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Geschiedenis Rijkswaterstaat  

• Opgericht op 24 mei 1798 bij de 
vaststelling van het ‘Plan tot  

 beheeringe van den Waterstaat  

 der Bataafse Republiek’. 

 

• Alle waterstaatszaken worden vanaf  

 dat moment centraal geregeld. 

 

• Christiaan Brunings wordt benoemd tot 
‘President ter behering der zeeweringen, 
zeedijken en de Waterstaat der Bataafse 
Republiek’ en kan daarmee worden gezien 
als het eerste hoofd van Rijkswaterstaat. 
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Wie is Rijkswaterstaat? 

 

• 9.000 medewerkers 

• Beheer en onderhoud 

• Regisseur en opdrachtgever 

 

Missie 

• Droge voeten 

• Voldoende en schoon water 

• Vlot en veilig verkeer over weg 
en water 

• Betrouwbare en bruikbare 
informatie 

 

 



Aanvaarrisico 
 

Peter Blanker 

Rijkswaterstaat 
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Het Rijkswegennetwerk 

Beheer van:  

• 3.102 kilometer auto(snel)weg 

 inclusief verkeerssignalering 

• 1.259 kilometer op- en afritten 

 en verbindingswegen 

• 25 spitsstroken 

• 2.533 viaducten, 7 ecoducten 

• 15 tunnels 

• 715 beweegbare en vaste bruggen 

• 5 regionale verkeerscentrales 

• 1 landelijk verkeerscentrum (VCNL) 

• 119 Dynamische Route Informatie 
Panelen (DRIP’s) 

• 1.575 camera’s 

 

 

Cijfers van rond 2010 
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Het Rijkswaterwegennetwerk 

Beheer van: 

 

• 1.686 km kanalen en grote rivieren 

 

• 6.165 km vaarwegen in open water 

 

• Deltagebied en IJsselmeergebied 
 

• 83 sluizen 
 

• 422 bruggen  

 
Cijfers van rond 2010 
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Het landelijke watersysteem 

Beheer van: 
• Totaal 65.250 km² oppervlaktewater 

 
• Noordzee en Waddenzee  

 
• 44 km duinen 

 
• 251 km dijken en dammen  

 

• 5 Stormvloedkeringen (nu 6!) 

 

• 16 stuwen 
 

• 8 aquaducten 

 
Cijfers van rond 2010 
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Peter Blanker 

• TU Delft Wiskunde 

• NVRB lid 

• RWS GPO 

• Risicoanalist 

• Hobby's: 
– Sportduiken 

– vinzwemmen 
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Introductie Prestatiegestuurde Risico Analyses 

• Filmpje! 
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PRA: van ontwerp tot sloop 
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PRA: van netwerk tot object 
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IHP o.b.v. ProBO (Foutenboom) 

• Beheer en onderhoud van stormvloedkeringen 

• Aanleg/renovatie kritische beweegbare kunstwerken 
en tunnels 

• Simulatie prestaties (faalkans) korte termijn 

• District is leidend 

• VBB kader 
– WWRWS: Verificatie- 

methode beschikbaarheid 
 en betrouwbaarheid 
(# 1567) 
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p-IHP (RCM Cost) 

• Beperkte lijst kritische beweegbare  
kunstwerken en tunnels 

• Simulatie restlevensduur 

• ‘Performance killers’ en ‘cost 
drivers’ 

• District moet leidend zijn/worden 
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IHP (FMECA) 

• Lijnobjecten 

• Vaste kunstwerken 

• Niet-kritische beweegbare kunstwerken 

• Format FMECA 
– WW RWS: Eenvoudige  

 objectrisicoanalyse (#1560) 

• Format toestandsrapportages 
– WW RWS: Handreiking 

 toestandsrapportages  
prestatiecontracten (# 5461) 
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Kwalitatieve ORA is basis voor elk stukje areaal 

Invulling voor RAMSSHE€P Per functie uitwerken RA 
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Beschikbaarheidsanalyse 

• OTG per functie 
 

• Hardware 
 

• Software 
 

• Menselijk 
  Handelen 
 

• Externe 
  Gebeurtenissen 
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• Functie Laten Passeren Scheepvaart 

• Functie Keren Hoog Water 

• Functie (water)peil scheiden 

 

• Kans op aanvaring is heel klein 

• Gevolg van aanvaring kan desastreus zijn 

 

• Zelf ontwerpen? Maatregelen voorschrijven? 

• Eurocode? Richtlijnen Ontwerpen Kunstwerken? 

 

 

Aanvaarrisico - overwegingen 
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Eurocode: heel globaal 

EC 1991-1-7: Algemene belastingen – Buitengewone belastingen 
  stootbelastingen en ontploffingen 

• 4.6.1/4.6.2 
– Wijze van ontbinden botskrachten 

– Bepalen bots oppervlak 

• Bijlage B: modeleren aanvaarrisico 

• Bijlage C:  
– Uitleg dynamica botsingen en onderscheid ‘harde’ en ‘zachte’ botsing 

– Defaultwaarden voor belasting ‘harde’ botsing 

– Geeft geavanceerde berekeningsmethode voor ‘harde’ botsing 

 

Voor RWS te summier of eigen (Bouwdienst)methode -> ROK1.3 
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Wat: Brugpijlers, fuikwanden, fundaties van keringen … 

Zijn: scheepvaart onvriendelijke constructies 

 

• Wel of niet ontworpen op aanvaarbelasting? 

Starre constructies 
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Variërend in aanvaarbestendigheid, afhankelijk van de functie 

• scheepvaart onvriendelijke constructies 
– Beschermconstructies 

• scheepvaart vriendelijke constructies (scheepvaartfunctie) 
– Geleidewerken 

– Remmingswerken 

– Meerpalen 

 

 

 

 

Verende constructies 
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Doel van de methode aanvaarrisico 

 Generieke methode voor het bepalen van het  

 aanvaarrisico voor starre constructies  

 in de vaarweg. 

 
 Generieke methode: te gebruiken op alle objecten in de vaarweg,  

 de methode maakt geen onderscheid in de toepassing op een (zee)sluis,  

 een stuw, brugpijlers, een brugdek enzovoorts. 

 

 Aanvaarrisico: de kwantitatieve vermindering van de beschikbaarheid en / of  

 de betrouwbaarheid van een object als gevolg van een aanvaring. 

 

 Starre constructies omvatten ook enigszins flexibele constructies, zoals  

 sluisdeuren. Dit is een conservatieve aanname. 
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Wat is bepalend bij het aanvaarrisico? 

• Kenmerken vaarweg 

• Kenmerken vloot 

• Kenmerken object 

• Faalwijzen 

• Aanvaarkans 

• Aanvaarenergie 
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Functies, eisen 
 & scope 

Vaarweg, vloot  
& scenario’s 

Constructie 
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Vaarweg 
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Vlootverdeling 

• Welke scheepscategorien zijn er bij het object te verwachten? 

• Zijn er schepen die een extra risico vormen op het object, wegens 
vorm, snelheid, mogelijke vaarhoeken, gedrag en belading? 

→  Risico categorieen schepen 

 

• Per scheepscategorie 

→ Welke beladingsgraden zijn er? (tonnage beladen en onbeladen) 

→ Welke vaarsnelheden zijn mogelijk? 

→ Welke vaarhoeken zijn mogelijk? 

→ Zijn er relevante risicoverhogende zaken? 
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Aanvaarenergie 
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Aanvaarkans bepalen 

 

• Expert judgement 
– Landelijk netwerk Nautische Veiligheid 

– Elicitatie sessies 

 

• Scenarioanalyses 
– Foutenbomen 

– Gebeurtenisbomen 

– Simulaties 

 

• Statistiek 
 

Scheepspassage 

Technisch falen 

Menselijk falen 

Veilige passage 

Schip loopt uit roer 

Motorisch falen schip 

Onwel worden schipper 

Inschattingsfout schipper 

1P
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Bepalen ontwerpsterkte constructiedeel 

• Eis gehaald?  

 

Maatregelen treffen 

• Sterkere constructie 

• Aanpassingen vaarweg of constructie 

• Beperkingen in gebruik 
– Afsluiten voor bepaalde klasse scheepvaart 

– Snelheidsbeperkingen 

– Procedures  

 

 

Maatregelen treffen 
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• 11 bruggen 

• 2 sluizen 

• 2 aquaducten 

• In 2014 beheer van 
provincie naar RWS 

 

Onderzoek beheersing 
veiligheidsrisico’s 
(aanvaringen Infra PMK) 
mbv Bow-Tie methode 

Mei 2016 

Casus Prinses Margriet Kanaal 
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Bow-Tie methode 
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Oorzaak(gevaar)klasses 

• Infrastructuur niet passend bij eisen voor gebruik 

• Suboptimale bediening infrastructuur 

• Ongewenst verkeersgedrag beroepsvaart 

• Ongewenst verkeersgedrag recreatievaart 

 

Gevolgklasses 

• Schade aan object 

• Schade aan schip 

 

• Barrières beoordeeld op effectiviteit 
– Experts sessies olv Jop Groeneweg (Universiteit Leiden) 

 

 

 

Analyse 
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• Mismatch vaarwegklasse 
Va en objectklasse IV 

• Diversiteit in bruggen 
(brugbeeld) 

 

Bevindingen 
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• Vervanging keerschutsluis 

• Vervanging brug 

• DBFM contract 

• Eisen aan Waterveiligheid 

 Faalkans <1:4000 

 

MARIN onderzoek inschatting 
Kans op aanvaring Nieuwe 
Keersluis Limmel 

oktober 2014 

Casus Keersluis Limmel 



41 

• Opstellen scenario’s 

– Open keersluis (vaarweg beschikbaar) 

– Gesloten keersluis (vaarweg gestremd) 

• Procedures 
– Hoog water alarmering 

– Functioneringssluitingen 

• Verkeersaanbod 

• Geometrie 

• Fast-time simulaties om stoplengte te bepalen 

• Gebeurtenisbomen 
 

Analyse 
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Situatie 
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Open keersluis 

A. Passerend schip met roeruitval 

B. Passerend schip met motorstoring 

C. Navigatiefout 

Gesloten Keersluis 

K. Volle vaart, onbewust van gesloten keersluis 

L. Te laat bemerken dat keersluis is gesloten 

M. Wel bemerken dat keersluis is gesloten maar door technische 
storing toch aanvaring met keersluis of kant 

Scenario’s 
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TIJD 
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Simulaties 

• SHIPMA v7 

• Kanaallengte 2x600 meter 

• Geen wind 

• Startsnelheid 10 km/uur 

• Stroomsnelheid 1,8 km/uur 

• Figuur geeft 200 meter na 
start roerhoek 45° 
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Foutenbomen 
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• Methode adequaat  

• Aanvaarrisico gesloten keersluis niet bij ON neerleggen 

• Maatregelen bij (proef)sluitingen 
– Scheepvaartbegeleiding 

– Actief informeren van scheepvaart in de omgeving 

• Rapport meegegeven bij DBFM contract 
– Borging maatregelen 

– Inspiratie andersoortige aanvaringen 

 

Bevindingen 
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• December 2016 

• Onderzoeksraad voor veiligheid rapport, mei 2018 

 

Aanvaring bij Stuw Grave 
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• 29 dec 2016, dichte mist 

• Binnenvaartschip met benzeen 

• Stuwkanaal ingevaren ipv sluiskanaal 

 

Ongevalscenario 
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Foutenboom Grave (OVV) 
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• Wettelijke bevoegdheid RWS scheepvaart stil leggen bij 
extreem weer 

• Maak analyse aanvaarrisico voor bruggen, sluizen en stuwen 
en betrek daarin mogelijke gevolgen voor scheepvaart en 
omgeving 

 

Dit leidt binnen RWS tot het verder uitwerken en toepassen van 
de hiervoor genoemde methodes voor het bepalen van 
aanvaarrisico.  

 

 

Aanbevelingen Grave (voor RWS) 
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• www.rijkswaterstaat.nl/rams 

• www.leidraadse.nl/downloads 

• https://www.rijkswaterstaat.nl/zakelijk/verkeersmanagement/
scheepvaart/scheepsongevallenregistratie/index.aspx 

• www.onderzoeksraad.nl 

 

 

• Nu stellen! 

 

 

Dank voor uw aandacht. 

 

Vragen? 

http://www.rijkswaterstaat.nl/rams
http://www.leidraadse.nl/downloads
https://www.rijkswaterstaat.nl/zakelijk/verkeersmanagement/scheepvaart/scheepsongevallenregistratie/index.aspx
https://www.rijkswaterstaat.nl/zakelijk/verkeersmanagement/scheepvaart/scheepsongevallenregistratie/index.aspx
https://www.rijkswaterstaat.nl/zakelijk/verkeersmanagement/scheepvaart/scheepsongevallenregistratie/index.aspx
http://www.onderzoeksraad.nl/

