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Secretariaatsmededelingen Mei-Juni 2009

HSL-ZUID

Ouderen

Uniformering van de regelgeving.

Interview Wim Verberne

Juwelen uit oude doos deel IV

Ik wil niet zeggen dat we in ons land op bepaalde ge-
bieden of over bepaalde onderwerpen gespleten den-
ken, maar dat we hier en daar absoluut niet consequent zijn is wel duidelijk. 
Ik bedoel niet ieder individu, maar meer in het algemeen. Maatschappelijk 
en politiek. Ik weet dat we apolitiek zijn bij de VPW en daar zal ik me aan 
houden, maar af en toe een opmerking in het algemeen moet kunnen.
Neem het vervoermiddel waar wij, als leden, veel en vaak mee te maken 
hebben, onze heilige koe, de auto. In het verleden de heilige koe genoemd 
omdat dat politiek een heikel onderwerp was waar niet over gesproken 
mocht worden. Met de auto is het in ons land hetzelfde gesteld als met de 
koeien in India. Het zijn weliswaar industrieel vervaardigde objecten, maar 
de auto blijft een boeiend gespreksonderwerp. Voor links, rechts en het mid-
den van de politiek. Daar hebben wij dus ook mee te maken. Overigens is 
de term ‘Heilige koe’ voor beide groepen nog steeds actueel. De eigenaren 
worden door alle partijen goed uitgemolken als het gaat om wat voor belas-
ting dan ook. Voor links en dan vooral groen links, is de auto een vervuilend 
monster dat te vuur en te zwaard bestreden moet worden. Politiek gespro-
ken dan. Alles wordt uit de kast gehaald om minder auto’s op de weg te 
krijgen. Dat veel van deze lieden er zelf ook in rijden is slechts bijzaak. Voor 
anderen, veel anderen, een noodzakelijk vervoermiddel om ‘van A naar Be-
ter’ te komen. Zakelijk en privé. Onze Minister doet daar dan ook veel aan. 
Voor de gebruikers van dit vervoermiddel moet er zo min mogelijk overlast 
komen. Vooral in de sfeer van personenvervoer. De slogan ‘van A naar Beter’ 
roept de automobilist zelf ook op om na te denken over het gebruik van de 
auto, maar daarnaast is binnen Rijkswaterstaat de opdracht gegeven om als 
organisatie gebruikersvriendelijk te zijn.
Dat houdt in dat er veel, zo niet alles aan gedaan moet worden om de over-
last voor de gebruiker van onze heilige koe zoveel mogelijk te beperken bij 
bijvoorbeeld werken aan de weg. Ik ben hier in principe voor. Maar er zijn 
grenzen. Er moet ook gewerkt kunnen worden. En dan kan het niet anders 
of er ontstaat wel eens wat overlast. Alle partijen moeten zich dat realise-
ren. Ik heb gemerkt dat het niet altijd het geval is.
Ergens in het land is met een stad afgesproken dat, indien er koopzondagen 
zijn, er geen toe- en afritten naar de stad zullen worden afgesloten. Voor de 
stad een begrijpelijke wens, omdat zij er van uit gaat dat de koopzondagen 
veel bezoekers moeten trekken om de economie op een hoger peil te bren-
gen. Voor de wegenbouwers en medewerkers van Rijkswaterstaat die druk 
bezig zijn de stad nog beter bereikbaar te maken veel minder begrijpelijk. 
Het betekent dat zij maar beperkt toe- en afritten in de weekeinden mogen 
afsluiten om noodzakelijk te verrichten werkzaamheden uit te voeren. Daar 
hebben de managers echter niet zo’n grote boodschap aan.
Vooral de omgevings- en verkeersmanagers kijken met heel andere ogen 
naar wegwerkzaamheden dan collega’s die het project moeten realiseren. 
De managers hebben te maken met de PIN’s, de afspraken die op hoog 
niveau intern en met de omgeving gemaakt zijn om de overlast voor onze 
‘Heilige Rodeorijders’ zoveel mogelijk te beperken. Dat dan een wegen-
bouwer en de collega’s voor tijd en geldproblemen komen te staan is van 
minder belang.
Degene die mij kent weet dat ik niet tegen regels ben, maar regels moeten 
zin hebben en indien noodzakelijk moet er vanaf geweken kunnen worden. 
En af en toe bekruipt mij het gevoel dat wij, als maatschappij, maar ook als 
Rijkswaterstaatorganisatie, af en toe een beetje doorgeslagen zijn.
Regels zijn goed, maar het zijn nog geen wetten. Daarom mag en moet er 
met verstand naar gekeken worden. Managers onder ons, ook verkeersma-
nagers, houdt ook rekening met de werkers aan de weg, met de collega’s en 
wegenbouwers. Anders duurt ‘van A naar Beter’ nog veel langer en kost het 
meer.
Ik wens jullie allen een zeer prettige vakantie toe voor zover jullie dat nog 
te goed hebben. 

Aat Hoogstraten

Van de voorzitter
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Faciliteiten 
Belastingservice
Een team van belastingconsulenten wordt jaarlijks ingezet om 
belastingformulieren van leden in te vullen.
Individuele Juridische belangenbehartiging
Een team van belangenbehartigers, vakbondsbestuurders en 
juristen staat de leden van VPW in geval van problemen in de 
werksituatie met raad en daad bij.
Eenmalig juridisch advies
Bij eenvoudige juridische problemen buiten de werksituatie kun-
nen leden een eenmalig juridisch advies krijgen.

Grondslag van de VPW: De VPW stelt zich ten doel, om onafhankelijk van levensbeschouwing of politieke richting en met 
eerbiediging van ieders overtuiging, de belangen van haar leden te behartigen.

Vergaderingen

Ledenvergadering Tijd Locatie
Dinsdag 10-11-2009 10.0 u WICC te Wageningen

Hoofdbestuursvergadering 
Het hoofdbestuur van de VPW vergadert op de tweede dinsdag 
van de maand in het kantoor van de VPW te Amersfoort.
Als u onderwerpen onder de aandacht wilt brengen van het 
hoofdbestuur of graag besproken zou zien in een bestuursverga-
dering kunt u dit mailen naar info@vpwnet.com. 

DGO-vergadering  
Vanuit VPW neemt Paul van Es samen met AC-bestuurder Peter 
Wulms deel aan het Departementaal Georganiseerd Overleg. Ton 
van Bon is plaatsvervangend lid.
Dit DGO vindt eens per 2 maanden plaats in Den Haag.

Platform SOR
Eens per maand komen de vakorganisaties die bij de sector Rijk 
horen en aangesloten zijn bij het Ambtenarencentrum bij elkaar 
voor overleg. Dit overleg wordt het Platform SOR genoemd.
Namens de VPW nemen Paul van Es en Piet Voogt deel aan dit 
overleg.

De data van de vergaderingen van het Hoofdbestuur VPW, van 
het Platform SOR en van het DGO treft u aan op de website van 
de VPW.
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Nieuws van kantoor
Het VPW-nieuws wordt goed gelezen, dat blijkt telkens 
weer.
In het vorige VPW-nieuws heb ik het gehad over pensioe-
nen en ook over de AOW.
Daarbij heb ik aangegeven dat men AOW opbouwt 
gedurende de periode van het 15e tot het 65e levensjaar. 
Als men gedurende die periode een aantal jaren niet in 
Nederland heeft gewoond gaat er per ‘buitenlands’ jaar 
2% van je AOW af.
Naar aanleiding van deze opmerking werd ik gebeld door 
een van onze leden.
Hij had zijn hele leven in Nederland gewoond, maar was 
toch gekort op zijn AOW. Doorpratend werd duidelijk 
dat deze korting werd veroorzaakt door het feit dat hij, 
alhoewel altijd woonachtig in Nederland, een aantal jaren 
in dienst was geweest bij een Belgisch bedrijf en via dit 
bedrijf was ‘verzekerd voor ouderdom’ in België. Ons lid 
bleek wel recht te hebben op het zogenaamde Belgische 
‘rustpensioen’, wat een beetje te vergelijken is met de 
Nederlandse AOW.
Zo ziet u dat er bij elke regel wel uitzonderingen zijn en 
bij elke maatregel of regeling wel een aantal bijzondere 
bepalingen of overgangsmaatregelen.

Een heel andere vraag kwam er binnen van een lid die nog 
maar kort gebruik maakt van de pasregeling, maar ook 
net gedurende die periode ziek geworden was. Hij merkte 
verontwaardigd op dat hij nauwelijks gebruik had kunnen 
maken van zijn Pas-dagen, omdat hij ziek was geweest, 
maar hij was al wel 5 % gekort op zijn salaris.
Hier is enige verduidelijking wel op zijn plaats.
De Pas-regeling is een vrijwillige regeling voor medewer-
kers van 57 jaar en ouder, die tegen inlevering van 5% 
van het salaris een dag per week minder kunnen werken. 
Deze Pas-dag is een soort arbeidstijdverkorting die op een 
aantal punten vergelijkbaar is met deeltijdwerken.

Zo wordt het verlof toegekend op basis 
van het aantal gewerkte uren en dit geldt 
ook voor het salaris bij ziekte. Deeltijders 
krijgen verlof naar rato van het aantal uren dat zij werken 
en als ze ziek zijn krijgen ze nog steeds een deeltijdsalaris, 
ook al zijn ze fulltime ziek. Dit geldt ook voor medewer-
kers die gebruik maken van de Pas-regeling.
Een belangrijk punt waarop er een verschil is, is de pensi-
oenopbouw. Deze is gebaseerd op het salaris voordat men 
gebruik maakt van de Pas-regeling.
Hiermee was de zaak helemaal helder geworden voor dit 
VPW-lid.

Ondertussen is de vakantieperiode aangebroken. Het aan-
tal telefoontjes loopt terug en regelmatig krijg ik als ant-
woord op een verzonden mail het automatische antwoord 
dat de geadresseerde een aantal weken niet aanwezig zal 
zijn en dus niet in zijn of haar mailbox zal kijken.
Bij de VPW is de bereikbaarheid natuurlijk goed geregeld.
Het kantoor van de VPW is niet langdurig vanwege va-
kantie gesloten, maar wanneer er gedurende een korte 
periode niemand aanwezig is, dan zal dit op het ant-
woordapparaat vermeld worden. U kunt dan een bood-
schap inspreken en vervolgens wordt u op een later tijdstip 
teruggebeld.
Ik raad u echter aan om in dringende gevallen een bericht 
via de e-mail te verzenden, want de mailbox van de VPW 
wordt altijd ingezien en dit gebeurt met grote regelmaat.
Vriendelijk verzoek aan u allen om het nieuwe e-mailadres 
van de VPW te gaan gebruiken:
info@vpwnet.com.

Trees Overhein

Secretariaatsmededelingen Mei-Juni 2009
Nieuwe leden:
Mw. V.A.S. Fakiera - Utrecht
Dhr. H.M. van der Laan - Utrecht
Dhr. G. van den Langenberg - Utrecht
Dhr. A.W.T. Thonissen - Utrecht
Dhr. N.W.G. Beckers - Oost-Nederland
Mw. L. Sarjoe - Utrecht

VPW-leden die zijn overleden:
Dhr. K. Soeteman - Stellendam (32 jaar lid)
Dhr. J. Netel - Amsterdam (44 jaar lid)

Dhr. K.P. Kremers - Gorinchem ( 47 jaar lid)
Dhr. A.A. Kroezen - Nieuwegein (35 jaar lid)
Dhr. M.A.W. Segers - Kessel (17 jaar lid)
Dhr. J.A. Hamelink - Terneuzen (37 jaar lid) 

Gaat u verhuizen of de actieve dienst verlaten?
Wilt u het aan het secretariaat van de VPW doorgeven als 
u gaat verhuizen, als u de actieve dienst gaat verlaten. 
Wijzigingen worden niet door de werkgever of het KCC 
aan de VPW doorgegeven.
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Artikel

Inleiding

Er zijn veel redenen aan te voeren om een artikel te wijden aan 
de ‘Hoge-Snelheids- Lijn-Zuid’, kortweg HSL-Zuid. De volgende 
twee worden hier als belangrijkste genoemd. Ten eerste is de 
aanleg van de HSL-Zuid in Nederland een project dat, wat betreft 
de kosten, te vergelijken is met de aanleg van de Deltawerken. 
Met recht een mega-project waarover veel te vertellen is. Ten 
tweede heeft de opdrachtgever, het ministerie van Verkeer en 
Waterstaat (V&W), bij de HSL-Zuid gekozen voor een wijze van 
marktbenadering, die als voorloper kan worden beschouwd van 
de huidige manier van werken. Bij de HSL-Zuid zijn voor het 
eerst op grote schaal D&C- en DBFM-contracten gesloten met de 
aannemers, waarbij die aannemers ook zelf moesten ontwerpen. 
Daarvoor werden voornamelijk contracten gebruikt waarbij de 
opdrachtgever het hele werk al tot in detail had ontworpen en 
had beschreven in een RAW-bestek en de aannemer alleen maar 
hoefde te bouwen. Als laatste grote RAW-bestek is in 2006 de 
verbreding van de A2 tussen Vleuten en Breukelen aanbesteed. 
Dit artikel zal zich beperken tot de volgende aspecten van de HSL-
Zuid: de geschiedenis en de politieke besluitvorming, het tracé, de 
Rijkswaterstaatdirectie HSL-Zuid en haar personeel, de contrac-
ten, de contractbeheersing en de huidige situatie. In het VPW-
nieuws september/oktober zullen de belangrijkste constructies 
worden beschreven en zal meer gedetailleerd worden ingegaan 
op de boortunnel onder het Groene Hart. Ook zal dan worden 
ingegaan op de vraag waarom er nog steeds geen treinen rijden. 

Geschiedenis en politieke besluitvorming 

De geschiedenis van de HSL in Nederland 
begint in Frankrijk in het midden van de 
20e eeuw. Frankrijk zag toen in eigen land 
al goede mogelijkheden om de trein op 
middellange afstanden concurrerend te 
laten zijn t.o.v. auto en vliegtuig en expe-
rimenteerde er als eerste in Europa volop 
mee. Het resultaat daarvan was dat in 1982 
het TGV-traject (Train à Grande Vitesse, dat 
betekent: trein met hoge snelheid) tussen 
Lyon en Parijs in gebruik werd genomen, 
hemelsbreed ca. 390 km, waarop met 260 
km/u werd gereden. De lijn bleek renda-
bel te zijn, mede omdat als gevolg van de 
bereikte snelheden bespaard kon worden 
op machinisten en materieel. Diverse rijks-
overheden in Europa volgden de ontwikke-
lingen in Frankrijk en begonnen in de jaren 
tachtig plannen te ontwikkelen om vanuit 
het eigen land aansluiting te zoeken bij het 
hogesnelheidsnetwerk dat in Frankrijk werd 
opgebouwd. 
Het resultaat was dat op 21 november 

1989 in Den Haag een beginselafspraak 
tot stand kwam tussen Nederland, België, 
de Bondsrepubliek Duitsland, Frankrijk en 
het Verenigd Koninkrijk om Parijs, Brussel, 
Amsterdam en Keulen met elkaar te verbin-
den door middel van hogesnelheidslijnen. 
Later werd afgesproken om ook Londen te 
verbinden met dit netwerk door middel van 
de Kanaaltunnel. In 1990 aanvaardden de 
betrokken ministers van verkeer een rap-
port waarin de aanbeveling stond om een 
Europees netwerk van hogesnelheidslijnen 
aan te leggen, onder meer als alternatief 
voor en aanvulling op de auto en het vlieg-
tuig. Figuur 1 geeft een indruk van hoe het 
Europese HSL-netwerk er in de toekomst uit 
zou kunnen gaan zien.

figuur 1: Het Europese HSL-netwerk, zoals 
het er wellicht in de toekomst uit gaat zien

Voor Nederland waren in het rapport 2 lij-
nen voorzien: de HSL-Oost van Amsterdam 
naar Duitsland en de HSL-Zuid van Amster-
dam via Brussel naar Parijs. In de loop van 
de jaren negentig werd de ambitie enigs-
zins bijgesteld: richting het oosten zou geen 
hoge snelheidsspoor worden aangelegd, er 
zouden alleen snellere treinen (geen hoge-
snelheidstreinen) gaan rijden over bestaand 
spoor. Als in het vervolg van dit artikel ‘HSL’ 
wordt geschreven dan wordt bedoeld ‘HSL-
Zuid’. 

Op 28 maart 1991 werd in een regerings-
nota de komst van de HSL-Zuid bekend 

HSL-ZUID

nieuws nieuwsnieuws 5



gemaakt. In die nota werden nog verschillende opties gepresenteerd hoe de lijn te realiseren. Deze varieerden van het 
met matige snelheid laten rijden van de snelle treinen over bestaand spoor van Amsterdam tot Brussel, en dan pas met 
hoge snelheid naar Parijs, tot het aanleggen van een compleet nieuwe spoorbaan voor hogesnelheidstreinen in Nederland 
en België. 
In de jaren na het verschijnen van die regeringsnota uit 1991 was er zo veel discussie ontstaan tussen politiek, lagere over-
heden en belangenorganisatie (natuur- en milieubeweging) dat besloten werd die regeringsnota te herzien. De nieuwe 
‘HSL-nota’ verscheen in maart 1994. Daarin werd ook een opsomming gegeven van de voor- en nadelen. Als voordelen 
werden benoemd:
- de mogelijkheid voor Nederland om te kunnen blijven concurreren met de overige landen in Europa,
- het makkelijker kunnen aantrekken van internationale investeringen, 
- ontlasting van Schiphol, 
- snelle binnenlandse ‘shuttle-treinen’ die via het HSL-spoor het Nederlandse spoorwegnet ontlasten.
Als belangrijkste nadeel werd genoemd dat de aanleg van een nieuwe spoorbaan ernstige gevolgen voor de omgeving 
zou hebben. Hierbij werd met name het Groene Hart in Zuid-Holland genoemd omdat het voorkeurstracé hier doorheen 
zou lopen.

 Het tracé 

In de HSL-nota uit 1994 werden verschillende tracés beschreven, waarbij het deel in Zuid-Holland tot de meeste discussie 
leidde. Het Brabantse deel zou grotendeels langs de A16 richting Breda en Belgische grens gaan. De opvallendste Zuid-
Hollandse varianten zijn:
- de meest milieuvriendelijke met een boortunnel van 45 km tussen Rotterdam en Schiphol,
- de Bosvariant (WB3, zie fig. 2), langs de A4 en A13 en met een station in Den Haag, een voorstel van een particulier, dhr. 
Bos,
- de kortste (A1, zie fig. 2 ), door het Groene Hart.

 In de HSL-nota werd het A1-trace als voorkeurstracé 
van het kabinet gepresenteerd. Zaken die daarbij een 
rol speelden waren kosten, te slopen woningen en be-
drijven, geluidsoverlast en reistijd. Men realiseerde zich 
terdege dat daarbij het Groene Hart zou worden aan-
getast. Om dit enigszins te beschermen zou de lijn ten 
zuiden van de oude Rijn tot aan het Westeinde (Hazers-
woude–dorp, gemeente Rijnwoude) in een half ver-
diepte tunnelbak worden gelegd, zodat het veenweide 
gebied aldaar visueel minder zou worden aangetast.
De HSL-nota uit 1994 vormde de basis voor de verdere 
besluitvorming over de HSL. De nota werd het land in 
gestuurd. Er kwamen inspraakrondes, nadere adviezen 
en er kwam overleg op gang tussen kabinet, gemeentes 
en provincies. Hoewel er nog geen definitief tracé was 
vastgesteld, was het duidelijk dat aangekoerst werd op 
een tracé dat gedeeltelijk door het beschermde Groene 
Hart zou lopen. Dat was een voorstel waarover de ge-
moederen in de Nederlandse bevolking hoog opliepen, 
ook in het parlement en het paarse kabinet (PVDA, D66 
en VVD). 
 Het bleek dat een groot deel van de Tweede Kamer 
de voorkeur gaf aan de eerder genoemde Bos-variant. 
Ook minister de Boer (PVDA) van VROM gaf daar de 
voorkeur aan, terwijl minister Joritsma  (VVD) van V&W 
koos voor de korte A1 variant. Bij de Bos-variant zou 
het Groene Hart worden ontzien en had Den Haag een 
aansluiting, maar deze variant zou wel 900 miljoen 
gulden (410 miljoen euro) duurder zijn. De gemoederen 
liepen daar in politiek Den Haag zo hoog over op dat er 
zelfs een kabinetscrisis dreigde. Er werd een compromis 
gevonden door voor de A1-variant te kiezen en de 900 
miljoen gulden (410 miljoen euro) te besteden aan een 

figuur 2: tracévarianten Zuid-Holland
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geboorde tunnel onder het Groene Hart, vanaf het riviertje 
de Does ten oosten van Leiderdorp tot aan het Westeinde 
bij Hazerswoude-dorp, ten noorden van Zoetermeer. 
Bovendien werd nog eens 50 miljoen gulden (23 miljoen 
euro) uitgetrokken voor een verbeterde inpassing van het 
einde van de tunnel bij het Westeinde. 
 Eind 1996 aanvaardde de Tweede Kamer het kabi-
netsbesluit en de beslissing was daar: de HSL zou door het 
Groene Hart lopen, maar het meest kwetsbare deel ervan 
zou beschermd worden door het boren van een 7 km lange 
tunnel. Daarmee lag het Nederlandse tracé vast, zie figuur 
3.

figuur 3: Het totale definitieve Nederlandse tracé

Op grote delen van het Nederlandse traject zal, net als op 
de Europese delen, met 300 km/u worden gereden, met als 
gevolg dat aanzienlijke tijdwinst kan worden bereikt, wat 
blijkt uit tabel 1. 
1: reistijden met en zonder HSL op enkele belangrijke tra-
jecten (opgave HSA 2005) 

*) De tijdwinst is bij deze 2 trajecten gelijk, ondanks dat de 
afstanden sterk verschillen. Oorzaak: tussen Brussel-Zuid en 
Parijs rijdt al een TGV.

RWS-directie HSL-Zuid en haar personeel

Ten tijde van de politieke besluitvorming over de HSL 
speelde er in Nederland nog een ander mega-spoorweg-
project, de Betuwelijn, de goederenspoorlijn vanuit de 
haven van Rotterdam langs de A15 naar het Ruhrgebied in 
Duitsland. Pro-Rail was inmiddels sinds 1 januari 2003, de 
beheerder geworden van het spoorwegnet in Nederland 
(met als overige taken o.a. aanleg van en onderhoud aan 
dat spoorwegnet). NS Reizigers en enkele andere vervoer-
ders zouden voortaan verantwoordelijk zijn voor het rij-
dend materieel en het laten rijden van de treinen volgens 
de dienstregeling van Pro Rail. Het lijkt waarschijnlijk dat 
er in de top van het ministerie van V&W gedacht is dat het 
niet verstandig zou zijn om zowel HSL als Betuwelijn bij 
Pro-Rail neer te leggen. Er is in ieder geval besloten om de 
HSL bij RWS onder te brengen en de Betuwelijn bij Pro-Rail 
te laten. Voor RWS een primeur, want die had zich eigen-
lijk nog nooit op zo’n schaal met railinfrastructuur bezig 
gehouden.   
Om de HSL gerealiseerd te krijgen zijn er met diverse 
bureaus en bedrijven contracten gesloten. Het ging hierbij 
niet alleen om de bouw van het spoor, maar o.a. ook om 
het laten rijden van de treinen, de treinen zelf en het 
onderhoud aan het spoor. De ambtenaren van RWS zijn al 
zeker sinds het begin van de jaren 90 van de vorige eeuw 
bezig met het doen van haalbaarheidsstudies, het onder-
zoeken van tracévarianten, de planologische procedures, 
de voorbereiding van de contracten, het verkrijgen van de 
benodigde vergunningen, enz. Het was één van de vele 
projecten die RWS onder handen had. Toen er eind jaren 
90 van de vorige eeuw ook daadwerkelijk contracten ge-
sloten waren met bouwconsortia heeft het toenmalige ma-
nagement van V&W besloten een aparte Directie HSL-Zuid 
op te richten en deze toe te voegen aan de al bestaande 
directies binnen RWS, met het hoofdkantoor in Zoetermeer 
en als eerste Hoofdingenieur-directeur (HID) dhr. L. Bouter, 
later (in 2004) opgevolgd door dhr. J. Geluk.
Alle onderbouwcontracten zijn inmiddels beëindigd: 
de door de opdrachtgever gevraagde producten (zoals 
bijvoorbeeld betonconstructies) zijn ook daadwerkelijk ge-
leverd (zie hiervoor de paragraaf  ‘De contracten’). Er zijn 
echter 2 contracten waarvan de looptijd eigenlijk nog maar 
net is ingegaan. Dit zijn:
- het contract voor de bovenbouw. De bovenbouw omvat 
de rails, de elektrische bovenleidingen, de geluidsschermen 
en de communicatie- en beveiligingssystemen. Dit is een 
zogenaamd Design-, Build-, Finance- and Maintain-contract 
(DBFM-contract), waarbij de opdrachtnemer zich heeft ver-
plicht de bovenbouw te ontwerpen, te bouwen, te finan-
cieren en gedurende 25 jaar te onderhouden. Dit contract 
is gesloten met Infraspeed (IS), dat bestaat uit Koninklijke 
BAM Groep NV (voor de bouw van spoor- en geluids-
schermen), Siemens Nederland NV(voor de stroomvoorzie-
ning, de signalering, communicatie het elektrotechnische 
gedeelte), Fluor Infrastructuur BV (voor het management) 
en 2 Britse investeringsmaatschappijen. De onderhoudspe-
riode van 25 jaar is in 2006 ingegaan.
- het contract voor het vervoer. Dit is gesloten met High 
Speed Alliance (HSA), dat bestaat uit KLM en de Neder-
landse Spoorwegen. In het contract is geregeld dat HSA 
15 jaar lang hogesnelheidstreinen zal laten rijden tussen 
Amsterdam en Parijs. 
Volgens de laatste berichten van de HSL-Zuid internetsite 
is de projectorganisatie HSL-Zuid per 1 april 2009 opge-

verbinding reistijd in uren en minuten
 

van naar zonder HSL met HSL
uren minuten uren minuten

Amsterdam CS Rotterdam Centraal 58 37
Amsterdam CS Breda 1 44 59
Schiphol Rotterdam Centraal 41 20
Schiphol Breda 1 32 42
Amsterdam CS Parijs 4 09 3 04*)

Amsterdam CS Brussel Zuid 2 51 1 44*)

Den Haag Brussel Zuid 2 17 1 44
Breda Brussel Zuid 1 56 59

nieuws nieuwsnieuws 7



heven en is het beheer en onderhoud van de HSL-Zuid vanaf die datum in handen van ProRail, incl. de beheersing van de 
contracten met Infraspeed en HSA.

In de loop van haar bestaan hebben er ontzettend veel mensen bij de directie HSL-Zuid gewerkt, sommigen kort, ande-
ren lang. Het aantal formatieplaatsen was relatief klein bij de oprichting en opheffing, maar bedroeg op het hoogtepunt 
bijna 1000. Het grootste deel van deze mensen werkte decentraal op de projectbureaus die waren gehuisvest in bouwke-
ten langs het traject. Een klein deel werkte centraal op het hoofdkantoor in Zoetermeer..  
Het personeel kan grofweg in 3 groepen worden verdeeld:
- de mensen die in dienst waren van directie HSL-Zuid,
- de mensen die vanuit andere directies van Rijkswaterstaat tijdelijk bij de directie HSL-Zuid waren gedetacheerd; dit 
waren voornamelijk directie Noord-Brabant, directie Zuid-Holland en de Bouwdienst (toen nog het ingenieursbureau van 
Rijkswaterstaat, nu bekend als Dienst Infrastructuur),
- de mensen die vanuit het bedrijfsleven tijdelijk bij de directie HSL-Zuid zijn gedetacheerd. Dit waren vooral mensen van 
Movares (het vroegere Holland Railconsult) en DHV. Deze ingenieursbureaus hadden hiervoor in 1996 een speciale VOF 
opgericht met als doel om het ministerie van V&W te voorzien van mensen voor de HSL-Zuid.
Voor de mensen uit de eerste groep stond het dus vast dat op termijn hun formatieplaats bij directie HSL-Zuid zou verval-
len. Wel is hun bij aanvang de garantie gegeven dat er binnen Rijkswaterstaat naar een passende functie gezocht zou 
worden, wat ook is gebeurd en in het merendeel van de gevallen tot een goede oplossing heeft geleid. 

De contracten 

Om het HSL-project te realiseren werd het opgedeeld in 4 deelprojecten, te weten: 
- onderbouw (viaducten, bruggen, duikers, tunnels, funderingsconstructies, delen van de rijkswegen A4 en A16 en 1 aqua-
duct), 
- bovenbouw (rails, elektrische bovenleidingen, geluidsschermen, communicatie- en beveiligingssystemen),
- aansluitingen op bestaand spoor,
- vervoer.
Zoals al eerder vermeld is er voor de realisatie van de bovenbouw een contract gesloten met IS en voor de realisatie van 
het vervoer met HSA. Het zijn zogenaamde Publike Private Samenwerkingscontracten (PPS-contracten), contracten door de 
Nederlandse Staat gesloten met het bedrijfsleven, waarbij dat bedrijfsleven bijdraagt aan de financiering van de te reali-
seren objecten). Beide contracten zijn de grootste PPS-contracten ooit in Nederland gesloten. HSA betaalt de Nederlandse 
Staat een gebruiksvergoeding om over het HSL-spoor te mogen rijden. Zo staan tegenover de jaarlijkse uitgaven van het 
Rijk voor de beschikbaarheid van de infrastructuur door de infraprovider IS ook inkomsten voor de overheid. 
De onderbouw is in 6 delen verdeeld, elk met een oorspronkelijke waarde van toen ca. 1 miljard gulden (nu ca. 400 mil-
joen euro), met voor elk deel een apart contract en een aparte opdrachtnemer. Deze delen zijn (van Noord naar Zuid), met 
daarachter de opdrachtnemer:
 
- Hoofddorp – Leiderdorp:  Bouwcombinatie HSL Hollandse Meren
- Leiderdorp – Hazerswoude-dorp  
  (tunnel Groene Hart): Bouwcombinatie Bouygues/Koop
- Hazerswoude-dorp – Rotterdam: Combinatie HSL Zuid-Holland Midden
- Rotterdam – Hollands Diep (incl. brug): Bouwcombinatie HSL Drechtse Steden
- Hollands Diep (excl. brug) – Breda: HSL Bouwcombinatie Brabant Noord
- Breda – Belgische grens: HSL Combinatie Brabant Zuid

Voor elk van deze 6 contracten gold dat het zogenaamde 
Design and Construct-contracten (D&C-contracten) waren. 
Dat houdt in dat de opdrachtnemer zowel ontwerp als 
bouw realiseert, op basis van eisen van de opdrachtgever. 
De bedoeling hiervan is de opdrachtnemer niet alleen zo 
veel mogelijk vrijheid te geven, maar hem ook verant-
woordelijk te maken voor zijn eigen werk. Dit was een 
behoorlijke trendbreuk met het verleden, waarin Rijkswa-
terstaat alle constructies zelf ontwierp, op tekeningen en in 
RAW-bestekken tot in detail voorschreef wat er gebouwd 
moest worden en tijdens de bouw (bijna) alles zelf contro-
leerde. Voordat de HSL-contracten gesloten werden was er 
al wel geëxperimenteerd met D&C-contracten maar bij de 
HSL is het voor het eerst op zo’n grote schaal toegepast. 
Het kwam voort uit regeringsbeleid waarbij gestreefd werd 
naar een situatie waarin de overheid zich zo veel moge-
lijk op haar kerntaken concentreert en zo veel mogelijk 
uitvoerend werk aan de markt overlaat (in het RWS-onder-
nemingsplan bekend als ‘Markt, tenzij...’). 

In de 6 combinaties waren alle grote aannemers van Ne-
derland in wisselende samenstelling vertegenwoordigd, 
zie tabel 2. De Bouwcombinatie Bouygues/Koop (voor de 
boortunnel onder het Groene Hart) was de enige waarin 
ook een buitenlandse aannemer  (Bouygues uit Frankrijk) 
vertegenwoordigd was. Dit omdat er in Nederland geen 
aannemers  waren met ervaring met het boren van tun-
nels. Het ontwerp-, reken- en tekenwerk deden de combi-
naties soms zelf, als ze een eigen ingenieursbureau in hun 
organisatie hadden, soms werd het uitbesteed aan externe 
bureaus, zodat ook veel van de grote Nederlandse bureaus 
aan de HSL hebben bijgedragen. Hierbij bleven de combi-
naties wel verantwoordelijk. 
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De aansluiting op het bestaande spoor is een verhaal apart. 
Om zo’n nieuwe lijn goed op bestaande sporen te laten 
aansluiten, moesten op verschillende plaatsen viaducten, 
wissels en extra sporen komen. Werken aan het bestaande 
spoor, terwijl de dagelijkse treindiensten gewoon doorgang 
moesten vinden, is werk voor specialisten. Daarom wer-
den voor de nieuwbouw en voor de aansluitingenwerken 
aparte aannemers gezocht. Hierbij is onderscheid gemaakt 
tussen:
a) de benodigde aansluitingen in Hoofdorp, Rotterdam 
Lombardijen, Lage Zwaluwe, Prinsenbeek, Breda en Roo-
sendaal. Hiervoor werd eind januari 2001 door de Project-
organisatie HSL-Zuid een D&C-contract getekend met het 
hiervoor in het leven geroepen consortium Infrarail, be-
staande uit onder andere Ballast Nedam, BAM NBM en HBG 
Civiel. Het contract omvatte zowel onder- als bovenbouw 
en de electriciteit conversie. 
b) de benodigde aansluiting in Rotterdam-West op Rot-
terdam Centraal Station. Voor deze aansluiting was een 
baanvak nodig met een lengte van ongeveer 2 kilometer. 
Het overgrote deel daarvan is gemiddeld 6 meter verhoogd 
aangelegd op schuin geheide palen (schoorpalen). Het 
totale werk aan deze aansluiting is opgedeeld in een groot 
aantal kleinere contracten met elk een eigen aannemer. 
Het waren traditionele contracten, waarbij de te bouwen 
constructies al voor gunning van het contract tot in detail 
uitgewerkt waren door de opdrachtgever. 

De contractbeheersing

Zoals al vermeld zijn de 6 onderbouwcontracten en het 
contract met Infrarail D&C-contracten, waarbij de opdracht-
nemer niet alleen bouwt maar ook ontwerpt, alles op basis 
van eisen van de opdrachtgever. De directie HSL-Zuid heeft 
er voor gekozen om deze contracten te bewaken op basis 
van risicogestuurde externe kwaliteitsborging (EKB). Ook 
hiermee was, net als met de D&C-contracten, al wel wat 
ervaring opgedaan bij kleinere projecten, maar het was bij 
de HSL voor het eerst op zo’n grote schaal. Tegenwoordig 
wordt in plaats van  risicogestuurde EKB de term SCB ge-
bruikt wat betekent Systeem Gerichte Contractbeheersing. 
De termen ‘risicogestuurde’ , EKB en SCB moeten nader 
worden uitgelegd. 
EKB houdt in dat de opdrachtnemer zelf de kwaliteit van 
zijn product beheerst. Opdrachtnemers hebben daarvoor 

dan een eigen kwaliteitssysteem. Als de opdrachtgever 
voor de beheersing van een contract gebruik maakt van het 
kwaliteitssysteem van de opdrachtnemer, dan is er sprake 
van SCB. RWS sluit alleen contracten met opdrachtnemers 
die over zo’n kwaliteitssysteem beschikken, en dat boven-
dien gecertificeerd moet zijn op basis van de internationale 
norm NEN-ISO 9001. Dat betekent dat een opdrachtnemer 
in een handboek alle processen moet beschrijven die zich 
binnen zijn organisatie afspelen om een door een op-
drachtgever gevraagd product te realiseren. Tevens moet 
de opdrachtnemer beschrijven wat hij doet om dat product 
te laten voldoen aan de wensen van de opdrachtgever. 
Vervolgens moet de opdrachtnemer ook kunnen aantonen 
dat hij volgens zijn eigen kwaliteitssysteem werkt. Een 
dergelijk certificaat kan door een beperkt aantal certifice-
rende instellingen gegeven worden, nadat zo’n instelling 
het bedrijf aan een grondig onderzoek heeft onderworpen. 
Lloyds, KIWA en DNV zijn zulke certificerende instellingen. 
Een certificaat is maar voor een beperkt aantal jaren geldig, 
dus een opdrachtnemer zal zich steeds weer aan zo’n on-
derzoek moeten onderwerpen.
‘Risicogestuurd’ houdt in dat de opdrachtgever, meestal in 
samenwerking met de opdrachtnemer, voordat de ont-
werp- en bouwwerkzaamheden starten, alle mogelijke 
risico’s gaat inventariseren en in een risicolijst verzamelt, 
zodat de opdrachtgever tijdens de ontwerp- en bouwwerk-
zaamheden systematisch op basis van die risico’s de werk-
zaamheden van de opdrachtnemer kan toetsen, teneinde 
het vertrouwen te krijgen dat de opdrachtnemer volgens 
zijn eigen kwaliteitssysteem werkt. Er staat met opzet 
‘toetsen’ en niet ‘controleren’. Bij ‘controleren’ worden alle 
aspecten beoordeeld, bij ‘toetsen’ gaat het om een repre-
sentatieve steekproef. Tijdens de werkzaamheden van de 
opdrachtnemer wordt regelmatig gekeken of de risico’s 
nog steeds actueel zijn en wordt de risicolijst indien nodig 
aangepast. De toetsen worden op 3 niveaus uitgevoerd: op 
systeem, proces- en productniveau.

De huidige situatie

Het resultaat van al het tot nu toe verrichte werk is dat er 
in Nederland een complete ‘HSL-onder-en-bovenbouw’ ligt 
waarop alleen nog geen HSL-treinen rijden. Wel wordt er 
volop getest, ook met 300 km/u. Op dit moment ziet het 
Europese HSL-netwerk er uit zoals weergegeven in figuur 4. 

tabel 2: betrokken aannemers bij de 6 onderbouwcontracten

Projectorganisatie HSL-Zuid een D&C-contract getekend met het hiervoor in het leven 
geroepen consortium Infrarail, bestaande uit onder andere Ballast Nedam, BAM NBM en 
HBG Civiel. Het contract omvatte zowel onder- als bovenbouw en de electriciteit conversie.  
b) de benodigde aansluiting in Rotterdam-West op Rotterdam Centraal Station. Voor deze 
aansluiting was een baanvak nodig met een lengte van ongeveer 2 kilometer. Het overgrote 
deel daarvan is gemiddeld 6 meter verhoogd aangelegd op schuin geheide palen 
(schoorpalen). Het totale werk aan deze aansluiting is opgedeeld in een groot aantal kleinere 
contracten met elk een eigen aannemer. Het waren traditionele contracten, waarbij de te 
bouwen constructies al voor gunning van het contract tot in detail uitgewerkt waren door de 
opdrachtgever.  

De contractbeheersing 

Zoals al vermeld zijn de 6 onderbouwcontracten en het contract met Infrarail D&C-
contracten, waarbij de opdrachtnemer niet alleen bouwt maar ook ontwerpt, alles op basis van 
eisen van de opdrachtgever. De directie HSL-Zuid heeft er voor gekozen om deze contracten 
te bewaken op basis van risicogestuurde externe kwaliteitsborging (EKB). Ook hiermee was, 
net als met de D&C-contracten, al wel wat ervaring opgedaan bij kleinere projecten, maar het 
was bij de HSL voor het eerst op zo’n grote schaal. Tegenwoordig wordt in plaats van  
risicogestuurde EKB de term SCB gebruikt wat betekent Systeem Gerichte 
Contractbeheersing. De termen ‘risicogestuurde’ , EKB en SCB moeten nader worden 
uitgelegd.  

EKB houdt in dat de opdrachtnemer zelf de kwaliteit van zijn product beheerst. 
Opdrachtnemers hebben daarvoor dan een eigen kwaliteitssysteem. Als de opdrachtgever voor 
de beheersing van een contract gebruik maakt van het kwaliteitssysteem van de 
opdrachtnemer, dan is er sprake van SCB. RWS sluit alleen contracten met opdrachtnemers 
die over zo’n kwaliteitssysteem beschikken, en dat bovendien gecertificeerd moet zijn op 
basis van de internationale norm NEN-ISO 9001. Dat betekent dat een opdrachtnemer in een 
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6 Hoofddorp – Leiderdorp, Hollandse Meren
5 Leiderdorp – Hazerswoude-dorp, Bouygues/ Koop 
4 Hazerswoude-dorp – Rotterdam, Zuid-Holland Midden
3 Rotterdam – Hollands Diep (?), Drechtse Steden
2 Hollands Diep (?) – Breda, Brabant Noord
1 Breda – Belgische grens, Brabant Zuid
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figuur 4: Het huidige HSL-netwerk in Europa

Als het plaatje wordt vergeleken met dat van figuur 
1, dan kan gesteld worden dat er een goed begin 
is, maar dat er nog veel werk moet worden ver-
richt om tot een efficiënt Europees HSL-netwerk te 
komen. In figuur 4 wordt gesuggereerd dat er in 
2009 in Nederland al HSL-treinen rijden, zij het met 
relatief “lage” snelheden (kleiner dan 250 km/u), en 
dat er in dat jaar wordt overgegaan op snelheden 
hoger dan 250 km/u. Voorlopig rijden er dus alleen 
nog testtreinen en blijkt dat het telkens niet lukt 
om gedane toezeggingen na te komen. Daarover 
en over de boortunnel onder het Groene Hart in het 
volgende VPW-nieuws meer.

Hans Heesen
Noot: 
Bij het schrijven van dit artikel is gebruik gemaakt 
van veel bronnen van informatie. Naast het geheu-
gen van de auteur, die van augustus 2003 tot en 
met december 2005 als ‘deelprojectbegeleider uit-
voering’ voor de opdrachtgever was betrokken bij 
de HSL-boortunnel onder het Groene Hart, moeten 

als belangrijkste bronnen worden genoemd:
- het boek “Tunnel naar de toekomst” (ISBN 90 5294 330 3), dat is verschenen ter gelegenheid van de oplevering van de 
HSL-boortunnel onder het Groene Hart,
- de internetsite van HSL-Zuid: www.hslzuid.nl ; hierop is nog verdere informatie te vinden.

Jarenlange ervaring op het gebied van waterbouwkundige, bagger- en grondwerken 

maakt Van Oord Nederland specialist op dit vakgebied. Met goed opgeleide medewerkers, 

modern materieel en innovatieve ideeën realiseren we projecten van ontwerp tot oplevering. 

Momenteel werken wij samen met onze dochterbedrijven Mijnster zand- en grinthandel en 

L. Paans & Zonen aan toonaangevende Nederlandse projecten als de aanleg van Maasvlakte 2, 

de versterking van de Delflandse kust en de realisatie van de Amsterdamse Noord/Zuidlijn.

We dragen bij aan de Nederlandse infrastructuur van morgen.

Voor de infrastructuur van morgen

Verdediging Nederlandse kust

T 0183 642300

F 0183 642310

E nederland@vanoord.com

I www.vanoord.com

Van Oord Nederland bv  

Jan Blankenweg 2

Postbus 243 

4200 AE  Gorinchem

Baggeren en Infrastructuur
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Ouderen
De vorige keer zette ik een vraagteken achter “Ouderen”, 
nu niet. Vorige keer was de pensioenproblematiek met 
premieverhoging belangrijk nieuws. Dat is het nu nog wel, 
maar er valt niets nieuws te vermelden. 
Het voordeel voor mij als columnist “Ouderen” is dat ik kan 
reageren op mijn eigen voorwoord. Daarin wens ik iedereen 
een goede vakantie toe. Ik schrijf dit in juni, dus dat kan 
al wel. Zelfs in augustus gaan er nog collega’s op vakantie, 
collega’s die niet aan de school of bouwvak zijn gebonden. 
Ook al wordt er tijdens de bouwvak vaak nog wel gewerkt, 
ik kan als deeltijdpensionada mijn werk wat makkelijker 
regelen.
Dus… wij gaan buiten het seizoen op vakantie. Dat heeft 
veel voordelen. Volgens mij hebben velen van jullie dat 
al ontdekt. Zo niet…doe dat dan maar gauw. Één van de 
voordelen is dat het goedkoper is. Soms krijg je korting 
omdat je 55+ bent, soms gewoon omdat het buiten het 
seizoen is met voordelen van ACSI of ANWB. Tenminste als 
je er met de caravan op uit gaat. Een ander voordeel is dat 
het ook rustiger is op de campings. Juist vanwege het feit 
dat het buiten het seizoen is. Al viel het me op dat de eerste 
camping in Nederland behoorlijk vol stond. Dat bleek bij 
navraag een arrangement voor de “grijze golf” te zijn. Dat 
schiet voor de rust natuurlijk niet op.
We hadden ons voorgenomen richting de Franse Alpen te 
gaan. Daar waren we nog nooit geweest. Volgens onze col-
lega’s van het KNMI zou dat moeten kunnen, want toen we 
weg gingen lag daar een hogedrukgebied. 
Nu ben ik iemand die geen fan is van allerlei elektronische 
apparatuur. De meeste mensen uit mijn omgeving zullen 
dat volmondig beamen. Ik lees liever de kaart voordat ik op 
pad ga, schrijf in telegramstijl de route met het aantal kilo-
meters uit en in voorkomende gevallen raadpleeg ik mijn 
vrouw, in de hoop dat zij haar leesbril kan vinden. Deze 
keer niet dus. Ik heb ook, na veel aandringen, een vrouwe-
lijke computerstem die mij zegt: “Bij de rotonde, neem de 
tweede afslag”. Ik maak niet vaak gebruik van haar. Ik weet 
liever waar ik ben.
Deze keer moest ik er dankzij een wegomlegging aan ge-
loven van mijn vrouw. Eerlijk is eerlijk, ik heb genoten van 

het uitzicht van het meer van Geneve, 
vanaf een haarspeldbocht waar een 
plekje was om de wagen stil te zet-
ten.   Adembenemend mooi was de 
uitstroom van de Rhône uit het meer. 
Zonder mijn elektronische reisgenote 
was ik daar niet gekomen.
Maar vermoedelijk had het me daarna 
ook behoorlijk veel reistijd bespaard. Ik 
moest volgens mijn reisleidster een straatje in 
een dorpje in, waarvan ik zeker wist dat dit niet ging. Dus 
reed ik door. Na diverse waarschuwingen dat ik een U-bocht 
moest maken, kwam ik in Zwitserland terecht. Zonder 
vignet, maar even later wel op een autosnelweg. Door naar 
Frankrijk. Toen ging het echt mis, want de snelweg bleek 
pas kort daarvoor in gebruik genomen te zijn en kwam dus 
niet in het archief van mijn reisleidster voor. Totale verwar-
ring,  U-bochten, rechtsaf, linksaf en tot slot een regeltje 
onderin dat ik zo snel mogelijk naar een berijdbare weg 
moest gaan. 
Ik ben de snelweg afgegaan en een lieftallige Française 
heeft me de weg gewezen en we zijn uiteindelijk op de 
plaats van bestemming aangekomen nadat ik mijn elektro-
nische dame resoluut het zwijgen had opgelegd.
De jongens van het KNMI hadden het ook niet helemaal 
goed gehad. Het hogedrukgebied was spoorslags verdwe-
nen.
Af en toe komt nu de zon door de regenwolken en zie ik 
een met sneeuw bedekte Alpentop.
Verder genieten we uiteraard wel. Zeker een glaasje Franse 
wijn is nooit weg natuurlijk.
Nu zien of ik via de receptie mijn teksten naar Amersfoort 
kan mailen…..

Aat Hoogstraten

Naschrift.
Helaas werd dit artikel niet digitaal ontvangen maar in een 
keurige envelop met franse postzegels. Vervolgens werd het 
snel gedigitaliseerd, met dank aan Milou (een echte Neder-
landse jongedame).

VPW verzoekt Verkeer & Waterstaat om onderzoek naar vaste TOD RWS
Bij Rijkswaterstaat dienst Zuid-Holland heeft onlangs een onderzoek plaatsgevonden naar de voor- en nadelen van een 
vaste Toelage Onregelmatige Dienst (TOD). Dit onderzoek heeft uitgewezen dat een vaste TOD voor zowel de mede- 
werkers als de dienstleiding voordelen biedt. RWS Zuid-Holland heeft dan ook besloten om een vaste TOD toe te kennen 
aan medewerkers in roosterdiensten.
Inmiddels hebben medewerkers van andere diensten van RWS te kennen gegeven ook voor een vaste TOD in aanmerking 
te willen komen. De diverse diensten hebben hier zowel afwijzend als instemmend op gereageerd. 
In de vergadering van het Departementaal Georganiseerd Overleg van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat is dit 
onderwerp besproken en heeft de VPW verzocht om binnen RWS een beleidslijn te ontwikkelen ten aanzien van vaste 
TOD teneinde willekeur bij verzoeken tot toepassing te vermijden.
Leden van de VPW die meer informatie wensen over dit onderwerp kunnen de VPW via een e-mailbericht aan 
info@vpwnet.com hier om verzoeken.
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Bij Rijkswaterstaat wordt momenteel veel aandacht 
besteed aan het eenduidig uitvoeren van een scala aan 
regelgeving. Dit wordt intern RWS aangeduid als uni-
formering van de regelgeving. Een goede zaak. Immers 
het is van belang dat de regels voor alle medewerkers 
eenduidig worden toegepast. Helaas wordt er binnen de 
uniformering van de regelgeving niet het gehele gebied 
ven regelgeving behandeld maar richt het zich vooral 
op toepassing van vergoedingsregelingen zoals Toelage 
Onregelmatige Dienst, Roosteruniformering en Overwer-
kregelingen.

Veel leden hebben laten weten dat er een regeling is die 
zeer divers wordt toegepast. Er wordt met name verwezen 
naar de regeling waarin vergoeding van het schoonmaken 
van dienstkleding is omschreven. Het blijkt dat hier binnen 
de diverse diensten van RWS zeer verschillend mee wordt 
omgegaan. Sommige diensten verlenen een vaste ver-
goeding en andere diensten bieden de mogelijkheid van 
declaratie van de kosten van het stomen van de uniform-
kleding.
Ik heb de regelgeving inzake van RWS doorgenomen 
en vastgesteld dat er per 1 april 2008 een zogenaamde 
‘dresscode’ van kracht is. Hierin wordt bepaald wanneer 
er dienstkleding wordt gedragen en door wie. Met de 
uniformering van de ‘dresscode’ is daarmee ook een uni-
forme vergoeding voor de reiniging van de dienstkleding 
noodzakelijk geworden. Deze vergoeding geldt voor alle 
dienstkleding waarvan het “label” aangeeft dat het gerei-
nigd dient te worden in een stomerij. Dienstkleding die op 
een reguliere wijze kan worden gewassen door de mede-
werker komt niet in aanmerking voor een vergoeding.
Er geld een netto stomerijvergoeding van maximaal
€ 144,- euro per jaar per medewerker. De vergoeding 
wordt eenmaal per jaar uitgekeerd vanaf 1 april 2008.
Dit bedrag is gebaseerd op een gemiddelde prijs van
€ 12,- per maand voor het reinigen van kledingstukken.
Jaarlijks wordt door de managers / districtshoofden in 

de maand februari een check 
gedaan, welke medewerkers er 
in dat betreffende kalanderjaar 
recht hebben op een tegemoetko-
ming in de stomerijkosten. Hiervoor 
ontvangen alle managers / districtshoof- den 
een uitdraai van de medewerkers die in het jaar ervoor 
een vergoeding hebben ontvangen. Deze informatie 
wordt aangeleverd door de Corporate Dienst / HR Admi-
nistratie. Medewerkers die gedurende het lopende jaar 
in dienst treden, krijgen op aangeven van hun manager, 
een tegemoetkoming voor de maanden dat zij werkzaam 
zijn in dat betreffende kalenderjaar. De HR Administratie 
verwerkt de aanpassingen in de maand maart, zodat de 
vergoeding wordt uitbetaald met het salaris van de maand 
april. Dit geldt voor de periode van één jaar tot april 
2009. In Vanaf april 2009 zal er gekeken worden naar een 
definitieve oplossing door mee te liften met een landelijk 
contract zoals bij de politie wordt toegepast. Wanneer 
dit niet is gebleken, wordt deze vergoeding ook na 1 jaar 
voortgezet.
Om de details van deze regeling te kunnen inzien heb ik 
een brief gezonden naar het Klanten Contact Centrum van 
RWS (KCC)  met het verzoek om de betreffende landelijke 
regeling toe te zenden. Helaas heb ik op dit verzoek geen 
antwoord gekregen (zelfs geen bericht van ontvangst) 
waardoor ik nu genoodzaakt ben om deze informatie op 
een andere wijze te verkrijgen. Wel jammer overigens dat 
het KCC op dit soort verzoeken naar mijn mening niet 
professioneel reageert. Dat is overigens een constatering 
die door veel collega’s wordt onderschreven. Misschien dat 
dit een onderwerp is waar de vakbond zich wat nadrukke-
lijker mee moet gaan bemoeien.

Paul van Es

Uniformering van de regelgeving.

Doe mee met deze fotowedstrijd
De vakantietijd komt er aan en daarom nodigt de redactie van het 
VPW-nieuws haar leden uit om mee te doen aan deze leuke fotowed-
strijd.

Laat u fotograferen tijdens uw vakantie mét een VPW-nieuws.
Bijvoorbeeld op het strand van Ameland, in Parijs bij de Eifeltoren, 
op de boot van Dover naar Calais of in de ligstoel op uw balkon. Het 
maakt niet uit, zolang er maar een VPW-nieuws op deze bijzondere 
vakantiefoto voorkomt.

Stuur uw foto uiterlijk 1 oktober 2009 naar vpwnieuws@vpwnet.com.
De mooiste, grappigste en leukste inzendingen plaatsen we in het 
VPW-nieuws en de allerleukste inzending belonen we met een cadeau-
bon.
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Interview

Wim Verberne is bijna 65 jaar lid van de EMM/VPW. Het was de administratie in Amersfoort even ontgaan dat het zo 
was. Doordat dochter Ria naar Amersfoort gebeld heeft, omdat vader gevraagd had, waarom daar niets aan was gedaan 
met een artikeltje in het VPW-Nieuws, kwamen wij er achter 
en werd ik verzocht een afspraak met Wim te maken. 

Wim Verberne, bijna 65 jaar 
lid EMM/VPW

Het werd een heel gezellige ochtend met veel anekdotes. 
Wim is in 1945, kort na de oorlog in dienst getreden bij de 
Rijkswaterstaat. Hij werd te werk gesteld op de Zuidwil-
lemsvaart om de sluizen mee te helpen opbouwen. Hij 
werd ook meteen maar lid gemaakt van EMM.

Op de dienstplichtige leeftijd werd hij opgeroepen en 
moest naar Indonesië voor  2,5  jaar.  Hij vertrok in 1947 
met de Nieuw Holland, een vrachtschip, waar de mannen 
in het ruim in hangmatten sliepen. Met de Zuiderkruis 
kwamen ze in 1950 weer thuis gevaren. Na de capitulatie 
werd Wim alsnog gewond door een granaatscherf. Hij 
heeft nu last van het Post traumatisch Stress Syndroom.
In 1951 trouwde Wim met zijn Riek, zij kregen 8 kinderen 
en hebben inmiddels 18 kleinkinderen en 3 achterkleinkin-
deren (de kleinkinderen van Ria). 

Hij werkte vervolgens op sluis 9, 10, 11 brug half 12 en 
sluis 12. Hij woonde met zijn gezin achtereenvolgens langs 
de Zuidwillemsvaart, op Sluis 11 en op brug half twaalf. 
Deze brug is inmiddels afgebroken. Daarna zijn ze ver-
huisd naar sluis Sambeek, de sluis en stuw in Roermond en 
als laatste naar de 3 sluizen en de stuw in Heel/Linne. Daar 
is hij blijven werken en wonen tot hij met de VUT ging.

Naast Wim werkten er nog 3 broers bij de Rijkswaterstaat 
en daar ook weer kinderen van. De naam Verberne is een 
begrip in het Brabantse en Limburgse sluizengebeuren.
Wim had jarenlang een dubbele taak, zijn vrouw was heel 
vaak ziek en nu ook nog steeds hulpbehoevend. Zij ziet 
er gelukkig nog wel goed uit. Iedereen die op de sluis 
kwam kreeg bij hen thuis koffie. Dat was gauw bekend. 
Hun gastvrijheid is nog steeds bekend, zelfs nu komen de 
dames van de thuiszorg  altijd koffie bij hen drinken. 

De woningen bij de sluizen stonden op een bult, dat was 
grond van de uitgegraven sluis. Alle kinderen van de 
bult gingen bij hoog water met de boot naar school. Op 
andere sluizen bleven de kinderen dan thuis, maar daar 
moest je bij Wim niet mee aan komen. 

Ze hebben altijd veel plezier gehad met zijn allen, ze 
hadden er ook graag blijven wonen, maar dat ging helaas 
niet meer door gezondheidproblemen. Ze wonen nu in 
een aanleunwoning bij een verzorgingshuis, waar ze met 
behulp van de thuiszorg nog lang zelfstandig hopen te 
wonen. Samen met zijn gezin is hij 8 maal verhuisd, de 
kinderen moesten steeds naar andere scholen, maar dit is 
nooit een probleem geweest, ze zijn goed terecht geko-

men en hebben allemaal werk.

Dat verhuizen was steeds een hele klus met zoveel kinde-
ren. Het voordeel was, dat ze altijd een opgeknapte en 
kant en klare woning in konden. Grote schoonmaak was 
niet nodig.
Toen ze naar sluis Linne/Heel verhuisden kregen ze zelfs 
een hele nieuwe woning.

Vroeger was het water zo schoon, dat moeder de was van 
het hele gezin er in spoelde, dat was al ’s morgens om 
4 uur, zolang de sluis nog niet geschut had. Daarna kon 
het niet meer. De kinderen kregen zwemles met een lang 
touw aan een zwemband, door dat touw kon vader ze 
naar de kant trekken wanneer er boten langs kwamen. 
Wim heeft ook nog vakbondswerk gedaan, hij zat in het 
afdelingsbestuur van de voormalige afdeling  Eindhoven, 
na de zoveelste verhuizing deed hij dat niet meer. 

Hij heeft jaren in het bestuur gezeten van een voetbalclub 
en was lid van de EHBO.
Sinds 2 jaar wonen ze nu in Wessem. Alle kinderen komen 
elk weekend thuis. Op een zoon na die met zijn gezin 
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Juwelen uit de oude VPW doos - Deel III

“Algemeene Eischen, waaraan Waterstaatsambtenaren en beambten voor hunne eerste aan-
stelling als zodanig hebben te voldoen”.
In het blauwe boekje van 1925 zijn bij de aanstellingseisen van de Rijkswaterstaat onder an-
dere de volgende regels opgenomen.

Een goed zedelijk gedrag en een ordelijke levenswijze zijn onmisbaar en prijken dan ook  hoog op de lijst 
van eisen. Verder moet de gegadigde gezond zijn en niet kleurenblind. Deze laatste eis geldt trouwens niet voor machi-
nepersoneel, kennelijk komt dat niet zo nauw.

Overige eisen zijn: goed kunnen lezen en schrijven en vol-
doende ontwikkeling hebben om een proces-verbaal te 
kunnen opmaken. Een saillant detail hierbij is dat voor de 
beambten met  werkzaamheden waarbij de aanduiding 
knecht, arbeider of wachter verwerkt is in de functiebe-
schrijving, afgeweken is van de eis  “kennis te hebben van 
de vier hoofdregels der rekenkunde met geheele en met 
eenvoudige decimale en gebroken getallen”. Ook is er 
voor deze medewerkers geen noodzaak om “voldoende 
op de hoogte te zijn van het metrieke stelsel”. Maar een 
proces-verbaal moesten ze dus wel kunnen opmaken.

Bij de eerste aanstelling van een haven- of sluismeester 
alsmede die van machinisten en opzieners (met en zonder 
hoofd-) en sluis-, brug- en pontwachters wordt verder 
geëist dat ze uit hun vorige betrekking een bewijs van be-
sluitvaardigheid en een gemakkelijk en tactvol optreden 
kunnen overleggen. Hierbij gaat het zowel ten opzichte 
van de medewerkers als het publiek. Impliciet wordt voor 
deze betrekkingen dus ook enig werkervaring geëist.

De havenmeesters van grote havens en belangrijke bin-
nenschepenkanalen moeten in tegenstelling tot dezelfde 
positie bij minder belangrijke objecten, kennis hebben 
van scheepvaartwetten en reglementen, alsmede een 
goede beheersing van vreemde talen. Voor zowel de 
belangrijke als de minder belangrijke werkplekken geldt 
dat de meesters bekendheid met de loop der voornaam-

ste scheepvaartwegen moeten hebben, zakelijke adviezen 
kunnen geven en de administratie en statistieken bij kun-
nen houden.
Bij de beschrijving van de eisen voor de juiste invulling 
van bijna alle werkzaamheden is een hoofdrol ingeruimd 
voor het goed kunnen omgaan met personeel en publiek. 
Ook de eis van gezag kunnen uitstralen neemt een promi-
nente plaats in.
Uiteraard wordt ook bekendheid met de werkzaamheden 
en de wettelijke regels daaromheen geëist.
Als extra couleur locale kan genoemd worden dat de 
pont- en brugwachters goed moesten kunnen roeien en 
bij de grotere objecten ook nog zeilen. Een leuke spor-
tieve baan!!
Als ik  aan de sluismeester denk, die enkele jaren geleden 
vliegensvlug mijn echtgenoot uit een sluis wist te vissen, 
waar hij zo onbenullig in was gevallen, dan komt het mij 
voor, dat bij de waterstaters nog steeds aan de belang-
rijkste eisen voldaan wordt, namelijk besluitvaardigheid 
en een kordate en zeker publieksvriendelijke optreden. Ik 
houd die man in zeer goede herinnering.

Wordt vervolgd

Mr. Regitse Hoogewerff

verder weg woont, maar die belt iedere dag. Toen wij er 
waren kwam ook de jongste dochter eventjes langs.

Anekdotes:

Brug half twaalf moest om 4 uur ’s morgens opengedraaid 
worden. 
De schippers kwamen dan al vaker 3 uur ´s nachts aanbel-
len, Wim´s vrouw vond het dan veel te vroeg omdat hij 
ook zijn rust nodig had. Op een keer had ze van de trekbel 
de knop aan de binnenkant losgemaakt, zodat degene 
die met een ruk aan de bel trok met de bel in zijn handen 
stond. 
Zij hadden ook het alarm van de stuw in huis, midden in 
de nacht ging het af, vader moest er naar toe, 8 kinderen 
die wakker werden en de volgende dag weer naar school 
moesten. En wat bleek, niets aan de hand mogelijk een 
muis, een konijn of iets dergelijks door het alarm. 

Gelukkig ging dat op een gegeven moment niet meer 
door. 

Moeder draaide altijd grammofoonplaten met de ramen 
wijd open, zodat het altijd gezellig was op de sluis. 
Wim smeerde iedere ochtend 2 tot 3 broden voor zijn 
kinderen, die dan naar school of werk gingen. Hij had 
kantoor aan huis, zodat hij zijn werk en zijn gezin goed 
kon combineren.

Al met al was het een gezellige ochtend, we hebben be-
loofd, wanneer we het met zijn allen mogen beleven, we 
met zijn 65-jarig jubileum langskomen met de voorzitter. 
Lieve familie Verberne wij wensen jullie nog een fijne tijd 
toe. Bedankt voor de ontvangst en tot eind volgend jaar.

 Joop en Tiny Isbrucker-Klijnsmit
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Vakorganisatie

Personeel

Verkeer &

Waterstaat

VPW... Uw organisatie?
Natuurlijk is de VPW uw organisatie. En dat moet zij ook blijven. Daarvoor is het nodig dat de VPW de moge-

lijkheden heeft om die organisatie te zijn die zoals al meer dan 100 jaar opkomt voor de belangen van haar 

leden. Hoe meer leden de VPW heeft, hoe beter zij kan waarborgen dat die belangen in goede handen zijn. 

Aangesloten bij het Ambtenarencentrum

Uw lidmaatschap alleen is niet genoeg. Meer van uw collega’s moeten niet alleen collega’s zijn bij Verkeer & Waterstaat, maar 
ook medeleden binnen een organisaties die telt, de VPW. U kunt daarvoor zorgen door uw collega’s te overtuigen dat uw VPW 
opkomt voor haar leden zoals geen enkele organisatie doet.
Op het collectieve vlak door onze inbreng binnen het Ambtenaren Centrum (neem eens een kijkje op www.ambtenarencentrum.
nl) en het rechtstreekse contact met de onderhandelaars met onze werkgever, maar ook door de Individuele Belangenbeharti-
ging. Een team van ervaren juristen staat klaar om gerezen problemen met de werkgever tot  een goed einde te brengen. Een 
goed einde voor u wel te verstaan.

U wordt daar zelf ook beter van door het feit dat uw organisatie daardoor groeit en er meer mogelijk is. En... wist u dat u voor 
ieder nieuw lid een cadeaubon krijgt?
Dus werf een lid voor de VPW en ontvang als dank voor uw inzet een cadeaubon.

AANMELDINGSFORMULIER
Naam : ____________________________________________________________________________________________________________________  M / V

 (bij gehuwde vrouwen graag de gehuwde naam en de meisjesnaam vermelden)

Adres : ___________________________________________________________________________________________________________________________

Postcode/woonplaats : ___________________________________________________________________________________________________________________________

E-mail adres (werk) : ___________________________________________________________________________________________________________________________

E-mail adres (privé) : ___________________________________________________________________________________________________________________________

Tel. werk : ___________________________________________  Tel. privé : ________________________________________________________

Mobiel nummer : ___________________________________________________________________________________________________________________________

 Geboortedatum : ___________________________________________ Geboorteplaats : ________________________________________________________

Werkzaam bij : _________________________________________________________ Salarisschaal :  ___________________

Dienstonderdeel : ___________________________________________  Standplaats : ____________________________________________________

Geeft zich m.i.v. _____________________________________ voor tenminste één jaar op als lid van de VPW en machtigt de VPW om de 

contributie in te houden op het salaris.

Aangemeld door : _________________________________________________________________   (Naam VPW-lid die nieuwe lid geworven heeft)

Datum : ___________________________________________  Handtekening : _________________________________________________

Dit aanmeldingsformulier (of een kopie ervan) kunt u ongefrankeerd opsturen naar:
VPW, Antwoordnummer 341, 3800 VB  AMERSFOORT.

U kunt dit aanmeldingsformulier ook downloaden, invullen en retour mailen aan de VPW: vpw@hetnet.nl.

www.vpwnet.com

VPW... Dat is uw organisatie!!
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Bouwen aan civiele totaaloplossingen

Een project realiseren is veel meer dan bouwen alleen. 
Elk project vraagt om zijn eigen creatieve, geïntegreerde 
en haalbare aanpak en oplossingen. 

BAM Civiel, een werkmaatschappij van Koninklijke BAM Groep, beschikt 
over de juiste bouwstenen voor civiele oplossingen. Vanaf de initiatief- en
ontwerpfase, tot en met uitvoering, beheer en onderhoud. 
Landelijk en regionaal. 
Want met onze vertegenwoordiging vanuit de regiokantoren zorgen wij 
ervoor dat wij steeds dicht bij de klant kunnen opereren en volledig op de 
hoogte zijn van de lokale omstandigheden.

Wilt u dat zelf ervaren? Neem dan contact met ons op.

BAM Civiel bv
H.J. Nederhorststraat 1
2801 SC  Gouda
Postbus 63
2800 AB  Gouda
Telefoon 0182 59 06 00
Fax 0182 59 08 88
E-mail info@bamciviel.nl
Internet www.bamciviel.nl


