipline tot een verzameling van hoogwaardige kennisgebieden die in de komende jaren voor de in deze nota aangegeven grootschalige projecten van groot belang z i j n .
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Organisatie van de waterbouw binnen de RWS
De Bilderberg I-besluiten omvatten onder meer (lit. 17):
- versterking van de regionale diensten ter bevestiging van de eigen
positie;
De Bilderberg Il-besluiten omvatten onder meer (lit. 18):
- hoogwaardige ontwerpkernen bij de bouwdirecties met de mogelijkheid
van een ruime inschakeling van beheersdiensten, onder meer ten behoeve van het toezicht;
- bij de beheersdiensten mogen geen gespecialiseerde kernen op het gebied van de bouwdirecties ontstaan;
- terwille van de handhaving en continuïteit van de directie Sluizen
en Stuwen als hoogwaardige ontwerpkern moeten ook kleinere ontwerpen
als stopwerk worden uitgevoerd;
- technisch-wetenschappelijk advieswerk onderbrengen bij de technisch-wetenschappelijke diensten.
Uit de BiIderbergbesluiten kan derhalve worden afgeleid dat het
hoogwaardige specialisme (zowel ten aanzien van de bouw als van advies)
dient te worden ondergebracht bij de bouwdiensten c.q.
techn'isch-wetenschappelijke diensten (TWD).
De bouwdiensten voeren zelf werken uit, de TWD'en hebben een meer toeleverend (adviserend) karakter.
Tussen de specialistische diensten en de "normale" regionale directies
ligt de taakverdeling - behoudens enkele schoonheidsfoutjes (meetwerk,
onderhoud) vrij duidelijk. Naast de "normale" regionale (beheers)directies zijn er echter ook beheersdirecties die niet zozeer zijn gericht
op een regio (provincie) maar meer op (een) object(en). Dit zijn de
rivierendirecties en de directie Noordzee.
Deze directies hebben door de aard van het te beheren object
(rivier/zee) een meer specialistisch karakter dan de "normale" regionale directie. Bij hantering van de Bilderbergbesluiten dient aldus rekening te worden gehouden met het bestaan van een "hoogwaardig" specialisme en een specialisme voornamelijk in de natte sector gebonden aan
en ten behoeve van beheerde objecten (rivier/zee).
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Naast de Bilderbergcriteria verdienen echter ook pragmatische criteria
de aandacht.
De randvoorwaarden welke nodig zijn om de waterbouwkundige deskundigheid binnen RWS zo optimaal mogelijk te handhaven zijn:
- voldoende continuïteit in werk op het vereiste niveau;
- ruimte voor verwerving en bijhouden van de noodzakelijke kennis en
kunde (capaciteit, opleiding, financiën, enz.);
- ruimte voor op peil houden van ervaring bij concrete projecten;
- geen weerstand in de organisatie tegen inschakeling van de deskundigheid;
- duidelijkheid over het moment waarop en bij welke taken c.q. projecten inschakeling van de deskundigheid vereist is;
- concentratie van de kennis en kunde (geen versnippering);
- geen verlies van contacten met de "markt";
- koppeling met bouwresearch.
De projectgerichte waterbouwtaken kunnen worden onderverdeeld in:
1. Voorbereiding (voorontwerp) en ontwerp (in de projectleiding en
B.E.Z.-ondersteuning t/m besteksfase).
2. Toezicht op en/of begeleiding van de uitvoering.
3. Projectgericht onderzoek en randvoorwaarden.
Voor een optimale toepassing en ontwikkeling van (vooral de hoogontwikkelde) deskundigheden/specialismen op het gebied van de waterbouw is
het wenselijk dat bovengenoemde taken binnen dezelfde organisatie-éénheid kunnen worden opgevat. Verderop in dit hoofdstuk wordt daarop
nader ingegaan.
Volgens de werkgroep zijn er naast de Bilderberg II-bes luiten nog een
aantal bijkomende overwegingen die pleiten voor een landelijk werkende
waterbouwkundige eenheid binnen RWS:
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* Handhaving know-how en specialisme
Handhaving van de bestaande know-how zoals nu o.a. is/wordt opgebouwd bij de projectorganisatie Oosterschelde op het gebied van ontwerp en uitvoering kan alleen maar gerealiseerd worden wanneer bundeling van deze kennis en kunde verzekerd blijft.
* Continuïteit in het werkpakket
De huidige inkrimpende markt laat zien dat de komende 5 a 10 jaar
waarschijnlijk enkele grootschalige projecten zullen worden ontworpen en uitgevoerd. Van een aantal andere zijn de voorontwerpen gereed, doch moet het definitieve ontwerp en het bestek nog worden
afgemaakt resp. geschreven. Continuïteit wordt alleen verkregen
indien dezelfde groep deskundigen bij deze werken wordt betrokken.
* Overdracht en export van know-how
Bij een centrale waterbouwkundige eenheid kan er nationaal en internationaal één aanspreekbaar punt bij RWS zijn waar de know-how aanwezig is en als zodanig ook erkend wordt. Dit geeft een stuk duidelijkheid vanuit de voor buitenstaanders ingewikkelde Rijkswaterstaatsorganisatie naar buiten. Hiermede worden gunstiger voorwaarden
geschapen voor een actieve aanpak van de buitenlandse markt.
* Innovaties en nieuwe ontwikkelingen
Een centrale waterbouwkundige eenheid is een goed uitgangspunt voor
het oppakken van nieuwe taken. Actief kunnen inspelen, inzicht in de
binnen- en buitenlandse markt en de mogelijkheid om daadwerkelijk
nieuwe taken op te pakken, is daarvoor een voorwaarde. De kwaliteit
moet daarvoor worden gereserveerd evenals kwaliteit op stafniveau.
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* Landelijke uitwisseling kennis en kunde
Centralisatie van de waterbouwkundige kennis maakt het mogelijk dat de
nieuwste inzichten in werkmethode enz. vertaald kunnen worden in richtlijnen en adviezen aan regionale directies. Op het gebied van Kostprijs
is het dan mogelijk om door nacalculaties van in den lande uitgevoerde
werken een beter inzicht in de capaciteiten en producties van materieel
en de prijzen van werkonderdelen onder diverse werkomstandigheden te
verkrijgen.
* Optimalisatie van ontwerp en uitvoering (kwaliteitzorg)
Optimalisatie van ontwerp en uitvoering is mogelijk, ook op landelijke
schaal, wanneer uitwisseling van kennis en ervaring structureel in de
organisatie z i t "ingebakken" en niet aan het toeval wordt overgelaten.
* Opdrachtgeversfunctie
Door handhaving van de bestaande know-how en landelijke uitwisseling
van kennis en ervaring ( i n c l . Kostprijs) kan RWS in het algemeen een
gelijkwaardige contractpartner zijn van de aannemer.
Hetzelfde geldt ten aanzien van de relatie tussen RWS en de onderzoeksinstituten. Centralisatie van projectgericht onderzoek biedt de mogel i j k h e i d tot een kostenbewuste, kritische opstelling t . o . v . de i n s t i tuten. Tevens kunnen nieuwe ontwikkelingen, die in binnen- en buitenland nodig z i j n voor bepaalde projecten, geconcentreerd en in goede
samenspraak worden geëntameerd en uitgewerkt. Een gezamenlijk toegepast
projectgericht onderzoeksprogramma kan worden opgesteld.
* Personeelsbehoefte nieuwbouw RWS

Een directe koppeling tussen ontwerp en uitvoering geeft een grotere
efficiency en derhalve een minder grote personeelsbehoefte. Decentralisatie veroorzaakt een grotere behoefte aan personeel.

GVnr.2427

rijkswaterstaat
project
operatie drieluik

33

* Continuïteit OosterscheTelewerken
De ervaring bij andere werken heeft geleerd dat bij het ontbreken van
een duidelijk en uitdagend perspectief ook bij de Oosterscheldewerken
een vroegtijdig verloop zal optreden, hetgeen ongunstig is voor de
voortgang, rapportage en evaluatie van het project.
Bij waterbouwkundige projecten en vooral grootschalige is een belangrijke taak de onderzoekscoördinatie en het (doen) uitvoeren van onderzoek ter bepaling van de randvoorwaarden voor het (voor)ontwerp en uitvoering van de constructies. Dit zgn. projectgericht onderzoek wordt
veelal d.m.v. modelproeven door hoogwaardige onderzoeksinstituten uitgevoerd (WL, LGM). De onderzoekscoördinatie en vertaling van de onderzoeksresultaten in het ontwerp en uitvoering is een Rijkswaterstaatstaak.
Daarnaast wordt algemeen gericht onderzoek onderscheiden.
Bij algemeen onderzoek wordt gedacht aan meer continu verlopende activiteiten als evaluatie ontwikkeling Nederlandse kust (sedimenttransport, duinafslag e.d.) en de Bouwresearch.
Het projectgericht onderzoek heeft niet alleen betrekking op "randvoorwaarden" maar gaat verder. De inbreng is er op gericht om een actieve
rol als ontwerper, en voorbereider uitvoering te vervullen vanuit een
zo breed mogelijke ervaring als waterloopkundige onderzoeker. Dit onderzoek maakt deel uit van het ontwerpproces ("bouwen met water en
grond").
Bij grote waterbouwkundige projecten, die ook een zekere mate van complexiteit en/of nieuwheidsgraad bezitten, is een koppeling van ontwerp,
uitvoering en "projectgericht onderzoek" een noodzakelijke voorwaarde
binnen een project. De werkgroep kiest daarbij voor een kleine kern van
breed georiënteerde onderzoekers die in een aparte afdeling van de waterbouwkundige hoofdafdeling wordt ondergebracht. De werkgroep sluit
hierbij aan bij mogelijkheid 1. zoals aangegeven in de brief van de
directies Bruggen en Sluizen en Stuwen (zie bijlage 9 ) . Dit betekent
dat zowel ontwerp en uitvoering als project-onderzoek en advies in één
hoofdafdeling worden ondergebracht.
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Voordelen zijn :
- Directe koppeling tussen projectgericht onderzoek en ontwerp-uitvoering binnen één lijnorganisatie;
- Inspanning ontwikkelingswerk binnen WaWa beter te waarborgen.
Nadelen zijn :
- Kans op versnippering bestaande deskundigheid ;
- Kans op minder flexibele inzet onderzoek-potentieel t.b.v. projecten
enerzijds en algemeen onderzoek anderszijds.
Naast de hiervoor beschreven organisatie van de waterbouwtaken (grootschalige projecten) spelen volgens de werkgroep nog de volgende overwegingen een rol:
- in de komende 2 a 4 jaar zijn de Oosterscheldewerken nog in volle
uitvoering. Over ca. 2 jaar zal bij de Deltadienst, hoofdafdeling
Waterbouwkundige Werken, substantiële capaciteit vrijkomen op het
gebied van ontwerp en uitvoering. Een gefaseerde groei naar de uiteindelijk gekozen oplossing lijkt gewenst;
- het is niet uitgesloten dat ten gevolge van het afnemend personeelsbestand (o.a. 1 a 2% operatie), beperkte financiën en prioriteitenstelling de natte afdelingen Nieuwe Werken van de regionale directies worden afgebouwd of door personeelsmutaties in de komende 3 a 5
jaar onvoldoende (kwalitatief en kwantitatief) geëquipeerd raken;
-

zoals omschreven in par. 5.1. is acceptatie van de regionale directies, bij keuze voor een centrale eenheid, voor inschakeling van het
specialisme Waterbouw bijzonder belangrijk;
- de regionale directies behouden de taak van opdrachtgever en zijn
dus verantwoordelijk voor het overal 1-management van het project.
Voor het voorbereiden, ontwerpen bouwmanagement, uitvoeren en de
studies en onderzoeken van de enkele projecten schakelen zij de centrale eenheid in, zoals ook nu gebeurt met Sluizen en Stuwen en
Bruggen.
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Samenvattend zal de taak van de centrale eenheid, waarschijnlijk op
hoofdafdelingsniveau, bestaan uit:
- voorbereiding, ontwerp, bouwcoördinatie, uitvoering, projectgericht
onderzoek leveren van enkele waterbouwkundige projecten:
- plan Waterman;
- Slufterplan;
- kustverdediging (koppen Schouwen en Goeree)
Deze taken eventueel op verzoek van de regionale directies ook voor
andere projecten uitvoeren;
- advisering aan reg. directies (desgevraagd) inzake ontwerp en uitvoering van waterbouwkundige projecten (zie projecten in bijlage 3 ) ;
- bundelen en toegankelijk maken en houden van kennis op het gebied
van waterbouwkundige werken;
- adviseren in het buitenland;
- kostprijs van pre-adviezen voor onderdelen van projecten planstudies;
- adviseren aan andere overheidsdiensten en derden;
- nieuwe taken zoals milieuhygiëne en energie.
In tabel 5 is een eerste schatting gegeven van de benodigde inzet op de
verschillende taakgeieden. Deze moet in fase 2 nader worden uitgewerkt.
Tabel 5 : Benodigde inzet in manjaren

(excl. Oosterscheldewerken)
Benodigd

Waterbouw 1)
- Algemeen
- Ontwerp
- Uitvoering
- BEZ-ondersteunig
Projectgericht onderzoek en advies
Materi aaltechnologie
Nieuwe taken

3
10
20
5
5
1
5

Totaal

50 a 75

a
a
a
a

5
20
25
10

a 3
a 10

1) Volgens off-shore-nota, blz. 19 is voor de categorieën Algemeen,
Ontwerp en Uitvoering ca. 30 manjaren nodig.
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Analyse varianten waterbouwkundige eenheid
Bij onderbrenging van een waterbouwkundige groep dienen volgens de
werkgroep, naast de uitgangspunten van Hoofdstuk 2, de cover-nota en de
projectbeschrijving, nog de volgende uitgangspunten worden gehanteerd :
- waterbouw omvat een aantal hoogwaardige deskundigheden op verschillende niveaus die specialisme kunnen worden genoemd;
- aan specialismen is primair behoefte voor realisering van complexe
en/of multidisciplinaire grootschalige projecten of ter ondersteuning van anderen bij de uitvoering van dergelijke projecten ;
- wil de waterbouwkunde optimaal toegepast en ontwikkeld kunnen worden
dan dienen ontwerp, uitvoering en projectgericht onderzoek en advies
binnen dezelfde organisatie-eenheid aanwezig te zijn.
Gezien bovengenoemde uitgangspunten en het beschrevene in par. 5.1 en
5.2 meent de werkgroep dat er twee mogelijkheden tot centrale onderbrenging van de waterbouwkunde binnen de RWS moeten worden geanalyseerd:
- bij directie Sluizen en Stuwen (S en S ) ;
- bij directie Noordzee (DNZ).
De Wegbouwkundige Dienst wordt niet verder in deze beschouwing betrokken gezien het als derde genoemde uitgangspunt : ontwerp en uitvoering
in één eenheid. Onderbrenging bij de WBD zou immers betekenen dat
slechts het ontwerp en de materiaaltechnologische aspecten van de waterbouw tezamen kunnen worden ondergebracht. Uitvoering zou elders
plaats moeten vinden. Bovendien zou naar de mening van de werkgroep een
(beperkte) evaluatie dienen plaats te vinden inzake het functioneren
van de dependance Apeldoorn, zowel binnen de WBD als binnen de Rijkswaterstaat, alvorens onderbrengen van de Waterbouw bij de WBD verder
overwogen wordt.
De werkgroep attendeert erop dat onderbrenging bij Sluizen en Stuwen
niet behoeft uit te sluiten dat de directie Noordzee versterking krijgt
op waterbouwkundig gebied (incl. BEZ-ondersteuning) teneinde haar taken
als beheersdirectie op een goede wijze uit te oefenen. De werkgroep
gaat hierna uit van deze versterking, die in de volgende fase verder
moet worden uitgewerkt.
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In het navolgende worden de relatieve voor- en nadelen beschreven die
onderbrenging van de Waterbouw bij S&S of DNZ opleveren.
De navolgende aspecten zijn hierbij van belang:
a. - omvang werkpakket;
b.
c.
d.
e.

-

initiëring nieuwe taken;
localisatie thans te verwachten projecten;
handhaving kennis;
overdracht van kennis binnen RWS;

f.
g.
h.
i.
j.
k.
1.
m.
n.
o.
p.
q.

-

export van kennis;
behoefte van 'ontvangende' directies;
duidelijkheid naar buiten RWS;
kwalitatieve verbetering huidig product;
flexibiliteit bij afnemend werkpakket;
eerdere samenwerkingsverbanden;
huisvesting, verplaatsingen;
cultuur;
inpassing in bestaande organisatiestructuur;
continuïteit Oosterschelde-werken;
personele aspecten;
hulpmiddelen.

a. Omvang werkpakket

In eerste aanleg is de r e a l i t e i t van het werkpakket (zie tabel van
paragraaf 3.2.) hier bepalend. Dit geldt voor beide directies.
b. I n i t i ë r i n g nieuwe taken
DNZ zal makkelijker nieuwe waterbouwkundige taken kunnen initiëren
vanuit haar beheersdirectie z i j n , althans voor het eigen beheersgebied. S&S is meer afhankelijk van de vraag van andere regionale directies en is minder betrokken b i j de eerste planvorming.
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Voor het initiëren van taken buiten de discipline waterbouwkunde
lijken beide diensten evenwaardig, aangezien dit meer initiatieven
van de dienst zelf zijn, dan dat er een relatie is met de positie
binnen de RWS.
S&S heeft het voordeel dat er een relatie met de 'droge' waterbouw
kan worden gelegd.
c. Localisatie te verwachten werkpakket
Tabel 1 uit paragraaf 3.2 laat zien dat behoudens de Markerwaard op kortere termijn - de grootschalige projecten in de kustzone
liggen. Hoe de ontwikkelingen op lange termijn zijn is thans
moeilijk te voorzien.
DNZ zou uit dien hoofde de voorkeur verdienen. Anderzijds blijkt dat
in de praktijk 'ontwerpen op afstand' goed mogelijk is (zie pijlerontwerp S&S). Korte communicatielijnen tussen ontwerp en uitvoering
zijn echter te prefereren. Met name voor de zeewaterbouw is kennis
van de zee (zoals in verschillende vormen bij DNZ aanwezig) een niet
te verwaarlozen aspect.
d. Handhaving kennis
Dit aspect staat of valt met de aanwezigheid van een werkpakket.
Gezien de aard en het karakter van de beschouwde directies lijkt
handhaving van kennis eerder gewaarborgd bij S&S. Bij DNZ kan de
neiging bestaan andere prioriteiten te stellen gezien het bredere
takenpakket van een beheersdirectie.
e. Overdracht kennis binnen de RWS
De acceptatie, van met name de regionale directies, zal makkelijker
zijn vanuit S&S dan vanuit DNZ. DNZ is als beheersdirectie in zekere
zin concurrent, S&S is vanuit haar (beperkte) taakopdracht minder
bedreigend en daarom beter acceptabel.
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f . Export van kennis
DNZ heeft door haar werkgebied vele internationale contacten, die
echter sterk discipline (b.v. milieu) gericht zijn. S&S heeft meer
contacten met het bedrijfsleven, instituten e.d. Export (het verkopen) van kennis heeft echter ook een public-relation aspect.
Hierin lijkt de DNZ een plus te hebben.
Ten aanzien van het kennispakket kan S&S bij onderbrenging van de
waterbouw een zowel 'droog' als 'nat' pakket aanbieden. Het 'natte'
DNZ wordt breder, b.v. waterbouw + baggeren.
g. Behoefte van 'ontvangende' dienst
Vanuit haar huidige functie is de behoefte tot taakverbreding bij
S&S gekoppeld aan het onderbrengen van een concreet takenpakket.
DNZ ziet in haar huidige taakvervulling nog een aantal 'witte'
plekken. Voor met name de planvorming en vanuit het semi-specialistisch karakter van de dienst is de behoefte aan uitbouw van de
waterbouwkundige discipline expliciet.
h. Duidelijkheid naar buiten RWS
S&S is van oudsher de directie die zich (landelijk) in of aan het
water beweegt. Aangezien een minder ingewijde het verschil tussen
'droge' en 'natte' waterbouw niet zo zal aanspreken lijkt, voor de
duidelijkheid naar buiten, een concentratie van alles wat met de
bouw in, op of nabij het water te maken heeft te prefereren. Naar
buiten in de betekenis van aannemers, instituten en burgers.
i. Kwalitatieve verbetering huidig product
In de ondersteunende/adviserende sfeer zou S&S een 'breder' en kwalitatief beter product kunnen aanbieden, door de onderlinge beinvloeding van de deskundigheden ( 1 + 1 = 3 ) . De afweging en keuze
tussen b.v. beton, zand, asfalt vindt binnen één eenheid plaats.
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Een optimale communicatie tussen de disciplines is hiertoe wel een
voorwaarde.
Bij DNZ zal de verbetering meer intern zijn gericht (zie ook e.).
Geografisch gezien is de communicatie met district Kust & Zee voor
DNZ echter een pré.
j. Flexibiliteit bij afnemend werkpakket
De flexibiliteit houdt nauw verband met het gestelde onder b. S&S
heeft (thans) primair een bouwtaak. Bij afnemen van deze taak zijn
er weinig alternatieven. DNZ als beheersdirectie heeft meer mogelijkheden tot alternatieven. Handhaving van het kennispakket (zie
d.) wordt dan secundair.
k. Eerdere samenwerkingsverbanden
Bij samengaan van organisaties is de kennis van eikaars cultuur en
werkwijze en bestaande persoonlijke contacten een belangrijk facet.
In het Oosterscheldeproject bestaat binnen de projectorganisaties
reeds een nauwe samenwerking tussen de hoofdafdeling WW van de DD en
de dir. S&S. Samenwerking tussen DD en DNZ is tot heden meer
incidenteel.
1. Huisvesting, verplaatsingen
Om een zo goed mogelijke benutting van een integratie met de waterbouwkundige discipline te verkrijgen verdient een centrale huisvesting de voorkeur. Voor S&S is dit Utrecht, voor DNZ Rijswijk.
Huisvestingsmogelijkheden zijn voor beide directies evenwaardig
(derden zouden moeten vertrekken). Inzake verplaatsingen van personeel lijkt Rijswijk iets gunstiger te liggen dan Utrecht.
m. Cultuur
Hier speelt het 'verschil' tussen een beheersdirectie en een bouwdirectie, de laatste is gezien haar doelgerichtheid, meestal minder
bureaucratisch ingesteld.
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De zee-ervaring van DNZ, die de betrekkelijkheid van het menselijk
handelen duidelijk manifesteert, is hier wellicht een evenwaardige
tegenpool.
n. Inpassing in bestaande organisaties
In de huidige situatie l i j k t de onderbrenging, in organisatorischtechnische z i n , van een waterbouwkundige eenheid b i j S&S de minste
problemen op te leveren. Een eenheid van ca. 50-75 man kan in principe als hoofdafdeling in de bestaande organisatie worden opgenomen. Bij DNZ zal meer aanpassing nodig z i j n om een al te onevenwichtige organisatie te voorkomen. Deze aanpassing lag reeds in het
voornemen maar is uitgesteld tot de resultaten van de operatie Drieluik bekend z i j n .
De - niet direct waterbouwkundige disciplines - zoals planning,
k o s t p r i j s , bestekken, financiën, administratie, AIV, z i j n b i j S&S
redelijk ontwikkeld. Bij toevoeging van een vijfde hoofdafdeling is
een r e l a t i e f geringe behoefte aan versterking van vorengenoemde disciplines aanwezig. De behoefte van DNZ is omvangrijker gezien de
thans bestaande achterstand.
o. Continuïteit Oosterscheldewerken
De ervaring b i j andere werken heeft geleerd dat een duidelijk perspectief een vroegtijdig verloop, ook b i j de Oosterscheldewerken kan
voorkomen. Keuze voor S&S s l u i t goed aan op de bestaande samenwerking tussen DD en S&S in de projectorganisaties Stormvloedkering en
Compartimenteringswerken.
B i j eerdere overgang geldt voor zowel DNZ als S&S dat harde afspraken inzake de p r i o r i t e i t e n worden gemaakt. Evaluatie l i j k t b i j S&S
beter verzekerd (zie BOR 3763; 12-5-1982)(lit. 19).
p. Personele aspecten
De personele aspecten hangen nauw samen met het gestelde in voorgaande punten. Als aspecten worden onderkend :
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- wederzijdse acceptatie:
De 'bouwcultuur' en werkwijze van S&S en de waterbouwgroep komen
redelijk overeen, waarbij eerdere samenwerking in projectverband
een positieve invloed kan uitoefenen.
Anderzijds kan vooral bij afnemend werkpakket van S&S de overkomst
bedreigend zijn. DNZ zal in dit geval beter liggen.
- vooruitzichten op langere termijn :
Dit is sterk afhankelijk van de ontwikkeling van het takenpakket,
zowel het bestaande als het te initiëren (zie hiertoe voorgaande
punten).
- inpassingen qua rang, status, e.d.
Overigens kan dit aspect pas concreet worden gemaakt indien bekend
is wie uiteindelijk de waterbouwgroep gaan bemannen.
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Conclusies en aanbevelingen
M£emeen
1. Rijkswaterstaat zal zich op alle niveaus marktgerichter moeten opstellen. Dit betekent een toekomstgerichte aanpak met actief inspelen op ontwikkelingen, aanpakken van nieuwe taken zoals energieproblematiek, berging van afval, enz. Slagvaardigheid mag niet belemmerd worden door onderlinge competenties.

2.

3.

4.

5.
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Conform de nota "Harmonisatie Noordzeebeleid" dient Rijkswaterstaat
actieve ondersteuning te verlenen bij het zogenaamde "Slufterplan"
en het plan "Waterman".
Voorbereiding, ontwerp, uitvoering en evaluatie van grootschalige
waterbouwkundige projecten, worden het meest gediend met een
integrale aanpak onder een adequaat management, waarbij het multidisciplinaire karakter tot uitdrukking kan worden gebracht. Gestreefd moet worden naar optimalisatie van het ontwerp en verhoging
van de efficiency.
Gestreefd dient te worden naar uitwisseling van kennis, kunde en ervaring op het gebied van de waterbouw. Dubbel werk en herhaling van
fouten moet worden voorkomen. Nieuwe geaccepteerde inzichten, werkmethoden en -constructies moeten sneller worden toegepast. Tevens
moet de nacalculatie van in den lande uitgevoerde grootschalige
werken plaatsvinden en op gerichte wijze worden benut.
Een betere samenwerking tussen Rijkswaterstaat, bedrijfsleven en
onderzoeksinstituten op het gebied van de waterbouw dient te worden
nagestreefd. Innovaties op het gebied van de waterbouw dienen te
worden gestimuleerd (lit. 20).
Rijkswaterstaat dient zich actief op te stellen met betrekking tot
de inzet in het buitenland. Deze inzet dient in samenwerking met het
bedrijfsleven te worden gerealiseerd. Het beleid van Rijkswaterstaat
dient er op gericht te zijn, zowel nationaal als internationaal, het
aanzien op het gebied van de waterbouw van de Nederlandse Overheid
en het bedrijfsleven te handhaven en zo mogelijk te verhogen.
Structurele randvoorwaarden voor een succesvolle inzet van Rijkswaterstaat in het buitenland moeten worden ingevuld (personele opvangregeling enz).
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Taken_ eji jte^k£njJi£heden
6. In de komende 10 jaar b l i j f t er een beperkt takenpakket op het gebied van grootschalige waterbouwkundige projecten waarvoor in de
voorbereiding, ontwerp- en bouwmanagement uitvoering en projectger i c h t onderzoek en advies een zekere capaciteit van hoogwaardig
niveau vereist i s . De werkgroep denkt hierbij aan een capaciteit van
50 a 75 medewerkers.
7. Afgeleid van de onder 6 bedoelde waterbouwkundige projecten is er
een reeël takenpakket op het gebied van de materiaaltechnologie.
8. Een matige toename van de inzet van Rijkswaterstaat wordt verwacht
op
-

de taakgebieden.
energie;
berging baggerspecie;
kustverdediging;
winning bodemmaterialen;
landaanwinning;
buitenland;

- berging afvalstoffen.
9. De voor de in deze nota geschetste taken benodigde deskundigheden
z i j n binnen Rijkswaterstaat aanwezig. Verschuivingen zullen nodig
z i j n , waarbij nieuwe ontwikkelingen een brede bekendheid en daarmee
toepassing behoren te krijgen.
Or^amjsatj£ e_n_perjsonejel
10.
De werkgroep meent dat één centrale hoofdafdeling van r e l a t i e f
beperkte omvang (50 a 75 medewerkers) de in deze nota geschetste
"Waterbouwtaken" het beste kan uitvoeren. Deze taken hebben betrekking op voorbereiding, uitvoering, ontwerp, projectgericht
onderzoek en advies, advisering, nieuwe taken en het buitenland.
Deze conclusie is in overeenstemming met die uit de zgn.
"Off-shore-nota" ( l i t . 5 ) .
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11.

In de komende 2 a 5 jaar moet worden toegegroeid naar een hoofdafdeling waarbij de voorbereiding, ontwerp, uitvoering en projectgericht onderzoek en advies t.a.v. grootschalige waterbouwkundige projecten is ondergebracht, alsmede capaciteit voor het
bouwmanagement. Per project bezien of het dagelijks toezicht op
de uitvoering of een deel daarvan door de regionale directie kan
worden verzorgd. Projectleiding bij de uitvoering van grootschalige projecten koppelen aan projectleiding voorbereiding.
Terwille van de continuïteit van de hoofdafdeling verdienen
enkele kleine projecten als stopwerk aanbeveling.

12.

De regionale directies behouden c.q. krijgen de opdrachtgeverstaak van het integrale project.
Voor de organisatorische inpassing van de centrale eenheid zijn
twee varianten nader geanalyseerd: inpassing bij de directie
Noordzee of bij de directie Sluizen en Stuwen. Onderbrenging bij
Sluizen en Stuwen ziet de werkgroep gecombineerd met versterking
van de directie Noordzee op waterbouwgebied (incl. BEZ-ondersteuning). Inpassing bij de directie Noordzee betekent daarentegen géén versterking van Sluizen en Stuwen. Derhalve wordt in
beide gevallen de beoogde versterking van de directie Noordzee
gerealiseerd (ca. 15 a 20 medewerkers).

13.

GVnr.2427
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14.

In de volgende fase zal het organisatorische samenwerkingsverband
van de hoofdafdeling nader moeten worden uitgewerkt. Het gaat
daarbij vooral om medewerkers van de hoofdafdeling Waterbouwkundige Werken en de hoofdafdeling Waterloopkunde van de Deltadienst, maar ook medewerkers van diverse regionale afdelingen
Nieuwe Werken.

15.

Voor de in deze nota geschetste "Waterbouwtaken" is een hoofdafdeling van 50 a 75 medewerkers benodigd. Thans werken op deze
taakgebieden ruim 200 RWS -medewerkers (tabel 3 ) . De werkgroep
signaleert een afbouwprobleem: het gaat hierbij om een afbouw van
ca. 125 bestandsplaatsen. Daarnaast is nog een capaciteit van
ca. 70-80 medewerkers aanwezig op het gebied van administratie,
financiën, voorlichting, enz.
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jte£lj£Uv£rnrmg
16.
De werkgroep is van mening dat een gefaseerde besluitvorming de voorkeur verdient. Op basis van onderhavige nota is het volgens de werkgroep goed mogelijk om begin april 1983 een beslissing te nemen of één
centrale eenheid, op hoofdafdelingsniveau, gewenst is die de in deze
nota geschetste taken zal moeten uitvoeren en bij welke directie.
Vervolgens zal een organisatie-, personeels- en middelenplan kunnen
worden opgesteld.
17.

De werkgroep heeft in tabel 1 par. 3.2. het ontwerp en de uitvoering
van de waterkeringen als een belangrijke taak op het gebied van de
natte waterbouw opgenomen.
De werkgroep meent dat een nader onderzoek is vereist naar de plaats en
toekomst van het C.O.W. binnen de Rijkswaterstaat, mede in relatie tot:

18.

- de in deze nota voorgestelde centrale waterbouwkundige groep;
- de afdeling Waterbouwmaterialen van de W.B.D.
De taken op het gebied van de materiaaltechnologie zijn geïnventariseerd en gekwantificeerd, uiteraard in relatie tot grootschalige waterbouwkundige projecten (1 a 3 man).
De werkgroep gaat voorshands uit van de aanwezigheid van een dergelijk
specialisme bij de WBD. Een goed overleg en samenwerking tussen de WBD
en de centrale waterbouwkundige hoofdafdeling is noodzakelijk.
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Bijlage 1

Samenstelling van de werkgroep Waterbouw
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i r . J.C.F. Hendriks
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Bijlage 2

Methodologische aanpak werkgroep Waterbouw
1. Inventarisatie
RWS-taken en
projecten

2. Inventarisatie
benodigde deskundigheden

V
5. Uitgangspunten

-$>

6. Organisatorische anafa fa lyse

3.

Inventarisatie
aanwezige deskundigheden

4.

Sterkte-zwakte
analyse

GVnr 2427

50

,-------.---

-----~~~-----------------

-~---~~~~---------------
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Bijlage 3

Taakgebied

Projekt

Periode

1. Scheepvaartwegen

- Kanaal Emmen - Almelo

1982-1992
en later

min. 160

- Oranjes lui zen

1986-1992

160

- Vaargeul, pilot-plan en
aanleg voorhaven IJmuiden

1986-1988
en later

Kosten (mln)
(incl.kustwerken)

min. 48
(113 RWS)

- Vaargeul naar
1982-1985
Rotterdam (incl. vaarroute 1985-1990
zuidelijke Noordzee).
doorlopend

130
75
14/ jaar

- Kanaal door Zuid-Beveland

1982-1992

625

- Overnachtingshavens (o.a.
Haaften)

1983-1992

29

- Rivier de Waal

1983-1992
en later

183
99

- Rivier de IJssel

1989-1992
en later

14

- Zuid Willemsvaart

1983-1992 en later

- Wi 1helminakanaa1

1983-1991

- Midden-limburgse kanalen

1983-1992 en later

- Rivier de Maas en
Ju 1i anakanaa 1

1983-1992
en 1ater

Karakteristiek,
Verruiming vaarweg
Uitbreiding
Verdieping vaargeul
(max. 130.000 dwt)
Aan leg haven afhanke 1ijk
van bedrijfsleven
Verdieping vaargeul tot 72 voet
Verdieping vaargeul tot 75 voet
Onderhoud
Verruiming vaarweg.
(duwvaart)

Verbeteringen
vaarweg
Verbetering vaarweg.

50

611
1,8
198
ca. 7
280

Verruiming vaarweg en
en omleggingen
Aan leg kanaaltak naar
de Amer en verruiming vaarweg.
Verruiming vaarweg
Parallelroute
(duwvaart)
....
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C\I

c

>

~
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Taakgebied
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Projekt

Periode

- Maas-Waa1-kanaal

1983-1988

~

+ol

'e

- .'0

Kosten (m 1n)
(incl.kustwerken)

Karakteri st i ek
Verruiming vaarweg

18

CD

C)

1ä

e

a.

a.
0

p.m.

- Baalhoekkanaal

CD ..
. - CD

2.

Waterkeringen

~

Deltadijken in heel Neder- 1983-1992
land (kust- en rivierdijken) en later

- Kaden Marken
Kustverdediging langs
Neder 1andse kust

3.

Polders

4.

Oeververbindingen

5.

Off-shore

385
470 à 570

1983-1988

18

1985-1988
en 1ater

mi n. 14

Aan leg vaarweg.
Dijkverzwaringen (Rijk)
Dijkverzwaringen (subsidie).
Na 1992 ca. 300 mln.
Versterking zuid- en west
kade en aanleg noordkade
Koppen Schouwen en
Goeree. Kustsuppleties,
vooroevers (o.a. koppen
van ei 1anden) •

- Plan Waterman

1983-1993

1500

Kustuitbreiding ZuidHo lland. Start uitvoering niet vóór 1987.
Thans geen middelen.

- Markerwaard

1983-1988

1250

Beslissing omstreeks eind
1983.

- Ei 1anden in randmeren

1983-1991

p.m.

CRM betaalt voor 100%

- Westerschelde-oeververbinding

1983-1989

800

Eilanden, enz.
- Hergebruik bijzonder materieel Oostwerken

1984-1986
1985-1995

2,5

restwaarde
100 à 200

Brug, tunnel, eiland en
aansluitende wegen
Studie naar averijvoorziening.

_._._.

rtl
lil

16
CU
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~
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Projekt

Periode

- Peelbevloeiing

1986-1987
1991 en later

"3
'i:
'a

J -~ -!•

U)
~

-

6.

Waterhuishouding

ë"&
G. 0

~

Energie

Karakteri st iek

4
74

Wateraanvoer via Lozen
Gemalen Pankeel, Linne, Nederweert en Noordervaart

- Afleiding zout uitslagwater 1984-1988
Wieringermeer

19

Terugdringen zoutgehalte
IJsselmeer

- Grevelingen zout of zoet

p.m.

Bij zoete Grevelingen:
20 à 30 mln.

- Doorlaatsluis Veerse Gatdam 1987-1991
7.

Kosten (mln)
(incl.kustwerken)

- Waterkrachtcentrales in de
Maas

45

1986-1995

140 à 220

1983-1984
1985-1987

1,5
87 à 143

doorlopend

30 à 40/jr

PLEM-taak (6 à 8 centrales)
Kosten betreffende civiele
gedeelte (beton + nat)

- Plan Lievense
8.

-

Berging specie en
slib en baggeren

- Slufterp 1an

- Tijdelijke slufter

1984-1986

8

- Stationair slibzuigsysteem
systeem (buitenhaven
IJmu iden).

1985-1986

25

- Baggerwerk Waterweg en
Nieuwe Maas

doorlopend

40/jaar

- Slibberging zeeleiding

1985-1986

15

Voorbereiding
Uitvoering (kosten afh.
van var i ant ) •
Baggeren en transport
Tijdelijke voorziening
tot Slufter gereed is

.....
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c
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CD
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CD
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9.

Oos-werken (exc l.
KZB)

- Stormvloedkering
t/m 1986
- Comp. werken
t/m 1987/1988
- Bestorting ontgrondings- 1987-1993
kuilen

Kosten (m ln)
(incl.kustwerken)
ca. 5000
ca. 1200
15

Karakteri st i ek
Kosten betreffende
hele bouwperiode
Ontgrondingskuilen
weerszijden SVK

~

....N

...
N
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Bijlage 5

Personeelsbehoefte en -opbouw van waterbouwkundig project x (bouwtijd
10 jaar, kosten 1 miljard)
Het benodigde personeel voor een waterbouwkundige project is afhankel i j k van de manier van aanpak en is niet constant hetzelfde gedurende
de gehele bouwperiode. Voor het bepalen van het benodigde personeel
z i j n de volgende uitgangspunten gehanteerd:
-

rekenen met normale dagdiensten;
met een te ver doorgevoerde specialisatie wordt niet gerekend;

-

het toezicht op de uitvoering dient meer steekproefsgewijs te verlopen dan tot dusver geschiedt;
stel de bouwtijd op 10 jaar en de kosten op f 1 m i l j a r d ;
het betreffende werk is een "Waterstaatswerk" waarop de nutswet niet
van toepassing i s ;

-

een standaardontwerpgroep bestaat u i t : 1 tha I , 1 tha, 2 ta 1,2
opz. B;
een standaarduitvoeringsgroep bestaat u i t : 1 tha I/tha, 2 ta I , 1
opz. B (adm).

Het realisatieproces kent de volgende fasen die elkaar deels overlappen

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1 0 |
- voorstudie
- defintief plan maken
- grondaankoop, onteigening,
toepassing wettelijke
verordeningen
- bestekken + aanbestedingen
- uitvoering

GVnr.2427
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De fasen grondaankoop, bestekken maken en uitvoering lopen gedeeltelijk
gelijktijdig en zijn derhalve maatstaf voor het maximale
personeelsbestand.
Benodigd personeel

151/152 149/150 130/148 103/115

82/93

57/71 45 45

(als vaste kern)
Algemeen:
leiding
toegevoegd
beg.onderzoek
Stafgroepen:
kostprijs

1
1

1

1

planning
personeel
secretariaat
bestuurlijke zaken
administratie
grondaankoop
Nat:
algemeen
1 ontw.gr
1 ontw.gr
1 uitv.gr
1 uitv.gr
1 alg.gr
Beton:
algemeen

1
1
1

1

1
1

2
1

2
2

2
2

2
2

2
2

1
1
1

2
2
2

1
1

2

2
1

1
1

1 ontw.gr
1 uitv.gr

2

Staal:
algemeen
1 ontw.gr
1 uitv.gr

1
1
1
2

6

10

6

1

2
2
1

4

9

18

Totaal = 91 afgerond 100
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151/152

i—v

149/150

hoofd

iafd. hoofden

130/149

103/115

82/ 93

i

57/ 71

.

Ê S S . projectleiders

medewerkers 1

'45

<45

L

-oven ge msoewerkers
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Bijlage 4
Civiel-technische off-shore taken van de Rijkswaterstaat: beschouwing
door werkgroep Waterbouw van de "Off-shore-nota".

-

-

baggeren van toeleidingsgeulen: zie projecten l i j s t in tabel 1 van
par. 3 . 2 . ;
havendammen ter instandhouding van zeescheepvaartgeulen: geen concrete projecten b i j de werkgroep bekend. Is in principe wél een
Rijkswaterstaatstaak op het gebied van de waterbouw;
averijvoorzieningen : zie projectenlijst tabel van par. 3.2.

Jllaterjc^erjn^eji
- waterkeringen langs de kust: zie projectenlijst tabel 1 van par.
3.2.

-

technische ondersteuning voor kabeltracé's en bouw van straalverbindingstorens: geen concrete projecten b i j de werkgroep bekend. Is
in principe wél een Rijkswaterstaatstaak.

-

energievoorziening, enz. : zie hiervoor par. 3.5.

J*eJL9.1niL Jü a ü È. a £9£ r i.R e . c l e
- bergingsplaatsen/-localisaties: zie projectenlijst tabel 1 van par.
3.2.
^ i nnjn£ jte^f^toffe£
- technische ondersteuning boorplatforms; volgens werkgroep geen taak
voor Rijkswaterstaat;
- pijpleidingtracé's en kustkruisingen: technisch-wetenschappelijke
ondersteuning en advisering. Is in principe een taak van Rijkswaterstaat.
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Bijlage 4 (vervolg)
Itfimrin£ Jwtemmjt^rj_aje£
- alternatieve winlocalisaties, studie naar civiel-technische
aspecten ( s t a b i l i t e i t vooroever); is in principe qua localisaties
en technische eisen een taak van Rijkswaterstaat.
^a^foanwjj'HnjTig
-

uitbreiding Maasvlakte en kustuitbreiding: zie projecten l i j s t
tabel 1 .

_Ind^tH£-£i2a£den
-

industrie-eilanden (technische ondersteuning): b i j de werkgroep geen
concreet reëel project bekend.

jJuj_t£n£a£tjse_t£nnijTaJ_s
- terminals (technische ondersteuning): b i j de werkgroep geen konkreet
reëel projekt bekend.

-

technische ondersteuning: zie hiervoor par. 3.5.

Resumerend kunnen aan de projectenlijst (tabel 1) enkele taken worden
toegevoegd die in het algemeen moeten worden omschreven omdat thans b i j
de werkgroep op die gebieden geen concrete projecten bekend z i j n . Het
gaat om:
•
-

havendammen;

- kabel- en pijpleidingentracé's en straalverbindingstorens;
- winlocalisatie bodemmaterialen;
- industrie-eilanden en terminals.
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Bijlage 6

N o t i t i e : Inzet mankracht t . b . v . verbetering Kanaal door Zuid-Bevel and
In het overzicht (blz. 2) is opgenomen de inzet van mankracht t . b . v .
het Kanaal door Zuid-Beveland van de afdeling NXT van de directie Zeeland.
Niet opgenomen is de inzet van de afdelingen, zoals RFG, RFR en RFO
(grondzaken, bestuurs- en juridische zaken en regionale ontwikkeling)
van de directie Zeeland.
a. £r£jj!Ctm£njigemjeat

Coördinatie project met de directies Bruggen en Sluizen en Stuwen,
incl. coördinatie overleg met: RFG, RFR, RFO, N.S., LGM, WL etc.
b. £n_twer£
Betreft ontwerp natte werken, hierin zijn tevens begrepen tekenwerkzaamheden t.b.v. grondaankoop en t.b.v. onderzoeken LGM en WL.
Ontwerp staal- en betonwerken zijn hier niet vermeld, deze ontwerpwerkzaamheden worden verzorgd door directie Bruggen en Sluizen
en Stuwen.
c. U^voerij^g
Betreft toezicht uitvoering natte werken, alsmede toezicht b i j
sloopwerkzaamheden opstallen aangekochte gronden.
Toezicht uitvoering staal- en betonwerken is niet vermeld, deze
wordt verzorgd door directies Bruggen en Sluizen en Stuwen.
d. J5E_Z
B e t r e f t BEZ-werkzaamheden verzorgd door afdeling NXT (planning en

kostprijs).
De inzet van mankracht vanaf 1983 is een schatting, welke is opgezet
aan de hand van de vigerende planning, start uitvoering maart 1983.
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Totale inzet mankracht periode 1970

1993:
45,5
98,5
61,5
12,5

a. Projectmanagement
b. Ontwerp
c. Uitvoering
d . BEZ

manjaar
manjaar
manjaar
manjaar

Overzicht over de jaren van inzet mankracht NXT t . b . v .

verbetering

Kanaal door Zuid-Beveland.
Proj.man.
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Ontwerp

Uitvoering

BEZ

1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978

1
1
0,5
1
1
0,5
2
2
2

1
2
1
2
2
1
2
2
4

—

-

1979
1980
1981
1982

2

6
8
9
7

-

-

2,25
2,25

1
1
1

0,5

1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993

2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2
2
2

4,25

4,25

5
5
6
5
6
6
5
4
3
2

6
6
5
6
4
4
5
6
7
5

2

Opmerkingen
Eerste ontwerpen

Oosterschelde - SVK
Tracé-nota
Planvaststelling +
grondaankoop
Algemeen plan
Grondwerkbestek
Overleg kabels en
leid. Sl&St bestek

0,5
0,5
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Inzet mankracht t.b.v. project Markerwaard
Toelichting op de disciplines
I

Constructiekundigheid
Beton
Staal
Hout
Asfalt
Steen

II

Randvoorwaarden
Grondmechanica
Hydraulica
Metereologie
Oceanografie
Topografie
Geologie
Milieukunde
Planologie
Nautica
Materieel

III

Ondersteuning
Kostprijs
Planning
Bestekszaken
Financiën
Survey
Informatica

IV

Bouwtechniek
Kunstwerk
Waterbouw
Afsluiting
Baggerwerken

V

Werktuigbouwkundig, eletrotechnisch

VI

Beheer en Onderhoud
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disciplinè/jaren
categorie

I

A
B
C

II

A
B
C

III

IV

2

0- 15
5- 10

enz

10- 15 10- 15
10- 15 10- 15
10- 15 10- 15

enz

O- S
5- 10

O- S

O- S

3

4

6

5

5- 10
5- 10

C

O- S

5- 10 5- 10 5- 10 5- 10
5- 10 10- 15 10- 15 15- 20 enz
O- S 0- 5 5- 10 5- 10

A
B

O- S

5- 10 5- 10 5- 10 5- 10 5- 10
5- 10 15- 20 20- 25 25- 30 30- 35
5- 10 15- 20 15- 20 15- 20 20- 25

A
B

C

V

1

0

5- 10
5- 10

O-

A
B

S

O- S

0-

5

C

VI

A

B
C

0-

5

O-

S

0-

5

0O-

5
S

0O-

5
S

O- S
0- 10

8

7

9

10

11

12

13

5- 10
30- 35 enz
30- 35

O-

S

O- S
O- S
O- S
5- 10

O-

O- S
O0-

O- S
0- 10
5 10- 15

S

0- 5 O- S
5- 10 5- 10
S 15- 20 20- 25

enz

O- S O- S O- S 0- 5
10- 15 10- 15 10- 15 10- 15
20- 25 25- 30 25- 30 25- 35

Totaal A+B+C 55-120 60-125 85-150 95-170 110-185 115-190 130-210 145-235 165-255 170-260 175-265 175-265 180-270

enz
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Plan Waterman
Kenmerken: Verbreding van ca. 20 km kuststrook tussen Hoek van Holland
en Scheveningen met ca. 300 min m3 zand.
Uitvoeringsduur: 10 jaar
Kosten: Prijspeil 1982 f 2 miljard.
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Bijlage 7
Inventarisatie van RWS-taken op het gebied van Energie
Onderscheid kan worden gemaakt in de volgende gebieden:
1. Energievoorziening voor Rijkswaterstaatsobjecten.
2. Energieopwekking (in het algemeen).
3. Energieopslag (in het algemeen).
Ad 1
Taken zijn er op het gebied van studie en onderzoek naar energievoorziening voor:
- Kreekraksluizen (studie is gestart);
- Velsertunnel (studie is gestart);
- Haringvlietsluizen (studie nog niet gestart);
- Gemalen Zuiderzeewerken (studie nog niet gestart);
- Sluizencomplex IJmuiden (studie nog niet gestart).
De komende twee jaar zullen deze studies resulteren in een globaal
voorontwerp; afhankelijk van de besluitvorming daarna liggen er hier
taken op het gebied van het definitieve ontwerp, uitvoering en evaluatie. Het spreekt vanzelf dat de prijsvorming van de brandstoffen in
belangrijke mate de besluitvorming beïnvloedt: lagere brandstofprijzen
geven een hogere kosten - baten verhouding.
Ad 2
Op het gebied van de energieopwekking kunnen de volgende taken genoemd
worden:
- studie en onderzoek naar opwekken van energie uit o.a. de Maas. Beoordeling van studies van derden (bijv. gegeven beoordeling ECNstudies over opwekking van energie uit Rijn en IJssel);
- studie en onderzoek naar de mogelijkheid van getijdecentrale in
Nederland en adviezen hierover aan derden (bijv. gegeven advies ten
behoeve van Severn-project in Engeland);
- studie en onderzoek naar energieopwekking uit golven;
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Bijlage 7 (vervolg)
-

studie en onderzoek naar toepassing van grote windmolens (3-5 MW).
Beoordeling van studies en ontwerpen van derden (bijv. gegeven beoordeling van Zweedse en Amerikaanse ontwerpen), leveren van het
projectmanagement voor ontwerp en uitvoering van een proefmolen;

-

studie, onderzoek en advies voor het opstellen van randvoorwaarden
voor fundaties van windmolens;

-

studie en onderzoek naar "werkbaarheidssituaties" van windmolens;

-

advisering inzake demonstratie windenergiecentrale (zie ad 3 ) .

ad 3
Het regeringsbeleid i s erop gericht om (Regeringstandpunt Windenergie
en Opslag, Tweede Kamer, z i t t i n g 1981-1982, 17500, n r s . 1-2 Minister
van Economische Zaken. J.C. Terlouw):
-

de spoedige totstandkoming van een demonstratie-windenergiecentrale
t e bevorderen;

-

een groot aantal studies en onderzoeken op het gebied van energieopwekking en -opslag u i t t e voeren.

Volgens de huidige planning zal het demonstratiepark u i t e r l i j k eind
1985 operationeel moeten z i j n . Met de opslagsystemen l i g t dat anders;
eind 1986 vindt een d e f i n i t i e v e besluitvorming p l a a t s . Start van de
bouw (van b i j v . energiespaarbekken) begin 1989 en operationeel in l e
fase (800 MWe t u r b i n e ) i n 1996.
Voor Rijkswaterstaat liggen er de komende jaren taken op het gebied van
studie en onderzoek naar:
-

c i v i e l t e c h n i s c h e aspecten van alternatieve l o c a l i s a t i e s van spaarbekken ( o . a . ontwerp van waterkeringen);

-

kustmorfologische en waterloopkundige effecten van een bekken voor
de kust;

-

a l t e r n a t i e v e opslagsystemen (bovengrondse en ondergrondse pompaccumulatiecentrale en persluchtopslagsysteem).
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Bijlage 7 (vervolg)
Voor concretisering en daadwerkelijke invulling van bovengenoemde taken
is het van belang het huidige beleid terzake te onderkennen:
- Rijkswaterstaat verricht in principe niet op eigen initiatief taken
m.b.t. energievoorziening voor publieke doeleinden. Desgevraagd zal
ondersteuning geleverd worden;
- er mag geen concurrentie optreden met het bedrijfsleven
(ingenieursbureaus);
- er wordt naar gestreefd dat dir. Bruggen de coördinatie gaat
verzorgen van de onder ad 1 genoemde studies.
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Bijlage 8
Overzicht kennisgebieden waterbouw
In onderstaande tabel is een overzicht gegeven in welke kennisgebieden
de waterbouwkundige deskundigheid kan worden onderverdeeld (zowel
t.b.v. ontwerp als uitvoering).
Indeling naar discipline:
Discipline
Grondverzet
a. Sleephopperbedrijf

Toepassingen

Kennisgebieden

- onderhoud havens en
vaargeulen
- verdieping vaargeulen
- ophogingen

- specieberging
- slibberging
- werkmethoden
- materieelkeuze
- klapproces
- pijpstorten

Zandwinbedrijf

- opspuitingen in terreinen, - materieelkeuze
in relatie
dammen en dijken (kleingrondsoort en
schalige)
werkomstandig- zandsuppletie en landaanheden
winning (grootschalig)
- sedimenttrans- zandsluitingen
porten
- grindwinning
- zettingen
- stabiliteit
kades
- nauwkeurigheden
Oever- en bodembekledingen (onder water)

II
a.

zinkwerk

- havendammen
- afsluitdammen
- dijken aan diep water

- strandhoofden
- kribben
- stortebedden

GVnr.2427

- dimensionering,
stabiliteiten
o.i.v. golven,
stroom, grondwaterstroming,
overdrukken.
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Bijlage 8 (vervolg)
Discipline

Toepassingen

Kennisgebieden
- typen zinkwerk:
klassiek, zooistukken, vaste
ballaststukken,
verpakte filters
- werkmethoden en
materieelkennis
- kennis van
kunststoffen:
waterdoorlatendheids- en zanddichtheidseigenschappen.
- stroombeelden
rond constructies achter
stroomsluizen.

b.

Bestortingen

- idem als a.

- materiaalkeuze
(steenachtig of
blokken)
- kennis van wingebieden
- gradaties
- dichtheden
- filtereigenschappen
- stabiliteiten
- materieelkennis
- werkmethoden
- nauwkeurigheden
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Bijlage 8 (vervolg)
Discipline
III

Toepassingen

Kennisgebieden

Bekledingen (boven water en in tij-zone)
a. asfaltbekledingen

- typen: waterbouwasfaltbeton, mastiek, penetratie,
mortel, open steenasfalt, dichte
steenasfalt, zandasfalt.
- mengsel aspecten
- uitvoeringsmethoden

b. cement/beton-bekledingen

- doorlatendheid of
dichtheid
- dimensionering op
overdrukken en
golfaanval/oploop
- dimensionering op
overdrukken stroom
golfaanval
- typen: blokken,
zuilen, matten en
platen
- betontechnologie
- werkmethoden

c. kleibekledingen

- typen k l e i afhank e l i j k wingebied

d. onderlagen

- slibgehalten
- dichte of doorlatende in relatie
tot overdrukken
- fi lterconstructies

GVnr. 2427

Bijlage 9
minstede va^ verkeer en waterstaat
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De voorzitter van de stuurgroep
Project operatie drieluik
De heer ir. E.F..K. Boswinkel
Postbus 20906
2500 EX ' s-GRAVENHAGE

uw kenmerk

imecm.

uw, t'ie? van

ons kenmerk:

onder***?- Studie/adviesactiviteiten

10 februari

1983

1113/AZ

verzonden:
bijlagen.

Naar aanleiding van uw brief d.d. 11 januari 1983 no. Drie
L 83/8 en uw nadere mondelinge toelichting aan ir. W.
Stevelink, heeft -ter beantwoording van uw vraag- overleg
plaatsgevonden tussen de beide bouwdiensten. Aangezien
de visie van beide diensten eensluidend is, is het onderstaanue een gezamenlijke reactie.
Wellicht ten overvloede merk ik op dat onderstaande betrekking heeft op de natte waterbouwkunde aangezien de
constructieve waterbouwkunde reeds een onderdeel vormt
van het huidige werkenpakket van beide bouwdiensten.
Indien gedacht wordt aan een studie/adviesafdeling op waterbouwkundig gebied, zijn ons inziens daarvoor twee mogelijkheden :
1. Een studie/adviesafdeling op brede basis, die het volledige gebeid van de natte waterbouwkunde bestrijkt.
2. Een studie/adviesafdeling op smalle basis, die deskundig is op een beperkt aantal theoretische aspecten
van de natte waterbouw.
ad 1
De studie en adviesafdeling op brede basis kan ons inziens
haar deskundigheid alleen handhaven indien een voedingsbodem aanwezig is die bestaat uit een eigen ontwerp- en
bouwervaring. Dit betekent dat zowel het ontwerpen en uitvoeren van waterbouwkundige werken als de studie en adviesactiviteiten op dit gebied in één (hoofd)afdeling dienen te worden ondergebracht.
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2

In dit geval lijkt het onderbrengen van zo'n (hoofd)afdeling bij
één van de bouwdirecties een logische zaak. De taak van zo'n
(hoofd)afdeling zal dan tevens bestaan uit het adviseren van
hoofddirectie en regionale directies bij planstudies, beheer,
e.d.
ad 2
Indien ontwerp- en uitvoeringstaak niet wordt gecombineerd met
studie en adviesactiviteiten is ons inziens alleen ruimte voor
een beperkte studie en adviesafdeling. Het vak waterbouwkunde
brengt met zich mee dat zo'n studie en adviesafdeling - wil zij
deskundig zijn - zich zal moeten beperken tot enkele (detail)
aspecten, die meer in het theoretische vlak liggen. Te denken
valt daarbij aan o.a. grondmechanica (excl. funderingstechniek),
(vloeistof) mechanica, e.d.
Indien dit het geval is, is het onderbrengen van een dergelijke
afdeling bij één van de bouwdirecties niet logisch noch gewenst.
Te overwegen valt - indien aan een dergelijke afdeling behoefte
bestaat - deze onder te brengen bij één van de bestaande specialistische diensten. Overigens vragen wij ons af of dan geen
doublures ontstaan met bestaande instituten als L.G.M., W.L.
en T.N.O.
Namens de directie Bruggen en de directie Sluizen en Stuwen,

DE HOOFDINGENIEUR-DIRECTEUR,

