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Programma

• Inleiding (~10min)

• Prognose rapport

• BPRW

• Basisspecificaties Rijkswatersysteem

• Functies

• Werksessie “Functies van objecten” (~15min)

• Werksessie “Presentatie functionele levensduur” (~15min)

• Afronding (~5min)
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Wat is Functionele Levensduur?
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“Er is sprake van einde functionele levensduur indien een kunstwerk

niet meer één of meerdere functies uitvoert conform de functie-eisen

en dus in functionele zin niet meer voldoet. “

REF NR Titel Auteur

Algemeen

1 Nationale markt- en Capaciteitsanalyse 2017 (NMCA) Rijkswaterstaat

2 Deelrapportage Vaarwegen voor de Nationale Markt- en Capaciteitsanalyse (NMCA) Rijkswaterstaat

3 Prestatiemanagement: tabellen Hans Drost Rijkswaterstaat

Deelprogramma Zoetwater

4 DP Zoetwater: Hotspotanalyse Rivierengebied Deltares

Slim Water Management

5 Slim Water Management en de Vervangings Opgave Natte Kunstwerken, een logische aanpak Deltares

6 Ontwikkeling games Slim Water Management

7 Ontwikkeling overkoepelende game

VONk en voorlopers

8 RINK-studies voor diverse kunstwerken IV Infra

9 Prognoserapport 2016 Vervanging en Renovatie Rijkswaterstaat

10 Prognoserapport Vervanging en Renovatie, Plan van Aanpak 2015-2020 Rijjkswaterstaat, Klatter

11 Onderzoeksprogramma Vervanging &Renovayie, Plan van Aanpak 2015-2020 Rijjkswaterstaat, Klatter

12 Gevoeligheidstest Natte Kunstwerken; rapportage methodiek gevoeligheidstest Natte Kunstwerken IV-Infra met HKV Lijn in Water

13 Gevoeligheidstest Natte Kunstwerken; methode Functionele Eindelevensduur, kwaliteit en toepasbaarheid FLSA-methodeHKV Lijn in Water

14 Doorontwikkeling DEZY 2.0, modellering faalkansen kunstwerk HKV Lijn in Water

Klimaatbestendige netwerken

15 Factsheet Klimaatbestendige netwerken RWS (2050), Hoofdvaarwegennet Deltares

16 Factsheet Klimaatbestendige netwerken RWS (2050), Hoofdwatersysteem Deltares

Kennisprogramma Natte Kunstwerken

17 Schematisatie kunstwerken in netwerkmodellen Deltares

18 Netwerkgericht assetmanagement, Ijmuiden, Nederrijn-Lek, Delfzijl Robamci

19 Invulling Regioadvies Vervanging en Renovatie (VenR) Rijkswaterstaat TNO ism Deltares

20 Regio-analyses 2e fase Deltares



Prognose rapport RWS

Meest recente versie 2017 – update zal na de zomer 2019 

beschikbaar komen.

Onderscheid in:

• HWN: hoofd wegen netwerk

• HVWN: hoofd vaarwegen netwerk

• HWS: hoofd water systeem

Vooralsnog focus op de technische levensduur; komende periode de 

functionele levensduur mee nemen in Prognose rapport.

Deelopgaven voor objecten.
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Deelopgaven in Prognoserapport
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HWS

• stormvloedkeringen

• spuisluizen en gemalen

• bediencentrales/VWM

• stuwen

HVWN

• schutsluizen

• beweegbare bruggen

• vaste stalen bruggen

• damwandoevers

• niet klasse 60 kunstwerken

• bediencentrales/VWM



Deelopgaven in Prognoserapport
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HWS

• stormvloedkeringen

• spuisluizen en 

gemalen

• bediencentrales/VWM

• stuwen



Aanvullende deelopgaven
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HWS

• keersluizen

• waterreguleringswerken

• waterkrachtcentrales

• vistrappen

• sifons, duikers en hevels

• rivierstrekkingen

• …

HVWN

• afmeervoorzieningen

• kanaalpanden

• rivierstrekkingen

• …



Definitie watersysteem
complex-object-component-element
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objecten

componenten

elementen bv. klep – buis – rooster – kabel – katrol - steunbeer

complex

watersysteem

bv. voorhaven – Stoney/Poirée/vizier – drempel – woelbak

C

brug WKCstuw sluis vistrap gemaal



Functies: BPRW 2016-2021

Kerntaken en gebruiksfuncties.

Wettelijk aangewezen gebruiksfuncties     Overige gebruiksfuncties
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Basisspecificatie Rijkswatersysteem v5.6 (2017)

Kerntaken Functies

Waterveiligheid Keren hoogwater

Afvoeren water, ijs en sediment

Bergen water

Voldoende water Aanvoeren water bij droogte

Afvoeren water bij overlast

Beperken verzilting (zout-zoet scheiding)

Reguleren en handhaven waterpeil

Schoon en gezond water Bieden water met basiskwaliteit (chemisch)

Leefgebied voor planten en dieren bieden

Natuurlijke vismigratieroutes bieden

Vlot en veilig vaarwegverkeer Varen mogelijk maken

Faciliteren / verzorgen vaarwegverkeer

Navigatie schip mogelijk maken

Faciliteren bediening en besturing
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Basisspecificatie Rijkswatersysteem v5.6 (2017)

Kerntaken Functies

Overig gebruik Wettelijk aangewezen gebruiksfuncties

• Faciliteren natuur muv. KRW doelstellingen

• Bieden drinkwater(kwaliteit) aan bevolking

• Bieden zwemwater aan bevolking

• Bieden water tbv. schelpdierwinning

• Bieden water aan beroeps- en sportvisserij

Overige gebruiksfuncties

• Leveren koel- en proceswater aan industrie

• Faciliteren energieopwekking

• Recreëren

• Faciliteren delfstofwinning

• Bieden archeologische, cultuurhistorische en 

landschappelijke waarde

• Faciliteren landbouw

• Bergen baggerspecie

• Faciliteren kabels en leidingen

• Faciliteren wegverkeer
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BS v5.6 2017: Kruistabel objecten <> functies
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14 functies irt. Kerntaken

14 functies irt. Aangewezen en

Overige functies

70 Objecten

“In deze bijlage is een aanzet gemaakt van een 

koppeltabel tussen de functies en objecten. 

In de volgende versie van de basisspecificatie wordt 

de kopeltabel nader ingevuld. “



KpNK 2017/2019 Functionele levensduur
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RWS netwerken

HoofdVaarWegenNet 

(HVWN)
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Brug vast x

Brug beweegbaar x

Stuw x

Schutsluis x x x

Spuisluis x x

Waterreguleringswerk x x x

Gemaal x x x

Hoogwaterkering x

Stormvloedkering x

Sifon/ duiker/ hevel x x

Kunstwerken tbv natuur x

Waterveiligheid Voldoende zoet water

HoofdWaterSysteem 

(HWS)



To be done …

1. Afstemmen van de Objecten in Prognoserapport met 

de Objecten in de Basisspecificaties

bv. - géén damwanden in BS v5.6, wel in Prognose rapport; 

- in BS v5.6 worden sifons, duikers en hevels afzonderlijk genoemd 

en in Prognose rapport als één object

2. Functies per object (eenduidig) specificeren

Kruistabel verbeteren 

Visualisatie functies per object

Input voor volgende versie Basisspecificaties en Prognoserapport

3. Prestatie-eisen kwantificeren per functie

Methodiek voor kwantificeren prestatie-eisen ontwikkelen

Gevolgen scenario’s en maatregelen analyseren en visualiseren

Input voor volgende versie Prognose rapport
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#1 Functies per object specificeren

Hoofdwatersysteem HWS

• Stormvloedkeringen

• Stuwen

• Spuisluizen

• Gemalen

• Bediencentrales
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Werksessie Functies van Objecten
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Discussie, conclusies?

Klopt de gedachten gang?

Missen we informatie, documentatie?

Wat is dé lijst met functies?  

Is het nodig om de functies per object te benoemen, of nemen we 

voor alle objecten alle functies mee in de beschouwingen?

Hoe komen we tot een ‘definitieve Kruistabel’?

….
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#2 Presentatie functionele levensduur

Wanneer we de objecten, en de functies van die objecten kennen, 

dan kunnen we in beeld gaan (visualiseren) brengen:

- Welke relaties bestaan tussen de functies voor de objecten

- Welke prestatie-eisen we stellen ten aanzien van de functies, en in 

welke mate daaraan wordt voldaan

- Wat de gevolgen zijn van externe ontwikkelingen en maatregelen 

voor de functies
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Omvormen van Circle voor Infrastructure…
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…naar relaties tussen functies
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Schets ‘fish and ships’
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Schets Functies per object
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Prestatie-eisen genormaliseerd
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Huidige toestand
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Effect maatregel (of externe verandering)
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Even een demo met Circle
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Discussie, conclusies

Wat zijn kansrijke presentatie vormen voor de Basisspecificaties en 

Prognose rapport?

Welke andere presentatie vormen zouden we kunnen bekijken?

Hoe kunnen we het functioneren van het netwerk in beeld brengen 

(naast het functioneren van het object)

….

25 juni 2019



Afsluiting

Samenvatting van Babette

Dank voor jullie bijdrage!
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