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Goud winnen uit de
rivierdelta met SSRS 

Bij Joyce en Marja borrelden de ideeën vijf jaar geleden overvloedig 
op na een masterclass Cradle2Cradle. Van een gesprek over een 
energieneutrale brug, kwam het op de impact van het hele riviersys-
teem. Een eyeopener was dat een tien procent duurzamer nat areaal, 
een veel groter duurzaam effect heeft dan één energieneutrale brug. 
Vanuit die gedachte werd SSRS geboren. Het uitgangspunt is dat 
duurzame en betaalbare oplossingen ontstaan door de kracht van 
het riviersysteem zelf te benutten. ‘De rijkdom van Nederland komt 
voor een groot deel voort uit onze positie in de delta’, vertelt Marja.

In een LEF-sessie werd hun droom over rivierbeheer uitgewerkt in zes 
hoofdthema’s voor SSRS: sediment, biomassa, waterkracht, recreatie, 
terugwinnen van grondstoffen en boeren met water en natuur. ‘Functies  
combineren vergroot de waarde van het areaal’, licht Marja toe. ‘Het zal 
niet altijd vanzelf gaan. Soms moet je investeren. Let dan wel goed op 
een duurzaam verdienmodel met een duurzame financieringsvorm. 
De investering moet zichzelf kunnen terugverdienen in uiteenlopende 
periodes. We zetten de fysieke grondstoffen en de maatschappelijke 
beleving van de delta in voor “maintaining and building with nature.

Leerruimte SSRS
Om de duurzame innovaties rondom sediment en biomassa con-
creet te kunnen maken is de Leerruimte SSRS bedacht. Yuri Wolf is 
bij Rijkswaterstaat het gezicht van de Leerruimte. Yuri: ‘We merkten 
dat de markt aarzelend met goede ideeën komt bij aanbestedin-
gen. Vraag je aan een opdrachtnemer hoe dat komt, dan is zijn 
antwoord dat hij zichzelf niet overbodig wil maken. Innovaties zijn 
bovendien binnen een normaal beheercontract maar zelden terug 
te verdienen. We vragen de markt nu om juist wél te innoveren. De 

Leerruimte is los en vast van het contract, zodat opdrachtnemer en 
opdrachtgever er zo weinig mogelijk last van hebben in de reguliere 
werkzaamheden van de instandhouding. Maar er is wel een directe 
connectie om bijvoorbeeld testen uit te voeren.’ 

De Leerruimte is geschikt voor complexe vraagstukken waarvoor nog 
geen uitgewerkte oplossing is en de expertise vanuit meerdere keten-
partners nodig is. Hoe werkt het? Marja: ‘Kenmerkend voor de Leer-
ruimte is dat je vroeg in het ontwikkelproces samen met een markt-
partij en kennisinstelling op basis van gelijkwaardigheid aan de slag 
gaat met een idee dat je samen wilt uitwerken. Als de vooruitzichten 
goed blijken, kan het tot een pilot komen. Bij het slagen van de pilot, 
wordt de innovatie verwerkt in de reguliere werkprocessen.’ Joyce gaat 
verder: ‘We vragen de markt niet om bij de start van het beheercontract 
met één fantastisch idee te komen. We willen juist dat de markt gedu-
rende de looptijd van vijf jaar, steeds nieuwe ideeën blijft indienen en 
uitwerken. Zo kan de opgedane beheerervaring weer leiden tot nieuwe 
innovaties.’ Yuri vult aan: ‘We betrekken de “vijf O’s” bij de ontwikke-
ling: overheid, ondernemers, onderzoek, omgeving en onderwijs. We 
nemen de Leerruimte nu ook mee in de modelcontracten voor beheer 
en onderhoud. Op deze manier kijken we per project welke onderwer-
pen specifiek in aanmerking komen voor gezamenlijke innovatie. We 
doen geen afbreuk aan de modelcontracten, maar benoemen de Leer-
ruimte, de doelen, de organisatie en de gewenste resultaten.’

Biomassa
Een ander initiatief vanuit SSRS richt zich op biomassa. Om dit vanuit 
onderhoud beschikbaar komend materiaal rendabel te kunnen 
verwerken, is de transportafstand cruciaal. Een biomassa-installatie 

Self Supporting Rivier Systeem (SSRS) streeft naar een duurzamer riviersysteem in 2021. De middelen  
hiervoor worden geput uit de rivier zelf. Het is een idee van Joyce Zuijdam en Marja Hamilton 
(Rijkswaterstaat Oost-Nederland) waarin met de kracht van het gebied, winst geboekt wordt in  
beheer, natuur en/of geld. Als programmamanagers werken ze dit samen uit met Astrid Bout en 
Yuri Wolf. 
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naar de bodem. Binnen de Leerruimte SSRS wordt op dit moment 
gewerkt aan een aantal businesscases rondom sediment. Yuri: ‘We gaan 
x-stream blokken gebruiken om bestaande kribben te herstellen. Ons 
ultieme doel is om flexibele kribben aan te leggen van deze blokken. 
We monitoren dan de veranderingen in het stromingspatroon. Verder 
voeren we een test uit waarbij we de erosiekuil bij een kribkop vullen 
en afdekken met een Jumbomat. Op die manier zou minder sediment 
in de vaargeul moeten komen. ‘Het KRW-programma Rivierhout heeft 
al aangetoond dat een gunstiger leefklimaat voor inheemse macro-
fauna ontstaat door hele bomen onder water in de rivier te leggen. Bij 
de derde test in de Leerruimte kijken we op welke wijze deze bomen de 
stroming en dus de sedimentatie beïnvloeden.’

Energieneutraal 
In het streven naar energieneutrale netwerken is waterkracht bin-
nen Rijkswaterstaat nog nieuw. Maar in het natte areaal liggen wel 
degelijk mogelijkheden om uit vallend of stromend water duurzame 
energie te winnen. Marja: ‘SSRS heeft gekeken naar de mogelijkhe-
den voor een herstart van de waterkrachtcentrale in Hagestein. Er is 
besloten om hiervoor initiatieven uit de markt af te wachten. Rond-
om het sluiscomplex bij Eefde is meegedacht over de mogelijkheid 
om pompen te installeren die ook energie kunnen opwekken. De 
beschikbare techniek bleek nog niet betrouwbaar genoeg. Voor de 
aanleg van de nieuwe sluiskolk is nu wel in het contract duurzame 
energiewinning als mogelijkheid meegegeven in de aanbesteding, 
dus niet als eis. Deze aanbesteding wordt eind 2016 afgerond.’

Andere kansen 
Natuur en water zijn van oudsher de productiemiddelen voor boeren. 

heeft een verzorgingsgebied van ongeveer veertig kilometer nodig. 
‘Afnemers hebben bovendien het hele jaar door leverzekerheid nodig, 
zowel kwalitatief als kwantitatief’, vertelt Yuri. ‘Rijkswaterstaat maait 
de uiterwaarden één tot twee keer per jaar. Andere beheerders, zoals 
het waterschap, hebben hun eigen maaibeheer. We hebben daarom 
in Oost-Nederland de Biomassa Alliantie opgezet waarin we samen 
met andere terreinbeheerders en kennisinstellingen, kennis opdoen 
en delen, en werken aan concrete businesscases waarin biomassastro-
men van meerdere beheerders samenkomen.’

Bij biomassa onderscheidt Marja drie materiaalstromen. Voor twee zijn 
al goede afzetmogelijkheden. Marja: ‘Gras kan verwerkt worden in voer. 
Voor ander maaisel (nat, stengelig en stekelig) ontwikkelen onderne-
mers in de overgang naar een Circulaire Economy, allerlei processen. 
Bijvoorbeeld voor de verwerking tot vezels, sapstromen, aminozuren, 
lignine en cellulose. Hout kan worden verwerkt tot bouwmateriaal of 
chips voor energiedoeleinden. Rijkswaterstaat streeft bij biomassa naar 
een ketenbenadering.’ Yuri verduidelijkt: ‘Wij willen de keten sluitend 
maken door een bruikbaar product terug te krijgen voor de biomassa 
die wij leveren. Bijvoorbeeld isolatiemateriaal voor gebouwen of karton 
gemaakt van maaisel. Next best is dat we het biomassaproduct zodanig 
op de markt zetten, dat wij het geld laten terugvloeien in het beheer.’ 
‘Rijkswaterstaat is hierin een belangrijke speler’, verduidelijkt Marja. ‘We 
zijn zowel leverancier van biomassa als afnemer van biobased produc-
ten. Lignine wordt nu bijvoorbeeld in Zeeland getest in asfalt.’

Sediment
Sediment wordt bij uitstek verplaatst door de stromingskracht van de 
rivier. Wanneer de stroomsnelheid afneemt, zakt steeds meer sediment 

Pilot vegetatiebeheer. Foto: Yuri Wolf



4 | MER-nieuws

In de uiterwaarden boven Deventer is een nieuwe hoogwatervrije 
boerderij aangelegd: de Natuurderij Keizersrande. Wat de rivier brengt, 
wordt met een gesloten kringloop gebruikt voor de koeien. Daarnaast 
beheert de boerin de natuur en de nevengeulen die voor het Ruimte 
voor de Rivierproject zijn aangelegd. Hierdoor komt boerenken-
nisweer terug bij het beheer van de uiterwaarden. Bij de boerin uit 
Deventer gaan rivierbeheer, boeren en educatie hand in hand. Ze geeft 
namelijk ook veel voorlichting over haar werk in de uiterwaarden.

Marja ziet ook kansen in het terugwinnen van grondstoffen uit de 
rivier. Bijvoorbeeld met het baggerdepot IJsseloog als goudmijn. 
‘Het hele denken over afval verandert. Tegenwoordig denken we 
in termen als “urban mining” als het gaat om afvalstortplaatsen. 
Wat we in IJsseloog dumpen, zijn materialen waarmee we nu niets 
kunnen. Maar tussen alle prut zitten metalen en mineralen. Als we 

Meer informatie: 

Marja Hamilton, tel. 06-53331715 
Yuri Wolf, tel. 06-52599779

Zie ook:
www.rws.nl/ssrs
www.ssrs.info
www.biomassa-alliantie.nl 
www.keizersrande.nl
www.rws.nl/rivierhout

Rivierhout: boom in kribvak Everdingen. Foto: Bureau Waardenburg

de technieken beschikbaar hebben om die opnieuw te gebruiken, 
hoeven we ze alleen maar op te vissen. Kijk maar naar wat water-
schappen nu al doen met fosfaten die ze winnen uit rioolslib en 
vervolgens terugbrengen op het land.’ 

Met SSRS is Rijkswaterstaat volgens Marja op de goede weg om het 
rivierbeheer betaalbaar, betrouwbaar en duurzaam te maken. ‘Met 
de kracht van de rivier, van het gebied en van onze partners innove-
ren we, leren we en wordt het beheer flexibel en robuust.’

Biologisch boerin Annette Harberink combineert beheer van de uiterwaarden met voor-
lichting aan publiek. Foto: Rijkswaterstaat

http://www.rws.nl/ssrs
http://www.ssrs.info
http://www.biomassa-alliantie.nl 
http://www.keizersrande.nl
http://www.rws.nl/rivierhout
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Innovatief idee: hoe heeft SSRS het aangepakt?
Marja Hamilton: ‘Onze opdracht is om te onderzoeken hoe we meer 
duurzaamheid in rivierbeheer kunnen brengen. Met een gevarieerde 
groep partners hebben we in LEF-sessies (2011) hierover nagedacht. De 
ideeën uit de LEF-sessies zijn verwerkt in de Roadmap Self Supporting 
Rivier Systeem 2021. De HID ON gaf ons opdracht om dit uit te werken 
voor Oost-Nederland door aan te sluiten bij kansen in bestaande op-
drachten. Daarbij legden we steeds verbindingen met het corporate in-
novatieprogramma, collega’s, projecten en externe partijen. We zoeken 
steeds naar een balans tussen halen en brengen. Door te denken in kan-
sen blijkt dat binnen de grenzen best veel mogelijk is. Voor de biomassa 
in de uiterwaarden geldt als veiligheidsnorm maximaal zes centimeter in 
verband met de stromingsweerstand. Maar die norm geldt alleen voor 
de winter. Je kan dus een oogstcyclus ontwerpen waarbij je buiten die 
periode maximaal kunt oogsten. Denk in mogelijkheden!

Bij de uitwerking van de ideeën uit de Roadmap leren we veel. Zo is het 
een kans dat Rijkswaterstaat deels beheerorganisatie en deels project-
organisatie is. Binnen aanlegprojecten is vaak wel ruimte voor innovatie 
en gebruiken we graag de denkkracht van marktpartijen als ze gevraagd 
of ongevraagd met betere alternatieven komen. Bij beheer en onder-
houd is innovatie in de praktijk moeilijker. Dit komt onder andere door 
de statische uitvraag van Rijkswaterstaat, die gericht is op instandhou-
ding. Vanuit SSRS vergelijken we dit ook wel met het beheer van het 
Openluchtmuseum. SSRS zoekt naar ruimte voor de dynamiek van het 
riviersysteem, het veranderend klimaat en van de maatschappij.’

‘Anderzijds zien de marktpartijen bij beheer- en onderhoudscontracten 
ook weinig mogelijkheden om innovaties terug te verdienen. De prijzen 

staan onder druk en er wordt meestal ook niet expliciet gevraagd naar 
innovatie in de contracten. In een brede Storm-sessie met marktpartij-
en is boven water gekomen dat vooral behoefte is aan experimenteer-
ruimte om ideeën uit te testen. Daarbij kan het zowel gaan om nieuwe 
innovaties als om het herontdekken of anders toepassen van oude 
technieken. Deze ruimte is nu beschikbaar gekomen in de Leerruimte 
SSRS bij het prestatiecontract IJsseldelta-Twentekanalen.’

‘Intern bij Rijkswaterstaat is het ook lastig om een goede plek te vinden 
voor je idee. Als agentschap moeten we natuurlijk de opdrachten van 
de beleid DG’s uitvoeren. In deze opdrachten staat het project nu nog 
vaak vooral omschreven in termen van tijd en geld. Binnen IenM wordt 
nu wel gewerkt aan de vernieuwing van het MIRT, waarbij ook andere 
aspecten in de opdrachtverlening meegenomen worden. Tot die tijd is 
het belangrijk dat we elkaar aanspreken op het besef dat Rijkswater-
staat de uitvoeringsorganisatie is van heel IenM. Zij heeft, naast formele 
opdrachten met tijd en geld, ook opgaven, zoals duurzame leefomge-
ving, biobased economy en duurzame energiewinning.’

‘Bij SSRS zoeken we juist naar koppelingen met lopende projecten. Hoe 
we dat doen? Het is vooral mensenwerk. Zoek je partners of collega’s 
op en ga in gesprek over waarom ze dit willen. Wat is hun belang? Maar 
vraag ook wat hen weerhoudt. Een belangrijke vraag is: “Wat heb je 
nodig om het wel te kunnen doen?” Zo hebben we bijvoorbeeld samen 
met collega’s het idee van de Leerruimte vormgegeven in een Annex 
bij het modelprestatiecontract. En voor de toepassing van biobased 
producten bij de N18 hebben we ons verdiept in de beschikbaarheid 
van producten en hebben we functionele specificaties opgesteld die 
een-op-een in het contract konden worden overgenomen.’

Duurzame energie neutrale Ramspolbrug bij Ens. Foto: Rijkswaterstaat 
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Wouter: ‘Met de keuze voor een aannemer zal blijken welke 
oplossingen deze heeft meegenomen. Dat kunnen wij binnen de 
aanbesteding niet voorschrijven.’ 

Sommige ideeën bleken al in de verkenningsfase niet kansrijk. 
Wouter illustreert dit met voorbeelden. ‘Zonnepanelen langs de 
weg of reclame-uitingen op geluidsschermen leveren ongetwij-
feld opbrengsten op, maar willen we dat ook? En met tweelaags 
ZOAB op de weg zijn nauwelijks geluidsschermen nodig. Mooi 
bedacht, maar bij nader inzien levert het dus niets op.’ Naar-
mate het onderzoek vordert, wordt geleidelijk duidelijk of er 
een voedingsbodem is voor innovatie en of het passend is in de 
scope. Energiewinning, bijvoorbeeld met asfalt als bron, blijft als 
businesscase wel in beeld. 

Wifi-P 
Een van de hoofdvragen voor smart mobility in de verkenning was 
of hiermee de wegcapaciteit zodanig vergroot kan worden, dat 

Weg vrij voor InnovA58

Het koppelen van innovaties aan kostenreductie, beperkt de kans 
op het ontwikkelen van echte innovaties. Eind november koos 
de minister, in samenspraak met de regionale partners, om deze 
koppeling los te laten. Dit geeft de kans om echt te experimen-
teren met kansrijke innovaties en vernieuwingen. Innovatie-
manager Wouter van der Burg vindt dat daarmee echt de weg is 
vrijgekomen voor voortuitgang.

Het besluit voor de planuitwerking A58 van eind november 
(de voorkeursbeslissing A58) bevat zowel de versnelling als het 
onderzoek naar innovaties. Deze zijn onafhankelijk van elkaar 
in de opdracht opgenomen. De versnelling van het project - van 
2023 naar 2020 - hoeft daarmee niet meer uit het project zelf be-
taald te worden, maar wordt regulier uit de begroting voorzien. 
Wouter van der Burg was innovatiemanager tijdens de verken-
ningsfase. Het nieuwe besluit haalt volgens hem een lastige 
knoop uit het project. ‘Als we echt een “slimme snelweg” willen 
bouwen, moet er gelegenheid zijn om kennis te ontwikkelen en 
te testen of het inderdaad werkt’, vertelt Wouter. ‘Wil je vooral 
een besparing, dan zet je niet in op een nieuwe werkwijze, maar 
juist op bewezen voordelen. Door de keuze van de minister 
afgelopen november kunnen we stappen maken met nieuwe 
werkwijzen en technieken.’

Vier thema’s voor innovatie 
In de verkenningsfase is gezocht naar innovaties om middelen 
vrij te spelen. Dit is onderverdeeld in vier thema’s: energiewin-
ning, beperking op life cycle costs, ITS en smart mobility en 
diensten langs de weg. Hiervoor zijn referentiecases gemaakt. 

Innovaties leveren op termijn voordeel op. Of dat voordeel ook werkelijk optreedt, is belangrijke 
informatie. Bij het project InnovA58 van Rijkswaterstaat Zuid-Nederland werd aanvankelijk ingezet 
op innovaties om een versnelling mee te financieren. Het bleek een onmogelijke worsteling bij de 
planvoorbereiding. Innovaties kunnen immers mislukken. 

Samenwerken binnen InnovA58
InnovA58 is een samenwerkingsverband van het ministerie van 
IenM, Rijkswaterstaat, de provincies Noord-Brabant en Limburg 
en van de Stichting A58, bestaande uit regionale marktpartijen 
en de betrokken gemeenten. Samen werken ze aan betere 
doorstroming en toekomstbestendigheid van de A58 tussen 
Eindhoven en Tilburg en tussen Sint-Annabosch en Galder. Deze 
weg verbindt vijf belangrijke Brabantse steden en zorgt voor 
verbinding met andere regio’s, zoals Amsterdam (Airport Schip-
hol), Rotterdam (Mainport Rijnmond) en Eindhoven (Brainport 
Zuidoost Brabant). Daarnaast vormt de A58 een belangrijke 
verbinding met de buurlanden. 
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verbreding niet meer nodig is. Dit bleek niet het geval. De tweede 
hoofdvraag ging over het nut van voorzieningen op en langs de 
weg om op termijn smart mobility te ondersteunen. Dit onder-
deel is wel overeind gebleven. Zo is het project Spookfiles A58 op-
gestart. Daarvoor is Wifi-P geplaatst in een proefvak langs de weg. 
Automobilisten krijgen in de auto actuele verkeersinformatie 
en de informatie van de matrixborden te zien. Wouter merkt dat 
deze ontwikkeling enthousiast ontvangen wordt. ‘De verwachting 
dat de matrixborden binnen een paar jaar verdwijnen, heeft net 
zoveel aanhangers als de verwachting dat het nog niet zo’n vaart 
zal lopen’, constateert hij. 

Experimenten 
Ook wordt de komende jaren onderzocht welke besparing mo-
gelijk is op life cycle costs van asfalt, kunstwerken en diensten 
langs de weg. Voor de vier genoemde thema’s vinden de komende 
jaren experimenten plaats. Als hiervoor de randvoorwaarden zijn 
bepaald, wordt de uitvraag naar de markt geformuleerd.

Wim Leendertse is vanaf maart 2016 projectmanager. Zijn 
verwachtingen zijn hoog gespannen. Wim: ‘Gaan we echt een 
grote stap maken met InnovA58 om zo de slimste snelweg van 
Nederland te krijgen? Het project heeft een aanjaagfunctie bin-
nen het regionaal samenwerkingsprogramma Bereikbaarheid 
Zuid-Nederland. Voor InnovA58 is dit bovendien een kans om te 
leren om grootschalig programmatisch samen te werken.’ Deze 
samenwerking is volgens Wim een voorbode voor een toekomst, 
waarin de eigen organisatie steeds meer buiten moet treden om 
tot vernieuwing te komen. 

Meer informatie: 

Wouter van der Burg, tel. 06-22900126 en Wim Leendertse, 
tel. 06-51572847

Opdracht voor innovaties 
In de planuitwerking A58 (2x3 rijstroken) Eindhoven-Tilburg 
en Sint-Annabosch-Galder is innovatie in de opdracht als volgt 
benoemd: 
- Start van de verbreding in 2020. 
- Innovatie voor: 
 • Duurzaamheid en optimale life cycle costs (de betaalbare weg).
 • Toepassing en ontwikkelen van C-ITS en Smart Mobility 
  (de slimme weg).
 • Minder milieuhinder (bijvoorbeeld milieuvriendelijk asfalt)  
  en een energieneutrale weg (de duurzame weg).
 • Nieuwe diensten langs de weg (de multifunctionele weg).
- Creëer een Living Lab waarin markt, overheid en kennis- 
 instituten samenwerken om kansrijke innovaties verder te  
 ontwikkelen en de slagingskans van innovaties in samen- 
 werking te vergroten. 

Ook de samenwerking met de markt vindt hij een grote uitdaging. 
‘Enerzijds moeten we een groot weguitbreidingsproject in korte 
tijd realiseren. Anderzijds moet de realisatie en exploitatie zoveel 
flexibiliteit bevatten dat we innovatie daadwerkelijk kunnen pro-
beren. Dit vergt veel van Rijkswaterstaat, de markt en de wijze van 
contracteren van het project.’ 

Informatie-uitwisseling tussen de auto en de verkeerscentrale. Foto: Rijkswaterstaat 
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Proef aanpak spookfiles op de A58. Foto: Rijkswaterstaat 

Spookfiles op de A58
Het project Spookfiles A58 komt voort uit het programma Beter 
Benutten, waarin ook maatregelen met intelligente transportsys-
temen (ITS) zijn ingezet. Dit type files ontstaat door een schokgolf 
in het verkeer, bijvoorbeeld door invoegend verkeer of een remac-
tie. Door samenwerking tussen overheid, markt en kennisinstel-
lingen zijn voor de reiziger twee spookfilediensten ontwikkeld. 
De diensten bieden reizigers snelle, betrouwbare en persoonlijke 
reisadviezen die spookfiles kunnen voorkomen of dempen. Dit is 
een proces van data-inwinning, datafusie en data in de vorm van 
adviezen aanbieden aan de reiziger in het voertuig. 
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Spookfiledienst als 
startpunt voor ITS-diensten

De proef voor de A58 tussen Tilburg en Eindhoven heeft deuren ge-
opend naar nieuwe toepassingen van informatie. ‘We zien veel mensen 
die enthousiast met de app rijden. Ze zien dat het steeds beter werkt, 
realiseren zich dat we in een leerfase zitten en dat de app alleen maar 
beter gaat werken als er meer weggebruikers meedoen,’ vertelt Koen. 
Volgens hem worden er in het kader van Beter Benutten veel kansen ge-
zien om verder uit te werken. ‘Voor het vervolg kijken we hoe we meer 
massa kunnen maken met dit soort diensten. Je moet dan denken aan 
een groter geografisch gebied, meer deelnemers en meerdere diensten, 
oftewel verder kijken dan het voorkomen van spookfiles.’

Uniek is dat de tests samen met de markt en kennisinstellingen 
plaatsvinden in een living lab voor smart mobility. Door connected 
navigatiesystemen te combineren met coöperatieve communicatie-
systemen zijn auto’s niet alleen onderling, maar ook met de weg-
kant verbonden. Aan de ontwikkeling van deze techniek werkten 
elf consortia samen met het programma Beter Benutten van het Mi-
nisterie van IenM, de provincie Noord-Brabant en Rijkswaterstaat. 

Koen verwacht dat de combinatie van deze unieke samenwerking 
met de markt en het testen van de nieuwe technologie in het echte 
verkeer, Nederland een koppositie in de wereld zal geven. 

Open standaarden 
Hij is erg tevreden over de marktwerking die in gang is gezet. Enerzijds 
ging het om  procesmatige en randvoorwaardelijke doelen die gehaald 
zijn. ‘We wilden veel marktpartijen betrekken, om de reiziger daarmee 
de keuze te bieden tussen verschillende apps en prijsopdrijving tegen 
te gaan.’ In de inkoopstrategie is daarop ingezet. Daarnaast is gekozen 
voor het ontwikkelen van open standaarden, gebaseerd op de inter-
nationale standaard. Zo kunnen niet alleen meerdere diensten hierop 
worden aangesloten, maar kan wat in Brabant wordt getest ook van 
betekenis zijn op veel grotere schaal, binnen en buiten Nederland. Een 
derde groot item bij de inkoop was security. Koen: ‘Als je rijdende iPads 
krijgt, met veel informatie tussen auto’s onderling en tussen auto’s 
en de wegkant, dan moeten berichten betrouwbaar zijn en bestand 
tegen bijvoorbeeld hacking. De informatie moet bovendien exclusief 
blijven voor bereikbaarheidsdoelstellingen en dus niet ongewenst 
beschikbaar zijn voor andere toepassingen, zoals het controleren van 
openstaande boetes. Hierop is de architectuur toegerust.’

Markt en overheid ontwikkelden gezamenlijk ingrediënten voor een spookfiledienst in een proef op 
de A58 tussen Tilburg en Eindhoven. Weggebruikers krijgen hierbij via een app een snelheidsadvies 
op maat. Projectpartners ontwikkelden diverse bouwstenen, waaronder een wifi-p infrastructuur 
en snelle data-ontsluiting. Nieuwe technieken worden hier voor het eerst grootschalig getest in een 
echte omgeving. Projectmanager vanuit Rijkswaterstaat Koen Steenbakkers spreekt van een geslaagd 
project: ‘Zowel de marktwerking als het verbeteren van de informatieketen is gelukt.’ 

ITS verbindt mobiliteit en communicatie
De wereld verandert snel: mensen zijn steeds meer online verbon-
den. Ook in verkeer en vervoer worden online diensten belangrijker 
in navigatiesystemen, reisinformatie en de auto’s zelf. De individu-
ele consument maakt zijn eigen keuzes en deze behoeften vormen 
een goede voedingsbodem voor de ontwikkeling van Intelligente 
Transport Services (ITS). Met de ontwikkeling van ITS kunnen men-
sen sneller, veiliger, goedkoper en betrouwbaarder reizen. Dit geldt 
ook voor bedrijven bij het vervoer van hun goederen. 

Koen Steenbakkers. Foto: Rijkswaterstaat
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Het verkeerskundig doel om spookfiles te dempen en te voorkomen 
heeft veel teweeg gebracht. Ongeveer 3600 mensen hebben de apps 
gedownload. Gemiddeld reden per dag 300 mensen met de app. Op 
zo’n klein stukje snelweg, lijkt dat het maximaal haalbare. Koen: 
‘De apps zijn nog in ontwikkeling en nog niet perfect. Dat hebben 
we ook vooraf duidelijk gemaakt aan de deelnemers.’

Belangrijker nog dan de concrete spookfiledienst is dat het project 
Spookfiles A58 bouwstenen heeft uitgewerkt, die een basis vormen 
voor opschaling en waarop talloze nieuwe ITS-diensten en toepassin-
gen eenvoudig kunnen worden ontsloten. Belangrijke bouwstenen 
zijn een wifi-p infrastructuur met snelle data-ontsluiting, databeveili-
ging middels PKI, en testprotocollen voor nieuwe diensten. Doordat 
alles gebaseerd is op internationale standaarden, is het project van 
betekenis op veel grotere schaal: binnen en buiten Nederland.

Wegkantbaken van Vialis op de A58. Foto: Rijkswaterstaat 

Open architectuur en Rijassistentie

Meer informatie: 

Koen Steenbakkers 06-54334832

Zie ook:
www.beterbenutten.nl/its
www.spookfiles.nl

Spookfiles op de A58
Het project “Spookfiles A58” komt voort uit het Rijksprogramma 
Beter Benutten. Dit programma focust onder meer op de ontwik-
keling en toepassing van intelligente transport services (ITS). Beter 
Benutten ITS kiest bewust voor meer connectiviteit en intelligente 
diensten in de mobiliteitswereld, zoveel mogelijk samen met 
de markt. Met een spookfiledienst wordt beoogd om files door 
schokgolven terug te dringen. De bouwstenen hiervoor kunnen 
vervolgens worden toegepast in nieuwe mobiliteitsdiensten. 
Met 28 publieke en met name private partijen is de afgelopen 
tijd in Noord-Brabant de architectuur ontwikkeld voor datacom-
municatie op en om de weg. Het gaat om de totale keten van 
informatievoorziening: van het inwinnen van data op de weg, 
het combineren van die data en het beschikbaar stellen van de 
verrijkte data aan de reiziger in het voertuig. Deze architectuur is 
gebaseerd op internationale standaarden. Nieuwe mobiliteits-
diensten en talloze nieuwe ITS-toepassingen kunnen daarom 
eenvoudig worden ontsloten, zowel binnen als buiten Nederland.  

Hoe verder? 
Koen is positief over het vervolg. ‘In het kader van Beter Benut-
ten hebben we de intentie om in een groter deel van Brabant dit 
soort diensten aan te bieden. Als dezelfde informatie beschikbaar 
komt voor Tilburg, Eindhoven, Breda, Den Bosch en Helmond dan 
wordt het echt interessant voor de weggebruikers. Zeker wanneer 
meerdere diensten worden aangeboden en verschillende wegbe-
heerders meedoen, waardoor we de continue verbondenheid van 
de automobilist nog beter kunnen gebruiken. Wanneer gebruikers 
de diensten als nuttig, bruikbaar en hanteerbaar ervaren, worden 
ook effecten merkbaar voor doorstroming, bereikbaarheid en 
veiligheid. Daar doen we het voor!’

http://www.beterbenutten.nl/its
http://www.spookfiles.nl
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FlowRadar en FlowPatrol-app, de Talking Traffic Kit van Technolution. Foto: Rijkswaterstaat 
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Leren van de geschiedenis

Vanaf 1920 werd het verkeer talrijk. De techniek nam een vlucht, maar ook de behoefte aan vervoer 
nam toe. De overheid móest zich wel bemoeien met verkeer en planning om de vooruitgang ordelijk 
te laten verlopen, zowel in de droge als natte sector. Het boek “Builders and planners” beschrijft de 
ontwikkelingen die geleid hebben tot de planvorming van nu en die van de toekomst. Welke lessen 
zijn voor ons huidig werkveld interessant? 

Een van de grootste opgaven waarmee we nu worstelen, is hoe we 
de omgeving bij projecten betrekken, stelt historicus Bert Toussaint. 
We zoeken naar een optimum tussen participatie en besluitvaardig-
heid. Het inzicht dat we de omgeving serieus moesten nemen, kwam 
vanaf de jaren ‘70 toen belangengroepen zich steeds professioneler 
manifesteerden. Met de werkgroep Amelisweerd als keerpunt, kwa-
men protestgroepen steeds beter beslagen ten ijs. Informatiebijeen-
komsten, inspraak, meepraten en initiatieven vanuit de omgeving 
kregen sindsdien een steeds prominentere plaats in het proces. Nog 
nadrukkelijker werd het in 2008 met de aanbevelingen van de Com-
missie Elverding om stakeholders al in een brede verkenningsfase 
van projecten te betrekken. Ook de Omgevingswet - in voorbereiding 
- borduurt hierop voort. 

‘Het ei van Columbus hebben we nog niet gevonden’, verzekert Bert. 
‘Bij projecten vanuit de omgeving is nog steeds een oververtegen-
woordiging van hoogopgeleide mannen van middelbare leeftijd. 
Vroege betrokkenheid ondervang je niet met alleen participatie van 
de “elite”. Hoe het wel moet, weten we nog steeds niet, maar we blij-
ven proberen. Bijvoorbeeld in Utrecht wordt in het duurzaamheids-
beleid met een forum geëxperimenteerd, waarbij de deelnemers 
willekeurig ingeloot worden.’

Af en toe wijkt de overheid af van het geijkte pad. Dat was bijvoor-
beeld het geval bij de Overdiepsche Polder, waar een eigen plan van 
de bewoners werd geadopteerd. Een groot deel van de boeren in de 
polder kon daardoor op nieuw aangelegde terpen blijven wonen, waar 
ze aanvankelijk hun bedrijf moesten verplaatsen. Toch zijn dit soort 
voorbeelden schaars. In de praktijk wordt vaker gekozen voor meng-

vormen, zoals bij het kustversterkingsproject Katwijk en Schevenin-
gen. Een brede zeewering wordt hier gecombineerd met een parkeer-
garage, waardoor de ruimtelijke problemen van de gemeente in een 
rijksproject worden opgelost. Bert verwacht dat dit soort samenspraak 
met de omgeving nog veel verder zal ontwikkelen. ‘De overheid moet 
leren van inspirerende voorbeelden. Gelukkig komen er steeds meer. 
Denk bijvoorbeeld ook aan de invloed die de omwonenden hadden bij 
de geluidswallen langs de N44 bij Wassenaar. Dat is de toekomst.’

Speelveld 
Ook voorbeelden waar het niet goed ging, blijken leerzaam. Zo 
behandelt het boek de aanleg van de Betuweroute, waar grote  
weerstand was tegen de landschappelijke aantasting. ‘Gemeentes  
kozen zelfs de kant van de bewoners tégen het Rijk. Als overheden 
uit elkaar bewegen, is dat echt geen goeie zaak’, stelt Bert. Dit is 
volgens hem te ondervangen door een bestuurlijk kader met goede 
afspraken over de rolverdeling, verantwoordelijkheden en finan-
ciering. ‘Met de Omgevingswet verandert dat. Overheden moeten 
opnieuw met elkaar het speelveld verkennen om daarna een even-
wichtige verdeling te maken van bevoegdheden en rollen. Doe je dat 
vooraf, dan creëer je zekerheid. In de natte sector is met Ruimte voor 
de Rivier met name de samenwerking tussen overheden goed gelukt. 
Dit project geldt als voorbeeld voor andere programma’s.’

Baanbrekende oplossing
Het boek gaat ook in op de rol van de overheid. Allerlei nieuwe initi-
atieven uit de samenleving, zoals adoptie van windmolens,  

Het boek “Builders and planners”
“Builders and planners” ISBN 978-94-6301-031-3
www.eburon.nl/builders_planners geschiedenis van de 
Nederlandse planontwikkeling en infrastructuur 
Editors: Jos Arts, Ruud Filarski, Hans Jeekel en Bert Toussaint 

http://www.eburon.nl/builders_planners
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zorgcoöperaties en dergelijke, roepen de vraag op of de overheid 
wellicht overbodig wordt. Ruimtelijke kwaliteit en kapitaalinten-
sieve ingrepen blijven echter volgens Bert voorbehouden aan het  
publieke domein. Deze blijven onbetaalbaar voor private initiatieven. 
Bert verwacht dat publiek-private samenwerkingen over en weer wel 
toenemen. Soms doen zich in het contact met de omgeving ook ver-
rassende oplossingen voor. Opmerkelijk is de casestudy Sijtwende. 
Een overheidsproject dat in de jaren ‘60 begon met veel conflicten 
op allerlei niveaus, ook tussen gemeenten. Een sobere tweebaans-
weg van 70 km/u in combinatie met tunnels en wonen boven de weg 
met een park, bleek een baanbrekende oplossing. De geluidshinder 
werd beperkt en de ruimte boven de weg werd bovendien gebruikt 
om een aantrekkelijke woonruimte te bouwen. Een nieuwe oplos-
sing, die op dit moment succesvol blijkt in de complexe omgeving 
van de A2 bij Maastricht. 

Bert verwacht dat het maatschappelijk nut van het MER-instrument 
overeind blijft. Het nut ervan is volgens hem het grootst als de rap-
portage publieksgericht is met goed leesbare teksten. ‘Beslisinfor-
matie moet je zoveel mogelijk ontdoen van het technisch karakter 
van het onderzoek. Kennis die gebruikt wordt, is ook een zaak van 
onderhandeling geworden. In de jaren ‘60 ging men er nog vanuit 
dat kennis objectief is, maar zoals uit enkele casestudies in het boek 
en uit de klimaatdiscussie blijkt, liggen aan kennis allerlei uitgangs-
punten ten grondslag. Deze bepalen het perspectief en de selectie 
van bepaalde feiten. Als veiligheid een hoger gewicht krijgt dan een 
andere maatschappelijke waarde, betekent dat iets voor de rangorde. 
Keuzes beïnvloeden de feiten.’

De Zandmotor Hoek van Holland. Foto: Rijkswaterstaat

Meer informatie: 

Bert Toussaint, tel. 06-20791372

Zeven grote innovaties 

Ordening en planning 
Vanaf 1920 wordt de rijkswegenplanning systematisch gedaan in 
nationale plannen. In 1960 verschijnt de eerste grote nota ruimte-
lijke ordening.

Autosnelwegen
De behoefte aan veiligheid en regulering van gemotoriseerd ver-
keer, leidt internationaal tot de ontwikkeling van autosnelwegen, 
verkeersregels en bebording. De eerste wegen met gescheiden rij-
banen en ongelijkvloerse kruisingen in Nederland zijn de Rijksweg 
12 Den Haag - Zoetermeer en Rijksweg 13 Rijswijk - Rotterdam. 

Burgerparticipatie 
Bij plannen voor ruimtelijke ordening wordt burgerparticipatie 
vanzelfsprekend vanaf de jaren ‘70. Beeldcultuur, (sociale) media 
en internetparticipatie spelen daarin een steeds grotere rol. 

Concept Randstad 
In de jaren ‘50 werden de vier grote steden onderling verbonden 
en huisvesting vond plaats in satellietsteden. Het Groene Hart 
bleef grotendeels onbebouwd. De grote belasting van het wegen-
netwerk veroorzaakte de eerste files. 

Dynamisch verkeersmanagement 
Vanaf de jaren ‘90 zijn alle wegen uitgerust met informatie- 
systemen om de wegcapaciteit beter te benutten. Dit is de 
opmaat naar het individualiseren van grote technische systemen 
voor de weggebruiker. 

Risico-denken waterveiligheid 
Na 1953 is het denken in kansen op overschrijding van waterstan-
den geïntroduceerd met gevolgen voor de waterkeringen. Dit is 
geëvolueerd in overstromingsrisico’s (kans x gevolg). In 2008 is daar-
aan het overlijdensrisico van de commissie Veerman toegevoegd. 

Bouwen met de natuur vanaf het jaar 2000
Bouwen met de natuur is een middel om (hoogwater)veiligheid 
te vergroten en tegelijkertijd natuur te ontwikkelen, zoals de 
zandmotor bij Hoek van Holland .
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Creatieve oplossingen 
Knooppunt Hoevelaken 
door innovatief contract

Projectmanager Marjolein de Gorter-Manhoudt staat in alle fasen 
aan het roer. Ook dat is uniek. Door deze parallelschakeling loopt 
het ontwerpproces gelijk met de planuitwerking en zal het tracé-
besluit bijna gelijk zijn aan het uitvoeringsontwerp. Deze manier  
van aanbesteden, waarbij het hele contract in één keer op de markt 
is gezet, is nog niet eerder bij Rijkswaterstaat toegepast.

In 2011 werd bij het uitwerken van de gekozen voorkeursalternatief 
duidelijk dat dit te duur was om uit te voeren voor Rijkswaterstaat 
en de provincies Utrecht en Gelderland en gemeentes Amersfoort en 
Nijkerk. Daarom besloot de minister om verschillende partijen hun 
ideeën te laten inbrengen via een zogeheten ‘aanbestedingsprocedu-
re’. Het besluit van de minister gaat nadrukkelijk uit van het betrek-
ken van de markt. Bovendien is een toezegging gedaan om het hele 
budget te mogen benutten. Het aanbestedingsvoordeel blijft daardoor 
in het project. Met deze randvoorwaarden was de eerstvolgende 
stap het versoberen van de eigen scopes naar een kleiner pakket en 
daarna de wensenlijst prioriteren. Dit zijn mogelijke oplossingen om 
verbindingen te herstellen, extra veiligheidsmaatregelen of bovenwet-
telijke geluidsmaatregelen. Marjolein: ‘In de aanbesteding hebben we 
dit limitatieve wensenlijstje uitgezet als EMVI-criterium om daarmee 
zoveel mogelijk wensen te realiseren binnen het basisplan.’ 

Een belangrijk moment binnen de nieuwe contractvorm was de 
concurrentiegerichte dialoog tijdens de Europese aanbesteding. Het 
had een enorme meerwaarde dat disciplines uit alle fasen al aan tafel 
zaten, merkte Marjolein. Dat zowel ingenieursbureau als aannemer 
samen de dialoog aangingen, leverde integraal inzicht op in de drie 
parallel lopende projectfasen. Ook aan de andere kant van de tafel had 
het team van Rijkswaterstaat deze integrale expertise beschikbaar. 

‘Aannemers hebben ons ontzettend verrast’, vertelt Marjolein. ‘Voorheen 
konden zij met het tracébesluit in de hand niet meer optimaliseren, 
omdat alles vast lag. Nu zijn hun eigen ideeën meteen in het ontwerp ge-
komen. Dat geeft straks een robuuster en krachtiger tracébesluit.’ Zowel 
Rijkswaterstaat als de regionale partners zijn blij met het resultaat. 

Uniek in het project Knooppunt Hoevelaken is dat plan, ontwerp en realisatie in één project gebundeld 
zijn. Een baanbrekende innovatie van de procedure, waardoor geprofiteerd wordt van alle creativiteit van 
de markt om zoveel mogelijk oplossingen binnen het budget te kunnen maken. 

Marjolein de Gorter-Manhoudt. Foto: Rijkswaterstaat

Voorkeurs-
alternatief

Voorkeurs-
variant MER/(o)TB Contract/

aanbesteding Realisatie
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Contract/
aanbesteding

Voorkeurs-
variant MER/(o)TB Realisatie

Stappen vervlechting: Traditioneel

Vervlechting
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Aarden kom 
Een opmerkelijke oplossing voor het knooppunt is de aarden kom. 
‘Dit hadden wij nooit zelf kunnen bedenken’, stelt Marjolein. ‘Wij 
dachten aan fly-overs, maar de uitvoerder bedacht een goedkopere  
oplossing met een gesloten grondbalans in de vorm van een kom, 
gecombineerd met betonnen kunstwerken. In alle opzichten 
goedkoper, maar ook gunstig omdat de omgevingshinder tijdens de 
aanleg beperkt blijft doordat er nauwelijks grondauto’s moeten rij-
den. Een mooie oplossing die door deze vervlechting mogelijk werd.’

Het uitvoeringsontwerp bevat veel verbindingen tussen stad en plat-
teland, fietstunneltjes en veiligheidsmaatregelen. Volledig herstel 
van de aansluiting Hoevelaken op de A1 is de grootste verrassing. 
Daarnaast komt een kilometerslang transparant geluidsscherm bij 
Nijkerk, tegenover de wijk Vathorst. Hiermee komt een wens uit van 
een actief bewonerscomité van Hoevelaken om de geluidsoverlast te 
beperken. De enige wens die niet ingevuld wordt, is een groenzone 
bij Schuilenburg. Dit bleek geen duurzame oplossing, omdat op die 
locatie al een groot geluidsscherm staat. ‘We hadden nooit verwacht 
dat zo veel wensen met het budget gerealiseerd kunnen worden’, 
geeft Marjolein aan. ‘We verwachtten dat we terug moesten naar de 
omgeving om de scope nog verder te versoberen.’

Rijkswaterstaat werkt ondertussen aan een marktvisie met daarin 
een uitwerking van de co-creatie en risicoverdeling. Daarnaast wor-
den de milieueffecten onderzocht in het kader van de MER. Samen 
met de zienswijzen kan dit aanleiding zijn voor optimalisaties. Mar-
jolein heeft hiervoor een ruim budget opgenomen. Dat kan omdat 
de regio ook bijdraagt. ‘Voor ons een belangrijke dekking, omdat de 
MER nog moet beginnen. Onze vervlechting geeft dus meer onzeker-
heden dan gebruikelijk.’ Een ander risico binnen het project zijn de 
nieuwe verkeerscijfers voor de voorkeursvariant. Daaruit kan blijken 
dat er een strook bij komt of af moet. Volgens haar is het zeker dat 
wijzigingen nodig zijn, met name doordat nieuwe economische 
scenario’s zijn uitgekomen.

Binnen het Design & Construct-contract wordt bovendien gezocht 
naar samenwerkingsvormen. Samenwerking met het project A27/A1  
Utrecht - Eemnes en Ring Utrecht zijn reëel. Vanwege het uitvoerings-Artist impression Knooppunt Hoevelaken. Bron: Combinatie A1|28

Ochtendspits A27 Ring Utrecht. Foto: Rijkswaterstaat
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besluit is het geld voor het project Knooppunt Hoevelaken al 
beschikbaar, waardoor het kan aansluiten bij projecten in de omge-
ving. Op die manier is eerder ook al deelgenomen aan het project 
A1 Bunschoten - Hoevelaken, waarvoor een tracébesluit is genomen 
voor een spitsstrook. Binnen het project Knooppunt Hoevelaken 
is namelijk al een rijstrook voorzien en werd het door al langer 
lopende studie mogelijk om dit naar voren te halen.

De vervlechting is tot nu toe meer dan succesvol. De vraag is ver-
volgens onder welke voorwaarden zo’n geïntegreerde aanpak van 
planvorming en realisatie kansrijk is. Marjolein heeft gemerkt dat in 
ieder geval een stabiele bestuurlijke omgeving nodig is. ‘Wij hebben 
met de bestuurlijke partners alle wensen doorgesproken en voelen 
ons gesteund in de aanpak. Verder is ontwerpvrijheid een tweede 
voorwaarde. Bij ons konden de ontwerpers helemaal losgaan op de 
knoop en de aanvoerende en afvoerende wegen. Vooraf hebben we 
wel de kaders voor de oplossing afgesproken. Normaal gesproken 
wordt dit pas bij het ontwerptracébesluit gedaan, maar wij wilden dit 
kader alvast meegeven. Hierdoor bleef de belangenafweging bij het 
Rijk. Dat laatste vinden we niet iets om aan een private partij over 
te laten. Het is een nieuwe handelswijze vanuit visie en strategie, 
waarbij we zowel vrijheid als zekerheid bieden.’

Een absoluut voordeel van de vervlechting is de synergie tussen 
ontwerp en uitvoering, die beter op elkaar afgestemd kunnen wor-
den. Mooi is ook dat in het gesprek met de omgeving al een beeld 
wordt gegeven van de nieuwe situatie. De keerzijde daarvan is dat dit 
verwachtingen wekt. Het is een nadeel dat na het intensieve voor-
traject met de omgeving, in het traject richting ontwerp-tracébesluit 

Meer informatie: 

Marjolein de Gorter-Manhoudt, tel. 06-53735459 

nauwelijks nog ruimte is voor prangende issues en voortschrijdend 
inzicht. Dit weegt in haar opinie echter op tegen de voordelen. In 
het project Knooppunt Hoevelaken is meer creativiteit in de oplos-
singen gebracht, waardoor meer scope gerealiseerd kon worden. 
Volgens Marjolein is echter ook een ander doel goed mogelijk. ‘Je 
zou kunnen inzetten op tijd winnen of geld besparen.’ 

Voor Rijkswaterstaat is de aanpak bij Knooppunt Hoevelaken inno-
vatief, maar Marjolein denkt zelfs dat Nederland in de wereld voorop 
loopt met een dergelijke contractvorm voor infrastructuur. Binnen 
Rijkswaterstaat is het overigens ook nog wel wennen. Zo moest bij het 
programma PVP voortdurend uitgelegd worden dat naast de planvor-
ming ook al een aanbesteding aan boord is. Marjolein bespeurde ook 
lichte paniek bij de financiële afdeling, die moeite hadden met verwer-
king in het SAP-systeem. ‘Voor sommige afdelingen is het echt even 
omschakelen. Het is een kwestie van goed mee omgaan’, benadrukt ze. 
In de planuitwerking is het daarom belangrijk om zorgvuldig te wer-
ken. Tijd kost nog steeds geld. ‘We willen dus ook gewoon snel zijn.’

Knooppunt Hoevelaken
De fileproblemen bij het knooppunt Hoevelaken pakt Rijks-
waterstaat aan met een wegverbreding tussen A1 Bunschoten 
- Barneveld en de A28 Nijkerk - Leusden en een aanpassing 
van de knoop. In 2016 wordt het OTB vastgesteld. Het gaat om 
een verbreding van veertig kilometer snelweg met ruim veertig 
kunstwerken. Het project valt onder de Crisis- en Herstelwet, 
waardoor één alternatief volstaat. De Combinatie A1|28 kan 
binnen het budget van 412 miljoen euro bijna alle wensen invul-
len. Deze aannemerscombinatie bestaat uit BAM, Van Oord en 
consultancy- en ontwerpbureau ARCADIS. 

File Knooppunt Hoevelaken. Foto: Rijkswaterstaat
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Meer informatie: 

Hans Jeekel, tel. 06-51551561

Zoeken naar het pad van 
rozen voor innovaties 

Hans Jeekel van Rijkswaterstaat Water, Verkeer en Leefomgeving, pleit 
ervoor om innovatiekansen al zoveel mogelijk aan de voorkant – bij de 
scope van een project – te regelen. Fouten zijn er om van te leren. Dat 
mag voor een innovatie geen belemmering zijn. Mooie voorbeelden 
waarin zo’n experimenteerruimte wordt gecreëerd, zijn Leerruimte 
binnen Self Supporting Rivier Systeem en het besluit voor InnovA58, 
waarin innovaties opgedragen worden. 

Hans merkt dat innovaties in de droge sector vaak stroever verlopen 
dan in de natte sector. ‘Bij natte programma’s zie ik een grotere bereid-
heid om iets nieuws aan te pakken. Met name als het veiligheidsdenken  
niet in het geding is’, vertelt Hans. ‘Zij lijken ook minder last te hebben 
van het politieke discours. Denk bijvoorbeeld aan de politieke belofte 
van 130 km/u op snelwegen in relatie tot vraagstukken rondom lucht-
kwaliteit. Bij natte projecten is de houding over het algemeen meer 
ontspannen.’ 

Dat innovaties tijd nodig hebben, vindt soms zijn oorzaak in het ‘not 
invented here’- syndroom in combinatie met melancholie, constateert 
Hans. ‘Zeker als iemand van een andere afdeling een nieuwe oplossing 
bedenkt, kan het voor mensen moeilijk zijn om over hun schaduw 
heen te springen. Met name de vraag: “Waarom heb ik het niet zelf be-
dacht?” kan confronterend zijn. Maar als het een aardig idee is, loont 
het altijd om een stap verder te zetten.’ 

Ook de organisatie kent haar barrières. Aan de top wordt vooruitstre-
vend beleid voor innovaties gemaakt, waar het werkveld om staat te 
springen. Maar er is een tussenlaag, die hierop reageert met belemme-
ringen. Hans: ‘Het zijn dan de hofleveranciers, die zich erop toeleggen 

Innoveren is een manier om telkens mee te groeien met ontwikkelingen in de maatschappij. Toch 
gaat het pad naar vernieuwingen lang niet altijd over rozen. Wat zijn de beste manieren om toch 
successen te behalen? En waar liggen de belemmeringen? 

om te kijken of wel binnen de regeltjes gekleurd wordt. Bedrijfsvoe-
ringsafdelingen hebben hier een handje van. Maar er is ook een voor-
hoede die roept, dat dit soort belemmeringen allang geregeld zijn.’ Een 
spel van versnellingen en vertragingen, waarvan het volgens hem toch 
van belang is dat de belemmerende laag uiteindelijk meekomt. ‘Het is 
met elkaar zoeken naar de beste weg.’

Om het pad te plaveien, zijn ook binnen het ministerie van IenM pro-
gramma’s en tools, zoals het Corporate Innovatie Programma, het Inno-
vatieloket, Innovatiegericht Inkopen en de Innovatieagenda 2015-2020. 

Prioriteiten Innovatieagenda 2015-2020
• waterveiligheid
• watermanagement 
• verkeersmanagement: Connecting Mobility en Coöperatieve  
 systemen  
• aanleg en onderhoud: toevoegen van waarde  
• vervangingsopgave infrastructuur  
• assetmanagement  
• synchromodaliteit
• nieuwe ICT-technieken en het benutten van data
• leefomgeving  
• maatschappelijke opgaven 
Realisatie van de Innovatieagenda moet plaatsvinden binnen de 
huidige begroting. 
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Innovatief idee:
hoe pak je het aan? 

Henk Senhorst, adviseur innovatie HWBP2 
‘Als het verhaal rondom een innovatie goed is, onderzoeken we wat no-
dig is om het toe te passen. Aantoonbaar terug te verdienen investerin-
gen binnen het hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP) zijn voor 
ons de moeite waard. We werken ook aan project overstijgende verken-
ningen zoals Piping en Macrostabiliteit, die expliciet als doel hebben 
om innovaties verder te brengen. Hierin gaat zo’n dertig miljoen euro 
zitten de komende jaren. Het zijn de aanjagers binnen het programma. 

Het HWBP is een doelgerichte organisatie. Dat betekent dat de neiging 
bestaat om een oplossing te creëren. Van interne regelgeving (manage-
mentlagen, procedure) ondervinden wij weinig belemmeringen. Wel 
zie je vaak aansluitproblemen tussen bedenker en degene die toepast. 
Zij moeten samen nadenken en samenwerken om de innovatie verder 
te brengen. Bereidheid en tijd moeten aan beide kanten aanwezig zijn.’

Richard Pool, adviseur knooppunt Heerenveen 
‘Bij de voorbereiding van de nieuwe vormgeving van het knooppunt 
vroeg de gemeente Heerenveen om een oplossing met minder licht-
uitstraling. Dit past ook goed bij de doelstelling energiebesparing van 
Rijkswaterstaat. Wegverlichting is een grootverbruiker van energie. Een 
voordeel van led is dat vanaf dag één de besparing in geld én CO2-uitstoot 
begint, nog afgezien van de extra besparing door dimmen. Ledverlichting 
is wel duurder dan normale verlichting. De duurzaamheidsversneller van 
Rijkswaterstaat biedt hiervoor extra middelen. Het initiatief om in dit 
project led toe te passen, is op inhoud en geld goedgekeurd, maar de uit-
voerende afdeling van PPO heeft nu geen capaciteit. De komende periode 
kijkt Rijkswaterstaat landelijk of led voor het hele areaal mogelijk is.’

Duurzaamheidsversneller: 
Ieder jaar is drie miljoen euro beschikbaar om duurzame business- 
cases voor te financieren in projecten. Aanspreekpunt voor meer 
informatie is Michiel Bakker, tel. 06-11526260.

Henk Senhorst. Foto: Rijkswaterstaat

Richard Pool. Foto: Rijkswaterstaat

Innovaties beginnen vaak met een goed idee, ingegeven vanuit de praktijk. Soms lukt het om deze goede 
ideeën voor het voetlicht te krijgen. Collega’s met ervaring vertellen hoe zij het aanpakten. De belangrijk-
ste voorwaarde voor succes: een flinke portie doorzettingsvermogen!
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Lichtbakens bij IJmuiden/Velsen-Noord voorzien van zeer zuinige LED-verlichting.
Foto: Rijkswaterstaat
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Marja Hamilton, programmamanager Self Supporting 
Rivier Systeem, Rijkswaterstaat Oost-Nederland
‘Als je een idee hebt, ben je er nog lang niet. Hiervoor wordt ook wel de 
1111-regel gebruikt. Je hebt één punt nodig voor alleen het idee. Dan heb 
je tien punten nodig om een plan te maken en honderd punten voor een 
prototype of een model. Vervolgens heb je nog duizend punten nodig voor 
de uiteindelijke productie, implementatie of verkoop van je product. De 
kracht ligt dus vaak niet in het idee, hoe briljant ook, maar in de aanpak en 
het doorzettingsvermogen voor de uitwerking ervan. Koplopers zijn hierbij 
vaak ook kopstoters. Verder is het van belang dat je op zoek gaat naar 
partners die ook een belang bij jouw idee hebben, als ambassadeur, als 
meedenker of als gebruiker. Soms kun je hen makkelijker meekrijgen als je 
ze niet alleen vertelt wat jouw idee voor hen kan betekenen, maar ook laat 
zien hoe dat idee past in hun werkelijkheid. En als het tot een toepassing 
komt, is het nodig om je te verplaatsen in de lopende processen en de 
beschikbare instrumenten. Zo kan je kijken waar de aansluiting het best 
gemaakt kan worden. Het is altijd een kwestie van maatwerk.’

Wouter van der Burg, innovatiemanager A58 
‘Binnen Rijkswaterstaat zie ik nog wel eens koudwatervrees. Op corporate 
niveau zijn er beleidsmatige programma’s met precies die punten die wij 
binnen de A58 graag hadden willen toepassen. Bijvoorbeeld zelfremmende 
en zelfsturende auto’s, maar ook geluidwerende maatregelen met een 
goot langs de weg, wegkantportalen en een energieneutraal of energieop-
wekkend wegdek. Ook al staan er prachtige ambities in programma’s, ik 
signaleer toch een grote afstand naar de praktijk en naar projecten waarin 
we het echt gaan toepassen. Van ons wordt verwacht dat we een aanjager 
zijn voor innovaties en dat we werken aan een slimme snelweg. Gelukkig 
zie ik hiervoor binnen Rijkswaterstaat wel geleidelijk een bodem ontstaan.’ 

Willem Zandvliet, duurzaamheid en ledspecialist, 
Rijkswaterstaat Grote Projecten en Onderhoud
‘In de toekomst zullen we veel ledlampen gebruiken. Deze lampen 
gaan zelden stuk en hoeven dus ook niet bewaakt te worden. Slim 
verlichten, smart netten; het is allemaal mogelijk. In de praktijk is 
gebleken dat wegverlichting met slimme systemen meer storingen 
veroorzaken dan dat ze problemen voorkomen. Natuurlijk is het leuk 
als bedrijven onze masten kunnen gebruiken om draadloos verbin-
ding te maken met bijvoorbeeld weggebruikers, maar zelf hebben we 
dat niet nodig. Voor Rijkswaterstaat telt dat de installatie betrouw-
baar is en eenvoudig is te onderhouden door wisselende aannemers. 
Een extra toepassing die er wel aan komt, is de dimfunctie. Deze is 
eenvoudig aan te sturen met de voeding. Daar hebben we geen com-
municatiesystemen voor nodig.’ 

Biobased materiaal, Jasper Middelkamp, adviseur N18, 
Rijkswaterstaat GPO
‘Binnen het D&C-contract voor het wegdeel Groenlo-Enschede zit onder 
andere biobased materiaal in de EMVI. Voor het doorvoeren van Groen 
Bouwen als EMVI hebben we direct opdracht verkregen van de directeur 
Netwerkmanagement van Oost-Nederland. We willen met deze EMVI 
de markt uitdagen om biobased materiaal toe te passen binnen het 
D&C-contract, bijvoorbeeld in geluidsschermen of bij de inrichting 
van carpoolplaatsen. De invulling is aan de markt. Zij kiezen welke 
producten zij als concurrerend en interessant beschouwen. Vanuit Self 
Supporting Rivier Systeem is meegedacht over de beschikbaarheid van 
producten en zijn functionele specificaties opgesteld die we een-op-een 
in het contract konden overnemen. Het resultaat ervan is wat mij betreft 
mooi. Het D&C-contract is aangekondigd op Tenderned.’ 
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Wie kent ze niet binnen projecten? Oplossingen die goed 
zijn voor het ene, maar niet goed voor het andere. Een 
mooie afspraak met een lokale overheid, die ingehaald 
wordt door andere ontwikkelingen. Hoe maak je dit be-
spreekbaar? Elk project kent harde en zachte belangen. Hoe 
maak je de afweging tussen techniek en veiligheid versus 
cultuurhistorie of natuurbelangen? Ook praktische zaken 
binnen planstudies plaatsen ons voor moeilijke keuzes. Wat 
laten we door de markt doen? En wat doen we zelf? Hoe 
komen we tot goede keuzes? MER-nieuws nummer 87 gaat 
over het omgaan met dilemma’s. Geven strategische verken-
ningen houvast? En hoe belangrijk zijn langetermijnvisies?
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Dilemma’s:
doen of niet doen? 
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