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Aanleiding 

De vervangingsopgave van een groot aantal sluizen met de grote verscheidenheid is voor RWS de 
aanleiding voor het innovatieproject MultiWaterWerk. De huidige configuratie van het 
vaarwegennet is in hoge mate bepaald door grote aantallen schutsluizen zoals die in de vorige eeuw, 
vooral rond de jaren dertig zijn gebouwd. Steeds meer van deze objecten zijn op korte termijn aan 
vervanging toe, wat leidt tot een toename van het huidige onderhoud. De huidige aanpak van dit 
onderhoud confronteert Rijkswaterstaat met een grote diversiteit aan oplossingen voor identieke 
problemen, hetgeen de beheersbaarheid van het onderhoud en de beschikbaarheid van de vaarweg 
niet ten goede komt. 

MultiWaterWerk heeft in eerste instantie gezocht naar kansen om de realisatie van de 
vervangingsopgave van de sluizen te optimaliseren door slim gebruik te maken van de repeterende 
onderdelen in deze opgave. Dit zou een verlaging van de initiële kosten kunnen opleveren met als 
neveneffect een betere voorspelbaarheid van onderhoud en beschikbaarheid. 

Plan van aanpak Rijkswaterstaat  
Rijkswaterstaat heeft voor MultiWaterWerk een plan van aanpak opgesteld. Er is bestuurlijk 
draagvlak, het budget voor de eerste fase is beschikbaar en de uitvraag voor de eerste producten is 
opgesteld.  De Taskforce Deltatechnologie (TFDT)  is gevraagd om een advies te geven. Het plan van 
aanpak MultiWaterWerk van Rijkswaterstaat is hiervoor het basisdocument.  
 
Mission statement TFDT  
De TFDT zorgt voor toegang tot de kennis en expertise van het bedrijfsleven  voor het project 
MultiWaterWerk.   De TFDT wil met haar inzet een bijdrage leveren aan het vertrouwen tussen 
Opdrachtgever en het  bedrijfsleven. De TFDT gaat een bijdrage leveren aan het beperken van de 
maatschappelijke kosten door in te zetten op een kosteneffectieve aanbestedingstrajecten, 
beperking van overhead, waardecreatie en innovaties.  De TFDT faciliteert hiermee in co-creatie.  

De beste vaarweg  
De Task Force Deltatechnologie adviseert Rijkswaterstaat om het Project MultiWaterWerk op één 
hoger strategisch niveau in te steken. De eerste vragen die dan moeten worden gesteld zijn: 

- Wat is de verwachting voor het gebruik van de verschillende Nederlandse vaarwegen als 
onderdeel van het totale (Europese) transport netwerk? 
 Hoe ziet de (gewenste) model split per corridor eruit in 2040; voor welk soort transporten is 
vervoer over water dan de aangewezen vervoersmodaliteit?  

- Aan welke eisen moet de verschillende vaarwegen met bijbehorende kunstwerken (per 
corridor) in 2040 voldoen naast de vlotte, veilige en betrouwbare verkeersafwikkeling over 
het water? Dit met betrekking tot de andere primaire functies zoals waterveiligheid en 
natuurdoelstellingen en met betrekking tot de omgevingseisen (water- en lucht-kwaliteit, 
Licht en geluidsbelasting, ruimtelijke kwaliteit en cultuurhistorie). Alles ook in kader van de 
Europese richtlijnen.  

Antwoord op deze vragen kan voor geheel andere keuzen voor de vervangingsopgave van de huidige 
kunstwerken in de vaarwegen leiden. MultiWaterWerk zou daarom moeten starten met een master 
plan voor de vaarwegen in 2040. Dit masterplan zou, vergelijkbaar met het Deltaprogramma, 
adaptief moeten kunnen inspelen op de verschillende economische- en 



 
  
klimaatontwikkelingscenario’s voor 2040 en verder. In dit masterplan moet de corridor benadering 
centraal staan om optimaal aan te sluiten op de Europese transport ontwikkelplannen. De sluizen in 
het netwerk krijgen hiermee weer de status van “middel” om de vaarweg te reguleren, zonder 
daarbij een “doel” op zichzelf te worden. Vanuit het master plan kan dan gekeken worden waar en 
hoe het best invulling gegeven kan worden aan optimalisaties bij de vervangingsopgave van de 
huidige kunstwerken in het vaarwegennet. 

De meest bronnen (zie ook lijst brondocumenten) om te komen tot bovengenoemd masterplan zijn 
reeds beschikbaar. Het gaat nu om het combineren van deze gegevens en vooral het beheersen van 
de raakvlakken hiertussen om de juiste keuzen voor de toekomst te maken. De samenhang tussen 
de documenten en juist de leemtes en de integratie van de visies zijn in het huidige Plan van Aanpak  
van MultiWaterWerk nog onderbelicht.  Hiervoor geeft TFDT de volgende aanbevelingen: 



 
  
1. Stel de corridorbenadering centraal 

De huidige aanpak is sterk gericht op de individuele sluizen, die aan het einde van hun 
levensduur komen. Kijkend vanuit een hoger abstractieniveau is het wenselijk scherp te hebben 
aan welke eisen de vaarweg in 2040 zou moeten voldoen. Een vergelijkbare aanpak zoals thans 
voor het Deltaprogramma wordt doorlopen helpt hierbij. Om tot aanpak vanuit duurzaamheid te 
komen moet duidelijk zijn wat een aantal mogelijke toekomstscenario’s zijn voor de 
ontwikkeling van vaarwegen, transport en waterveiligheid. MultiWaterWerk zou dan, bij 
voorkeur adaptief, moeten aansluiten op deze ontwikkelscenario’s. Een belangrijke, voor de 
hand liggende stap hierbij is het benaderen van het totale (sluizen-)programma vanuit een 
clustering in vaarwegcorridors, die elk hun eigen karakteristiek en ontwikkeling hebben.  
De samenhang tussen de bestaande toekomstvisies en juist de leemtes en de integratie van de 
visies moeten vertaald worden naar een eenduidig plan.   

 
2. Formuleer een heldere probleem- en doelstelling 
De aanpak moet in dienst staan van de projectdoelen. De TFDT adviseert om een duidelijke 
probleem- en doelstelling te definiëren. In het PvA wordt voornamelijk gesproken over het 
aankomende einde levensduur van een grote serie sluizen en de Beheer en 
Onderhoudsproblematiek. De problematiek en bijbehorende doelstellingen zijn ons inziens breder.  
De volgende punten zijn niet benoemd: 

Beschikbaar budget en transparantie van de keuzes in kader van laagste maatschappelijke 
kosten  
De vervangingsopgave is groot. Dit leidt op korte termijn tot exponentiële toename van de 
exploitatie kosten en bij vervanging zijn enorme investeringskosten te verwachten.   
 
Veiligheid, beschikbaarheid en betrouwbaarheid van infrastructuur 
Veiligheid van scheepvaartverkeer is in huidige plan van aanpak nog onvoldoende gezekerd. 
Ook de prestaties van de bestaande infrastructuur laten de wensen over. De schuttijden zijn 
¼ van de totale vaartijd. Het verloop van de schutoperatie, maar ook de 
beschikbaarheid/betrouwbaarheid spelen hier grote rol. Het kost moeite om hierop grip te 
krijgen. Voor een goede aanpak zijn de transparant onderbouwde prestatie indicatoren voor 
de beschikbaarheid en betrouwbaarheid van de infrastructuur noodzakelijk. Hierin speelt 
RAMSHE een grote rol.   

Duurzaamheid 
Definitie van de duurzaamheid en welk ambitieniveau wordt nagestreefd is in het Plan van 
Aanpak MWW ook nog onvoldoende belicht. 

De TFDT  wil samen met RWS een heldere doelstelling formuleren.  

3. Raakvlakken met bestaande programma’s 
Er zijn diverse bestaande programma’s en studies zoals bijvoorbeeld VONK ,RINK en HWBP die 
raakvlakken hebben met Multiwaterwerk. Ook zijn in het recent verleden programma’s zoals 
PIM (Partnerprogramma Infrastructuur Management) doorlopen met bruikbare resultaten voor 
MWW. Geadviseerd wordt om de verbanden en raakvlakken in het Plan van Aanpak 
nadrukkelijker en helder in beeld te brengen en aan te geven hoe de resultaten uit deze 



 
  

programma’s gebruikt gaan worden binnen MWW.  Gestreefd moet worden naar het maximaal 
gebruiken van de informatie uit bovengenoemde programma’s. Streef naar een pragmatische 
insteek waarbij voorkomen wordt dat het wiel opnieuw uitgevonden wordt. Beschouw voor 
duurzaamheid bijv. studies als Energiezuinige sluis, energie-0-brug. Door te kiezen voor een 
corridorbenadering ontstaat er tevens een nadrukkelijker raakvlak met de 
waterveiligheidsopgave (nHWBP). Een andere belangrijke referentie is het Europese TEN-T 
programma. 
 

4. Vroegtijdige marktbenadering- op weg naar co-creatie 
Betrekt de marktpartijen nadrukkelijker in de verschillende fasen en bij het tot stand komen van 
de diverse deelproducten.  

De markt ontwerpt, realiseert en onderhoud tegenwoordig de kunstwerken.  Geadviseerd wordt 
om nadrukkelijk gebruik te maken van de kennis en ervaring van de marktpartijen die  het 
onderhoud uitvoeren op de complexen. Hiermee kan een goed beeld gevormd worden van de 
belangrijkste storingsbronnen en de omvang van het onderhoud. Spiegel dit beeld met de 
uitkomsten van bestaande RAMS-analyses (bijv. RINK). 

Betrek bij het bestuderen en ontwikkelen van marktmodellen heel nadrukkelijk de marktpartijen. 
Ontwikkel samen met de markt contractvormen die daadwerkelijk innovatie in de hand werken 
en de markt uitdaagt om de doelstelling van het project te halen. Kortom, zorg voor co-creatie….  

Zorg voor het vroeg aanwenden van voldoende denkkracht vanuit de markt. Marktpartijen zijn 
bereid aan de voorkant te investeren, zolang er  mogelijkheden zijn om zo’n investering in een 
latere fase terug te verdienen. Het is belangrijk dat Rijkswaterstaat hierover vooraf duidelijkheid 
schept. Herhaling van een situatie zoals ontstaan is bij de planvorming voor de versterking van 
de Afsluitdijk moet worden voorkomen. Voor  grote programma’s als MWW is het waardevol om 
een bredere groep marktpartijen te benaderen dan alleen de traditionele spelers in de 
Waterbouw. Het is niet ondenkbaar dat goede bruikbare ideeën in een andere sector allang zijn 
ontwikkeld. Heb daarom ook oog voor niche spelers en specialisten (MKB partijen) die mogelijk 
meer gewend zijn om over traditionele grenzen heen te kijken. 

5 Betrek de eindgebruiker 
De TFDT adviseert om de belangrijkste stakeholders, die tevens eindgebruiker zijn  te betrekken. 
Denk hierbij aan Topsector Maritiem, Havenbedrijven, Schuttevear e.d.  

6 Zorg voor snelle implementatie 
De TFDT wil RWS adviseren om de met de markt ontwikkelde oplossingen snel in praktijk te brengen 
bij de reeds geplande realisatieprojecten zodat de ontwikkelde techniek zich kan bewijzen voordat 
met de grote vervangingsopgave van MultiWaterWerk wordt gestart. Selecteer projecten en 
contractvormen die zich hiervoor lenen. DBFM kan als nadeel hebben dat het innovaties niet in de 
hand werkt.  



 
  
7. Voeg de budgetten voor aanleg en onderhoud samen 
Voor het correct (duurzaam met maatschappelijk laagste kosten) invullen van de 
vervangingsopgave/ beheer van de assets (kunstwerken) is het noodzakelijk dat de gealocceerde 
budgetten voor kunstwerken en voor beheer en onderhoud te samenvoegen. Hiermee is optimale 
benutting van potentie van de markt en stimulans voor meest duurzame en budgetvriendelijke 
oplossingsrichtingen mogelijk.  

8.  Definieer Duurzaamheidambitie 
Voor een juiste invulling van de duurzaamheid ambitie door de markt is het essentieel dat er 
specifieke prestatie indicatoren als minimale ambitie door de opdrachtgever transparant worden 
neergezet. Zonder meetbare ambitie is het onmogelijk om deze verifieerbaar met ontwerp, 
constructie en onderhoud in te vullen. Het meetbaar neerzetten van de indicatoren leidt vanzelf tot 
innovatie en drive om de ambitie te halen en overtreffen als dit adequaat gestimuleerd wordt door 
pain-gain share in de markt. 
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