
 

 
 
 
 
 

Kennisprogramma Natte Kunstwerken 
Kennisplan 2018 

 
 
 

Capaciteit vaarweg 
 

Inventarisatie van initiatieven op raakvlak 
vaarweg en kunstwerk 

 
 
 
 
 
 
 
 
Joost Breedeveld (Deltares) 
Milou Wolters  (Rijkswaterstaat) 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kenmerk : KpNK-2018-SKW-01a001 
Versie  : 1.0 
Datum publicatie : 31 december 2018 

 
  



 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Voor vragen met betrekking tot het rapport kunt u terecht bij de auteurs: 
Joost Breedeveld  - joost.breedeveld@deltares.nl 
Milou Wolters   - milou.wolters@rws.nl 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Voor vragen over Kennisprogramma Natte Kunstwerken en Kennisplan 2018 kunt u terecht bij: 
Maarten van der Vlist  - maarten.vander.vlist@rws.nl

 

In het Kennisprogramma Natte Kunstwerken (KpNK) werken Deltares, MARIN, 
Rijkswaterstaat en TNO samen aan de kennisontwikkeling om de vervangings- en 
renovatieopgave bij natte kunstwerken (stuwen, sluizen, gemalen en storm-
vloedkeringen) efficiënt en kostenbesparend aan te pakken. 

 
 
 
 

                

  
Voor het kennisprogramma wordt er jaarlijks een inhoudelijk Kennisplan inclusief 
bijbehorend financieringsplan opgesteld. Andere partijen (zoals waterschappen 
en marktpartijen) worden nadrukkelijk uitgenodigd om deel te nemen. 
 
Meer informatie over het Kennisprogramma Natte Kunstwerken vindt op 
www.nattekunstwerkenvandetoekomst.nl waar ook de onderzoeksresultaten ter 
beschikking worden gesteld. 
 

 
De samenwerking binnen het Kennisprogramma Natte Kunstwerken vormt de 
uitwerking van de onderzoekslijn “Toekomstbestendige Natte Kunstwerken” 
binnen het Nationaal Kennisplatform voor Water en Klimaat (NKWK). Dit kennis-
platform brengt Nederlandse overheden, kennisinstellingen en bedrijven bij 
elkaar om samen te werken aan pilots, actuele vraagstukken en lange termijn-
ontwikkelingen op gebied van water- en klimaatvraagstukken. 
 
Meer informatie staat op www.waterenklimaat.nl. 
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Voorwoord 

Sluizen, stuwen, gemalen en stormvloedkeringen zijn belangrijke assets van beheerders zoals 
Rijkswaterstaat en de waterschappen. Een groot deel van deze natte kunstwerken bereikt komende 
decennia het einde van de (technische) levensduur waarvoor het is ontworpen. Er dient zich dan ook 
een aanzienlijke vervangings- en renovatieopgave van deze kunstwerken aan. 

De laatste jaren wordt steeds meer gezocht naar mogelijkheden om levensduur van kunstwerken te 
verlengen, en om bij einde levensduur (noodzakelijke) ingrepen aan gebiedsontwikkelingen en/of 
functionele/netwerk ontwikkelingen te koppelen. Rijkswaterstaat heeft daartoe als asset manager 
een vernieuwde werkwijze voor het Vervanging en Renovatie (VenR) proces opgesteld, welke de basis 
vormt voor de inrichting van het Kennisprogramma Natte Kunstwerken (zie Figuur 1). 

 

Figuur 1.   Vernieuwde RWS-werkwijze Vervanging en Renovatie. 

In het Kennisprogramma Natte Kunstwerken wordt kennis ontwikkeld die bijdraagt aan de 
verschillende stappen binnen deze vernieuwde VenR-werkwijze, met als focuspunten stap 1 
(prognoserapport) en stap 2 (regio-analyse en -advies). Het prognoserapport richt zicht op de (einde) 
technische levensduur, het regio-advies brengt met name de relatie object-netwerk-gebied in kaart. 
 
Het onderzoek in het Kennisprogramma Natte Kunstwerken vindt plaats langs de onderstaande  
3 onderzoekssporen en heeft tot doel om een effectieve en efficiënte aanpak van de vervanging- en 
renovatie-opgave en nieuwbouw van natte kunstwerken mogelijk te maken: 
 
 bestaand object - inzicht in (einde) technische levensduur 

- levensduurverlenging 
    object-systeem - inzicht in (einde) functionele levensduur en 

object-systeemrelaties 
    nieuw(e) object/objectonderdelen - toepassen innovaties 

- inspelen op toekomstige ontwikkelingen. 
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Sinds enkele jaren is er het Nationaal Kennisplatform voor Water en Klimaat (NKWK). Hieronder lopen 
diverse onderzoekslijnen. Eén van de onderzoekslijnen is “Toekomstbestendige Natte Kunstwerken”. 
Voor het praktisch laten functioneren van deze onderzoekslijn is er een Samenwerkingsovereenkomst 
Natte Kunstwerken en een Kennisprogramma Natte Kunstwerken opgesteld: 
 

 Samenwerkingsovereenkomst Natte Kunstwerken. De partijen die momenteel binnen deze 
overeenkomst samenwerken aan onderwerpen rondom de vervangings- en renovatieopgave 
bij natte kunstwerken zijn Deltares, MARIN, Rijkswaterstaat en TNO. 

 In het kader van de bovengenoemde Samenwerkingsovereenkomst Natte Kunstwerken en 
de 3 onderzoekssporen van het Kennisprogramma Natte Kunstwerken wordt er jaarlijks een 
inhoudelijk Kennisplan inclusief bijbehorend financieringsplan opgesteld. 

 
Naast de genoemde partijen zijn en worden andere partijen nadrukkelijk uitgenodigd om deel te 
nemen aan de Samenwerkingsovereenkomst Natte Kunstwerken en/of het Kennisplan. Inzet kan 
zowel in kind en/of financieel zijn. In Kennisplan 2018 is er binnen het kader van Kennisprogramma 
Natte Kunstwerken samengewerkt met Acotec BV, Arcadis en ArcelorMittal. 
 
Resultaten uit het Kennisprogramma Natte Kunstwerken worden gedeeld met de gehele sector via 
onder andere de website www.nattekunstwerkenvandetoekomst.nl. 
 
De hierop volgende samenvatting heeft betrekking op het onderliggende rapport “Capaciteit vaarweg 
– Inventarisatie van initiatieven op raakvlak vaarweg en kunstwerk”. Dit onderzoek is geleid door 
Deltares in het kader van het Kennisplan 2018. In verband met de Algemene Verordening Gegevens-
bescherming is het originele Deltares rapport ten behoeve van het publiceren op de website alleen 
qua persoonsgegevens, maar niet qua inhoud aangepast. 
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Samenvatting 

Inventarisatie van initiatieven op raakvlak 
vaarweg en kunstwerk 
Aanleiding 

Voor een goed onderbouwde afweging tot welk type vervanging van een nat kunstwerk zou moeten 
worden besloten, is beter inzicht en begrip nodig in de samenhang tussen het functioneren van netwerk 
en object, zowel onder de huidige als toekomstige omstandigheden. 

In het geval van het hoofdvaarwegennetwerk treedt een aantal veranderingen op die het verkeersbeeld 
en de verkeersafwikkeling op (en daarmee de capaciteit van) rivieren en kanalen zullen beïnvloeden. 
Eventuele maatregelen op het vlak van verkeersmanagement naar aanleiding van deze veranderingen 
kunnen impact hebben op het functioneren van de natte kunstwerken in deze vaarwegen en vice versa.  

Voor het Kennisprogramma Natte Kunstwerken, dat zich op de vervangingsopgave van deze objecten 
richt, is het van belang aansluiting te houden op studies en ontwikkelingen op dit vlak, om gebruik te 
kunnen maken van de ontwikkelde kennis over de (veranderende) capaciteit van vaarwegen. 

 

Onderzoeksvraag en -opzet (WAT) 

Er is een aantal veranderingen onderkend die het verkeersbeeld en de verkeersafwikkeling op (en 
daarmee de capaciteit van) rivieren en kanalen beïnvloeden.  

• klimaatverandering 
– het varen in ondiep water (bodem-schip interactie) 
– het varen in smal water (schip-schip interactie) 
– de veiligheid van varen bij hoge stroomsnelheden 

• ontwikkelingen rondom smart shipping, zoals 
– het autonoom varen van schepen, 
– het in konvooi varen van schepen 
– het implementeren van slimme toepassingen aan boord (o.a. brughoogte detectie) 
– het aanleggen van slimme infrastructuur 

• transitie naar emissieloos varen 
– het aanpassen van de scheepsvorm 
– het aanpassen van de brandstofvoorziening van schepen 

 
Voor het Kennisprogramma is een eerste stap in het aansluiting houden (op studies en ontwikkelingen 
die deze veranderingen hebben op het verkeersbeeld en de verkeersafwikkeling) het inventariseren 
van de initiatieven waar het raakvlak tussen vaarweg en object relevant kan zijn voor de capaciteit van 
de vaarweg. Zeker daar waar er binnen deze initiatieven nog geen aandacht voor is. 
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Onderzoeksaanpak en -methode (HOE) 

Collega’s van zowel Rijkswaterstaat (RWS) als Deltares zijn betrokken in verschillende relevante 
initiatieven die zich richten op de impact die de genoemde veranderingen hebben op het verkeersbeeld 
en de verkeersafwikkeling. Vandaar dat is ingezet op de volgende aanpak: 

• door onderlinge afstemming worden de relevante initiatieven in beeld gebracht 

• daar waar mogelijk, worden mogelijkheden tot nadere samenwerking onderzocht; 

• de bevindingen worden in een beknopte memo samengevat. 

 
Onderzoeksresultaten en synthese 

In de onderliggende memo zijn de volgende relevante initiatieven per verandering geïnventariseerd: 

• klimaatverandering: 

– Deltaprogramma Zoet Water 

– Vervanging & Renovatie (RWS) - Vervangingsopgave natte infrastructuur (Deltares) 

– Klimaatbestendige netwerken (RWS) – Veerkrachtige infrastructuur (Deltares) 

– SmartPort 

– Netherlands Centre for River Studies (NCR) 

• ontwikkelingen rondom smart shipping: 

– SMASH! (Smart Shipping Challenge) 

– CoVadem 

– Internationale PIANC-werkgroep “Smart shipping on inland waterways” 

• transitie naar emissieloos varen: 

– geen relevante initiatieven 

Hierbij is ten eerste per initiatief een overzicht gemaakt van de relevante contactpersonen, 
doelstellingen en meest recente (onderzoeks)resultaten. Verder is een verwachting geuit over de 
mate waarin het initiatief open zal staan voor het (gezamenlijk) onder de aandacht brengen van 
het raakvlak vaarweg-kunstwerk, vanwege de impact daarvan op de capaciteit van de vaarweg. 
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Evaluatie en vooruitblik 

Binnen het project is gekomen tot een gestructureerd overzicht van initiatieven, die de impact van 
de afzonderlijke veranderingen op het verkeersbeeld en de verkeersafwikkeling op (en daarmee de 
capaciteit van) rivieren en kanalen bestuderen en waarin het raakvlak tussen de vaarweg en hierin 
aanwezige kunstwerken relevant is. Het biedt een startpunt om gericht nadere samenwerking op 
te zoeken met die initiatieven die daar het meest geschikt voor zijn. 

• Wat betreft de mogelijkheden voor samenwerking op het raakvlak wordt ingeschat dat het 
Rijkswaterstaat-programma “Klimaatbestendige netwerken” goede kansen moet gaan 
opleveren. Dat wordt nog versterkt door de constatering, dat er sowieso binnen Deltares al 
links zijn gelegd tussen onderzoekers binnen het programma “Veerkrachtige infrastructuur 
& bodemdaling” en het programma “Vervangingsopgave natte infrastructuur”. 

• Daarnaast wordt ingeschat dat van de overige initiatieven het raakvlak vaarweg-kunstwerk 
het beste tot zijn recht zal kunnen komen binnen het beleidskader van het Deltaprogramma 
Zoetwater (Effectmodule Scheepvaart) en het NCR.  

Bij de overige initiatieven rondom klimaatveranderingen en smart shipping wordt het ook nuttig 
geacht het raakvlak vaarweg-kunstwerk aan de kaak te stellen 
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Onderwerp
Inventarisatie raakvlakken vaarweg-kunstwerk tbv capaciteit

Inleiding
Het Kennisprogramma Natte Kunstwerken (KpNK) richt zich op de vervangingsopgave rondom
natte kunstwerken. In dit onderzoeksprogramma worden daartoe tools ontwikkeld om (1) in de
infrastructuur waarvan deze objecten deel uitmaken zo efficiënt mogelijk gebruik te maken van
de technische en functionele restlevensduur van bestaande kunstwerken en (2) een nieuw
kunstwerk te ontwerpen waarin innovatieve oplossingen kunnen worden toegepast en kan
worden ingespeeld op toekomstige (gebieds)ontwikkelingen.

Voor een goed onderbouwde afweging tot welk type vervanging van een nat kunstwerk zou
moeten worden besloten, is beter inzicht en begrip nodig in de samenhang tussen het
functioneren van netwerk en object, zowel onder de huidige als toekomstige omstandigheden.
In het geval van het hoofdvaarwegennetwerk treedt een aantal veranderingen op die het
verkeersbeeld en de verkeersafwikkeling op (en daarmee de capaciteit van) rivieren en
kanalen zullen beïnvloeden, te weten:

• klimaatverandering
– het varen in ondiep water (bodem-schip interactie)
– het varen in smal water (schip-schip interactie)
– de veiligheid van varen bij hoge stroomsnelheden

• ontwikkelingen rondom smart shipping1, zoals
– het autonoom varen van schepen
– het in konvooi varen van schepen
– het implementeren van slimme toepassingen aan boord
– het aanleggen van slimme infrastructuur

• transitie naar emissieloos varen
– het aanpassen van de scheepsvorm
– het aanpassen van de brandstofvoorziening van schepen

1 Volgens www.rijkswaterstaat.nl is dit het varen met een schip waarbij bepaalde menselijke taken door één
of meerdere geautomatiseerde toepassingen worden overgenomen. PIANC betrekt vier componenten bij
de definitie smart shipping: “smart vessels”, “smart traffic management and infrastructure”, “smart travel
and transport” en “smart regulation and facilitation”.
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Wat betreft klimaatverandering. Extreem hoge en lage waterstanden die het gevolg zijn van de
klimaatverandering zullen de routekeuze van binnenschepen beïnvloeden. Bij extreem lage
waterstanden zal de capaciteit van de vaarweg worden beperkt. Er zullen meer scheepvaart-
bewegingen vereist zijn om dezelfde hoeveelheid lading over een ondiepere en minder brede
vaarweg te vervoeren. Dit hangt ook samen met de onwenselijkheid van overmatige bodem-
erosie door (steeds zwaardere) scheepsschroeven op rivieren en in kanalen. Onder deze
omstandigheden zullen ook kunstwerken in de vaarweg de capaciteit beperken. Schutsluizen
moeten voor een groter aantal schepen een groter verval overbruggen, wat langere schuttijden
met zich meebrengen (zie Bijlage A). Bij extreem hoge afvoeren zijn hoge stroomsnelheden en
-gradiënten een probleem. De passage van splitsingspunten en het invaren van havens,
zijkanalen of kunstwerken kan hierdoor gevaarlijk worden.

Wat betreft de ontwikkelingen rondom smart shipping. Het in konvooi varen zal een ander
gebruik van de infrastructuur en/of aanpassingen daaraan vragen. Op dit moment richt het
onderzoek van KpNK-partners (die deelnemen aan het project NOVIMAR2) zich daarbij nog
alleen op corridors waarin zich geen kunstwerken bevinden. Mogelijk dat kunstwerken (in hun
huidige vorm) een beperking vormen voor de invoering van konvooi varen. Ook het overnemen
van menselijke taken binnen het varen met een schip door geautomatiseerde toepassingen zal
aanpassingen van de natte infrastructuur (inclusief de kunstwerken) vergen.  Bij autonoom
varende schepen is vooral de invloed op de verkeersafwikkeling en -veiligheid een probleem.
Hierbij moeten capaciteitsstudies en manoeuvreersimulaties voor de benodigde slimme
infrastructuur inzicht geven in de capaciteit en veiligheid van het veranderde gebruik van de
vaarweg en de effectiviteit van maatregelen (zoals verkeersregulering). Wat betreft lopende
initiatieven op het gebied van autonoom varen: het lopende JIP3 Autonoom richt zicht op
autonoom varen op zee en kijkt niet naar kunstwerken. Van de twee EU-onderzoeksvoorstellen
Sovereign en Fusion – begin 2019 wordt duidelijk of deze voorstellen worden gefinancierd – is
vooral de laatstgenoemde (met deelname door MARIN en Deltares) relevant. Deze richt zich
op de binnenvaart en zal gaan kijken naar het afmeren en het passeren van een sluis.

Wat betreft de transitie naar emissieloos varen. De ambitie van emissieloze schepen vraagt
enorme stappen op het vlak van energiebesparing en reductie van schadelijke stoffen. Dit richt
zich vooral op het ontwerp van de schepen zelf, zoals dat van de vorm van de scheepsromp
en de brandstofvoorziening. Zo bouwt MARIN een laboratorium om emissieloze of hybride
brandstofvoorzieningen te testen, waarbij vooral naar de systeemintegratie en het gedrag
onder verschillende belastingen wordt gekeken. Ook heeft MARIN recent CoVadem-resultaten
gebruikt om bij verschillende batterijcapaciteit te kijken naar het aantal batterijwisselingen dat
nodig is om het traject te varen. In initiatieven rondom emissieloos varen wordt (nog) niet
gekeken naar de interactie vaarweg-kunstwerk. De vraag is of aanpassingen van infrastructuur
en kunstwerken een stimulerende werking kunnen hebben op deze ontwikkelingen.

Eventuele maatregelen op het vlak van verkeersmanagement naar aanleiding van deze
veranderingen kunnen impact hebben op het functioneren van de natte kunstwerken in deze
vaarwegen en vice versa. Voor het KpNK is het van belang aansluiting te houden op de
studies en ontwikkelingen op dit vlak, om hierin gebruik te kunnen maken van de ontwikkelde
kennis over de (veranderende) capaciteit van vaarwegen.

2 Het project NOVIMAR (NOVel Iwt and MARitime transport concepts) is opgezet naar aanleiding van de
2016-2017 Mobility for Growth call van het EU Horizon 2020 programma “Smart, green and integrated
transport”. Het consortium bestaat uit 22 partners uit 9 landen (waarvan 7 EU-lidstaten). Doordat CoVadem
partner is, zijn ook MARIN en Deltares onderdeel van het NOVIMAR-consortium. In relatie tot het onder-
werp “Navigating and manoeuvering the vessel train” wordt de konvooi-kunstwerk interactie wel benoemd,
maar (door de focus op kunstwerk-loze corridors) zijn er geen onderzoeksactiviteiten aan gewijd.

3 Joint Industry Project
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Onderzoeksvraag
Voor het Kennisprogramma Natte Kunstwerken is een eerste stap in het aansluiting houden
(op studies en ontwikkelingen die deze veranderingen hebben op het verkeersbeeld en de
verkeersafwikkeling) het inventariseren van de initiatieven waar het raakvlak tussen vaarweg
en object relevant kan zijn voor de capaciteit van de vaarweg. Zeker daar waar er binnen deze
initiatieven nog geen aandacht voor is.

Plan van aanpak
De KpNK-partners Rijkswaterstaat en de kennisinstituten zijn betrokken in verschillende
relevante initiatieven die zich richten op de impact die de genoemde veranderingen hebben op
het verkeersbeeld en de verkeersafwikkeling. Vandaar de volgende aanpak:

• door onderlinge afstemming worden de relevante initiatieven in beeld gebracht,
• daar waar mogelijk, worden mogelijkheden tot nadere samenwerking onderzocht en
• de bevindingen worden in een beknopte memo samengevat.

De resultaten uit deze aanpak zijn in de voorliggende memo samengevat.

Resultaten inventarisatie
In de inventarisatie zijn de volgende relevante initiatieven meegenomen:

• klimaatverandering:
– Deltaprogramma Zoetwater - Effectmodule Scheepvaart (Bijlage B)
– RWS programma “Vervanging & Renovatie” / Deltares programma

“Vervangingsopgave natte infrastructuur” (Bijlage C)
– RWS programma “Klimaatbestendige netwerken” / Deltares programma

“Veerkrachtige infrastructuur & bodemdaling” (Bijlage D)
– SmartPort (Bijlage E)
– Netherlands Centre for River studies (Bijlage F)

• smart shipping:
– SMASH! (Bijlage G)
– CoVadem (Bijlage H)
– PIANC werkgroep “Smart shipping on inland waterways” (Bijlage I)

• transitie naar emissieloos varen:
– geen relevante initiatieven

Conclusies over vervolg
Binnen het project is gekomen tot een gestructureerd overzicht van initiatieven, die de impact
van de afzonderlijke veranderingen op het verkeersbeeld en de verkeersafwikkeling op (en
daarmee de capaciteit van) rivieren en kanalen bestuderen en waarin het raakvlak tussen de
vaarweg en hierin aanwezige kunstwerken relevant is. Het biedt een startpunt om gericht
nadere samenwerking op te zoeken met die initiatieven die daar het meest geschikt voor zijn.

• Wat betreft de mogelijkheden voor samenwerking op het raakvlak vaarweg-kunstwerk
wordt ingeschat dat, ondanks dat er in dit programma op dit moment nog een beperkt
budget voor dit raakvlak beschikbaar is en corridors zonder kunstwerken vanwege
minder goede bevaarbaarheid in de toekomst prioriteit hebben, het RWS-programma
“Klimaatbestendige netwerken” goede kansen moet gaan opleveren. Dat wordt nog
versterkt door de constatering, dat er binnen Deltares al links zijn gelegd tussen
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onderzoekers binnen het programma “Veerkrachtige infrastructuur & bodemdaling” en het
programma “Vervangingsopgave natte infrastructuur”.

• Daarnaast wordt ingeschat, dat van de overige initiatieven het raakvlak vaarweg-
kunstwerk het beste tot zijn recht zal kunnen komen binnen het beleidskader van het
Deltaprogramma Zoetwater (Effectmodule Scheepvaart) en het NCR. Op dit moment
wordt er onderzocht of er op de komende NCR Dagen (maart 2019) een discussie
rondom dit raakvlak kan plaatsvinden.

Bij de overige initiatieven rondom klimaatveranderingen en smart shipping wordt het ook nuttig
geacht het raakvlak vaarweg-kunstwerk aan de kaak te stellen.

Kopie aan
Rolien van der Mark-DELTARES
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Bijlage A: Impact klimaatverandering

nieuwsberichten 2018 van Nu.nl
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nieuwsberichten 2018 van nos.nl
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Bijlage B: Deltaprogramma Zoetwater - Effectmodule Scheepvaart

Contactinformatie
contactperso(o)n(en): Egon Ariens (Ministerie I&W)

Marjolein Mens (Deltares)
contactperso(o)n(en) bij KpNK-partners: Rolien van der Mark (Deltares)

Jurjen de Jong (Deltares)
Neeltje Kielen (RWS)

(relevante) betrokken partijen: Ministerie I&W, RWS, RIVM, KNMI, PBL, Wageningen UR, NMDC,
Deltares

website: www.deltacommissaris.nl/deltaprogramma/gebieden-en-
generieke-themas/zoetwater

Achtergrondinformatie
Het Deltaprogramma Zoetwater bevat een groot aantal initiatieven en maatregelen om de zoetwaterdoelen te
bereiken, de zoetwatervoorziening in Nederland robuuster te maken voor toekomstige effecten van klimaat-
verandering en om knelpunten die er nu al zijn aan te pakken. Voor het maken van beleidsmatige keuzes op
dat gebied worden de Deltascenario's doorgerekend met het Nationaal Water Model, een computermodel dat
inzicht geeft in waterveiligheid, zoetwaterverdeling en waterkwaliteit in Nederland. Nu en in de toekomst.

Aangesloten op het Nationaal Water Model is een aantal effectmodules. Zo ook de Effectmodule Scheepvaart,
die het economische effect van een afname van de efficiëntie van de Nederlandse binnenvaartsector door
droogte berekent. Deze effectmodule wordt gebruikt om het potentieel risico (in de vorm van kosten) van
droogte voor de binnenvaartsector te berekenen voor verschillende deltascenario’s. Ook wordt de module
gebruikt om de baten (of kosten) van zoetwatermaatregelen voor de binnenvaartsector te bepalen.

Doelstelling
Het Deltaprogramma Zoetwater bevat een groot aantal initiatieven en maatregelen om de zoetwaterdoelen te
bereiken, de zoetwatervoorziening in Nederland robuuster te maken voor toekomstige effecten van klimaat-
verandering en om knelpunten die er nu al zijn aan te pakken. Het Nationaal Water Model, inclusief de Effect-
module Scheepvaart, ondersteunt het opstellen van beleid voor de lange termijn doelen hieromtrent.

Raakvlakken met kunstwerken
De basis van de Effectmodule Scheepvaart wordt gevormd door de netwerkmodellering met het pakket BIVAS
(BInnenVaart Analyse Systeem). Hieromheen is een aantal stappen gedefinieerd om tot de juiste invoer te
komen en is de uitvoer van BIVAS nabewerkt door ook de reacties van de transportsector mee te nemen in de
berekening van het totale welvaartseffect. Ook kunstwerken maken deel uit van dit netwerkmodel.

Meest recente (onderzoeks)resultaten
• zie https://www.deltacommissaris.nl/deltaprogramma/publicaties

Inschatting bereidheid tot samenwerken
goed
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Bijlage C: RWS programma “Vervanging & Renovatie” / Deltares programma
“Vervangingsopgave natte infrastructuur”

Contactinformatie
contactperso(o)n(en): Erik Ruijgh (Deltares)

Leo Klatter (RWS)
contactperso(o)n(en) bij KpNK-partners: Joost Breedeveld (Deltares)

Martijn de Jong (RWS)
(relevante) betrokken partijen: Deltares, TNO, RWS
website: -

Achtergrondinformatie
Het kabinet trekt extra geld uit voor een impulsinvestering voor toegepast onderzoek. Deltares heeft drie
thema’s van maatschappelijke relevantie gedefinieerd, waarop een versterking van de kennisbasis gewenst is:
“Water en Klimaat”, “Duurzame Leefomgeving” en “Toekomstbestendige Infrastructuur”. Binnen het laatst-
genoemde thema valt het onderzoeksprogramma “Vervangingsopgave natte infrastructuur”.

Nederland staat voor een zeer grote vervangingsopgave van de natte en droge infrastructuur. Een groot deel
van de (vaar)wegen, tunnels, aquaducten, dammen, dijken, kribben en sluizen ligt er al tientallen jaren. Als
gevolg van veroudering, klimaatverandering, ander gebruik en andere regelgeving zijn deze dringend aan
vervanging, verbetering of renovatie toe. In totaal is in de periode tot 2030 circa € 250 miljard nodig voor
Rijkswegen, spoorwegen, gemeentelijke infrastructuur, waterveiligheid en ondergrondse infrastructuur.

Evenals in het Kennisprogramma Natte Kunstwerken kan het onderzoek toeleveren aan het RWS-programma
“Vervanging & Renovatie”. De resultaten liggen aan de (kennis)basis van beslissing-ondersteunende info en
tools voor prognoserapport (wat is qua urgentie in restlevensduur de wenselijke volgorde in de vervanging van
objecten?) en het regio-advies (welke veranderingen van functionaliteit zouden vanuit het netwerk en de
omgeving van het object wenselijk zijn?). Het richt zich op zowel bestaande als nieuwe kunstwerken.

Doelstelling
Het Deltares onderzoeksprogramma “Vervangingsopgave natte infrastructuur” heeft tot doel om de kennis-
basis op dit gebied binnen Deltares te versterken. Om deze vervangingsopgave (economisch) optimaal en
functie- en toekomstbestendig uit te kunnen voeren zijn aantal majeure ontwikkelingen nodig, waartoe vanuit
het onderzoeksprogramma meerjarige onderzoekssporen worden gefinancierd.

Raakvlakken met kunstwerken
De focus van dit onderzoeksprogramma ligt volledig in lijn met het Kennisprogramma Natte Kunstwerken,
waarbij meer de nadruk ligt op de fundamentele en langere termijn vraagstukken.

Meest recente (onderzoeks)resultaten
• ontwikkeling methodiek ter bepaling van kritische netwerkobjecten en interventietiming
• ontwikkeling generieke methode ter bepaling van overloop en overslag-belasting kunstwerken
• doorontwikkeling raamwerk probabilistische beoordeling stalen damwanden

Inschatting bereidheid tot samenwerken
goed
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Bijlage D: RWS programma “Klimaatbestendige netwerken” / Deltares programma
“Veerkrachtige infrastructuur en bodemdaling”

Contactinformatie
contactperso(o)n(en): Angela Vlaar (RWS)

Gerda Lenselink, Thomas Bles (beiden Deltares)
contactperso(o)n(en) bij KpNK-partners: Milou Wolters, Anja van der Sluis (beiden RWS)

Rolien van der Mark (Deltares)
(relevante) betrokken partijen: Deltares, TNO, Nelen & Schuurmans, RWS
website: http://klimaatbestendigenetwerken.nl/

Achtergrondinformatie
Deltares heeft drie thema’s van maatschappelijke relevantie gedefinieerd, waarop een versterking van de
kennisbasis gewenst is: Binnen het thema “Toekomstbestendige Infrastructuur”. valt het onderzoeks-
programma “Veerkrachtige infrastructuur en bodemdaling” (deels samen met TNO en Nelen & Schuurmans
uitgevoerd), waarbij in dit kader vooral de zaken rondom infrastructuur van belang zijn. Onderzoeksresultaten
zijn bruikbaar om in KPP-programma “Klimaatbestendige netwerken” van RWS te worden geïmplementeerd,
waarin de koers RWS wordt vastgesteld voor drie klimaatrobuuste netwerken (HWN, HVWN en HWS) in 2050.

Infrastructuur is vitaal voor het functioneren van de samenleving. Extreem weer is een belangrijke stressfactor
die invloed uitoefent op de beschikbaarheid van infrastructuur. Door klimaatverandering zal extreem weer in de
toekomst vaker en intensiever voor komen. Door de groeiende bevolking en economie en de alsmaar
complexere infrastructuur die daarvoor nodig is neemt de afhankelijkheid van de infrastructuur alleen maar
verder toe. Een kleine verstoring kan grote maatschappelijke gevolgen hebben, tot maatschappelijke
ontwrichting aan toe. Het is daarom noodzakelijk goed te kijken naar de kwetsbaarheid van de infra.

Doelstelling
Het Deltares onderzoeksprogramma “Verkrachtige infrastructuur en bodemdaling” heeft tot doel om de kennis-
basis op dit gebied te versterken, ter implementatie in het KPP-programma “Klimaatbestendige netwerken” van
RWS. In dat kader worden binnen het programma meerjarige onderzoekssporen gefinancierd.

Raakvlakken met kunstwerken
Het accent binnen het Deltares programma lag wat betreft infrastructuur in 2018 op het ontwikkelen van tools
om de kwetsbaarheid van het HWN voor extreem weer in kaart te brengen (zie resultaten). Er zijn wel plannen
voor onderzoek met de focus op het HWS en HVWN, waar ook de natte kunstwerken deel van uitmaken. Zo is
er start gemaakt met een tool  die inzicht moet geven in de knelpunten in vaardiepten voor verschillende
toekomstscenario’s, waarin zowel de (morfologische) ontwikkeling van de vaarwegbodem als de vaste
diepteligging van de kunstwerken wordt meegenomen.

Meest recente (onderzoeks)resultaten
• doorontwikkeling tools RI2DE/RA2CE4 en innovatieve monitorings- en visualisatietechnieken rondom

effecten van extreem weer op infrastructuur
• doorontwikkeling tools adaptief bouwen natte infrastructuur (o.a. Dynamic Adaptive Policy Pathways)

Inschatting bereidheid tot samenwerken
goed

4 Risk Indicators for Infrastructure in DATA scarce Environments (RI2DE) respectievelijk Risk Assessments
and Adaptation for Critical infrastructurE (RA2CE);
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Bijlage E: SmartPort (TKI Dinalog)

Contactinformatie
contactperso(o)n(en): Elisabeth van Opstall (Managing Director)
contactperso(o)n(en) bij KpNK-partners: Johan Boon (Deltares)

Nicolien Hendrickx (TNO)
(relevante) betrokken partijen: Havenbedrijf Rotterdam, Deltalinqs, Gemeente Rotterdam, TNO,

Deltares, Erasmus Universiteit, Technische Universiteit Delft

(ook MARIN overweegt deelname aan dit initiatief)
website: www.smart-port.nl

Achtergrondinformatie
“Rotterdam wil in 2030 de slimste en beste haven ter wereld zijn. Europa’s belangrijkste haven- en industrieel
complex, een ijzersterke combinatie van ‘Global Hub’ en ‘Europe’s Industrial Cluster’ – allebei koploper op het
gebied van effectiviteit, kwaliteit en duurzaamheid. Een inspirerende ambitie die de nodige uitdagingen met
zich meebrengt. De transitie naar de beste en slimste haven kan alleen succesvol verlopen, wanneer alle
betrokken partijen samen antwoord geven op de veranderingen die de toekomst met zich meebrengt. Het
samenwerkingsverband SmartPort is ervan overtuigd dat kennisontwikkeling de meeste impact heeft, wanneer
er concrete vragen vanuit de markt aan ten grondslag liggen; en dat de beste resultaten ontstaan wanneer
optimaal geprofiteerd wordt van de gebundelde kracht van bedrijfsleven, overheden en wetenschap.”

Doelstelling
Middels het inspireren, initiëren en het vormen van allianties stimuleert en financiert SmartPort vanuit het
TKI Dinalog initiatief wetenschappelijk onderzoek voor en door de bedrijven in de Rotterdamse haven in
samenwerking met kennisinstituten.

Raakvlakken met kunstwerken
Er zijn vijf aandachtsgebieden (roadmaps) waar SmartPort zich op focust. Onderdeel van elke roadmap zijn
leidende programma’s waarbinnen een thematische clustering van projecten plaatsvindt ter vergroting van de
impact. Voor de capaciteit van vaarwegen kunnen de volgende roadmaps en/of programma’s relevant zijn:

• Future Port Infrastructure (programma “Nautische verkeersmodellen”) -> link CoVadem (zie Bijlage G)
• PhD-onderzoek “Klimaatverandering en binnenvaart” (Frederik Vinke) -> Deltares in klankbordgroep

Meest recente (onderzoeks)resultaten
• Plan van aanpak PhD-onderzoek “Klimaatverandering en binnenvaart”

Inschatting bereidheid tot samenwerken
goed
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Bijlage F: Netherlands Centre for River studies (NCR)

Contactinformatie
contactperso(o)n(en): Koen Berends (secretaris)
contactperso(o)n(en) bij KpNK-partners: Jaap Kwadijk (Deltares)

Ralph Schielen (RWS/Universiteit Twente)
(relevante) betrokken partijen: Radboud Universiteit Nijmegen, Wageningen UR, Universiteit

Utrecht, IHE Delft, Deltares, Technische Universiteit Delft, RWS,
Universiteit Twente

website: www.ncr-web.org

Achtergrondinformatie
“The Netherlands Centre for River studies is the leading cooperative alliance between all major Dutch institutes
for river studies. The disciplines within NCR are contributed by its partners and include not in particular order:
Hydrodynamics and Morphodynamics; Geomorphology and sedimentology; River ecology and water quality;
River governance, serious gaming and spatial planning.

Doelstelling
NCR integrates knowledge, facilitate discussion and promote excellent science. By linking the strongest
expertise of its partners, NCR forms a true centre of excellence in river studies.

Raakvlakken met kunstwerken
In het NCR lijkt er nog geen nadrukkelijke aandacht te zijn voor de kunstwerken in rivieren. Bij meest recente
onderzoeksresultaten wordt een lijst van lopende onderzoeksinitiatieven gepresenteerd waar kan worden
nagegaan in hoeverre daar verandering kan worden gebracht.

Meest recente (onderzoeks)resultaten
De volgende lopende initiatieven zijn mogelijk relevant voor het raakvlak tussen rivier en kunstwerk:

• RWS KPP-project “Rivierkundig onderzoek” (2012 – heden) -> contactpersonen Arjan Sieben (RWS)
en Frans Buschman (Deltares)

• project “RiverCare” (2014-2019) -> contactpersoon Suzanne Hulscher (UT)
• EU research infrastructure “DANUBIUS-RI”: International Centre for Advanced Studies on River-Sea

Systems (2016-2021) -> contactpersoon Jos Brils (Deltares)
• Min I&W project “Rivers2Morrow” (2018-2023) -> contactpersoon Ralph Schielen (RWS/UT)

Inschatting bereidheid tot samenwerken
goed
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Bijlage G: Smart Shipping Challenge (SMASH!)

Contactinformatie
contactperso(o)n(en): onbekend
contactperso(o)n(en) bij KpNK-partners: Frank van der Meer (RWS)

Lilian Froitzheim-Leijs (Provincie Zuid-Holland)
(relevante) betrokken partijen: RWS, Provincie Zuid-Holland, vaarwegbeheerders,

havenbedrijven
website: www.smashnederland.nl

Achtergrondinformatie
“De logistiek op het water wordt steeds slimmer en autonomer. Denk aan het besturen van schepen op
afstand, het slimmer delen van informatie, het optimaliseren van vaarwegonderhoud en het (semi) autonoom
varen van schepen. De Smart Shipping Challenge 2017 gaf een eerste aanzet tot actiever samenwerken op
het gebied van slimme scheepvaart.”

N.B. Er zit naar verwachting geen budget achter dit platform, het kan (net als Nationaal Kennis- innovatie-
programma Water en Klimaat, oftewel NKWK) worden gekarakteriseerd als een platform om kennis te
delen en de juiste partijen op een onderwerp bij elkaar te brengen.

Doelstelling
“Smart Shipping (SMASH) is een platform om kennis te delen, samenwerkingen aan te gaan en netwerken op
te bouwen om de scheepvaart slimmer, veiliger en duurzamer te maken.”

Raakvlakken met kunstwerken
Van de ontwikkelsporen (‘stromingen’) binnen SMASH lijkt het spoor “Smart Infrastructure” het meest relevant
voor kunstwerken, al wordt bij het spoor “Smart Logistics” de link naar CoVadem (zie Bijlage H) gelegd. Ook is
er een link naar het Horizon 2020 project ‘Novimar’ (waarin CoVadem deelneemt).

Meest recente (onderzoeks)resultaten
• …

Inschatting bereidheid tot samenwerken
onbekend



Datum
31 december 2018

Ons kenmerk
11200741-048-HYE-0001

Pagina
13 van 14

Bijlage H: CoVadem (TKI Dinalog)

Contactinformatie
contactperso(o)n(en): Meeuwis van Wirdum (Covadem BV)
contactperso(o)n(en) bij KpNK-partners: Milou Wolters (RWS)

Rolien van der Mark (Deltares)
Arno Bons {MARIN}

(relevante) betrokken partijen: MARIN, Deltares, Autena Marine, Bureau Telematica Binnenvaart,
Havenbedrijf Rotterdam, TKI Dinalog, TU Delft, RWS, Koninklijke
BLN-Schuttevaer

website: www.covadem.org

Achtergrondinformatie
Om transport over water (ten opzichte van transport over de weg en het spoor) zo aantrekkelijk mogelijk te
maken is het nodig constant de kosten-efficiency (brandstofverbruik), duurzaamheid (emissie) en veiligheid te
verbeteren. Dit omvat tevens het verbeteren van de betrouwbaarheid van de verwachte aankomsttijden, die
voor een belangrijk deel afhankelijk is van de condities vaarweg.

Wisselende waterstanden en veranderende bodems maken het moeilijk om voorspellingen te doen over de
beschikbare diepte en bevaarbaarheid van een rivier. Bovendien heeft de binnenvaart steeds vaker te maken
met extreme rivieromstandigheden als gevolg van klimaatverandering. Optimaal afladen en efficiënt varen blijft
dus een uitdaging. De meeste schepen zijn tegenwoordig uitgerust met moderne sensoren, die waardevolle
gegevens over waterdieptes en prestaties kunnen opleveren. Tot nu toe werd deze sensordata niet gebruikt.

Doelstelling
Voor het TKI-project CoVadem is het doel om de binnenvaart optimaal gebruik te kunnen laten maken van de
vaarweg. Coöperatieve dieptemetingen (door de scheepvaart) in combinatie met slimme Big Data technieken
maken verbeterde voorspellingen van de vaarwegdiepte continue beschikbaar. Deze kennis maakt optimaal
afladen en efficiënt varen mogelijk.

Raakvlakken met kunstwerken
Voor het optimale afladen van schepen en efficiënt varen van binnenvaartschepen zijn voorspellingen van de
vaarwegdiepte ter plaatse van zowel de (rivier)strekkingen als de kunstwerken van belang. Daarnaast hebben
ook de wachttijden bij kunstwerken invloed op de verwachte aankomsttijden van schepen.

Meest recente (onderzoeks)resultaten
• applicatie voor voorspelling 2D waterdiepte en doorvaarhoogte
• applicatie voor brandstofverbruik

Inschatting bereidheid tot samenwerken
goed
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Bijlage I: PIANC-werkgroep “Smart shipping on inland waterways” (internationaal)
Contactinformatie
contactperso(o)n(en): Lea Kuiters (RWS)
contactperso(o)n(en) bij KpNK-partners: Henk van Laar (RWS)

A. Bilinska (MARIN)

supportgroep: Rolien van der Mark (Deltares)
Jean-Pierre Dubbelman (Aquater)

(relevante) betrokken partijen: uit NL: RWS, MARIN, Deltares, Aquater
website: www.pianc.org

Achtergrondinformatie
“When thinking about tomorrow’s mobility, one cannot ignore the innovations in the field of autonomous
transportation. Autonomous driving and platooning are expected to reduce the costs of road transport and to
increase its flexibility, while new rail corridors and the next generation of freight trains are expected to lower the
technical and organizational barriers for rail freight. It is therefore of paramount importance that technologically
innovative initiatives like smart shipping are in the focus of the inland water transport sector to improve
efficiency, safety and sustainability. These improvements will also counter the potentially competitive
advantage provided by technological evolutions in the other transport modes. Smart shipping will have impact.

PIANC is aware that Smart developments in other transport modes have been reaching a mature status (as
train and automobile). So, this working group will refer the methodologies implemented in these modes and will
focus on smart shipping with a specific interest on the waterborne infrastructure.”

Doelstelling
The main task of the PIANC working group on smart shipping (die in januari 2019 van start gaat) is to come to
common understanding of smart shipping, its possibilities, and its influence on tasks of the waterway authority
like lock operation and vessel traffic management and roles

Raakvlakken met kunstwerken
“The PIANC working group will focus on smart traffic (specifically, focusing on the developments which interact
with infrastructure or influence the role of the waterway manager related to infrastructure and traffic
management) and smart regulations & facilitation.” Het raakvlak met kunstwerken binnen deze PIANC
werkgroep zal daarbij vooral zitten in het aspect van smart traffic: “…real-time (external) data coming from
ships, infrastructure and third parties”.

Meest recente (onderzoeks)resultaten
• Deze werkgroep zal in januari 2019 van start gaan…

Inschatting bereidheid tot samenwerken
onbekend




