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Voorwoord
In 2015 heeft het Ministerie van Economische Zaken een onderzoeksbudget beschikbaar gesteld aan
de TO2 instituten in Nederland. Het proj ect ‘Natte K unstwerken van de To ekomst’ is één van de
projecten die is opgepakt in dit kader. Binnen het project wordt intensief samengewerkt door drie
kennisinstituten, te weten Deltares (coördinator), TNO en MARIN.

Er bestaat bij beheerders van natte kunstwerken een kennisbehoefte gericht op het optimaal
functioneren van natte kun stwerken onder veranderend e maatschappelijke en kli matologische
omstandigheden. Met deze kennis kan de vervangingsopgave van het natte kunstwerken areaal een
zo groot mogelijke maatschappelijke (meer)waarde opleveren. Meer concreet: het project ontwikkelt
kennis die bijdraagt aan pri oritering van, kostenbesp aring bij en spreiding van inve steringen en
levenscycluskosten in de vervangingsopgave.

Voorliggende kennisagenda is een produ ct van de s amenwerking in 2015 binnen het TO2 project.
Het biedt een overzicht van alle vragen, waar we in 2015 tegenaan zijn gelopen bij de uitvoering van
het project. Daarnaa st hebben beh eerders van natte kunstwerken, alsmede adviesbureau’s en
andere kennispartners input geboden voor deze kennisagenda. Zo hebben niet alleen vragen vanuit
het project zel f, maar ook vragen uit andere initiatieven rond Natte Kunstwerken in dit document
een plek gekregen. Hi eruit zijn de belangrijkste kennisvragen voor de verschillende elementen van
de vervangingsopgave gedefinieerd. Hiermee kan het document voeding geven aan de
kennisprogrammering voor de komende jaren.

Daarnaast kan het document, als levend document, de v erbinding vormen tussen de lopende
initiatieven. Zo draagt deze kennisagenda bij aan het uiteindelijke doel: een goede, maatschappelijk
waardevolle, vervangingsopgave.
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1 Samenvatting

De opgave
Er ligt de komende jaren een grote opgave rond Natte Kunstwerken voor beheerders, zoals
Rijkswaterstaat en waterschappen . Een groot dee l van deze kunstwerken bereikt de komen de
decennia namelijk het einde van de le vensduur waarvoor het kunstwer k ontworpen is. Het is
noodzakelijk in beeld te hebben welke kennisvragen beantwoord moeten worden zod at de
vervangingsopgave van het natte kun stwerken areaal een z o groot mogel ijke maatschappelijke
(meer)waarde oplevert.

Visie
Wij nemen in de ze agenda de integrale aanpak van de vervangingsopgave als uitgangspunt. Ieder
kunstwerk vormt, veelal met andere kunstwerken, een onderdeel van één of meerdere n etwerken,
zoals bijvoorbeeld het watersy steem of de vaarwe gen. Daardoor dient i eder kunstwerk vee lal
verschillende functies. Met een b eschrijving van d e kunstwerken en d e netwerken, v oor de
verschillende functies, van zowel de huidige a ls de verwachte toekomstige situatie, kan op een
slimme manier ingespeeld worden op toekomstige ontwikkelingen.

Deze integrale aanpak van kun stwerk en netwerk kan worden besch reven als een logische
opeenvolging van een vierta l (3+1) ana lyses, leidend tot een onderb ouwde keuze v oor de
programmering van een vervangingsopgave.

In de voorgestelde integrale aanpak, zoals gepresenteerd in Figuur 1-1, komen de kunstwerkanalyse
(1) en de netwerkana lyse (2) samen in de systeemanalyse (3). De systeemanalyse wordt gevoed
met mogelijke aan passingen/ maatregelen in het netwerk en de mogelijke aanpassingen/
maatregelen op het kunstwerk. Zo worden verschillende strategieën ontwikkeld waarvan de prestatie
in een waarde wordt uitgedrukt. Voor de systeemanalyse is het cruciaal dat bij het oppakken van de
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opgave de ambitie is gedefinieerd. De scenario’s kunnen op basis van deze ambi tie worden
opgesteld en gewaardeerd.

Figuur 1-1 Integrale aanpak vervangingsopgave in vier (3+1) analyses

Als wij ons doel van een integrale aanpak willen bereiken betekent dat ook dat de organisatie van de
beheerders gesteld moeten staan om deze opgave op te pakken. Daarom dienen ook de vragen, die
samenhangen met het werkelijk mogelijk maken van een dergelijk e werkwijze van meet af aan te
worden meegenomen. Hiervoor is parallel de vierde (governance-) realisatielijn met vragen (4)
gedefinieerd. In Figuur 1-1 is dit parallelle traject zichtbaar aan de onderzijde van de onderbroken
blauwe lijn.

Prioritering van vragen
Deze kennisagenda Natte Kunstwerken heeft als doel de belangrijkste kennisvragen te identificeren,
die beantwoord zouden moeten worden om de opgave rond de vervanging van d e natte
kunstwerken een zo groot mogelijke maatschappelijke (meer)waarde op te laten leveren.

Dit kunnen we bereiken met de integrale aanpak in de gepresenteerde stappen (in Figuur 1-1). Voor
de prioritering van de vragen definiëren we het onderzoeksdoel voor de Korte-Termijn:

We willen in 2020 in staat zijn een integrale systeemanalyse te maken.

Dat betekent: We moeten in staat z ijn om met goede informatie verschillende alternatieven van een
vervangingsopgave te kun nen opstellen en d aarmee bestuur en beh eerder te laten zien wat de
maatschappelijke waarde (in kosten en consequenties) is van de vervangingsopgave.
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Vanuit dit doel leggen wij voor de Korte Termijn prioriteit bij de vragen die bijdragen aan:

· 1.Kunstwerkanalyse: Bepalen en verlengen van de functionele en technische levensduur:
o Onderzoek waarmee de functionele en technische staat van een kunstwerk (met

grotere zekerheid) kan worden vastgesteld;
o Onderzoek naar maatregelen die bijdragen aan verlenging van de levensduur;

· 2. Systeemanalyse: Bepalen functie kunstwerken in een netwerk:
Ontwikkelen methode waarmee de (maatschappelijke) waarde van het netwerk van
kunstwerken inzichtelijk kan worden gemaakt, waarin duidelijk wordt wanneer bij welk
kunstwerk op welke functie een knelpunt ontstaat rekening houdend met de toekomstige
ontwikkelingen;

Hoewel we streven naar optimale benutting van de bestaande kunstwerken zal uiteindelijk een deel
van de kunstwerken moeten worden vervangen. Het 3e Korte-Termijndoel betreft dan ook deze
nieuwe kunstwerken:

· 3. Kunstwerkanalyse: Optimaal ontwerp van nieuwe kunstwerken
o Welke aspecten behoeven aandacht bij een optimaal ontwerp van een nieuw

kunstwerk?
o Wat verstaan we onder een Kunstwerk van Nu?

Doel van het document
Voorliggende kennisagenda geeft een beel d van het benodigd onderzoek om de komende
vervangingsopgave van Natte Kunstwerken op een goede, maatschappelijk waardevolle, manier op
te kunnen pakken.

Het document wil voed ing geven aan onder zoeksprogramma’s rond Natte Kun stwerken bij de
verschillende TO2-instituten, alsmede de adviesbureau’s en andere kennispartners. Daarnaast
verbindt het de lopende initi atieven: Het actueel houden van dit document biedt een platform waar
de verbinding van krachten en kennis tussen lopende initiatieven kan worden ge stimuleerd. Zo
draagt deze kennisagenda bij aan het uiteindelijke doel: een goede, maatschappelijk waardevolle,
vervangingsopgave.

Dit  is  de  1e versie van de kenn isagenda Natte Ku nstwerken van de Toekomst. Di t document
beschouwen we als een le vend document. Het document kan in de komende jaren worden
aangevuld met nieuwe kennisvragen en beantwoorde vragen kunnen worden weggestreept.

Het document geeft een voorstel voor de prioritering van de kennisvragen. De precieze planning kan
met de verschillende partners in het platform afgestemd worden. Iedere partij kan daarbij aangeven
welke vragen wanneer opgepakt worden, dan wel opgepakt zouden moeten worden.
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2 Achtergrond TO2 Natte Kunstwerken van de
Toekomst

2.1 TO2-gelden
Vanuit het Ministerie van Economische Zaken is voor 2015 onderzoeksbudget ter beschikking gesteld
aan de TO2 instituten in Nederland (Toegepast Onderzoek Organisaties: TNO, DLO, NLR, ECN,
Deltares en Marin). Dit zogenaamde flexbudget dient ter s timulering van verdere samenwerking
tussen de TO 2 instituten op een zevental maatschappelijke uitdagingen. Deltares is hierbij
verantwoordelijk voor het onderwerp /de uitdaging “klimaat, hulpbronefficiency en grondstoffen”.
Binnen dit onderwerp zijn twee v oorstellen opgesteld voor s amenwerkingsprojecten: ‘Adaptive
circulair Cities’ en ‘Natte Kunstwerken van de Toekomst’.

Dit hoofdstuk bes chrijft het kader voor N atte Kunstwerken van de Toek omst, waarin de TO 2
instituten Deltares, Marin en TNO samenwerken.

2.2 Doel van het project “Natte Kunstwerken van de Toekomst”
Op basis van de levensduurverwachtingen van Natte Kunstwerken zullen er in N ederland in de
komende halve eeuw zo’n 250 kunstwerken aan vervanging of grootschalige renovatie toe zijn. Het
is van belang om deze enorme opgave hanteerbaar te maken en om ervoor te zorgen dat het areaal
aan natte kun stwerken na vervanging en ren ovatie voldoet aan de veranderen de criteria die de
maatschappij en klimaatverandering ons stelt.

Het doel van het project is, in de budgetaanvraag, als v olgt gedefinieerd: “Invulling geven aan de
kennisbehoefte gericht op het optima al functioneren van natte kunstwerken onder veranderende
maatschappelijke en klimatologische omstandigheden. Dit leidt tot prioritering van, kostenbesparing
bij en spreiding van investeringen in de vervangingsopgave en levenscycluskosten.”
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2.3 De drie sporen van het project
In Natte K unstwerken voor de Toekom st zijn 3 h oofdlijnen in het onderzoek, de zogenaamde
sporen, gedefinieerd. De 3 spo ren zijn geen op zichzelf staande onderzoeken, maar hangen samen
en geven all en invulling aan een deel van de kenn isbehoefte rond Natte Kunstwerken van de
Toekomst.

Beschrijving (en analyse) van het netwerk
In het spoor Be schrijving van het n etwerk wordt een kader opgesteld om de prestatie van h et
netwerk kwantitatief te kunnen uitdrukken. In de beschrijving van het netwerk komen de
verschillende netwerken, waarb innen het kunstwerk een fu nctie heeft samen , maar vi ndt ook de
terugkoppeling plaats naar de functionele en technische mogelijkheden van het kunstwerk zelf.

Het resultaat is een instrumen t om het effect van beslissingen op kunstwer kniveau te kunn en
vertalen naar de prestatie van het netwerk. En andersom: Beslissingen die op netwerkniveau worden
genomen hebben invloed op het de eisen aan /of het functioneren van het kunstwerk.

Functionele Levensduur (FL)
In het spoo r Functionele levensduur wordt gezocht naar mogelijkheden om meer zekerhe id te
krijgen over de functionele prestatie van een kunstwerk nu en in de toekomst. Door kennisleemten
in te vullen o .a. door het gebru ik van nieuwe tools worden be staande toets-en on twerptools
aangescherpt.

Het resultaat van dit spoor draagt bij aan de verlenging van de danwel vergroten van de zekerheid
over de functionele levensduur van het kunstwerk. Dit resultaat is input voor de beschrijving van het
netwerk.

Technische Levensduur (TL)
In dit spoor worden verschillende aspecten verkend die de technische levensduur van de constructie
van een kun stwerk mogelijk verlengen. Het resultaa t moet bij dragen aan de verlenging van de
technische levensduur dan wel verkleint het de onzekerheid over de technische l evensduur van het
kunstwerk. Dit resultaat is input voor de beschrijving van het netwerk.

2.4 Kennisplatform en kennisagenda Natte Kunstwerken
Het project biedt on s een p latform waar kennis rond Natte Kunstwerken wordt uitgewisseld. Dat
betekent dat we de verschillende betrokkenen bij zowel Rijkwaterstaat en de Waterschappen, als bij
de adviesbureaus en de overige kennispartners willen betrekken en informeren.

Als kennisinstellingen zijn wij erv an overtuigd dat onderzo ek bijdraagt aan een ef ficiënte
vervangingsopgave. Er liggen vele vragen, waarvan de antwoorden kunnen bijdragen aan een beter
functionerend netwerk Deze vragen beslaan een breed veld van onderzoek dat niet in één jaar
afgerond kan w orden. Het project l evert dan ook als belangrijk product, naast de inhoudelijke
resultaten, de 1 e versie van de kenn isagenda Natte Kunstwerken op. Hi ermee wordt overzicht
gegeven over de vragen, die beantwoord moeten worden om invulling te geven aan d e
kennisbehoefte gericht op het optima al functioneren van natte kunstwerken onder veranderende
maatschappelijke en klimatologische omstandigheden.
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3 De kennisagenda Natte Kustwerken

3.1 De opgave
Er ligt de komende jaren een grote opgave rond Natte Kunstwerken voor beheerders,
Rijkswaterstaat en waterschappen. Een groot deel van deze kunstwerken bereikt komende decennia
de levensduur, waarvoor het ontworpen is. Dat is de reden dat er vanuit mag worden gegaan dat de
kunstwerken aan vervanging toe kunnen zijn. Bij Rijkswaterstaat gaat het om de vervanging van 10-
tallen kunstwerken per jaar. Onderstaande figuur laat de hoeveelheid natte kunstwerken die aan het
einde van hun ontwerplevensduur zijn zien. De kosten van de vervanging zullen zeer substantieel
zijn.

Voor de waterschappen is de opgave ook groot. Exacte getallen kennen we niet, maar dat het gaat
om  een  veelvoud  van  de  aantallen  van  Rijkswaterstaat  lijkt  niet  te  betwisten.  Hoewel  het  bij  de
kunstwerken van de waterschappen naar verwachting (gemiddeld) om minder kosten per kunstwerk
gaat dan bij Rijkswaterstaat, zijn de totale kosten voor de waterschappen qua orde grootte mogelijk
vergelijkbaar.
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Figuur 3-1 Omvang van de vervangingsopgave voor Rijkswaterstaat

(uit Vervangingsopgave Natte Kunstwerken, gevoeligheidstest, RWS2015)

Deze kunstwerken zijn er primair om het waterpeil te reguleren, afvoeren en vasthouden van water,
zijn veelal onderdeel van de bescherming tegen hoogwater, maar ook andere functies zijn mogelijk.
Indien nagedacht gaat worden over de vervanging van deze kunstwerken adviseren we alle functies
in een integrale beschouwing worden meegenomen.

Bij  de  analyse  van  de  functionaliteit  van  de  kunstwerken  spelen  de  klimatologische  en
maatschappelijke veranderingen een belangrijke rol. Tot slot zijn ook de mogel ijkheden die een
organisatie heeft om de vervanging op te pakken bep alend voor een haalbare programmering van
de vervanging. Het ideaalplaatje moet worden geconfronteerd met de werkelijkheid.

3.2 Visie op de opgave
Een vervangingsopgave met maximale maatschappelijke (meerwaarde) kunnen we bereiken door te
streven naar een netwerk (kunnen ook meerdere netwerken zijn) dat te allen tijde de verschillende
functies conform de gestelde eisen vervult. Ieder kunstwerk maakt onderdeel uit v an een netwerk.
Op het moment dat een kunstwerk aan vervanging toe is heeft dat effect op de prestatie van één of
meer functies van het netwerk. Mogeli jk kan met een ander gebruik van het netwerk deze fun ctie
alsnog vervuld worden of zijn er s limme maatregelen te bedenken waarmee de levensduur kan
worden verlengd. Daarom is het noodzakelijk de vervanging van een kunstwerk in het licht van het
kunstwerk zelf en in het licht van het hele netwerk te bezien.
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Dit impliceert dat de vervang ingsopgave niet per i ndividueel kunstwerk is te programmeren, maa r
alleen vanuit een netwerkbenadering: welke fun ctionaliteit vraagt de t oekomst van deze
kunstwerken en wat zijn de daarvoor te beschou wen service levels voor het netwerk van
kunstwerken (bv alle stuwen op de Maas, alle inlaatkunstwerken voor een bepaalde dijkring, …)?

Wij  stellen  daarom  in  deze  agenda  een  integrale  aanpak  van  de  vervangingsopgave  als
uitgangspunt. Deze integrale aanpak kan worden beschreven als een logische opeenvolging van een
viertal (3+1) analyses, dat l eidt tot een onderbouwde keuze v oor de kennisontwikkeling voor de
programmering van de vervangingsopgave.

Een onderbouwde keuze betekent: We moeten in staat zijn om met goede i nformatie verschillende
alternatieven van een vervangingsopgave te kunn en opstellen en daarmee bestuur en beheerder te
laten zien wat de maatschappelijke waarde (in kosten en c onsequenties) is voor de
vervangingsopgave.

De vier (3+1) analyses
In Figuur 1-1 is s chematisch weergegeven welke analyses nodig zijn om in een aantal logische
stappen te ko men tot een voorstel voo r de pr ogrammering van de verva ngingsopgave. De dri e
analyses die onderdeel vormen van de integrale aanpak van de vervangingsopgave zijn:

· Kunstwerkanalyse
o Beschrijving staat kunstwerken;
o Restlevensduur;

· Netwerkanalyse
o Beschrijving gebied;
o Scenarios;

· Systeemanalyse

In de vo orgestelde integrale aanpak, zoals gepresenteerd in Figuu r 3-2 I ntegrale aanpak
vervangingsopgave in vier (3+1) analyses komen de kunstwerkanalyse en de netwerkanalyse samen
in de systeemanalyse. De systeemanalyse wordt gevoed met mogelijke aanpassingen/ maatregelen
in het netwerk en de moge lijke aanpassingen/ maatregelen op het kunstwerk. Zo worden
verschillende strategieën ontwikkeld waarvan de prestatie in een waarde wordt uitgedrukt. De
waarde kan zijn geld, maar ook de maatschappelijke waarde van een strategie wordt nadrukkelijk
meegenomen. Het bepalen van mogelijke strategieën is een iteratief proces, waar we convergeren
van ‘grof’ (het netwerk) naar ‘fijn’ (het individuele kunstwerk)? Voor de systeemanalyse is het
cruciaal dat bij het oppakken van de opgave de ambitie is gedefinieerd. De scenario’s en prestaties
kunnen op basis van deze ambitie worden opgesteld en beoordeeld.

Iedere ontwikkelde strategie leidt tot een speci fieke programmering. Het i s aan de beheerder te
besluiten welke programmering het beste past.
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Figuur 3-2 Integrale aanpak vervangingsopgave in vier (3+1) analyses

Om deze analyses daadwerkelijk te kunnen maken moet er op netwerk- en kunstwerkniveau nog de
nodige kennis ontw ikkeld worden. Voorliggende k ennisagenda geeft een overzicht van alle
onderzoeksvragen op het netwerk- en kunstwerkniveau, zoals die  gedurende  het TO2-project Natte
Kunstwerken van de Toekomst en de contacten met Rijkswaterstaat, waterschappen, adviesbureaus
en andere kennispartners zijn verzameld.

Naast de onderzoeksvragen die te maken hebb en met het netwerk van kunstwerken en de
kunstwerken zelf liggen er ook tal van governance vragen. Als wij ons doel van een integrale aanpak
willen bereiken betekent dat ook dat de organisatie van de beheerders gesteld moeten staan om de
opgave op deze manier op te pakken. Daarom dienen ook de v ragen, die samenhangen met het
werkelijk mogelijk maken van een dergelijke werkwijze van meet af aan te worden meegenomen.

Hiervoor is parallel een v ierde (governance-) realisatielijn met vragen gedefinieerd, waarin de
aspecten aan bod komen, d ie van belang zijn voor het daadwerkelijk realiseren van de opgave in
een bestaande organisatie. In de Figuur is dit parallell e traject z ichtbaar aan de onderzijde van d e
onderbroken blauwe lijn. Ook deze vragen komen aan bod in de kennisagenda.

3.3 Terminologie
In de beschreven integrale aanpak k omen de werkwijze vanuit de “aanleg ”- en “beheer”-wereld bi j
elkaar, en ook de wereld van het netwerk en die van het kunstwerk komen bij elkaar. Dit zijn veelal
gescheiden werelden met een eigen taal gebruik. Door de vervangingsopgave op deze integrale
manier op te pa kken komen de werelden bij elkaar. Daarbij wordt duidelijk dat er met dezelfde
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woorden niet altijd hetzelfde wordt bedoeld. In dit document is dit probleem niet opgelost, maar is
getracht consequent te zijn in het woordgebruik. Ter illustratie:

We hebben gesi gnaleerd dat de woorden netwerk en systeem multi-interpretabel zijn. In dit
document hanteren we netwerk om een samenhangend stelsel van kunstwerken aan te duiden. Met
samenhangend wordt bedoeld dat de kunstwerken s amen een bepaalde func tie in een gebied
vervullen. Het w oord systeem hanteren w e in dit document alleen in de conte xt van d e
systeemanalyse waar de informatie van netwerk en kunstwerk bij elkaar komen.

Een ander voorbeeld betreft h et gebruik van fun ctionaliteit en presta ties. Functionaliteit wordt
gebruikt in de wereld van aanleg, prestaties zijn de afspraken die gemaakt worden in de wereld van
beheer en onderhoud. In dit document worden beide termen gebruikt.

3.4 Doel van een kennisagenda Natte Kunstwerken

Deze kennisagenda Natte Kunstwerken heeft als doel de belangrijkste kennisvragen te identificeren,
die beantwoord zouden moeten worden om de opgave rond de vervanging van d e natte
kunstwerken met maximale maatschappelijke (meer)waarde te kunnen uitvoeren. De kennisagenda
bundelt en s tructureert de l ange en korte termijn kennisvragen, die vanuit verschillende projecten
rond Natte Kunstwerken zijn gesteld.

De kennisagenda Natte Kunstwerken geeft v oeding aan en kan sturend zijn voor de
kennisontwikkeling/ onderzoeksprogramma’s rond Natte Kunstwerken de komende jaren. Daarnaast
biedt het actueel houden van deze kennisagenda een platform waar de verbinding van krachten en
kennis tussen lopende initiatieven kan worden gestimuleerd.

3.4.1 Het doel op Lange Termijn
De  uitdaging  op  lange  termijn  is  om de  vervanging  van  kunstwerken  altijd  vanuit  het  netwerk  te
benaderen. Dit vraagt een omslag in de manier van werken, die kennis vraagt, maar zeker ook tijd
kost. Er liggen reeds vele vragen en er zullen nieuwe vragen bijkomen. De kennisagenda moet in dit
traject een levend document blijven, dat aansluit bij nieuwe ontwikkelingen.

Daarvoor lijkt het goed jaarlijks met e lkaar ervaringen en opgedane kennis te delen en een p lek te
geven in de kennisagenda. Zo blijft het document ook op de lange termijn van waarde voor eenieder
die een rol heeft in de vervangingsopgave.

3.4.2 Het doel op Korte Termijn
Om de benodigde eerste s tappen te zetten heb ben we een onderzoeksdoel gesteld voor de korte
termijn, dat is de periode tot en met 2020.

We willen in 2020 in staat zijn een integrale systeemanalyse te maken.

Dat betekent: We moeten in staat z ijn om met goede informatie verschillende alternatieven van een
vervangingsopgave te kun nen opstellen en d aarmee bestuur en beh eerder te laten zien wat de
maatschappelijke waarde (in kosten en consequenties) is van de vervangingsopgave.
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Vanuit dit doel leggen wij op de Korte Termijn prioriteit bij de vragen die bijdragen aan:

· 1. Kunstwerkanalyse: Bepalen en verlengen van de functionele en technische levensduur:
o Onderzoek waarmee de functionele en technische staat van een kunstwerk (met

grotere zekerheid) kan worden vastgesteld;
o Onderzoek naar maatregelen die bijdragen aan verlenging van de levensduur;

· 2. Systeemanalyse: Bepalen functie kunstwerken in een netwerk:
Ontwikkelen methode waarmee de (maatschappelijke) waarde van het netwerk van
kunstwerken inzichtelijk kan worden gemaakt, waarin duidelijk wordt wanneer bij welk
kunstwerk op welke functie een knelpunt ontstaat rekening houdend met de toekomstige
ontwikkelingen;

Hoewel we streven naar optimale benutting van de bestaande kunstwerken zal uiteindelijk een deel
van de kunstwerken moeten worden vervangen. Het 3e Korte-Termijndoel betreft dan ook deze
nieuwe kunstwerken:

· 3. Kunstwerkanalyse: Optimaal ontwerp van nieuwe kunstwerken
o Welke aspecten behoeven aandacht bij een optimaal ontwerp van een nieuw

kunstwerk?
o Wat verstaan we onder een Kunstwerk van Nu?

Voor de k orte termijn zullen we ons dan ook o p de vragen die hieraan bijdragen richten. Hierbij
moet ook aandacht zijn voor de aspecten, die te maken hebben met organisatorische implementatie,
financiering en bestuurlijk draagvlak.

3.5 Doelgroep
Dit document is i n eerste instantie opgesteld voor de beheerders van Natte Kunstwerken. Het
adviseert een integral e aanpak aan de beheerders en si gnaleert daarbij de benodigde, maar
vooralsnog ontbrekende, kennis.

Het document biedt andere betrokkenen inzicht in de gesignaleerde vragen. Dit kan nuttig zijn bij
het gezamenlijk zoeken naar oplossingen.



Kennisagenda

Versie 3, 25 januari 2016 16/41

4 Kennisvragen Natte Kunstwerken van de Toekomst

4.1 Inleiding
Afgelopen jaren zijn in veel projecten vragen gesteld m et betrekking tot de vervanging of renovatie
van Natte Kunstwerken. Voor deze kennisagend a zijn vragen verzameld en gestructureerd. In dez e
agenda zijn de vragen gestructureerd aan de hand van benoemde analyses (Figuur 4-1) met daarbij
een onderverdeling naar de drie sporen van het onderzoek. Dit leidt tot de volgende categorieën van
kennisvragen:

· Kunstwerkanalyse
o Beschrijving kunstwerken;

§ Beschrijving functioneren kunstwerk (FL)
§ Beschrijving staat kunstwerk (TL)

o Restlevensduur;
§ Functionele restlevensduur (FL)
§ Technische restlevensduur (TL)

o Kunstwerken in de toekomst
· Netwerkanalyse

o Beschrijving gebied;
o Scenarios;

· Systeemanalyse

en:
· Realisatie van de opgave in de organisatie (governance-aspecten)
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Figuur 4-1 Integrale aanpak vervangingsopgave in vier (3+1) analyses

In de kunstwerkenvragen komen technische en functionele aspecten aan bod.

In dit hoofddocument van deze kennisagenda hebben alleen de als urgent gesignaleerde vragen tot
2020 een plek. Dat zijn de vragen, die bijdragen aan:

· 1. Kunstwerkanalyse: Bepalen en verlengen van de functionele en technische levensduur;
· 2. Systeemanalyse en netwerkanalyse: Bepalen functie kunstwerken in een netwerk;
· 3. Kunstwerkanalyse: Optimaal ontwerp van nieuwe kunstwerken.

Alle verzamelde vragen zijn opgenomen in de b ijlage, waarbij dezelfde indel ing in vragen is
gehanteerd.

4.2 Belangrijke aspecten rond alle kennisvragen
In de vragen komt een aantal aspecten op verschillen de plaatsen, ook in verschillende sporen/
categorieën, aan bod. Het betreft de aspecten:

• Energie
• Flexibiliteit/ adaptiviteit (ook in relatie tot service levels)
• Onzekerheden (faalkansen, kwetsbaarheid, veerkracht)
• Cocreatie, functies combineren, meekoppelen
• Duurzaam (CO2, C2C, onderhoudsvrij)
• Minder hinder

Deze aspecten hebben veelal te maken met de ambitie, die ten grondslag ligt aan de toekomstvisie
op (het netwerk van) natte kunstwerken. Het is daarmee noodzakelijk helderheid over deze ambitie

Realisatie

Technische levensduur/
Functionele levensduur

Beschrijving systeem/ netwerk
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te krijgen bij het oppakken van de opgave. Hier moet in de systeemanalyse bij het opstellen en
waarderen van de strategieën voldoende aandacht aan worden geschonken.
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5 Kunstwerkanalyse: Doel en kennisvragen

5.1 Lange termijn
Het doel is enerzijds de (functionele en technische) levensduur met grotere zekerheid te
kunnen bepalen en anderzijds deze te verlengen.

De hoofdvragen die beantwo ord moeten worden op de lange termij n (2020) in de verschillende
analyses zijn opgenomen in Figuur 5-1.

Figuur 5-1 Hoofdvragen Functionele Levensduur
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De aspecten die bij deze vragen spelen zijn in Figuur 5-2 opgenomen.

Figuur 5-2 relevante aspecten Functionele Levensduur

Indien wordt ingezoomd op de technische levensduur van een kunstwerk zijn de aspecten uit Figuur
5-3 relevant.

Figuur 5-3 Relevante aspecten Technische levensduur
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5.2 Korte termijn: Beschrijving Kunstwerken
De vragen die op korte termi jn opgepakt moeten wor den zijn cruciaal voor: Bepalen en verlengen
van de f unctionele en technische levensduur. Om het huidig functioneren van een kunstwerk in
beeld te brengen (bepalen) is inzicht nodig in de belastingen, het huidig functioneren en de gestelde
eisen.

Het doel is te komen tot een uniforme methode om de juiste gegevens te verzamelen, waarmee de
toetsing van kunstwerken kan worden uitgevoerd.

De belangrijkste vragen zijn dan:

· Hoe bepalen we de belastingen op het kunstwerk eenduidig?
o Hoe kan monitoring hierbij helpen?
o Kunnen we bestaande methoden om belastingen te bepalen verbeteren?

§ (schip-vaarweginteractie, bodembescherming, dichtheidsstroming)
o Hoe nemen we aanvaringen (risico, kans en effecten) in de analyse mee?
o Hoe kunnen we schroefeffecten meenemen in de belasting?

· Hoe kunnen we het huidig functioneren beoordelen?
o Hoe kunnen we een snelle toetsing uitvoeren?

§ Kunstwerken APK?
§ Wat is de cruciale beheerinformatie en hoe kunnen we die gebruiken,

uitwisselen en beheren? (leeftijd, toestand, risico’s, maatvoering, capaciteit)
o Hoe kan de sterkte/ actuele staat van een kunstwerk worden vastgesteld?
o Kan monitoring helpen bij de bepaling van:

§ Het functioneren van een kunstwerk?
§ de sterkte/ staat van een kunstwerk?

o Hoe komen we tot de juiste onderbouwde functie-eisen?

· Hoe kunnen onzekerheden (in belastingen en staat) om einde levensduur vast te stellen
integraal worden meegenomen, zodat een optimaal veiligheidsniveau wordt bereikt? Kunnen
we scherper toetsen?

o Hoe kan grond-constructie interactie goed worden gemodelleerd? Zowel qua
mechanismes als met een probabilistische aanpak.

o Hoe ziet de veiligheidsfilosofie er uit? Een filosofie voor waterveiligheid voor
kunstwerken buiten primaire keringen en voor alle andere functies die kunstwerken
vervullen.

o Hoe kan de normering voor nieuwe kunstwerken worden gebruikt voor toetsing van
bestaande kunstwerken?

5.3 Korte termijn: Functionele restlevensduur
De vragen die op korte termi jn opgepakt moeten wor den zijn cruciaal voor: Bepalen en verlengen
van de functionele en technische levensduur. De restlevensduur wordt bepaald door de ruimte die er
in het kunstwerk nog is tussen de a ctuele belastingen en (e en inschatting van) de a cceptabele
maximale belastingen enerzijds en de verwachte toekomstige belastingen en prestatie-eisen
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anderzijds. Het doel is te k omen tot een uniforme me thode om de juiste gegevens te verzamelen,
waarmee de toetsing van kun stwerken kan worden uitgevoerd en de restlevensduur kan worden
berekend. De belangrijkste vragen zijn:

· Hoe bepalen we vanuit het huidig functioneren van het kunstwerk de restlevensduur voor de
verschillende functies? Hoe komen we tot een gedragen definitie?

o Hoe veranderen belastingen in de toekomst?
· Hoe kan de sterkte, technische staat van een kunstwerk worden vertaald in een

restlevensduur?
o Hoe kan een veiligheidsfactor of faalkans worden vertaald in restlevensduur?
o Hoe degradeert een kunstwerk in de tijd? Hoe propageert een schademechanisme?

· Is er een methodiek te bedenken die een relatie legt tussen de restlevensduur en de
(mogelijke) veranderingen in gevraagde functionaliteit (performance-based  design, RAMS).

5.4 Korte termijn: Kunstwerken in de Toekomst
Indien inzicht is verkregen in het NU van de kunstwerken kan gekeken worden naar de kunstwerken
in de Toekomst . De vragen d ie op korte term ijn opgepakt moeten worden zijn cruciaal voor:
Optimaal ontwerp van nieuwe kunstwerken.

· Hoe kunnen we de functionele levensduur van een kunstwerk verlengen? Hoe optimaliseren
we het gebruik van een kunstwerk?

o Biedt verkeersmanagement (schepen en kunstwerken) een oplossing voor
schutsluizen?

o Hoe optimaliseren we de sluisbediening en hoe kunnen we dat modelleren?
(flexibiliteit in schutproces voor schutsluizen)

· Hoe kunnen we technische levensduur verlengen?
o Welke innovaties kunnen hierbij helpen?
o Hoe kan je een afgekeurd kunstwerk met beperkte kosten in de lucht houden tot

moment van vervanging?
o Welke innovaties kunnen de prestaties verbeteren (kosten (LCC), milieu impact,

energieverbruik etc.)
o materialen
o constructies
o reparatiemethoden
o monitoring
o recycling, reuse

· Welke concepten voor een nieuw kunstwerk zijn kansrijk?
o Standaardisatie/ modularisering
o Bedieningsconcepten
o Afmeerconcepten sluis
o Hoe beoordelen we nieuwe concepten/ nieuwe materialen?

· Welke aspecten behoeven aandacht bij aan een optimaal ontwerp van een nieuw kunstwerk?
o De detailhydrodynamica rond kunstwerken
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o Hoe kunnen trillingen worden voorkomen?
o Hoe kunnen ontgrondingen worden voorkomen?

· Hoe maken we een ontwerp van nu?
o Adaptief en flexibel?

§ Ontwerpen met verschillende levensduren?
o Met meerwaarde? Hoe krijgen we na vervanging “meer” dan we hadden?
o Met combinatie van functies?
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6Netwerkanalyse: Doel en kennisvragen

6.1 Lange termijn

Het  doel  is  altijd  een  duidelijk  beeld  te  hebben  van  de  staat  van  het  netwerk  op  alle
functies nu en in de toekomst.

In 2020 willen we i n staat zijn om met goede informatie verschillende alternatieven van een
vervangingsopgave te kun nen opstellen Daarvoor moeten de ana lyses en h oofdvragen zoals
opgenomen in Figuur 6-1 worden uitgevoerd.

De aspecten, die hierbij een rol spelen zijn opgenomen in Figuur 6-2.
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Figuur 6-1 Hoofdvragen Netwerkanalyse

Figuur 6-2 Aspecten Netwerkanalyse
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6.2 Korte termijn
De vragen die op ko rte termijn opgepakt moeten worden zijn cruciaal voor: Bepalen van een
optimaal netwerk.

Beschrijving bedieningsgebied
· Hoe kom je tot een goede gebiedsanalyse?

Het gaat om een analyse breder dan alleen het watersysteem, ook het gewenst (toekomstig)
gebruik van het land wordt hierin meegenomen. Dit moet leiden tot een programma van
eisen voor het watersysteem voor bijvoorbeeld 2050. Daarbij moet dan de vraag
beantwoord worden welke externe factoren bepalend zijn in deze gebiedsanalyse.

· Wat is de huidige capaciteit van het netwerk?

Scenario’s
· Welke ambitie hebben we voor de vervangingsopgave?

(aspecten als duurzaamheid dienen hier aan de orde te komen, zie ook paragraaf 4.2
hierboven)

· Hoe kunnen we de tijdelijke situatie (gedurende renovatie/ vervanging), die ontstaat bij de
vervanging/ renovatie van kunstwerken in een vroeg stadium meenemen?

· Hoe definiëren we scenario’s voor de toekomst?
o Scheepvaart
o Landgebruik
o Watersysteem
o Klimaat
o Beleid voor Service Levels

· Hoe gaan we (in de systeemanalyse) om met de onzekerheden van de toekomst?

Maatregelen netwerk
· Is een procesgang mogelijk waarbij (1) gestart wordt met een visie op inrichting en service

levels op systeemniveau, (2) vervolgens een grove schatting wordt gemaakt van de
benodigde infra en (3) tenslotte de vervangingsopgave wordt bepaald voor de individuele
kunstwerken, mét oog voor mogelijke subsystemen?

· Welke hydrologische gegevens zijn nodig om maatregelen / aanpassingen aan het
bestaande watersysteem te kunnen opstellen?
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7 Systeemanalyse: Doel en kennisvragen

7.1 Lange termijn

Het lange termijn doel is te komen tot een optimale prestatie van de netwerken op alle
functies.

In 2020 willen we i n staat zijn om met goede informatie verschillende alternatieven van een
vervangingsopgave te kun nen opstellen en d aarmee bestuur en beh eerder te laten zien wat de
mogelijkheden in kost en en consequenties zijn voor de vervangingsopgave . Daarvoor moeten de
analyses zoals opgenomen in Figuur 7-1 worden uitgevoerd. Hierin zijn ook de ho ofdvragen
opgenomen.

Om meer grip te krijgen op welke vragen we de antwoorden (deels) al hebben willen de komende 4
jaar een verschil lende cases doorlopen om op basi s daarvan te kunn en vaststellen welke
kennisvragen nog beantwoord moeten worden.

De aspecten, die bij de beantwoording van de vragen in de analyses aan bod komen zijn in Figuur
7-2 opgenomen.
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Figuur 7-1 Hoofdvragen Systeemanalyse

Figuur 7-2 Relevante aspecten bij Systeemanalyse
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7.2 Korte termijn
De vragen die op ko rte termijn opgepakt moeten worden zijn cruciaal voor: Bepalen van een
optimaal netwerk.

Systeemanalyse
· Hoe lang kunnen bestaande kunstwerken met bestaande functionaliteit en prestatieniveau

(Service Levels) de toekomstige veranderingen in de waterhuishouding (mede als gevolg
van klimaatverandering) aan?

· Hoe maken we (financiële) consequenties en risico’s van scenario’s inzichtelijk voor de
verschillende stakeholders van netwerk en kunstwerk.

Waardering
· Hoe kunnen we in de waardering rekening houden met de flexibiliteit die vanuit de

functionele eisen aan het kunstwerk noodzakelijk is. De levensduur dan wel de
‘aanpasbaarheid’ van het kunstwerk dienen in overeenstemming te zijn met de gewenste
flexibiliteit (reële optie-benadering).

· Hoe kunnen we in de waardering het unieke van objecten meenemen?
· Kunnen we kostenkentallen afleiden voor de vervangingsopgave?

7.3 Benodigde tools
In dit spoor is een generieke tool nodig waarmee de prestatie van systeem kan worden bepaald.
Deze tool kan uit verschillende elementen worden opgebouwd. Het totaal van tools moet onderdeel
vormen van het assetmanagement van (een netwerk van) natte kunstwerken.
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8 Realisatie (governance) van de opgave: Doel en
kennisvragen

8.1 Lange termijn
Het doel is de opgave zo te organiseren dat de efficiënte vervangingsopgave ook
daadwerkelijk gerealiseerd kan worden.

De hoofdvragen die beantwoord moeten worden om dit do el te bereiken zijn opgenomen in Figuur
Figuur 8-1. Binnen de hoofdvragen zijn deelvragen geformuleerd. De deelvragen worden geduid met
voorbeelden van (sub)vragen, die onder de dee lvraag opgepakt kunnen worden. De ze lijst van
subvragen is uiteraard niet compleet, maar geeft een indicatie van het type vragen. De aspecten,
die  bij  de  beantwoording  van  de  vragen  in  de  analyses  aan  bod  komen  zijn  in  Figuur  8-2
opgenomen.
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Figuur 8-1 Hoofdvragen Realisatie

Figuur 8-2 Aspecten Realisatie

8.2 Korte termijn
Hoe bereid je als asset-owner investeringsbeslissingen voor, die je neemt voor een periode (50-100
jaar) terwijl beleid wordt bepaald voor een periode van maximaal 10 tot 20 jaar. In de voorbereiding
van een derg elijk proces van een vervangingsop gave zou het accent moeten liggen op
Samenwerking en Kennis en Innovatie.

· Hoe kom je tot goede besluitvorming over de vervangingsopgave?
· Hoe betrekken we alle relevante partijen in het voortraject?

Programmering
ImplementatieKennis en innovatie

Samenwerking

• Kennisborging
• Besluitvorming
• Niveaus van beslisinformatie
• Rol van innovatie

- Gedeelde urgentie, belangen,
agenda’s

- Draagvlak, communicatie
- Procesinrichting bij brede

opgave en -definitie

- Informatie voortrajecten bijeen
brengen, leiden tot beslissingen:

- Verantwoordelijkheids opgave
- Besluitvorming
- Financiering
- Borging

• Prioritering
• Synchroniseren van agenda’s
• Meekoppelen, synergie
• Financieringsstromen
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o Hoe neem je de beleidmakers mee in het voortraject?
o Hoe kunnen we het wederzijds vertrouwen tussen markt en overheid vergroten?

· Welke contractvorm is geschikt voor de gewenste samenwerking?

· Hoe kunnen we van elkaars ervaringen leren?
o Hoe kunnen we aan de hand van cases integrale kennis ontwikkelen?

Hoe bieden we (ook in de contracten) ruimte voor innovatie?
· Welke vorm van samenwerken is geschikt?
· Welke contractvorm past daarbij?
· Hoe kunnen mogelijkheden worden gecreëerd opdat innovaties daadwerkelijk toegepast

kunnen en mogen worden?



Kennisagenda

Versie 3, 25 januari 2016 33/41

9 Voorstel voor Proces programmering Kennisvragen
In deze k ennisagenda is aangegeven welke k ennisvragen er rond Natte Kunstwerken zi jn. Ook is
aangegeven welke vragen prioriteit hebben om de ambitie van een integrale systeemanalyse in 2020
te vervullen. Nu is de volgende stap het daadwerkelijk oppakken van de vragen. Met een kernteam
Natte Kunstwerken, waarin probleemeigenaren en k ennisaanbieders, dat wil zeggen, beheerd er,
markt en kennisinstellingen zijn vertegenwoordigd, kan afgestemd worden wie wanneer we lk vraag
oppakt.



Kennisagenda

Versie 3, 25 januari 2016 34/41

10 Totstandkoming van de kennisagenda

Voorliggende kennisagenda geeft een overzicht van alle vragen, die in 2015 zijn geïdentificeerd. Niet
alleen de vragen vanuit het pr oject zelf, maar ook vragen uit andere init iatieven rond Natte
Kunstwerken hebben in dit document een plek gekregen. De volgende initiatieven/ projecten hebben
deze kennisagenda gevoed:

· Natte Kunstwerken van de Toekomst;
Gezamenlijk onderzoeksprogramma van Deltares, TNO en MARIN

· Kennisvragen VONK;
Doorontwikkeling systematiek Einde Levensduur en overig.

· Kennisvragen kennisvelden RWS;
· Kennisvragen NKWK, onderzoekslijn Natte Kunstwerken
· Kennisvragen Grip op de Maas, bouwcampus
· Kennisvragen WTI/ STOWA

Dit  is  een  1e kennisagenda Natte Kunstwerken van de Toekomst. Dit document is een levend
document. Het document kan worden aangevuld met nieuwe kennisvragen en beantwoorde vragen
kunnen worden weggestreept.



Kennisagenda

Versie 3, 25 januari 2016 35/41

BIJLAGE Kennisvragen
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1. Kunstwerkanalyse
Beschrijving kunstwerken

K1 Belastingen K1 Hoe bepalen we de (toekomstige) belastingen op / rond het kunstwerk eenduidig?
K1.1 Hoe kan monitoring helpen om inzicht te krijgen in de belastingen?
K1.2 Kunnen we de bestaande methoden verbeteren?

(golfklappen, schroefstralen, vervalbelasting, dichtheidsstroming)
K1.1.2 Wat is de invloed van dichtheidsstroming op de krachten op het schip?

K1.3 Hoe kunnen we de interactie schip-vaarweg-kunstwerk beschrijven?
K1.3.1 Hoe beinvloedt de waterbeweging in de kolk de effectiviteit van boeg- en gewone schroeven en vice versa?
K1.3.2 Hoe nemen we aanvaringen (risico, kans en effecten) in de analyse mee?

K1.4 Hoe kunnen we de prestatie van de bodembescherming rond natte kunstwerken beter inschatten?
K1.4.1 Wat is het effect van grotere schepen/ andere schroeven?

K2 Huidig functioneren K2 Hoe kunnen we het huidig functioneren beoordelen?
K2.1 Hoe kunnen we een (snelle) toetsing uitvoeren?

K2.1.1 Is er een kunstwerken "APK" mogelijk?
K2.1.2 Wat is cruciale beheerinformatie en hoe kunnen we die gebruiken, uitwisselen en beheren?

(leeftijd, toestand, risico's, maatvoering, capaciteit)
K2.2 Hoe kan de sterkte/ actuele staat van ene kunstwerk worden vastgesteld?

(constructieve veiligheid, piping, golfoverslag, betrouwbaarheid sluiting, stabiliteit, vermoeiing)
K2.3 Kan monitoring een rol spelen in de bepaling van:

K2.3.1 functioneren van het kunstwerK?
K2.3.2 sterkte/ staat van het kunstwerk?

K3 Eisen K3 Hoe komen we tot de juiste onderbouwde (toekomstige) functie-eisen ?
K3.1 Hoe leggen we de eisenspecificatie (voor alle functies!) vast voor het ontwerp van Natte Kunstwerken?

K3.1.1 Rekening houdend met de nieuwe normen voor waterveiligheid?
K3.1.2 Hoe komen we tot een gedragen definitie van einde levensduur voor de functie waterveiligheid?

(overstromingskansbenadering, WTI 2017)
K3.1.3 Hoe kunnen we visvriendelijkheid in eisen uitdrukken (en toetsen)?
K3.1.4 Welke nivelleercriteria stellen we voor pleziervaart?

K3.2 Hoe leggen we de verificatiemethoden (voor alle functies!) vast voor het ontwerp van Natte Kunstwerken?
K3.3 Hoe kan normering voor nieuwe kunstwerken worden gebruikt voor toetsing bestaande kunstwerken?
K3.4 Hoe toets je op aardbevingsbestendig?

K4 Onzekerheden K4 Hoe kunnen onzekerheden (in belastingen en staat) om einde levensduur vast te stellen integraal worden meegenomen,
zodat een optimaal veiligheidsniveau wordt bereikt? Kunnen we scherper toetsen?

K4.1 Hoe kan grond-constructie interactie goed worden gemodelleerd? Zowel qua mechanismes als met een probabilistische aanpak.
K4.2 Hoe ziet de veiligheidsfilosofie er uit? Een filosofie voor waterveiligheid voor kunstwerken buiten primaire keringen

en voor alle andere functies die kunstwerken vervullen.
K4.3 Hoe kan de normering voor nieuwe kunstwerken worden gebruikt voor toetsing van bestaande kunstwerken?
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Functionele restlevensduur
F1 Functionele restlevensduur F1 Hoe bepalen we de restlevensduur voor de verschillende functies?

F1.1 Hoe komen we tot een gedragen definitie van einde levensduur voor alle natte functies (muv waterveiligheid)?
F1.1.1 Voor de droge (brug)functie van een nat kunstwerk ?
F1.1.2 Hoe veranderen belastingen in de toekomst?

F1.2 Is er een methodiek te bedenken, die een relatie legt tussen de restlevensduur en de (mogelijke) veranderingen in gevraagde functionaliteit?
(performance based design, RAMS)

F1.3 Hoe nemen we onzekerheden in de einde functionele levensduur mee?

T1 Technische restlevensduur T1 Hoe kan de staat van een kunstwerk worden vertaald naar een restlevensduur? Hoe bepaal je de restlevensduur?
T1.1 Hoe vertaal je functie-eisen/wensen naar levensduur?

T1.1.1 Hoe koppel je een veiligheidsfactor  of faalkans aan restlevensduur?
T1.1.2 Hoe sluiten we aan met levensduur bepalen aan op RAMS en SE?

T1.2 Hoe voorspel je de prestatie van het kunstwerk in de tijd/ Hoe degradeert het kunstwerk?
T1.2.1 Hoe kunnen we de gevaren van microbiologische corrosie beter inschatten?
T1.2.2 Kan monitoring helpen de restlevensduur beter in te schatten?
T1.2.3 Hoe kunnen degradatiemodellen helpen om de restlevensduur vast te stellen?

Kunstwerk, beschrijving, restlevensduur en toekomst
K5 Meten en monitoren K5 Hoe moet adequate inspectie opgezet worden?

K5.1 Hoe geeft je een meet-monitoringcampagne vorm?
(inspectietechnieken, risicogestuurde inspecties, opvolging instandhoudiginspecties)

K5.1.1 om inzicht te krijgen in de status van het kunstwerk
K5.1.2 om inzicht te krijgen in de belastingen op het kunstwerk
K5.1.2 om inzicht te krijgen inde restlevensduur van het kunstwerk?

K5.2 Hoe moet het datamanagement georganiseerd worden?
K5.2.1 Wat is betrouwbare data?
K5.2.1 Hoe ontsluiten en beheren we (betrouwbare) data?
K5.2.2 Wat is de essentiele (ontbrekende) data?
K5.2.3 Hoe moet deze data beschikbaar worden gesteld om besluiten te kunnen nemen?

K5.3 Welke meetmethoden / meettechnieken zijn er/ zijn nodig?
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Kunstwerken in de Toekomst
KT1 Nieuw kunstwerk KT1 Hoe ontwerpen we het Kunstwerk van de Toekomst?

KT1.1 Hoe formuleren we de ambitie in eisen/ wensen aan het kunstwerk?
KT1.2 Hoe kunnen we nieuwe concepten functioneel beoordelen op kansrijkheid?

(gelsluis, gemoderniseerde overtoom, kantelsluis etc.)
KT1.3 Hoe kunnen we de tijdelijke situatie (bij renovatie/ vervanging) meenemen in een vroeg stadium van het project?
KT1.4 Hebben we de kennis om een goed kunstwerk te kunnen ontwerpen?

KT1.4.1 Hoe ziet het stroombeeld er lokaal uit (detailhydrodynamica)
KT1.4.2 Kunnen we ontgrondingen voorkomen?
KT1.4.3 Kunnen we trillingen voorkomen?

KT2 Verlengen levensduur KT2 Hoe kunnen we de levensduur verlengen? Hoe kunnen we het gebruik optimaliseren?
KT2.1 Hoe kunnen we het gebruik optimaliseren?
KT2.2 Hoe kunnen we de passage van sluizen optimaliseren? (wachten, invaren, nivelleren, uitvaren)

KT2.1.1 Biedt verkeersmanagement voor schutsluizen een oplossing?
KT2.1.2 Hoe brengen we flexibiliteit in het schutproces? (anticiperen op actuele situatie?)
KT2.1.3 Hoe optimaliseren we de sluisbediening? Hoe modelleren we dat?

KT2.2 Hoe kan je een afgekeurd kunstwerk veilig en met beperkte kosten ‘in de lucht houden’ tot moment van vervanging?
 (bv. met monitoring of innovaties)

(Onzekerheden) KT2.3 Hoe kunnen we onzekerheden in einde TL integraal meenemen, zodat we een optimaal veiligheidsniveau bereiken?
T2.3.1 Hoe modelleren we de grond-constructie-interactie?
T2.3.2 Uitwerking veiligheidsfilosofie, toetsregels voor kunstwerken buiten de primaire kering

KT3 Concepten KT3 Welke concepten zijn kansrijk voor nieuwe kunstwerken?
(Nieuwe functies/ KT3.1 Biedt een nieuwe kunstwerk de kans functies te combineren (toeritische trekpleister, concertlocatie, waterspeeltuin)
multifunctionaliteit) KT3.2 Hoe creeren we meerwaarde op een kunstwerk? Hoe krijgen we "meer" dan we hadden?

KT3.3 Hoe maken we een adaptief ontwerp? Biedt ontwerpen met verschillende levensduren (per element) een oplossing?
KT3.4 Hoe ontwerpen we een sluis/ kunstwerk?

KT3.4.1 Energie-neutraal?
(Energieopslag in vaarweg, energie opwekken op sluis, motorcapaciteit schepen gebruiken)

KT3.4.2 Wat is een optimaal ontwerp voor een drijvende bolder?
KT3.4.3 Hoe kunnen we lekverliezen reduceren (rubber membraan?)?
KT3.4.4 Welke bedienings- en besturingsconcepten van een sluis zijn kansrijk?

(bedienen door schipper of scheepvaart, bedienen op afstand, geen bediening/ zelfbedienende sluis)
KT3.4.5 Kan autonoom invaren/ afmeren (semi-automatisch) werkelijkheid worden?
KT3.4.6 Kunnen we een generiek/ optimaal stuwconcept vastleggen?

(standaardisatie) KT3.5 Kunnen we richtlijnen opstellen om een afweging te maken waar standaardisatie (bijv in de sluizenbouw) realistisch is?
(bediening/ besturing, materialen, modulair)
KT3.5.1 In de sluizenbouw
KT3.5.2 voor stuwen

KT4 Innovatie KT4 Hoe zorg je voor de juiste innovaties? En hoe zorg je ervoor dat ze daadwerkelijk toegepast mogen worden?
KT4.1 Kunnen we ontwerpregels voor onderdelen van innovatieve materialen opstellen?
KT4.2 Hoe zorg je ervoor dat innovaties (materialen/ technieken) toegepast kunnen worden bij vervanging of beheer en onderhoud?

(Kritische onderdelen) KT4.3 Welke innovaties bieden een oplossing voor relevant faalmechanismen?
T4.3.1 Kunnen we optimaliseren op het type deuren?

(opvouwbare puntdeuren, balgdeur, horizontale sectordeur, roldeur, anders)
T4.3.2 Welk type aandrijving is het gunstigst (bewegingswerk, electromech of hydraulisch)

(Materialen) T4.3.3 Welke materialen zijn geschikt voor welke toepassing in kunstwerken?
Composiet, regeneratief beton, andere (lichte) materialen
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2. Netwerkanalyse
N1 Bedieningsgebied N1 Hoe kom je tot een goede gebiedsanalyse? Hoe definieer je je opgave goed?

N1.1 Welke elementen bepalen de opgave?
N1.1.1 Welke functies worden beschouwd?
N1.1.2 Hoe bepaal je de grenzen van je netwerk? (samenhangende delen vh netwerk: netwerkschakels?)

N1.2 Welke randvoorwaarden worden gebruikt bij de opgave?
N1.2.1 Welke zichttermijn is realistisch?
N1.2.2 Welk ambitieniveau streef je na bij het oppakken van de opgave?
N1.2.3 Wat zijn de verwachte ontwikkelingen in functionele eisen en te bieden service levels?
N1.2.4 Welke eisen worden gesteld vanuit bedienbaarheid, automatisering, andere beleidsvoornemens

(CO2-neutraal, veiligheid, …)

N2 Opzet scenario's N2 Met welk scenario voor de toekomst houden we rekening?
(toekomstig netwerk) N2.1 Wat is de huidige capaciteit van het netwerk?

N2.2 Hoe kunnen we de tijdelijke situatie, die ontstaat bij vervanging/ renovatie van het kunstwerk in een vroeg stadium meenemen?
N2.3 Welke ontwikkelingen in de wereld zijn er/ nemen we mee?

N2.3.1 Welk klimaatscenario gebruiken we?
N2.3.2 Van welke socio-economische ontwikkelingen gaan we uit?

N2.4 Welke ontwikkelingen van de netwerken zijn er?/ nemen we mee?
B2.2.1 Hoe ontwikkelt de scheepvaart zich?
B2.2.2 Hoe ontwikkelt het watersysteem zich?

Hoe ontwikkelt het landgebruik zich?
Hoe ontwikkelt het beleid zich (Service Levels)?

N2.5 Hoe beinvloeden de genoemde ontwikkelingen elkaar?
N2.6 Hoe neem je onzekerheden van de toekomst in de prognoses mee?

N3 Maatregelen netwerk N3 Hoe kunnen we het gebruik  van het netwerk optimaliseren?
N3.1 Is er een procesgang mogelijk van waarbij (1) gestart wordt met een visie op inrichting en service levels op systeemniveau,

(2) vervolgens een grove schatting wordt gemaakt van de benodigde infra en
(3) tenslotte de vervangingsopgave wordt bepaald voor de individuele kunstwerken, mét oog voor mogelijke subsystemen?

N3.2 Welke hydrologische gegevens zijn nodig om maatregelen/ aanpassingen aan het watersysteem te kunnen opstellen?
N3.3 Kan informatietechnologie ingezet worden voor optimalisatie gebruik netwerk?
N3.4 Biedt verkeersmanagement een oplossing? (koppeling info scheepvaart/ info kunstwerken)

N3.4.1 Hoe koppelen en beheren we data rond Natte Kunstwerken en vaarwegen?
N3.4.2 Hoe delen we informatie?
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3. Systeemanalyse
S1 Optimalisatie netwerk S1 Hoe kom ik tot de optimale prestatie van het netwerk?

S1.1 Hoe beschrijf je optimaal per functie? (input)
S1.1.1 Hoe neem je de corridorbenadering mee?

S1.2 Hoe verloopt optimaal in de tijd (per functie)
S1.3 Hoe beoordeel je het resultaat ? (output)

S1.3.1 Hoe kunnen de kritieke paden, knelpunten, in je netwerk bepaald worden?
S1.3.2 Welke afhankelijkheden zitten er in het netwerk?
S1.3.3 Hoe bepalen we de cruciale keuzen voor het netwerk?

S1.4 Hoe identificeer je de adaptatiepaden?
S1.5 Hoe lang kunnen bestaande kunstwerken met bestaande functionalitiet en prestatieniveau (service levels)

de toekomstige veranderingen (in bijv waterhuishouding) aan, mede agv klimaatverandering?

S2 Beoordeling prestatie systeemS2 Hoe maak je de prestatie van het hele netwerk (je opgave) inzichtelijk?
S2.1 Welke randvoorwaarden hanteren we voor (LCC-)analyses?
S2.2 Hoe komen we tot stabiele en geaccepteerde kostenkentallen voor beheer, (groot) onderhoud en vervanging van de kunstwerken.
S2.3 Hoe maak je de financiele consequenties en risico's inzichtelijk voor de verschillende stakeholders?
S2.4 Hoe maak je het werkbaar/ bruikbaar voor gebruikers (bijv regionale diensten)?

S2.4.1 Hoe scoor je de verschillende functies (kwantitatief, kwalitatief)?
S2.4.2 Hoe weeg je de verschillende functies tegen elkaar af?

S2.5 Hoe neem je aspecten als duurzaamheid, energie, hinder bij bouwen etc in je score mee?
S2.6 Hoe neem je in je waardering het unieke van objecten mee?
S2.7 Hoe beoordeel je adaptiviteit/ flexibiliteit etc in je score me? (in relatie met de volgende vraag)

(ROA, CBP, flexibele oplosiingen, no regret)
S2.8 Hoe neem je onzekerheden in de beslisinformatie in de afweging mee?
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4. Realisatie van de opgave (governance)
R1 Samenwerking R1 Hoe organiseren we de betrokkenheid van de partijen in de opgave?

R1.1 Hoe betrekken we alle relevante parijen in het voortraject?
R1.1.1 Hoe betrekken we markt en kennisinstellingen?
R1.1.2 Hoe betrekken we beleidsmakers (in het voortraject)?

R1.2 Welke contractvorm is geschikt voor de gewenste samenwerking?
(DBFM, alliantie, pilot in bouwteams, sluiscooperatie,BVP,bouwcombinatie, alliantie met voldoende gedeelde belangen)

R1.2.1 en borgt kennisdeling (via kennisbank bijv)
R1.2.2 en biedt mogelijkheden voor innovaties

Kunnen we druk op aantoonbaarheid verkleinen?
Wat zijn de belemmeringen voor innovatie en hoe kunnen we die wegnemen?
Hoe kunnen we slimme ideeen belonen?

R1.2.3 en biedt mogelijkheden voor wijzigingen in looptijd

R2 Governance R2 Hoe organiseren we de opgave in de organisatie?
R2.1 Hoe organiseer je het proces bij een ruim gedefinieerde opgave?

R2.1.1 Hoe bed je het in de organisatie in?
R2.1.2 Hoe neem je omgevingswensen/ eisen mee?
R2.1.3 Hoe richt je de communicatie in?
R2.1.4 Hoe stel je de informatiebehoefte per stakeholder vast?

R2.2 Hoe nemen we kansen voor cocreatie mee?
R2.3 Welke omvang zet je op de markt?

(Financieringsconstructies) R2.4 Welke financieringsconstructie is geschikt?
R2.4.1 Kan je investeringsopgaven koppelen?
R2.4.2 Hoe maken we betrouwbare ramingen bij gegeven ontwerpvrijheid?

R3 Programmering R3 Hoe organiseren we de programmering van de opgave?
R3.1 Hoe kom je tot goede besluitvorming over de vervangingsopgave?
R3.2 Hoe overzien we de programmering van aanleg en beheer en onderhoud integraal?
R3.3 Hoe hebben we invloed op keuzen in de programmering
R3.4 Hoe agenderen we de LT en KT
R3.5 Hoe gaan we op met onzekerheden in de programmering?
R3.6 Hoe kunnen we flexibel en adaptief werken?

R3.6.1 Wat hebben we nodig voor een systeemsprong?
R3.6.2 Wat hebben we nodig voor prioritering over netwerken?

R4 Kennis en Innovatie R4 Hoe en waarom bieden we ruimte voor innovatie en borgen we ontwikkelde kennis?
R4.1 Hoe bieden we ruimte voor innovatie?

R4.1.1 Hoe zorg je ervoor dat  innovaties daadwerkelijk toegepast kunnen en mogen worden?
R4.1.2 Hoe creeeer je ruimte in het proces voor innovatie?
R4.1.3 Hoe zorgen we er voor dat innovaties op relevante onderdelen worden ontwikkeld?

R4.2 Hoe borgen we ontwikkelde kennis?
R4.2.1 Hoe kunnen we leren in de vervangingsopgave?
R4.2.2 Hoe nemen we de kennis/ lessen vanuit andere grote projecten mee

(HWBP/WTI/ vanuit droge KW)




