
Kennisprogramma Natte Kunstwerken 

Verslag middagsymposium ‘Kundig met Kunstwerken’ d.d. 25 juni 2019 1 

Verslag middagsymposium ‘Kundig met Kunstwerken’ 
Delft, 25 juni 2019 

Afgelopen juni heeft het Kennisprogramma Natte Kunstwerken (KpNK) het middagsymposium ‘Kundig met 
Kunstwerken’ georganiseerd. Dit kennisprogramma richt zich op de technische en functionele aspecten aan de 
vervangings- en renovatie opgave bij natte kunstwerken. Sinds 2016 werken Deltares, MARIN, Rijkswaterstaat 
en TNO samen binnen dit programma, maar zij willen het aantal partners graag uitbreiden. Specifieke aandacht 
ging daarom uit naar mogelijke samenwerking met de waterschappen en marktpartijen. De opgave is groot en 
complex en kan alleen samen met alle betrokkenen behapbaar worden gemaakt. De grote behoefte aan 
toegepaste kennis voor deze opgave bleek uit de opkomst. Bijna 120 deelnemers uit de hele breedte van de 
sector (kennisinstituten, ingenieurs- en adviesbureaus, aannemers, beheerders) waren aanwezig. 

 

Bij gastheer Deltares in Delft konden deelnemers zich laten invoeren in de breedte van het programma. 
Betrokkenen bij lopende activiteiten rondom kennisontwikkeling gaven informatie over de resultaten en 
highlights in de drie onderzoekslijnen: ‘bestaande objecten’, ‘nieuwe objecten’ en ‘relatie object-systeem’. 

Het programma van het middagsymposium zag er verder als volgt uit: 

12:00u Inlooplunch met kennismarkt  
13:15u Welkom door de dagvoorzitter Arie Bleijenberg 

(Business Director Infrastructuur, TNO) 
 Keynote “Kennis: delen is het  

nieuwe hebben” 
Alex Hekman 
(Business Director Water, Sweco Nederland / 
branche ambassadeur NLIngenieurs) 

 Keynote “Puzzelen met kunstwerken: een 
serieuze zaak” 

Hetty Klavers 
(Dijkgraaf Waterschap Zuiderzeeland /  
Bestuurslid Unie van Waterschappen) 

14:30u Pauze   
15:00u Parallelle interactieve sessies | ronde 1 
 “Damwanden doorgronden” “Rapid hydraulic  

design tools” 
“En toen werd het droog…” 

15:45u Pauze   
16:00u Parallelle interactieve sessies | ronde 2 
 “Hoe helpt bestaande data bij 

besluiten over morgen?” 
“Toekomstbestendige 
bodembescherming” 

“Functies van de toekomst” 

16:45u Afsluiting: terugkoppeling onder leiding van dagvoorzitter 
17:00 Borrel   
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Eerste plenaire gedeelte; keynotes 

Dagvoorzitter Arie Bleijenberg (TNO), tevens voorzitter van de stuurgroep van het kennisprogramma, opende 
het eerste plenaire gedeelte. Hierin lichtte hij onder andere de doelstellingen voor het middagsymposium 
rondom de vervangings- en renovatieopgave toe: 

 het laten aanhaken van stakeholders, 
 het delen van onderzoeksresultaten, 
 het inventariseren kennisvragen en 
 het elkaar ontmoeten. 

Aan het einde van zijn welkomstwoord uitte de dagvoorzitter nadrukkelijk de wens, dat toegepaste kennis alleen 
tot stand komt als toepassers en kenniswerkers met elkaar in gesprek zijn en blijven. Enkel die werkwijze zal 
kunnen leiden tot bruikbare kennis- en toolontwikkeling. Deze hartenkreet werd gevolgd door inspirerende 
keynotes van Alex Hekman en Hetty Klavers over het perspectief op de vervangingsopgave van de advies- en 
ingenieursbureaus respectievelijk de waterschappen. 

 

Beide keynote sprekers benadrukten dat de complexe opgave bij natte kunstwerken alleen gezamenlijk kan 
worden opgepakt. Alex Hekman schetste met behulp van een aantal casussen de randvoorwaarden waaronder 
er wat betreft de markt op het gebied van kennisontwikkeling en innovatie een vruchtbare samenwerking kan 
plaatsvinden. Zijn hartenkreet betrof een voorstel voor een stappenplan om dit te stroomlijnen. 
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Hetty Klavers nam de situatie bij Waterschap Zuiderzeeland als voorbeeld om de deelnemers zich in te laten 
leven hoe waterschappen met de (financiering van de) vervangingsopgave trachten om te gaan. Zij maakte 
hierbij onderscheid tussen eenvoudige en complexe opgaven. De complexiteit is afhankelijk van de mate waarin 
de functionaliteit van een te vervangen of renoveren kunstwerk moet worden aangepast. Een sector-brede 
samenwerking achtte zij noodzakelijk om de juiste kennis en kunde voor complexe opgaven boven water te 
krijgen. Tot slot adviseerde ze de deelnemers nadrukkelijk om hierbij voldoende tijd te nemen, om bij het 
gezamenlijk aanpakken van de opgave het goede te doen. 

 

 

Parallelle gedeelte; inhoudelijke sessies 

Na het eerste plenaire gedeelte werden de deelnemers in twee ronden van parallelle interactieve sessies 
uitgedaagd om inhoudelijk mee te discussiëren over de wenselijke kennis- en toolontwikkeling. Hier volgt een 
kort deelverslag van elke sessie. Deze deelverslagen worden afgerond met de hartenkreet die de facilitator van 
elke sessie bij de afsluitende plenaire terugkoppeling hebben geuit. 

Parallelsessie “Damwanden doorgronden” 

Ter inleiding van deze sessie werden eerst de visie en het raamwerk gepresenteerd waarmee binnen het kennis-
programma tot nu toe tot onderzoeksresultaten is gekomen. Daarna werden de resultaten rondom de meetdata 
van corrosie bij stalen damwanden (van sluis Eefde) en de probabilistische rekenmethode toegelicht, waarna 
ook de praktische toepassing van deze kennis aan bod kwam. De daarop volgende discussie werd gevoerd naar 
aanleiding van de volgende vragen: 

 Bij sluis Eefde zijn corrosiewaarden gemeten welke in specifieke gevallen groter zijn gebleken dan de 
norm cq richtlijn. Wat betekent dit voor de corrosietoeslag, hoe hier mee omgaan? 

 Is er een ruimtelijk lengte-effect van corrosie (benedenstroom / bovenstrooms)? 
 Klopt het dat de corrosiesnelheid per jaar niet uniform is? En zo ja, is het dan niet nodig om op meerdere 

momenten in de tijd te meten? 
 Is het mogelijk dat er een specifieke corrosiesnelheid per geval of per locatie is? 

Wat betreft de omgang met gemeten corrosiewaarden groter dan de norm werd geadviseerd meetinformatie 
te verzamelen, observaties te doen en deze informatie mee te geven bij een uitvraag. Ook werd bevestigd dat 
er qua optredende corrosie bij sluis Eefde sprake is van een verschil in de situatie beneden- en bovenstrooms. 
In de grilligheid van corrosie spelen vele aspecten een rol, waaronder verschillen in staalsoort. Verder speelde 
bij Eefde mee dat de gemeten grote corrosie waarden optraden ondanks het feit dat ook nog een coating 
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aanwezig was. En er werd benadrukt dat tegenwoordig niet meer alle coatings (welke in het verleden nog wel 
werden toegepast) zijn toegestaan, en dat de corrosiesnelheid niet uniform is. In het algemeen ontwikkelt zich 
een corrosiehuid die het corrosieproces afremt. Het is daardoor inderdaad nodig om op meerdere momenten 
in de tijd te meten, om te weten wat de corrosiesnelheid is. Hiermee kunnen de modellen bijgesteld worden. 
Bijzondere aandacht werd nodig geacht in situaties waarin de stroming dusdanig is, dat de corrosiehuid wordt 
afgespoeld en het corrosieproces dus niet wordt vertraagd. Naar verwachting is dit ook relevant geweest voor 
de situatie bij sluis Eefde (waar dus grote corrosie waarden zijn gemeten). 

 

Tot slot werd aangegeven dat het goed mogelijk is dat er een specifieke corrosiesnelheid per geval of per locatie 
is. Hierbij is een analogie met zettingen te maken. Ook bij het berekenen van zettingen is duidelijk dat er te veel 
onzekerheden zijn om een exacte berekening te kunnen maken. Een pragmatische aanpak bij zettingen is om 
een voorspelling met zakbaakmetingen te blijven verifiëren. En om bij te sturen indien blijkt dat zettingen anders 
verlopen dan gedacht. Bij het beschouwen van corrosie is het dan ook verstandig om uit gaan van een 
voorspelling, maar wel op zekere moment(en) in de tijd te inspecteren/meten en waar nodig bij te sturen. 

Hartenkreet: Voor een verantwoorde levensduurverlenging van bestaande damwandplanken is het noodzakelijk 
meer informatie over de actuele toestand te verzamelen en de beschikbare gegevens efficiënt te gebruiken. 

Parallelsessie “Rapid hydraulic design tools” 

Tijdens de sessie over rapid hydraulic design tools zijn de volgende onderwerpen besproken: 

 De behoefte aan rapid hydraulic design tools kan per opgave (zoals vervanging van stuwen) eerder 
identificeren en zouden dat ook moeten doen. Daar zijn, naast de kennisinstituten en ingenieurs- en 
adviesbureaus, ook de aannemers bij nodig. 

 Rapid design tools, die nu (vaak) pas na start van de aanbesteding onder hoge tijdsdruk en door meer 
partijen worden gemaakt, kunnen pre-concurrentieel worden ontwikkeld. 

Ondanks dat daarbij zowel kansen als risico’s werden gezien, eindigde de discussie bij de ambitie om te 
verkennen of het werken in een beheerste open source omgeving meerwaarde biedt bij de ontwikkeling van 
rapid hydraulic design tools. 

Hartenkreet: Bereikte resultaten moeten ook terug worden getankt in het onderwijs; jonge ingenieurs moeten 
gewapend met deze kennis op de arbeidsmarkt verschijnen. 
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Parallelsessie “En toen werd het droog…” 

Deze sessie over de rol van de natte kunstwerken tijdens de droogte van 2018 werd door Vincent Beijk (RWS) 
ingeleid, een van de voorzitters van het LCW. In aansluiting hierop werd door de deelnemers ter discussie gesteld 
of de droogte eigenlijk wel heeft gezorgd voor een urgente uitdaging, gegeven het feit dat alles met 
(nood)maatregelen is opgelost. Uiteindelijk werd met elkaar geconstateerd dat de uitdaging serieuzer wordt als 
ook de frequentie van droogteperioden toeneemt. Dan zouden er ook ontwerpnormen noodzakelijk voor 
laagwater zijn (naast de normen die er al zijn voor hoogwater). Met het oog op de verwachte 
klimaatveranderingen zou dat op de lange termijn het geval kunnen zijn. 

 

Het met de droogte samenhangende lage waterpeil bood de kans om relatief gemakkelijk inspecties uit te 
voeren op niveaus die normaal gesproken onder water lagen. Wat betreft de rol van kunstwerken in het hoofd 
bieden aan droogte werden de volgende kansen tijdens de sessie benoemd: 

 het gebruiken van kunstwerken om deelsystemen ‘op te laden’ (opzetten waterpeil); 
 het toepassen van selectieve onttrekking op het IJsselmeer (tegengaan verzilting); 
 adaptief ontwerpen bij inlaat van vistrappen. 

Tot slot werd benoemd dat het landelijke hoofdwatersysteem en de regionale watersystemen (waar de natte 
kunstwerken deel van uitmaken) nauw met elkaar samenhangen. Ondanks dat de beheerde functies kunnen 
verschillen, maakt deze samenhang het noodzakelijk dat Rijkswaterstaat en de waterschappen samenwerken 
aan de toekomstige inrichting (met het oog op hoog- èn laagwater). 
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Hartenkreet: Voor veel deskundigen op het gebied van waterbeheer zijn kunstwerken niet meer dan locaties waar 
water in de gewenste hoeveelheid wordt doorgelaten en peilen worden gehandhaafd. En voor veel deskundigen 
op het gebied van kunstwerken vormt het waterbeheer een simpele, harde randvoorwaarde waaraan het object 
zal moeten voldoen. Maar voor een succesvolle vervanging en/of renovatie gaat het juist om het combineren van 
waterbeheer- en objectkennis, om er voor te zorgen dat het object goed kan blijven functioneren in het 
toekomstige watersysteem. Kortom: waterbeheerdeskundigen moeten zich meer verdiepen in de kunstwerken, 
en de objectdeskundigen moeten zich meer verdiepen in het waterbeheer. 

Parallelsessie “Data in besluitvormingsprocessen” 

In de sessie werd einde levensduur van een object neergezet als een keuze die wordt gemaakt op basis van 
verwachte prestaties in de tijd. De keuze kan op verschillende gronden worden onderbouwd: 

 technisch: wanneer het object constructief onveilig is, de initiële functie-eisen niet meer kan vervullen en/of 
reserve-onderdelen ervan verouderd raken; 

 functioneel: wanneer de gevraagde functionaliteit veel verschilt van de initiële functionaliteit van het 
object, als de omgeving verandert, indien regels en voorschriften zodanig veranderen dat het object er niet 
meer aan kan voldoen of doordat nieuwe functionaliteit nodig is; 

 economisch: als de onderhouds- en gebruikskosten te hoog worden. 

Ter verduidelijking werd daarbij de analogie gemaakt met de levensduur van een antieke auto, wat deze auto 
waardevol maakt en geconserveerd en in gebruik houdt zolang deze qua prestatie aan de verwachting van de 
eigenaar kan blijven voldoen. De daarop volgende discussies richtte zich op het berekenen van de vervangings-
kosten van het object (met behulp van de EELI-indicator1). Onder meer hoe de menselijke kosten een rol spelen 
in risico analyses en hoe rekening te houden met wat er over 30 jaar kan gebeuren. Dat laatste werd onderkend 
als een lastige aspect in besluitvormingsprocessen over de einde levensduur van infrastructurele objecten op 
basis van onzekere toekomstscenario’s (rekening houdende met bijvorbeeld klimaat- , maatschappelijke en 
technologische veranderingen) die van invloed kunnen zijn op het gebruik, de functionaliteit, de technische 
staat, de onderhoudbaarheid en de kosten. 

Hartenkreet: Het succesvol vervangen en/of renoveren van natte kunstwerken hangt samen met de mate waarin 
asset managers in staat zijn de relevante brokken van informatie over een bestaand object (die in verschillende 
formaten beschikbaar komt) in samenhang kunnen beschouwen, en de betekenis daarvan kunnen duiden. 

Parallelsessie “Toekomstbestendige bodembescherming” 

In de sessie over toekomstige bodembescherming werd eerst de probleemstelling toegelicht. 

 

                                                             
1 Economische Einde Levensduur indicator, oftewel het verhoudingsgetal tussen de kosten van het langjarig 

instandhouden van het prestatieniveau ten opzichte van de kosten van een vervroegde 1-op-1 vervanging; 
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Vervolgens zijn naar aanleiding van voorbeelden de volgende onderwerpen ter sprake gekomen: 

 De waarde van model- en praktijkmetingen voor het valideren van CFD. 
 De mogelijkheden die een gevalideerd CFD biedt om de betrouwbaarheid van reken- en ontwerpregels te 

verbeteren en het toepassingsgebied van deze regels te vergroten. 
 In de reken- en ontwerpregels zit conservatisme in de respons van stenen op de hydrodynamische 

belasting. Dit zou in een vervolg aandacht moeten krijgen. 

Hartenkreet: Om te komen tot rekenregels voor toekomstbestendige bodembeschermingen is een roadmap 
nodig om (1) er voor te zorgen dat reeds beschikbare gegevens uit de literatuur, van model-/praktijkmetingen en 
ervaringen van ontwerpers en toepassers samen komen, (2) om toekomstig onderzoek te sturen en (3) werkelijk 
verder te komen dan de nu gebruikte reken-/ontwerpregels. 

Parallelsessie “Functies van de toekomst” 

In de workshop stond het visualiseren van de (samenhang tussen de) verschillende functies van natte 
kunstwerken centraal. Dit kan de beheerders van natte kunstwerken en andere belanghebbenden helpen om 
meervoudig gebruik van natte kunstwerken te kunnen afwegen. Bij Rijkswaterstaat speelt dit bijvoorbeeld in de 
regio-analyse en het prognoserapport en in het algemeen bijvoorbeeld bij het vergunningverlening. Natte 
kunstwerken hebben (soms conflicterende) functies, zoals waterveiligheid en vlotte scheepvaart, maar ook het 
opwekken van energie en het verbeteren van de waterkwaliteit. 

In de workshop is ingegaan op de kerntaken, gebruiksfuncties van objecten, complexen en watersystemen. Er 
bestaan verschillende documenten over de ordeningen, termen en definities hiervan. Deze zijn echter nog niet 
consistent; het is wenselijk te werken met en praten over een eenduidige en consistente indeling. In het kennis-
programma wordt naar die taal gezocht. Verder werd geconcludeerd dat het niet nodig is om alle functies in 
detail te willen vastleggen. Functies veranderen en eisen kunnen per situatie verschillen. 

 

Tijdens de workshop zijn ideeën uitgewisseld om de samenhang en de onzekere, positieve of negatieve effecten 
van functies (die veranderen in de tijd) te visualiseren. Ook is kort over de invloed van mitigerende maatregelen 
op de verschillende prestaties gesproken en hoe die kwantitatief/kwalitatief kunnen worden ingeschat. Hierbij 
werd gediscussieerd of het ging om functionele levensduur en/of economische levensduur.  
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Hartenkreet: Onze uitdaging is om de omslag te maken van technische levensduur van een object naar een 
prognose voor de functionele levensduur van een systeem. Daarvoor is het van belang om helder de verschillende, 
in de tijd variërende functies van een systeem te visualiseren, inclusief de (veranderlijke) relaties tussen die 
functies. Op die manier kan in samenwerking tussen de toepassers (waterschappen, Rijkswaterstaat, gemeentes, 
etc.) en de kennisleveranciers (kennisinstellingen en markt) de levensduur van natte kunstwerken efficiënt, veilig, 
adaptief, duurzaam verlengd of het ontwerp verbeterd worden. 

Parallelle gedeelte; strategische sessies (besloten) 

Naast de inhoudelijke sessies waren er ook twee strategische sessies over samenwerking met mogelijke toekom-
stige partners van het kennisprogramma. De eerste was tussen het kennisprogramma en een aantal water-
schappen en ging over de vervangings- en renovatieopgave van natte kunstwerken bij regionale beheerders en 
de meerwaarde die het aansluiten bij het kennisprogramma als ‘vakgemeenschap vervangings- en renovatie 
opgave’ kan hebben. De tweede was tussen het kennisprogramma en vertegenwoordigers van advies- en 
ingenieursbureaus over de juiste randvoorwaarden om samenwerking vorm te gaan geven. De gesprekken 
waren openhartig en vruchtbaar en de uitkomsten van vormen een concreet startpunt voor een vervolggesprek! 

Parallelsessie met waterschappen 

Doel van de strategische workshop met de waterschappen was om de mogelijkheden van samenwerking tussen 
waterschappen en KpNK te verkennen. Tijdens deze workshop zijn twee vragen aan de orde gekomen: 

1. Waar lopen de waterschappen wat betreft hun natte kunstwerken tegen aan? 

In het gesprek kwamen de waterschappen met de constatering dat de staat van het object, de levens-
duur, degradatiemodellen en de data daaromtrent belangrijke aandachtspunten zijn en voorlopig 
zullen blijven. Overigens is dit ook een herkenbaar punt voor Rijkswaterstaat en ook de kennis-
instellingen waren reeds tot die conclusie gekomen. De conditie van de kunstwerken is van groot belang 
zowel voor de sturing van het watersysteem als het sturen van de geldstromen van waterschappen. 
Wat betreft de relatie tussen kunstwerk en watersysteem wordt nog weinig kennis uitgewisseld. 

2. Op welke wijze kan de samenwerking tussen waterschappen en KpNK tot stand worden gebracht? 

Wat betreft mogelijke samenwerking wordt voorgesteld om aansluiting te zoeken met de platforms 
waterkeren, watersysteem en afvalwatersysteem van de Unie van Waterschappen. Daarin zal worden 
verkend of de waterschappen toetreden tot het kennisprogramma en onder welke voorwaarden. 
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Hartenkreten: Hetty Klavers: De vervanging van de natte kunstwerken is een majeure actie, neem de tijd om het 
goede te doen! Maarten van der Vlist: Samenwerking tussen waterbeheerders met betrekking tot natte 
kunstwerken is van groot belang voor het toekomstig robuust waterbeheer van Nederland. 

Parallelsessie met advies- en ingenieursbureaus 

Uitgangspunt voor de discussie over hoe de samenwerking tussen het KpNK en de advies- en ingenieursbureaus 
te versterken vormen de hartenkreten in de keynote van Alex Hekman, die in samenspraak met verschillende 
bureaus binnen NLingenieurs zijn geformuleerd. Dit zijn: 

1) Maak een transparante pijplijn van projecten, budgetten en zodat alle partijen de omvang en kansen 
van dit programma goed in kunnen schatten, rode lijnen van kennisvragen kunnen identificeren, en 
voor zichzelf kunnen bepalen op welke manier en in welke mate ze betrokken willen zijn bij 
kennisontwikkeling (vergelijk MIRT of HWBP projectenboek); 

2) Formuleer gezamenlijke, concrete doelen die moeten worden bereikt met de kennisontwikkeling en 
innovatie met overheid, bedrijfsleven (bureaus en aannemers) en kennisinstituten in termen van 
snellere, betere en/of goedkopere projecten (vergelijk doelstelling HWBP: verlaag de kosten/km dijk 
van €10 à €15 mln/km naar €7 mln/km); 

3) Ontwikkel kennis en innovatie op programmaniveau en niet op projectniveau, zodat nieuwe 
kennis/innovaties vaker toegepast kunnen worden en op programmaniveau een verdienmodel 
ontstaat (vergelijk POV’s HWBP); 

4) Zie bureaus zowel bij het formuleren van doelen als in de financiële waardering als 
kennisleveranciers, en niet als kennisafnemers.  

5) Bureaus zijn de brug tussen theoretische kennis en praktijk. Betrek bureaus vanaf de start van 
kennisontwikkeling.  

Bij de deelnemers is in de sessie eerst geïnventariseerd wat in de samenwerking in kennisontwikkeling en 
innovatie rondom de vervangingsopgave kan worden verbeterd. Vervolgens is gezamenlijk nagedacht over hoe 
de samenwerking te verbeteren. Hieruit kwam naar voren dat het in 2020 aflopen van huidige 
samenwerkingsovereenkomst KpNK als kans kan worden aangegrepen om een beter voor verbrede 
samenwerking geschikte structuur op te zetten.  

Hartenkreet: Het concreet maken van de verbrede samenwerking in de vorm van een proeftuin, om te laten zien 
dat samenwerking kan lonen en om uit te vinden wat werkt, waarvoor de vraagstelling (naar voorbeeld van 
Grote Wateren) in een hackaton met de sector kan worden geïnventariseerd. 

Plenaire afronding 

De middag werd afgesloten met een plenaire terugkoppeling, waarin dagvoorzitter Arie Bleijenberg de 
facilitatoren van de inhoudelijke en strategische sessies uitdaagde om met een hartenkreet de uitkomsten van 
hun sessie samen te vatten. Deze zijn in cursieve tekst reeds opgenomen in de deelverslagen van de inhoudelijke 
en strategische parallelle sessies. 

 

Slotwoord 

De komende maanden zal het KpNK aan de slag gaan met de resultaten uit de strategische sessies. De resultaten 
uit de inhoudelijke parallelle sessies zullen worden betrokken in de programmering voor 2020, die naar 
verwachting komende november zal gaan plaatsvinden. Houdt hiervoor de website 
www.nattekunstwerkenvandetoekomst.nl in de gaten! 


