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bruggen in Zeeuwsch-Vlaanderen vanuit
de Nautische Centrale Zuid in Terneuzen.
Door MOBZ kan Rijkswaterstaat met minder mensen publieksgerichter werken.
MOBZ heeft dus gevolgen voor de organisatie
van bediening van bruggen en sluizen in Zeeland. Dit geldt niet alleen voor de technische
kant van de bediening. Van de mensen die als
sluis- of brugwachter werkzaam zijn, vraagt
dit actief meedenken en meebewegen om de
koerswijziging te realiseren.

Bevoegd en bekwaam
personeel

Centrale bediening van
bruggen en sluizen in Zeeland
Het project Modernisering ObjectenBediening Zeeland (MOBZ) staat voor de
realisatie van bediening op afstand van alle sluizen en bruggen in beheer van
Rijkswaterstaat Zeeland.
De afgelopen jaren is onderzoek gedaan naar een efficiëntere manier van
bedienen en bemensen van bruggen en sluizen die in beheer zijn bij Rijkswaterstaat Zeeland. Efficiënt staat hierbij voor praktisch (publieksgericht),
doelmatig (snel) en professioneel en voor een beter en moderner verkeersmanagement.
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Project Modernisering
Objecten Bediening Zeeland
(MOBZ)

Door bediening op afstand kunnen straks
alle bruggen en sluizen van Rijkswaterstaat
in Zeeland 24-uur per dag bediend worden.
De sluizen en bruggen boven de Westerschelde zullen straks bediend worden vanuit
de Nautische Centrale Noord in het ir. J.W.
Topshuis op Neeltje Jans en de sluizen en
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De steeds ingewikkelder wordende nautische sector stelt steeds hogere eisen aan
de medewerkers van de afdelingen bediening en begeleiding. Naast inhoudelijke eisen, worden er ook zwaardere eisen
gesteld aan vaardigheden, houding en gedrag van de medewerkers.

Simulator

Via een leertraject worden medewerkers begeleid om hun vaardigheden, houding en
gedrag in lijn te brengen met de landelijke
ontwikkelingen en wensen in de nautische
sector. Als opleidingsfaciliteit wordt ook
een simulator gerealiseerd voor huidige en
toekomstige bedienaars. In deze simulator
komen de echte werkomgevingen van bruggen en sluizen in Zeeland. Zo kunnen praktijksituaties worden nagebootst van iedere brug
of sluis. Elementen zoals type scheepvaart,
dag-nacht, weersomstandigheden, radarbeeld, getij, scheepsaanbod en marifoonverkeer kunnen worden beïnvloed om
praktijksituaties levensecht te immiteren.

Veiligheid

Door TNS Nipo is onderzoek gehouden naar de veiligheid rond
bedienen op afstand. Dit onderzoek richtte zich op bedieningspersoneel van Rijkswaterstaat en
op vaarweggebruikers.

De medewerkers worden op deze manier voorbereid op een flexibele publieksgerichte uitvoering van hun taak op
modern ingerichte en van alle gemakken
voorziene nautische bedieningscentrales.

Techniek

Om bedienen op afstand van uit twee Nautische Centrales in Zeeland mogelijk te maken
is de technische realisatie een belangrijk aspect.
De Nautische Centrales in Terneuzen en
op Neeltje Jans zullen ingericht worden
naar de eisen en mogelijkheden die de huidige stand van (technische) ontwikkeling
biedt. Krachtige computers, nieuwe programmatuur gekoppeld aan camera’s,
radarschermen en andere zicht- en detectiehulpmiddelen, en de aanleg van glasvezelverbindingen maken het straks mogelijk
om bruggen en sluizen op afstand te bedienen.

Kwaliteit

Gekwalificeerde onderzoeksinstituten en
marktpartijen zijn betrokken bij de ontwikkeling. De eigen medewerkers die de bediening voor hun rekening nemen, zijn nauw
betrokken bij dit proces. De inspanningen op
technisch gebied moeten namelijk uiteindelijk resulteren in bedienplekken die de brugen sluisbedienaren optimaal in staat stellen
de scheepvaart vlot en veilig de reis voort te
laten zetten.

Toekomstiche bedienaars zien onvoldoende zicht als belangrijkste
nadeel van bediening op afstand.
Door gebrek aan zicht verwacht
men gevaarlijke situaties minder
snel te kunnen waarnemen. Bedienaars met ervaring en experts
geven hierover aan dat het zicht
met camera’s, ondersteund met
radarbeelden beter is dan met het
menselijke oog. Als veelbelovend
noemen de medewerkers het ‘stitchen van camerabeelden’. Daarnaast worden maatregelen zoals
het afsluiten van de complexen
voor onbevoegden genoemd om
persoonlijke ongevallen te voorkomen. Ook snuffelpalen en warmtegevoelige camera’s kunnen bijdragen aan het snel signaleren van
calamiteiten.
Het onderzoeksinstituut adviseerde het bedieningspersoneel
te betrekken bij het opstellen en
fine-tunen van de plannen. Hieraan heeft Rijkswaterstaat gehoor
gegeven.

Huidige situatie

Stitchen

Straks-Gestitcht

Zo zal voor het eerst in Nederland op een
sluizencomplex een proef gestart worden
met het ‘stitchen’ van camerabeelden. Dit
is een techniek waarmee in een fractie van
een seconde camerabeelden aan elkaar gekoppeld worden en als één monitorbeeld
worden getoond. Deze pilot wordt momenteel voorbereid op de Zandkreeksluis.

(zonder vertraging
aan elkaar geplakt,
zonder vertekening)
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Aanleiding voor Bediening
op Afstand
Er zijn verschillende redenen geweest om met het project MOBZ
te starten. Ten eerste bleek uit
wensen van vaarweggebruikers
dat zij behoefte hebben aan
een corridor (‘groene golf’) in de
vaarwegen. Daarnaast bleek binnen de politiek behoefte te zijn
de controlelast voor het bedrijfsleven te verminderen en hiervoor is een betere samenwerking noodzakelijk. Verder is de
verwachting dat de internationale samenwerking zal toenemen. Hierdoor zal samenwerking
op het gebied van bediening, begeleiding, toezicht, handhaving
en regelgeving tonemen. Het
bovenstaande is aanleiding geweest voor de top van Rijkswaterstaat om van MOBZ een zo-

Winst voor de scheepvaart
Ook de kleine sluizen en bruggen, die in beheer zijn
bij Rijkswaterstaat, worden in de toekomst dag en
nacht, zeven dagen in de week bediend.

genaamd voorloopproject te
maken voor het traject rond
standaardisering van centrale bediening. Dit houdt in dat oplossingen rond bedieningstechniek,
automatisering, werkwijze, bedieningsrelatie mens-machine,
ontwikkeling van medewerkers, projectaanpak, aanpak van
veranderings- en leertraject enzovoorts gebruikt zullen worden
om de landelijke standaard voor
Rijkswaterstaat te bepalen.

Operators zullen straks beschikken over de juiste
papieren en worden via een leertraject voorbereid op
een flexibele publieksgerichte uitvoering van hun taak.
Voor de technische verbindingen wordt gebruik gemaakt van glasvezelkabel die die bruggen en sluizen
langs twee kanten met de centrale verbinden. Dit
garandeert de werking en de veiligheid als er één
verbinding uitvalt.

Om dit uitgangspunt goed te
stroomlijnen is een begeleidingsgroep in het leven geroepen
waarin het projectmanagement
van MOBZ samenwerkt, terug
koppelt en spiegelt met de landelijke Rijkswaterstaatdiensten.

Verbetering
Winst voor de markt
Bij de realisatie van bedienen op afstand is
de beloning voor de marktpartijen uiteraard gebaseerd op het realiseren van het
technische of bouwkundige aspect. Verder bestaat de honorering uit de financiële
waardering voor innovaties en de kans om
ervaring op te doen met een vernieuwende
aanpak. Het rendement is misschien zelfs
nog groter: in deze vorm hebben marktpartijen meer vrijheid om hun werk in te
delen en capaciteit in te zetten of te benutten dan voorheen. Dit uiteraard onder
regie van Rijkswaterstaat. Deze manier van
samenwerken dwingt marktpartijen zich in
de eerste plaats te onderscheiden in kwaliteit en pas daarna in prijs.

Winst voor
Rijkswaterstaat
Door realisatie van bediening op afstand
kan Rijkswaterstaat met minder mensen
publieksgerichter werken. Zij kan tegemoet komen aan de wensen van vaarweggebruikers door 24-uurs bediening en
eenduidigheid in werkwijzen en informatieverstrekking.
Daarnaast worden de interne werkprocessen, opleidingen, vaardigheden, houding
en gedrag van medewerkers afgestemd
op de gestelde eisen. Hierdoor zal een
verbetering worden gerealiseerd die ook
zijn weerslag heeft op de relatie met
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(vaar)weggebruikers en andere externe
partijen. Uniformeren van processen en
bediening leidt bij verdere toepassing of
uitrol in het land tot een landelijk gelijke
werkwijze van Rijkswaterstaat. Dit maakt
het voeren van verkeersmanagement over
transportassen of corridors beter mogelijk.
Door de nieuwe contractvorm kan Rijkswaterstaat beter profiteren van de flexibiliteit
en kwaliteit van de markt. De transitiekosten verminderen en Rijkswaterstaat raakt
veel van de rompslomp van contractbeheer
en administratie kwijt. Kortom: Rijkswaterstaat kan het beheersmanagement van
heel veel (kleine) contracten loslaten en
zich volledig richten op haar kerntaak: verkeersmanagement.

Planning

Fase 1

2006/2007

2008

2010

2011

Planvorming technische realisatie voor de bediening op
afstand van sluizen en bruggen
en realisatie van Nautische
centrales Noord en Zuid in:
• Noord
ir. J.W. Topshuis Neeltje Jans·
• Zuid
Verkeerscentrale Terneuzen

Oplevering bediening op
afstand van kleine sluizen en
bruggen,
• Zandkreeksluis
• Roompotsluis
• Bergsediepsluis
• Grevelingensluis
Bediening vanaf Nautische
Centrale Noord. Met ingang
van Pinksteren 2008
Aanvang Plaatsingstraject
personeel
Oplevering bediening op
afstand van grote sluizen en
bruggen,
• Sluizen Hansweert met 		
Vlakebrug en Postbrug
• Kreekkraksluizen
• Krammersluizen
Bediening vanaf Nautische
Centrale Noord

Fase 3

Fase 2

Verandertraject medewekers:
• Beleidsvoornemen
• Organisatie & Formatie
Rapport
• Personeelsplan
(inclusief Opleidings- en
Sociaal plan)
• Aanvang leertraject

Fase 4

Oplevering bediening op
afstand van grote sluizen en
bruggen,
• Sluizen en bruggen 		
Terneuzen
• Bruggen Sluiskil/Sas van Gent
Bediening vanaf Nautische
Centrale Zuid

Nazorg

Tot 2010

Evaluatie

Tot 2011
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Objecten

Contact
Project Modernisering ObjectenBediening Zeeland
Rijkswaterstaat Zeeland
Poelendaelesingel 18
4335 JA Middelburg
Postbus 5014
4330 KA Middelburg
T: (0118) 622 788 / (0118) 622 091
E: mobz@rws.nl
Aan of afmelden voor deze MOBZ info kan via bovenvermeld e-mailadres
Lay-out: Jan vd Broeke CD
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