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1. INLEIDING 

De Specialistische Diensten die binnen de Rijkswaterstaat actief zijn bij waterbodemactiviteiten1 hebben 
afgesproken om binnen het aandachtsgebied waterbodems voor ondersteuning van het Hoofdkantoor 
van de Waterstaat en de Regionale Directies van de Rijkswaterstaat vergaand samen te gaan werken. 
Hiervoor hebben de Specialistische Diensten als samenwerkingsverband het “Advies- en 
Kenniscentrum Waterbodems (AKWA)” gevormd. 

In dit plan wordt beschreven met welke doelen en op welke wijze de samenwerking qua organisatie 
gestalte wordt gegeven. De werkwijze en daarvoor noodzakelijke procedures worden in een apart 
document uitgewerkt. 

Aanleiding 

De waterbodemproblematiek wordt op dit moment nog als een van de grotere vraagstukken binnen 
het waterbeheer gezien. Dit vindt zijn weerslag in de aandacht voor dit onderwerp in een aantal 
beleidsnota’s, waarvan als recente genoemd kunnen worden: het regeringsvoornemen voor de vierde 
Nota waterhuishouding, de Beleidslijn ruimte voor de Rivier, het Saneringsprogramma waterbodems 
rijkswateren en de ontwerp Beleidslijn omgaan met verontreinigd sediment in de grote rivieren/actief 
bodembeheer in het rivierbed. De verdere uitwerking van het in deze nota’s geschetste beleid en de 
realisatie van een groot aantal, mede op dit beleid gebaseerde projecten zal de komende jaren veel 
inzet van de bij Rijkswaterstaat aanwezige deskundigheid vragen. Omdat de problematiek vaak heel 
divers is en een integrale afweging wordt gevraagd, ligt inzet van disciplines van verschillende 
Specialistische Diensten voor de hand. Dit is ook de afgelopen periode al het geval geweest. Uit 
ervaringen tot op dit moment is geconcludeerd dat een verdergaande samenwerking tot efficienter 
werken en effectiever inzetten van de binnen de Rijkswaterstaat beschikbare deskundigheden kan 
leiden. 

Globale uitwerking 

De samenwerking en coördinatie van werkzaamheden tussen de diensten zal betrekking hebben op de 
volle breedte van het aandachtsgebied waterbodems. Het Advies- en Kenniscentrum Waterbodems 
(AKWA) bouwt daarmee voort op de inhoudelijke ervaring die eerder is opgedaan bij een aantal 
specifieke projectbureaus en onderzoeksprogramma’s op het gebied van de waterbodemproblematiek: 
het Projectbureau Depotbouw (PDB), het Projectbureau Hergebruik Baggerspecie (PHB), het 
Programma Ontwikkeling Saneringstechnieken Waterbodems (POSW), het Uitvoeringsbureau 
Sanering Waterbodems (USW), de Werkgroep Referentie Ontwerp Speciedepots (WRO) en de 
onderzoeks- en adviesactiviteiten die binnen de afzonderlijke diensten plaatsvonden. 
Inhoudelijk zal AKWA nadrukkelijk afstemming zoeken met andere programma’s waarin de 
waterbodem een onderdeel vormt, zoals Meetstrategie 2000+ en onderzoeksprogramma’s van de Unie 
van Waterschappen c.q. STOWA. Ook zal er afstemming zijn met het onderzoek gericht op de 
landbodem, dat naar verwachting binnen de Stichting Kennistransfer Bodem (SKB, inoprichting) 
gestalte zal krijgen. 

Positie van het Advies- en Kenniscentrum Waterbodems (AKWA) 

Het Advies- en Kenniscentrum Waterbodems is een samenwerkingsverband van de Specialistische 
Diensten van Rijkswaterstaat, waarbinnen activiteiten van de afzonderlijke diensten op het gebied van 
waterbodems worden afgestemd en gecoördineerd. AKWA vormt daarbij niet een afzonderlijke  
organisatie-eenheid. AKWA moet binnen de huidige, sterk op outputsturing gerichte organisatie van 
de Rijkswaterstaat gezien worden als de centrale ingang waarlangs opdrachtgevers (Hoofdkantoor en 

                                                     
1 De betrokken Specialistische Diensten zijn: 
• De Bouwdienst Rijkswaterstaat (BD), 
• De Dienst Weg- en Waterbouwkunde (DWW), 
• Het Rijksinstituut voor Kust en Zee (RIKZ), 
• Het Rijksinstituut voor Integraal Zoetwaterbeheer en Afvalwaterbehandeling (RIZA) 
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Daarnaast is vanuit de Directie Noordzee de afdeling Baggerwerken bij AKWA betrokken. 



Regionale Directies) adequaat door de binnen het Advies- en Kenniscentrum Waterbodems 
samenwerkende Specialistische Diensten bediend kunnen worden met vragen op het gebied van 
omgaan met (verontreinigde) waterbodems en baggerspecie. 

AKWA heeft primair een rol binnen de Rijkswaterstaat. Daarnaast zal het Advies- en Kenniscentrum 
ook voor ander overheden en organisaties, zowel nationaal als (in mindere mate) internationaal als 
vraagbaak op het gebied van waterbodemkennis en -ervaring fungeren, waarbij in het licht van de 
beoogde rol van de deelnemende diensten ook adviesopdrachten van buiten Rijkswaterstaat kunnen 
worden aangenomen. De adviesopdrachten buiten Rijkswaterstaat zullen tegen marktconforme 
tarieven worden uitgevoerd. 
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2. DOELSTELLING EN OPDRACHT 

 
Doel 
 
Het doel van AKWA is de binnen Rijkswaterstaat aanwezige kennis en ervaring op het terrein van 
waterbodems te integreren, beschikbaar te maken, effectief in te zetten voor beleid en beheer en deze 
kennis en ervaring verder uit te bouwen met het oog op toekomstige vragen. Door de samenwerking 
tussen verschillende deskundigheden van de in AKWA deelnemende Specialistische Diensten kan beter 
worden voldaan aan de toenemende behoefte aan integrale advisering en kan een betere garantie voor 
kwalitatief hoogwaardige producten worden geboden. De inspanningen van AKWA zijn primair ten 
dienste van de Rijkswaterstaat. 

 

Inhoud 

De activiteiten van AKWA richten zich binnen het aandachtsgebied waterbodems op de volle breedte 
van het werkterrein. Bij de activiteiten wordt onderscheid gemaakt tussen: 

• uitvoeren en initiëren van beleidsvoorbereidende onderzoeks- en adviesprojecten 

• uitvoeren van landelijke beleidsuitvoerende onderzoeksprojecten 

• voorbereiding, ontwerp en uitvoering van waterbodemsanerings- en depotbouwprojecten, vooral 
gericht op complexe, innovatieve en/of beleidsgevoelige (voorbeeld)projecten. 

• verzamelen, ontwikkelen, integreren en toegankelijk maken van relevante kennis binnen het 
aandachtsgebied 

De betrokken diensten stemmen al hun activiteiten op waterbodemgebied binnen AKWA op elkaar af 
om zo de samenhang maximaal gestalte te kunnen geven. Juist door de samenwerkingscombinatie van 
deskundigheden vanuit de verschillende diensten wordt (onderzoeks)kennis en (uitvoerings)ervaring 
optimaal geïntegreerd, waardoor inbreng van nieuwe kennis in beleid en beheer en snelle doorwerking 
van beleid naar beheer gewaarborgd worden. 

Inhoudelijk werken vanuit de betrokken diensten in AKWA deskundigen op onder meer de volgende 
kerngebieden samen: 

beoordeling van (verontreinigingen in) waterbodems en baggerspecie, voorbereiding, ontwerp en 
uitvoering van waterbodemsaneringen, omgaan met vrijgekomen (verontreinigde) baggerspecie, 
ontwikkelen van beheersondersteunende instrumenten, voorbereiding, ontwerp en bouw van 
depots, regelgeving en vergunningverlening. 

Omdat een aantal activiteiten binnen Rijkswaterstaat al op andere manier georganiseerd zijn worden 
deze niet aanvullend gecoördineerd vanuit AKWA. Dit betreft in ieder geval: 

ontwikkeling meet- en analyse technieken, meetnetten en integrale gebiedsgerichte projecten; wel 
kan met deze projecten voor het onderdeel waterbodem afstemming worden gezocht. 

 

Opdrachtgevers 

AKWA ziet als belangrijkste opdrachtgevers voor haar projecten: 

• Het Hoofdkantoor van de Rijkswaterstaat voor het beleidsvoorbereidend onderzoek en in directe 
samenhang daarmee de gezamenlijke Regionale Directies van Rijkswaterstaat voor het landelijk 
beleidsuitvoerend onderzoek; voor een aantal onderwerpen kan op het niveau van de 
opdrachtgevers sprake zijn van samenwerken met andere partijen, zoals bijvoorbeeld met de Unie 
van Waterschappen.  

• Het Hoofdkantoor van de Rijkswaterstaat voor beleidsondersteunende adviesactiviteiten. 
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• De Regionale Directies voor (projectgebonden) advies- en uitvoeringsvragen bij voorbereiding en 
realisatie van beheersmaatregelen en -ingrepen. 

Hiernaast zullen in beperkte mate ook andere overheden zoals provincies en waterschappen als 
opdrachtgever kunnen optreden. 

De meerwaarde van de samenwerking binnen AKWA komt naar voren door de integratie van de 
specifieke deskundigheden van de afzonderlijke diensten, waarbij de samenwerking garant staat voor 
de inbreng van de noodzakelijke kennis en kunde. Daarnaast geldt als voordeel dat opdrachtgevers 
met al hun vragen op waterbodemgebied op één adres terecht kunnen. 
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3. ORGANISATIE EN STURING VAN HET ADVIES- EN KENNISCENTRUM 
WATERBODEMS 

Uitgangspunt bij de organisatie van AKWA is dat de inhoudelijke inbedding van de verschillende 
onderdelen in de afzonderlijke Specialistische Diensten zo goed mogelijk gewaarborgd wordt. De 
relaties van het samenwerkingsverband zijn schematisch weergegeven in schema 1: 

 

Advies- en Kenniscentrum Waterbodems

Bestuur AKWA
HK, BD, DNZ,DWW, RIKZ, RIZA

RWS Platform Waterbodems
Hoofdkantoor en RD’s

Externe Begeleidingscommissie AKWA

RWS, VROM, IPO, UvW, VNG
AKWA

WAU en BOA

Advies- en Kenniscentrum Waterbodems
“Stuurgroep” (lijn SD-en en HK/A)

Coordinatoren-
overleg

AKWA-
WAU

AKWA-
BOA

Uitvoering
Onderzoek

W
O
N
S

R
D
‘
S

Platform Waterbodems

C

BA

D

 

Figuur 1 Organisatieschema Advies- en Kenniscentrum Waterbodems. 
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Vanwege het verschil in werkwijze en het soort werkzaamheden worden binnen AKWA twee 
onderdelen onderscheiden: 

• het bureau Uitvoering, waarbinnen vooral de ontwerp en uitvoeringsgerichte vragen vanuit het 
beheer kunnen worden gesteld (AKWA-WAU). Dit onderdeel is met name een 
samenwerkingsverband tussen de Bouwdienst en Directie Noordzee. 

• een onderdeel gericht op beleidsvoorbereiding en onderzoek en de daarmee verband houdende 
advisering bij beheer (AKWA-BOA). In dit onderdeel werken vooral de DWW, het RIZA en het RIKZ 
samen, maar ook de landelijke beleidsuitvoerende onderzoeksinspanning van de Bouwdienst is 
hierbij ondergebracht. 

Binnen AKWA is het coördinatorenoverleg, waarin alle betrokken Specialistische Diensten zitting 
hebben, verantwoordelijk voor alle afspraken. Voor de onderdelen AKWA-WAU en AKWA-BOA is elk 
één coördinator aangewezen als eerste aanspreekpunt voor primaire contacten.  
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3.1 Sturing 

Binnen AKWA kunnen 3 externe sturingsactoren worden onderscheiden. Deze actoren sturen de 
verschillende soorten activiteiten aan die kunnen worden onderscheiden: 

A.  Advisering en ondersteuning bij uitvoering van concrete projecten/activiteiten (in opdracht) van het 
Hoofdkantoor van de Waterstaat of Regionale Directies. 

B.  Uitvoering van onderzoeksprojecten binnen het onderzoeksprogramma waterbodems en 

C.  Coördinatie van activiteiten binnen AKWA, waaronder afstemming met beleidsontwikkelingen en 
beheersplannen en het op peil houden en toegankelijk beschikbaar stellen van de kennis op het 
gebied van waterbodems (kennismanagement). 

Voor punt A worden afspraken gemaakt tussen opdrachtgever(s) (Regionale Directie(s) en/of 
Hoofdkantoor van de Waterstaat) en de binnen AKWA samenwerkende diensten. Deze afspraken 
worden vertaald naar een projectplan, waarin de aansturing van de activiteiten wordt vastgelegd. De 
afspraken worden eventueel vooraf op hoofdlijnen vastgelegd in de management-contracten tussen de 
opdrachtgevers en de in AKWA deelnemende Specialistische Diensten. AKWA vervult vooral een rol bij 
de inhoudelijke coördinatie van specialismen binnen de projecten - met name in de prospect- en offerte 
fase - en bij de afstemming tussen verschillende projecten (kennis- en ervaringsoverdracht). 

Voor punt B vindt aansturing via WONS-werkgroep waterbodems plaats. Het door AKWA voorbereide 
onderzoeksprogramma waterbodems wordt na overleg met het Hoofdkantoor en Regionale Directies 
vastgesteld door WONS en opgenomen in de managementcontracten tussen het Hoofdkantoor en de 
Specialistische Diensten. 

Om aan punt C sturing te kunnen geven is een “Bestuur Advies- en Kenniscentrum Waterbodems ” 
ingesteld met een vertegenwoordiger van het Hoofdkantoor (opdrachtgever) en vertegenwoordigers 
van de betrokken Specialistische Diensten op hoofdafdelingsniveau. Dit bestuur komt bij elkaar ten 
tijde van de contractvoorbereiding tussen de verschillende diensten van Rijkswaterstaat. Daarnaast kan 
1 of 2 maal per jaar een voortgangsbewakende vergadering bijeengeroepen worden. Het bestuur 
bespreekt met het oog op eventuele koerswijzigingen jaarlijks het functioneren van AKWA. Het 
Hoofdkantoor zit het bestuur voor, het secretariaat wordt ingevuld door de coördinator WAU en de 
coördinator BOA.  

3.2 Rijkswaterstaat Platform Waterbodems 

Voor het functioneren van AKWA is het van belang dat er over de aanpak van de waterbodem-
problematiek met enige regelmaat overleg plaatsvindt met de klanten (Hoofdkantoor en Regionale 
Directies). Dit overleg vindt plaats in het Rijkswaterstaat platform waterbodems. Bij de bijeenkomsten 
van het platform waterbodems wordt informatie uitgewisseld over alle relevante lopende en voorziene 
activiteiten op het gebied van waterbodems (beleidsvoorbereiding, onderzoek, saneringen, onderhoud, 
aanleg depots, enz.). Het platform heeft een afstemmende, informerende en signalerende functie. In 
het platform hebben de Regionale Directies, het Hoofdkantoor en de coördinatoren van AKWA zitting. 
Het platform wordt voorgezeten door een Regionale Directie, het secretariaat wordt door AKWA 
ingevuld. 

3.3 Externe Begeleidingscommissie AKWA 

Rijkswaterstaat, de Unie van Waterschappen en andere overheden zijn in overleg om hun 
onderzoeksactiviteiten meer op elkaar af te stemmen. Deze afstemming zal verder gestalte worden 
gegeven in een externe begeleidingscommissie waarin vooralsnog RWS, VROM, IPO, Unie van 
Waterschappen en VNG zitting hebben. Gezien het belang dat Rijkswaterstaat aan deze samenwerking 
hecht is een aparte coördinator voor deze externe begeleidingscommissie aangewezen om een en 
ander verder uit te werken. Deze coördinator is verantwoordelijk voor de beleidsmatige en bestuurlijke 
afstemming met de andere overheden en is secretaris van de externe begeleidingscommissie AKWA. 
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De externe begeleidingscommissie wordt voorgezeten door een vertegenwoordiger van het 
Hoofdkantoor van de Waterstaat. 
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3.4 Coördinatoren-overleg 

Het coördinatoren-overleg, waarin alle bij AKWA betrokken diensten door minstens één coördinator 
vertegenwoordigd zijn, draagt binnen AKWA de eindverantwoordelijkheid voor besluitvorming. 
Besluiten worden unaniem genomen. Problemen worden zonodig voorgelegd aan de leden van het 
bestuur. 

Het coördinatorenoverleg draagt zorg voor een deugdelijke informatie-uitwisseling en afstemming 
tussen de betrokken diensten, zowel op het gebied van onderzoek als advisering. De coördinatoren zijn 
verantwoordelijk voor afstemming met het verantwoordelijke lijnmanagement binnen de eigen dienst. 
De coördinatoren dragen zorg voor de inbreng van de binnen hun dienst aanwezige deskundigheid op 
waterbodemgebied bij het onderzoeksprogramma en bij door AKWA uitgevoerde of begeleide 
projecten. Het coördinatorenoverleg is verantwoording verschuldigd aan het “Bestuur Advies- en 
Kenniscentrum Waterbodems”. 

Van de coördinatoren zijn er enkele die met het oog op de dagelijkse gang van zaken een specifieke 
taak hebben. Dit betreft de coördinator WAU, die het eerste aanspreekpunt voor het onderdeel 
Uitvoering is en de coördinator BOA, het eerste aanspreekpunt voor het onderdeel Beleidsvoorberei-
ding, onderzoek en advisering. Deze twee coördinatoren vervullen bij toerbeurt het voorzitterschap van 
het coördinatorenoverleg. 

Alle coördinatoren vertegenwoordigen AKWA in externe overlegkaders, e.e.a. afhankelijk van hun 
specifieke rol en deskundigheid. 

3.4.1 Coördinator WAU 

De coördinator WAU is het eerste aanspreekpunt voor inzet van en activiteiten getrokken door 
medewerkers van het bureau Uitvoering. De coördinator WAU vervult een trekkersrol in het contact 
met de Regionale Directies over de rol van AKWA bij realisatie- en uitvoeringsprojecten. 
De coördinator WAU vertegenwoordigt AKWA samen met de coördinator BOA in het bestuur Advies- 
en Kenniscentrum Waterbodems. 

3.4.2 Coördinator BOA 

De coördinator BOA is verantwoordelijk voor het integreren van de afzonderlijke onderzoeksthema’s 
tot een samenhangend onderzoeksprogramma en vertegenwoordigt AKWA naar WONS. De 
coördinator BOA vervult een trekkersrol in het contact met het Hoofdkantoor en de Regionale Directies 
over de inzet van AKWA bij beleidsvoorbereiding en bij advisering tijdens de voorbereiding van 
beheersmaatregelen. 
De coördinator BOA vertegenwoordigt AKWA samen met de coördinator WAU in het bestuur Advies- 
en Kenniscentrum Waterbodems. 
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4. WERKWIJZE OP HOOFDLIJNEN 

Bij de activiteiten van AKWA worden onderscheiden: 

• Uitvoering van beleidsvoorbereidend en landelijk beleidsuitvoerend onderzoek 

• Ondersteuning van realisatie- en uitvoering van grote projecten. 

• Beantwoording van diverse adviesvragen, gericht op zowel beleidsvoorbereiding als beheer, die in 
meerdere of mindere mate een ad-hoc karakter hebben 

• Werkzaamheden gericht op kennismanagement  

 

Door het type werkzaamheden dat uitgevoerd moet worden en de termijnen die spelen heeft elk soort 
vraag een eigen aanpak nodig. Centraal bij de aanpak staat de coördinatie van inzet en deskundigheid 
van alle bij AKWA betrokken diensten. Bij het oppakken van vragen heeft AKWA primair een 
integrerende en coördinerende rol. Deze rol is het sterkst merkbaar in het begin- en eindtraject. In de 
eerste fase van een project wordt binnen AKWA bekeken welke deskundigheden ingezet kunnen 
worden en bij welke dienst daarvoor capaciteit beschikbaar is. Zodra de afzonderlijke projecten zijn 
gedefinieerd en bekend is (toegezegd is) welke personen inzet gaan leveren, worden met de 
projectleider als projectverantwoordelijke de werkzaamheden projectmatig volgens de opgestelde 
planning uitgevoerd.  
Aan het eind van een project speelt AKWA nogmaals een heel herkenbare rol. Op dat moment wordt 
de opgedane kennis en ervaring geëvalueerd en vastgelegd om op die wijze ook voor nieuwe projecten 
toegankelijk te zijn. 
 

4.1 Beleidsvoorbereidende en landelijke beleidsuitvoerende onderzoeksvragen 

Het onderzoek dat, gericht op beleidsvoorbereiding en landelijke beleidsuitvoering, door de 
opdrachtgevers binnen Rijkswaterstaat (Hoofdkantoor en Regionale Directies) aan binnen AKWA 
samenwerkende Specialistische Diensten wordt opgedragen, wordt ondergebracht in één 
samenhangend meerjarig onderzoeksprogramma. Het opstellen van dit programma vindt plaats onder 
verantwoordelijkheid van de coördinator BOA. Dit onderzoeksprogramma wordt, voorafgaand aan het 
opstellen van de managementcontracten tussen de verschillende onderdelen van RWS, afgestemd met 
het Hoofdkantoor en de Regionale Directies (WONS en BOP). In het onderzoeksprogramma wordt ook 
de samenhang beschreven met onderzoeksactiviteiten die projectgebonden plaatsvinden ter 
ondersteuning van (grootschalige) beheersingrepen. 

De planning binnen het onderzoeksprogramma wordt voor wat betreft de financiële en personele 
consequenties vertaald naar de raamcontracten van de afzonderlijke Specialistische Diensten met het 
Hoofdkantoor. De inhoudelijke vaststelling van het onderzoeksprogramma vindt echter 
gemeenschappelijk plaats. 

4.2 Ondersteuning van realisatie- en uitvoering 

Dit betreft activiteiten t.b.v. Regionale Directies (of andere waterbodembeheerders) die gericht zijn op 
het voorbereiden, ontwerpen en uitvoeren dan wel het begeleiden van de uitvoering van 
beheersmaatregelen en andere ingrepen. De inzet van AKWA bij deze activiteiten kan uiteenlopen van 
adviseren over of begeleiden van (delen van) de uitvoering, uitvoering van onderdelen tot het volledig 
overnemen van de uitvoering van het project, eventueel inclusief directievoering.  
 
Een beheerder die AKWA in wil zetten kan (naast directe contacten met medewerkers) de vraag 
aanmelden bij één van de twee centrale adressen (zie organisatie). Voor de meer op uitvoering 
gerichte vragen kan de beheerder zich het beste wenden tot AKWA-WAU en voor voorbereidende en 

 
Samenwerkingsplan Advies- en Kenniscentrum Waterbodems (AKWA) 
pagina 14 



planvormings vragen tot AKWA-BOA. Over alle binnenkomende vragen wordt tussen beide 
onderdelen van AKWA intensief overleg gepleegd. 
Als de vraag voldoende duidelijk is wordt de vraag vertaald in een prospect en na bespreking door de 
coördinatoren bereidt de beoogde projectleider een offerte voor, waarbij de inzet van alle 
noodzakelijke deskundigheden wordt meegenomen. Als op basis van de offerte opdrachtgever en 
opdrachtnemer tot overeenstemming komen wordt e.e.a. contractueel vastgelegd. De dienst waarbij 
de projectleider werkzaam is krijgt de formele opdrachtnemersrol. 

Voor grote uitvoeringsprojecten worden, op basis van meerjarenplanningen, zoals die binnen RWS in 
het Beheersplan nat (BPN) zijn opgenomen, vroegtijdig contacten met opdrachtgevers gelegd. In 
principe wordt jaarlijks de ruwe planning voor de komende jaren tussen AKWA en de beheerders 
doorgenomen, zodat AKWA kan anticiperen en de inzet van specifieke deskundigheden zo goed 
mogelijk kan plannen. Deze contacten beogen vooral het signaleren van kennisleemtes. 

4.3 Diverse kleine (ad-hoc)adviesvragen, gericht op zowel beleidsvoorbereiding als 
beheer 

Bij het Hoofdkantoor is sprake van een min of meer continue behoefte aan technisch-
wetenschappelijke ondersteuning bij beleidsvoorbereiding en -vorming. Over de omvang van de inzet 
van AKWA voor deze ondersteuning zullen jaarlijks afspraken worden gemaakt. Deze afspraken zullen 
vooral betrekking hebben op capaciteit en minder op concrete producten, omdat dat vooraf heel 
moeilijk in te plannen is. De reservering van deze capaciteit wordt meegenomen in de contract-
afspraken tussen het Hoofdkantoor en de afzonderlijke Specialistische Diensten. De capaciteit wordt 
wel zichtbaar gemaakt binnen AKWA. Omvangrijkere activiteiten, die veelal een projectmatig karakter 
hebben met duidelijke producten, zullen op dezelfde manier als uitvoeringsprojecten door AKWA 
worden voorbereid. 

Voor de Regionale Directies geldt dat naast de grote projecten, die als zodanig in BPN zijn opgenomen, 
ook bij min of meer routinematige beheerswerkzaamheden en bij bijvoorbeeld planvorming op het 
gebied van waterbodems inzet van de in AKWA participerende diensten gevraagd zal worden. Zodra er 
sprake is van concrete producten ligt het voor de hand de al eerder geschetste werkwijze voor 
uitvoeringsprojecten te hanteren. Voor ondersteuning en advisering bij beheerswerkzaamheden kan er 
behoefte zijn aan advies-inzet zonder dat daar concrete eindproducten aan gekoppeld kunnen worden. 
Hier kunnen, evenals dat bij het Hoofdkantoor het geval zal zijn, afspraken over beschikbare capaciteit 
worden gemaakt. Ook deze inzet wordt binnen de planning van AKWA zichtbaar gemaakt. 

4.4 Kennismanagement 

Kennismanagement is een afzonderlijke activiteit in het kader van AKWA. Het betreft hier het 
toegankelijk en toepasbaar maken van kennis die vanuit onderzoek wordt gegenereerd. Ook wordt 
binnen het kennismanagement ervaring en kennis die bij (uitvoerings)projecten ontstaat toegankelijk 
gemaakt voor andere projecten. Voor het uitdragen van kennis en ervaring wordt jaarlijks de 
samenhang tussen het onderzoeksprogramma, beleidsontwikkelingen en uitvoeringsprogrammering 
beschreven. Met het oog op het verzamelen (en uitdragen) van kennis worden ook contacten gelegd 
en onderhouden met binnen- en buitenlandse instituten en organisaties op het werkterrein van AKWA. 
Binnen Nederland betreft dit naast de grote technologische instituten (GTI’s) en universiteiten en 
hogescholen in ieder geval ook organisaties op het gebied van (droge) bodemverontreiniging, zoals het 
Programma Geïntegreerd Bodemonderzoek (PGBO) en de Stichting Kennisontwikkeling en 
kennistransfer Bodem (SKB, in oprichting). Het kennismanagement wordt uitgevoerd in opdracht van 
het Hoofdkantoor en wordt meegenomen in het contract van de diensten binnen AKWA.
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BIJLAGE PERSONELE INVULLING PER 25-5-1998 

Coördinatoren: Bouwdienst:    ir. H.P. Laboyrie 
  DNZ:     ing. W.D. Rokosch 
  DWW:     ir. M.A. Elsman 
  RIKZ:     ir. K.C. van den Ende 
  RIZA:     drs. T. Bakker en dr. ir. K.P. Groen 
 
  specifieke taken: 
  BOA:     drs. T. Bakker (RIZA) 
  WAU:     ir. H.P.Laboyrie (BD) 
  externe begeleidingscommissie AKWA: dr. ir. K.P. Groen (RIZA) 
 
Bestuur:  Hoofdkantoor:    ir. M. A. Hofstra 
  BD:     prof. dr. ir. E. Schultz 
  DNZ:     ir. J.M. Versteegen 
  DWW:     ir. J.A.W. de Wit 
  RIKZ:     ir. L. Bijlsma 
  RIZA:     prof. dr. ir. J. Leentvaar 
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