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De provincie Zuid-Holland draagt de
verantwoordelijkheid voor het beheer en
de veiligheid van 78 bruggen en sluizen in
het Zuid-Hollandse waterverkeersnet. Voor
het op afstand bewaken en besturen van
deze waterwerken ontwikkelde provincie
Zuid-Holland een gestandaardiseerde
oplossing met inzet van o.a. Rittal producten.
Het integrale ontwerp en het consistente
gebruik van systeemproducten stelt
onderhoudspartner EPC in staat om een veilige,
betrouwbare en duurzame werking tegen lage
onderhoudskosten te garanderen.
Het Zuid-Hollandse landschapsbeeld wordt
gekenmerkt door rivieren en kanalen die het
achterland van de poort naar Europa ontsluiten.
Naast de vaarwegen worden ook de openbare
wegen in Zuid-Holland intensief gebruikt. Daardoor
vormen de karakteristieke hefbruggen en sluizen
van weleer inmiddels drukke verkeersknooppunten
tussen het rivier- en wegverkeer. Een vergaande
automatisering en centralisering van de
besturingen van de bruggen en sluizen is daarom
lange tijd uitgesteld en de beweegbare bruggen en
sluizen in Zuid-Holland werden nog lange tijd door
brug- en sluiswachters bemand.

Pas in 2006 achtte de Provincie Zuid-Holland de
stand der techniek rijp genoeg om de bruggen
en sluizen op afstand bestuurbaar te maken.
Sindsdien zijn de waterwerken stapsgewijs via
een eigen glasvezelnetwerk ontsloten. Om de
veiligheid, de betrouwbaarheid, beschikbaarheid,
duurzaamheid en onderhoudskosten te beheersen
maakte de Dienst Beheer Infrastructuur van de
Provincie Zuid-Holland een gestandaardiseerd
ontwerp voor de elektrotechnische besturing en de
monitoring van de waterwerken. In totaal werden
vijf regionale bedieningscentra ingericht van
waaruit alle aangesloten bruggen en sluizen op
afstand worden bewaakt en aangestuurd.
Steekerpoort
Het futuristisch ogende Steekerpoort gebouw naast
de historische hefbrug Gouwsluis in Alphen aan
den Rijn is één van deze vijf bedieningscentra en
een toonbeeld van integraal en duurzaam design.
Van hieruit worden 24 beweegbare bruggen in
de provincie Zuid-Holland bestuurd. Tino van As,
projectleider van Dienst Beheer Infrastructuur bij
de provincie Zuid-Holland, geeft een rondleiding
langs de controlekamer waar hedendaagse
brugwachters, operators genoemd, via monitoren
en bedienpanelen bruggen op afstand openen en
sluiten.

RUBEN STAVAST, UITVOERDER BIJ EPC
‚‚De lijnen tussen EPC en de Provincie Zuid-Holland zijn kort en de
toegepaste componenten zijn dankzij de gestandaardiseerde infrastructuur
op alle locaties gelijk.“

Pieter Borst

Van As: “We bevinden ons in het meest duurzame
bedieningscentrum van Europa, en dat hebben
we bereikt met innovatieve oplossingen die in
samenwerking met onze toeleveranciers zijn
ontstaan. Het integrale ontwerp richtte zich op het
optimaliseren van de veiligheid, beschikbaarheid,
gebruiksvriendelijkheid en duurzaamheid. We
hebben er bewust voor gekozen om de installaties
in eigen beheer te ontwerpen. Je kunt dat aan
de markt overlaten, maar de ervaring leert
dat marktpartijen risicomijdend zijn en graag
op bestaande technieken terugvallen. Door in
eigen regie een ontwerp te maken konden we
marktpartijen laten innoveren zonder hen met grote
risico’s op te schepen.”
In overleg met diverse marktpartijen ontwikkelde
provincie Zuid-Holland een betrouwbare,
beschikbare, duurzame en veilige aansturing
van de beweegbare bruggen en sluizen. Alle
toegepaste materialen, van de camera’s en de
sensoren tot de Rittal TS IT-racks en de LCP
koelunits zijn gestandaardiseerd ingezet om
de veiligheid te optimaliseren, het werk van
onderhoudspartners te vergemakkelijken en om
faal- en onderhoudskosten te minimaliseren. In
dit kader is er ook een service-overeenkomst
met Rittal afgesloten waarbij de Rittal
Serviceorganisatie zorg draagt voor het tijdig
vervangen van storingsgevoelige componenten.
Van As: “Ook de centrale objectbediening, de
software die wordt toegepast om een veilige
bediening te garanderen, hebben we in eigen huis
ontworpen. En in samenwerking met Rittal is een
uiterst duurzaam koelsysteem ontwikkeld dat direct
op een warmte-koude installatie is aangesloten.
Het resultaat komt ten goede aan zowel de
veiligheid, beschikbaarheid als de duurzaamheid
van onze brugbesturingen.”

Doorstroming
Bij het bewaken en aansturen van de bruggen en
sluizen kiest provincie Zuid-Holland steevast voor
compromisloze veiligheid. Daarnaast dienen de
bruggen en sluizen een goede doorstroming van
het verkeer te ondersteunen. Van As: “Dankzij de
vernetwerking van onze bruggen hebben we een
goed overzicht over de verkeersstromen en kunnen
we het openen en sluiten van de beweegbare
bruggen op elkaar afstemmen, vergelijkbaar met
een groene golf bij verkeerslichten. Wij doen
dat momenteel nog binnen de beheergrenzen
van de provincie Zuid-Holland, maar er zijn
plannen om, in het kader van het zogenoemde
Blauwe Golf project, onze verkeersgegevens
ook provincie-overstijgend te koppelen. Door
de voortgaande verstedelijking en de bouw van
de nieuwe Maasvlakte en containerterminals
voor rivierschepen is een goede doorstroming
belangrijker dan ooit. Het gaat om grote
economische belangen en door onze bruggen
en sluizen op afstand bestuurbaar te maken
optimaliseren we de afstemming tussen het wegen waterverkeer.”

TINO VAN AS, PROJECTLEIDER DIENST
BEHEER INFRASTRUCTUUR
‚‚In samenwerking met Rittal is een uiterst
duurzaam koelsysteem ontwikkeld dat
direct op een warmte-koud installatie is
aangesloten.“

Veiligheid
Het technisch specialistisch onderhoud van
de bruggen en sluizen vormt de basis voor de
veiligheid van mens en materieel rondom deze
waterwerken. Een grote verantwoordelijkheid die
vraagt om een structureel veilig beheersysteem.
Van As: “Wettelijk gezien is een brug een machine
die moet voldoen aan de machinerichtlijn en aan
de diverse geharmoniseerde normen die onder
deze overkoepelende machinerichtlijn vallen.
We hebben daarnaast eigen
veiligheidsonderzoeken laten uitvoeren en
zelf richtlijnen opgesteld ten aanzien van
ondersteunende functies zoals videobewaking
en geluidsinstallaties. Voor elk onderdeel is een
eigen risicobeoordeling opgesteld en een passend
veiligheidsniveau bepaald. Daarbij vormen de
kwetsbare elektronica en de kans op menselijk
falen de grootste risicofactoren. Al onze systemen
zijn erop gericht om deze risico’s te minimaliseren.
De systemen vormen een soort vangnet voor
fouten - zij zorgen ervoor dat de operators geen
fatale beslissingen kunnen nemen.”

Duurzaamheid
Door het beproefde gebruik van contragewichten
is er verrassend weinig energie nodig om een
(hef)brug te openen en te sluiten. Om het ontwerp
van de bediencentrales zo duurzaam mogelijk
te houden richtte de provincie Zuid-Holland zich
vooral op het verduurzamen van het toegepaste
koelsysteem voor de ICT-apparatuur. Van As:
“In 2012 had Rittal net de rack based LCP
koeling op de markt gebracht. We zagen al snel
de voordelen van deze energiezuinige koeling
op IT-rackniveau in, maar we wilden meer - we
zochten naar mogelijkheden om dit koelsysteem
nog duurzamer te maken. In samenwerking met
Rittal is toen een oplossing met een koppeling met
een WKO-installatie ontwikkeld. Inmiddels is dit
voor Rittal gesneden koek, maar wij waren een
van de eerste marktpartijen die deze innovatie in
de praktijk wilden brengen. Ook nu, vijf jaar later,
werkt dit systeem nog naar volle tevredenheid: de
restwarmte uit het datacenter hergebruiken we
voor het verwarmen van de bediencentrale. Dat
levert een aanzienlijke jaarlijkse energie- en CO2besparing op.”

Beheer & Onderhoud
De keuze voor een gestandaardiseerd ontwerp
voor de bediencentrales en de machinebesturingen
draagt bij aan een betrouwbare en veilige werking
van de bruggen en sluizen en biedt voordelen
voor het dagelijks beheer en onderhoud van de
objecten. Jorien Buizert, uitvoerder bij EPC: “De
op afstand bestuurbare bruggen en sluizen die
we voor de provincie Zuid-Holland onderhouden
gaan 130.000 keer per jaar open en dicht, maar
ook objecten die weinig worden gebruikt hebben
regelmatig onderhoud nodig. Van elke storing
willen we leren en dan werken we samen met de
klant naar een structurele oplossing toe.”
Ruben Stavast, uitvoerder bij EPC: “De lijnen
tussen EPC en de Provincie Zuid-Holland zijn
kort en de toegepaste componenten zijn dankzij
de gestandaardiseerde infrastructuur op alle
locaties gelijk. Storingsgevoelige componenten,
waaronder veiligheidssensoren en componenten
die de snelheden van brugmotoren bewaken,
hebben we altijd op voorraad in ons magazijn en
in de auto’s van de storingsmonteurs, zodat elke
storing snel kan worden verholpen. Het gebruik van
standaard componenten geeft ons meer controle
over het beheer en onderhoud. Als er ergens een
component faalt, dan kan dezelfde storing ook op
de andere locaties optreden en kunnen we tijdig
preventief onderhoud plegen.”
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