
We spreken het tweetal in de Utrechtse 
vestiging van Rijkswaterstaat met een 
geweldig uitzicht over het Amster-
dam-Rijnkanaal. Regelmatig blikken Aline 
Arends en Henkjan van Meer even naar 
buiten. Bijvoorbeeld als Aline Arends 
terugdenkt aan maart 2016, toen zij als 
opdracht kreeg om de Marktvisie binnen 
de organisatie te verankeren. Waar begin 
je dan? “Ik ben begonnen om mij door 
gesprekken met de initiatiefnemers de 
Marktvisiegedachte eigen te maken. Ver-
volgens heb ik een team samengesteld 
en zijn we in de organisatie gaan luiste-
ren. Waar zitten goede initiatieven en 
waar kunnen we op aanhaken? We zijn 
gaan nadenken over hoe we de gewenste 
verandering tot stand kunnen brengen. 
Terugkijkend op de afgelopen anderhalf 
jaar zie ik dat destijds juist het gezamenlijk 

maken van die visie ontzettend belangrijk 
is geweest. De Marktvisie is samen met 
brancheorganisaties, opdrachtnemers 
en andere grote opdrachtgevers in de 
publieke sector opgesteld en dat maakt 
het werken met de Marktvisie een geza-
menlijke uitdaging en verantwoordelijk-
heid. Er is ook bij de markt de wil om te 
veranderen. Het is niet eenvoudig, maar 
omdat deze basis er is, helpt dat wel.” Met 
de leading principles en de Marktvisie op 
tafel, worden er volgens haar nu al hele 
andere gesprekken gevoerd dan voor-
heen.

Sentiment
In de maanden die volgden heeft zij heel 
veel interne bekendheid aan de Markt-
visie gegeven. “In het begin was toch het 
sentiment, ‘allemaal leuk maar we wer-
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Toekomstig leven  
in de Delta

“Iedereen wil een veilig Nederland voor de 
komende generaties achterlaten,” aldus de 
Dutch Coastline Challenge.

> Lees verder op pagina 3

ken toch al samen met de markt?’ Of ‘het 
is een beetje oude wijn in nieuwe zakken.’ 
Vervolgens zijn we in projecten aan de 
slag gegaan en ben ik ook met marktpar-
tijen in gesprek gegaan. We hebben pilots 
benoemd waarin we conform de Marktvi-
sie werken. Pilots waarin we aanwijsbaar 
anders werken dan een aantal jaren gele-
den, ook om ervan te leren. Het bepalen 
van de pilots doen we altijd samen met 
de samenwerkingspartners. Wat je nu 
ziet is dat er een tweede groep opstaat 
die zegt: ‘dat is leuk wat daar gebeurt. Wil-
len jullie ons helpen?’ Daarmee zijn we in 
een nieuwe fase van verandering geko-
men. Als ik nu naar de toekomst kijk, lig-
gen er twee vertalingen van de visie. En 
dus ligt het ook voor de hand om dan in 
de uitwerking zoveel mogelijk samen met 
marktpartijen en andere opdrachtgevers 
op te trekken.”

Signalen
Henkjan van Meer knikt. “Wij zijn in 2014 
als Unie van Waterschappen samen met 
het Platform Waterschapswerken een 
traject begonnen om de waterschappen 
beter te laten samenwerken met de markt 
en het opdrachtgeverschap te professio-

naliseren. Dit naar aanleiding van het sig-
naal uit de markt, dat de waterschappen 
in de voorbereiding en uitvoering van 
projecten meer één moesten worden. De 
projecten lijken op elkaar en opdracht-
nemers hadden last van 21 verschillende 
manieren om hetzelfde te doen. Daar zijn 
we mee aan de gang gegaan. Hoe nemen 
we organisaties mee, hoe maken we onze 
medewerkers enthousiast en hoe leggen 
we aan het bestuur uit welke consequen-
ties dit heeft en vooral ook: waarom moe-
ten we die verandering willen?

Maatschappelijke ontwikkelingen zoals 
klimaatverandering, technologische ont-
wikkelingen en burgerparticipatie maken 
dat een andere manier van samenwerken 
en een andere relatie tussen opdracht-
gevers en opdrachtnemers noodzakelijk 
is. Ook opgaven in het waterbeheer – het 
waarborgen van waterveiligheid, voor-
komen van wateroverlast en verduurza-
men van het zuiveringsproces – vragen 
hierom. In 2016 zijn we als vervolg op het 
eerste visiedocument uit 2014 aan de slag 
gegaan om met een praktische volgende 
stap te komen. Dit keer in nauwe samen-
werking met brancheverenigingen en 
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“We brengen een beweging op gang”

Zowel Rijkswaterstaat als de Waterschappen hebben een eigen doorver-
taling gemaakt van de Marktvisie. “Met andere woorden zeggen we daarin 
dezelfde dingen”, erkent Henkjan van Meer, beleidsadviseur van de Unie 
van Waterschappen. Hoewel ze hun doorvertalingen niet in elkaar gaan 
schuiven, benadrukt Aline Arends, manager implementatie Marktvisie bij 
Rijkswaterstaat, dat in de uitwerking gezamenlijk wordt opgetrokken. “Ook 
dát is een Marktvisiegedachte.” Een interview met twee enthousiaste am-
bassadeurs van de Marktvisie.

Aline Arends RWS en Henkjan van Meer Unie van Waterschappen

Nieuwe contractvormen, 
beter resultaat
Kribverlaging Pannerdensch Kanaal biedt vele 
mogelijkheden om de Marktvisie in de praktijk 
te brengen.

> Lees verder op pagina 4

Alles uit de kast 
voor HWBP
Vroegtijdige verbindingen met wetenschap 
en kennispartijen in multidisciplinaire 
organisatie.

> Lees verder op pagina 6

“Werken met de marktvisie” 

Een drietal concrete voorbeelden 
rechtstreeks uit de praktijk. ‘Het 
eindresultaat staat centraal.’

> Lees verder op pagina 8

Aline Arends en Henkjan van Meer



2 DE WATERBOUWER - Hét blad voor de waterbouwers van Nederland EDITIE 2 /  oktober 2017

bedrijven die werken in de waterbouw en 
watertechnologie, zoals aannemers, leve-
ranciers en ingenieursbureaus.” 

In het nieuwe visiedocument ‘De water-
schapsmarkt van de toekomst – Bouw-
stenen voor vernieuwing”, zijn drie bouw-
stenen benoemd die moeten bijdragen 
aan vernieuwing in de waterschapsmarkt. 
Henkjan somt op: “Maximale maatschap-
pelijke waarde, de mens centraal en een 
gezonde bouwkolom. Doordat opdracht-
gevers en opdrachtnemers het vervolg 
samen hebben opgesteld, zijn ze het una-
niem eens over de urgentie en noodzaak 
voor een betere samenwerking. Daarom 
ligt de nadruk van het nieuwe visiedocu-
ment ook op implementatie van de bouw-
stenen in projecten en programma’s. Het 
is gericht op het ‘doen’, met het gezamen-
lijke doel om als sector bij te dragen aan 
droge voeten, schoon water en voldoende 
water in Nederland. Dat laatste lijkt nu 
heel erg op de Marktvisie waardoor het 
verstandig is om in de uitvoering, zoals 
Aline al zegt, meer samen op te trekken.”

Urgentie
Volgens Van Meer ligt het eigenaarschap 
van de Marktvisie heel sterk bij de werk-
vloer en de waterschappen zelf. “Zij voe-
len de urgentie om daarmee aan de slag 
te gaan. Ze vinden elkaar ook omdat ze 
tegen dezelfde zaken aanlopen. Samen 
kom je verder. Ik heb ook geen één water-
schap horen zeggen, ‘dat moeten we niet 
doen’. 

‘Tegelijkertijd is het nog wel eens zen-
delingenwerk en is het traject dat Aline 
doorloopt vergelijkbaar met waar ik 
mee bezig ben. Iedereen op de werk-
vloer moet weten dat er iets anders van 
hen wordt verwacht en ervaring mogen 
opdoen met het nieuwe gedrag dat moet 
leiden tot een andere samenwerkingscul-
tuur. En natuurlijk erkennen wij ook dat 
er al veel zaken goed gaan. Voor de lance-
ring van ‘onze’ Marktvisie deden we een 
rondje langs de waterschappen met de 
vraag of ze al projecten hadden waar er 
volgens de principes van de Marktvisie 

wordt gewerkt? Men zei deze wel te heb-
ben, maar dat het tegelijkertijd nog geen 
normale business is. Er zijn ook projec-
ten waar het gruwelijk mis gaat en par-
tijen in juridische procedures verzeild 
zijn geraakt. De projecten waar volgens 
de ‘Leading principles’ van de Marktvisie 
wordt gewerkt zijn nog sporadisch, maar 
die kant moeten we wel op. En dat heeft 
een lange adem nodig.”

Sneeuwbaleffect
Aline Arends: “Wat je wilt is een beweging 
in gang zetten die op een zeker moment 
als een sneeuwbal een lawine laat ont-
staan die niet meer te stoppen is. Waar 
we tegenaan lopen is dat de Marktvisie 
een wenkend perspectief is: zó willen we 
met elkaar samenwerken. Maar zover zijn 
we nog niet. In sommige projecten wer-
ken we wel al volgens dat plaatje maar op 
andere projecten nog helemaal niet.” 

Volgens het tweetal speelt de grootte 
van de sector ook een rol. “Je moet al die 
mensen wel zien te bereiken. Mijn strate-
gie is werken vanuit projecten om zo die 
olievlek steeds groter te maken. Dat bete-
kent goede voorbeelden zichtbaar maken. 
Door bijvoorbeeld mensen die aan het 
project werken te laten vertellen wat goed 
ging, waar ze tegen aan zijn gelopen en 
waarom en welke dilemma’s ze hebben 
ervaren.” Tegelijkertijd geeft Aline toe dat 
het op lang niet alle plekken goed gaat. 
“Er zit hier en daar ook nog wel wat scep-
sis. En als een project toch niet goed gaat 
is het risico dat mensen zeggen: ‘zie je wel 
het lukt niet’ of ‘zie je wel, de markt wil het 
óók niet’. Het is een gedrags- en cultuur-
verandering die tijd nodig heeft. Niemand 
kan zijn gedrag in één keer wijzigen.”

Voorstellen tot wijzigingen
Het heeft volgens haar ook alles te maken 
met het feit, dat nog veel zaken als van-
zelfsprekend worden aangenomen. Een 
treffend voorbeeld op dat vlak noemt 
Aline de voorstellen tot wijzigingen, de 
bekende VTW’s. “Mensen hebben een 
proces ingeregeld om daarmee om te 
gaan. Niemand staat erbij stil dat het toch 
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bizar is, dat je op een project honderden 
wijzigingen hebt. Je bent bezig met een 
voorbereidingstraject dat soms maan-
den duurt. De handtekeningen zijn nog 
niet droog of de eerste contractwijzigin-
gen komen al binnen. En de wijzigingen 
komen lang niet altijd alleen van de markt. 
De helft is vaak van ons, omdat we uit-
eindelijk toch niet goed over de opdracht 
hebben nagedacht. Zonde van de tijd. Het 
zijn dingen die langzaam in ons proces zijn 
ingeslopen, en die we allemaal normaal 
vinden.” 

In dat kader noemt Henkjan van Meer de 
angst bij partijen om de ruimte te benut-
ten die er binnen de wetgeving is. “Bij-
voorbeeld dat in de fase voorafgaand 

maar ook tijdens de aanbesteding par-
tijen best wel met elkaar contact mogen 
opnemen.” Henkjan geeft met beide han-
den de ruimte aan. “Beleidsmatig doen 
we dit al”, zegt hij terwijl hij zijn handen 
naar binnen beweegt, “omdat we zeker 
willen weten dat we de wet niet over-
treden. En daarnaast is er ook nog een 
soort natuurlijk gedrag om te zeggen 
‘als dit mijn ruimte is dan doe ik wel dit’.” 
Waarna hij zijn handen nog verder naar 
binnen schuift. “Je hoort vaak dat er meer 
ruimte moet komen in de aanbestedings-
wet, maar dat is onzin, die zit er name-
lijk al. Alleen durft niemand die ruimte te 
nemen. Heel veel zaken willen we als sec-
tor instrumenteel oplossen maar het zit 
toch vaak in gedrag.”

HWBP
Het Hoogwaterbeschermingsprogramma 
(HWBP) is voor zowel Rijkswaterstaat als 
de Unie van Waterschappen de plek waar 
mooie dingen gebeuren en waar alle par-

tijen bij elkaar komen. Henkjan van Meer: 
“De evaluatie uit 2016 laat zien dat de pro-
jecten in het kader van het HWBP een 
katalysator zijn voor het veranderingspro-
ces binnen de waterschappen. Deze pro-
jecten gaan vaak om veel geld, er is veel 
bestuurlijke aandacht en we moeten daar 
op een andere manier met elkaar werken 
dan we gewend zijn anders halen we de 
programmadoelstellingen niet. Nu al zie 
je dat een waterschap als bijvoorbeeld 
Rivierenland, maar ook andere water-
schappen met veel HWBP-projecten, ont-
dekken dat een andere manier van wer-
ken loont en nu ook reguliere projecten 
op een andere wijze gaan oppakken. En 
dat anderen daar ook de voordelen van 
zien. Het gaat inderdaad om die olievlek-

werking en het delen van goede voorbeel-
den.”

Boos
Ze zijn het er allebei over eens dat er best 
de nodige stappen worden gemaakt. “De 
Marktvisie is zowel bij ons als organisa-
tie als in de markt een onderwerp van 
gesprek”, zegt Arends. “Ik hoor ook nog 
wel eens het geluid ‘Rijkswaterstaat wil de 
laagste prijs’. Dan word ik boos want dat 
willen we echt niet. We willen een kwa-
litatief goed project tegen een faire prijs. 
Met de waterbouwers zijn we in gesprek 
hoe we die kwaliteit in de aanbesteding 
nou het beste mee kunnen laten wegen. 
We hebben daar methodes als best value 
voor of vroegtijdige marktbenadering. Ik 
zie op veel terreinen vooruitgang. Bij mij is 
het glas altijd halfvol.” Ze kijkt naar buiten 
vervolgens naar Henkjan en zegt dan: “We 
brengen een beweging op gang.”

“Ik hoor ook nog wel eens het geluid 
‘Rijkswaterstaat wil de laagste prijs’. Dan word 

ik boos want dat willen we echt niet. We 
willen een kwalitatief goed project tegen een 

faire prijs”
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Geheel toepasselijk speelt het interview 
zich af op het strand van Scheveningen. 
Het is vrij vroeg met hier en daar een spat 
regen, dus het zicht op de branding van de 
Noordzee wordt slechts af en toe onder-
broken door een paar wandelaars. Aan 
het woord is Annemieke Sietses, inkoop-
adviseur bij Rijkswaterstaat. Zij wordt ver-
gezeld door Arjan Keuzenkamp. Hij houdt 
zich bij Van Oord bezig met business deve-
lopment. “Vanuit juridisch oogpunt was 
het heel makkelijk om het voorstel simpel-
weg niet te accepteren. Maar op basis van 
de Marktvisie zijn we vragen gaan stellen. 
Waarom doen jullie dit?” vervolgt Sietses. 
Keuzenkamp geeft meteen maar even 
antwoord: “Wij zien de opgave die er voor 
de toekomst ligt om een gezonde, veilige 
Nederlandse kustlijn te waarborgen. Er 
kunnen zoveel dingen beter, anders en 
slimmer. Daar bleek Rijkswaterstaat het 
mee eens. Omdat het niet over ons voor-
stel ging, maar over onze gezamenlijke 
opgave erachter gaat, zaten wij al snel op 
één lijn.” Sietses en Keuzenkamp kennen 
elkaar door de vele gesprekken inmiddels 
goed. Keuzenkamp: “Het is zoeken, maar 
ook eigenlijk erg leuk om elkaar op deze 
manier te leren kennen.”

Toekomst
Terug naar de opgave: de Nederlandse 
kustlijn. “Ja, dat is natuurlijk veel te groot 
voor één partij. Dat de zeewaterspiegel-
stijging toch een urgenter probleem is 

dan velen denken, bleek wel uit de eerste 
bijeenkomst van de Dutch Coastline Chal-
lenge. Het KNMI presenteerde er de laat-
ste cijfers en gaf een blik in de toekomst 
die vele aanwezigen met beide benen op 
de grond zette”, blikt Sietses terug. Keu-
zenkamp: “In de zaal zaten uiteenlopende 
partijen, van adviesbureaus en kennisin-
stituten tot de geijkte aannemers. Na de 
eerste bijeenkomst zei een kwart van de 
aanwezigen: ik weet niet precies wat dit 
traject is of gaat worden, maar ik wil mij 
ook actief inzetten om dat samen te gaan 
vormgeven.” “We waren positief verrast 
over dit enthousiasme”, vult Sietses aan. 
“Het is lastig uitleggen, dit is geen pro-
ject met mijlpalen. Meer een vorm van 
co-creatie. Maar door vanuit de geza-
menlijke opgave te kijken, sta je ineens 
aan dezelfde kant. Iedereen wil een veilig 
Nederland voor komende generaties ach-
terlaten.”

Doen
Partijen die hun belangen opzij schui-
ven en samen ten strijde trekken tegen 
het oprukkende water. Is dat niet wat te 
rooskleurig gesteld? Keuzenkamp lacht 
en zegt: “Natuurlijk, bij iedereen merk je 
historie. Wantrouwen. Maar je merkt ook 
dat men eraan toe is om dat achter zich 
te laten. Dat is moeilijk en daarom zijn we 
ook al zo tevreden met het feit dat zoveel 
partijen met elkaar in gesprek zijn. We zijn 
ons erg bewust van de winst die daar al 

uit gehaald wordt.” “De signalen om het 
anders te doen, duurzamer, innovatie-
ver, zijn hand over hand toegenomen,” 
zegt Sietses. “We zijn ook zover dat we 
zien dat je een opgave als dit niet alleen 
als opdrachtgever of opdrachtnemer kan 
oppakken. Maar ook ik krijg terug dat RWS 
soms twee gezichten laat zien, de een wil 
wel, de ander niet of vult het anders in.” Ze 
kijkt even naar Keuzenkamp en vervolgt: 
“Maar dat benoemen wij ook in gesprek-
ken, op het moment dat iets oncomforta-
bel voelt. Dat we willen begrijpen waarom 
iets gezegd of geschreven wordt, zodat we 
elkaars belangen snappen.” 

Sensoren en windmolens
In juni was de tweede bijeenkomst van de 
Dutch Coastline Challenge. Op basis van 
een aantal vooraf opgehaalde thema’s pit-
chten diverse partijen hun ideeën. De een 
zeer vooruitstrevend, de ander abstract 
en een derde heel praktisch. “Maar dat 
was ook de bedoeling”, benadrukt Siet-
ses. “Of je nu verdedigend 
denkt ‘hoe gaan we reage-
ren op de onvermijdelijke 
zeespiegelstijging’ of preven-
tief door het aanpakken van 
CO2-uitstoot. Zo is er gespro-
ken over een sectorbrede alli-
antie om kennis te verbinden, 
over een nieuw ecosysteem 
om CO2 op te slaan en wind-
molens om zand te winnen. 
Geweldig om de links over en 
weer te zien die direct ont-
stonden. Deze mensen zijn 
bij elkaar gaan zitten en wer-
ken hun ideeën verder uit. De 
volgende bijeenkomst moet 
gaan over waar zij tegenaan 

lopen, wat ze nodig hebben om daad-
werkelijk verder te komen met hun inno-
vatie als het gaat om tijd, geld, capaciteit, 
oefenruimte en wie weet wat nog meer.”

Stapjes
Concrete resultaten zijn er nog niet, maar 
zoals Sietses het verwoordt: “het feit dat 
we onderweg zijn en dat we nog steeds 
in gesprek zijn is al mooi. Het is een aty-
pisch traject, spannend maar ook erg leuk 
om te doen. En het momentum is er, op 
diverse plekken en niveaus zitten mensen 
die gemotiveerd zijn iets met de Marktvi-
sie te doen.” Keuzenkamp besluit: “Als we 
het daadwerkelijk gaan doen, als er con-
tracten gesloten moeten gaan worden, 
dan wordt het spannend. Maar je hebt 
van dit soort aanjaagmomentjes nodig, 
het kost tijd en energie en toch zeggen 
mensen: ja, dit vind ik leuk, hier wil ik aan 
meedoen. En als in de volgende aanbe-
steding een beetje meer duurzaamheid 
terugkomt, is dat alweer een succes.”

“Als je je kaarten voor je 
borst houdt, kom je er nooit”

Breed spectrum aan partijen denkt na over de toekomst van de delta

Ruim anderhalf jaar geleden togen twee waterbouwers richting Rijkswater-
staat met een voorstel over het anders aanpakken van kustlijnzorg. Daar-
mee openden zij een bijzonder gesprek. “Een gesprek, waarin de opdracht-
gever-opdrachtnemerrelatie ondergeschikt is aan de opgave waar we met 
de hele sector voor staan: hoe zorgen we voor onze kust?” Uiteindelijk resul-
teerde hun initiatief in de Dutch Coastline Challenge.

Arjan Keuzenkamp en Annemieke Sietses

“Iedereen wil een veilig 
Nederland voor komende 

generaties achterlaten”
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De sfeer van vakantie hangt nog volop in 
de lucht. Daar draagt vooral ook de loca-
tie die Huub Hector heeft gekozen voor 
een belangrijk deel aan bij. Het zonover-
goten terras wordt vanmiddag vooral 
door dagjesmensen bezocht die op de 
fiets het lommerrijke gebied doortrekken. 
Het onderwerp van het gesprek ligt pal 
voor het terras: het Pannerdensch Kanaal. 
Het is het werkgebied van Huub Hec-
tor en Frank Melten. In het Pannerden-
sch Kanaal moet een aantal kribben en 
gestrekte oevers worden verlaagd. Hier-
door vindt het water gemakkelijker zijn 
weg terwijl de vaargeul behouden blijft. 
Door deze maatregel daalt de waterstand 
bij zeer hoogwater met zo’n vijf centime-
ter op de Boven-Rijn.

Het project heeft inmiddels de status van 
officiële pilot van de Marktvisie. “In een 
periodiek overleg”, vertelt Frank Melten, 
“kwam van de Vereniging van Waterbou-
wers de vraag om een project waarmee 
met de Marktvisie kan worden geëxpe-
rimenteerd. Ik heb toen gezegd dat ik bij 
een nat project betrokken ben, dat zich 
bevind in de vroege planfase en geschikt 
is voor het MKB. Maar tegelijkertijd is het 
ook wel een project waar wij ons afvroe-
gen of het niet anders en beter zou kun-
nen.” Huub Hector: “Er zit voldoende uit-
daging. Verderop ligt de Pannerdensche 
Kop, de kraan van het hele waterhuis-
houdkundige systeem van heel Neder-
land. De verdeling van het water naar het 
Pannerdensch Kanaal en de Waal is heel 

complex binnen het project. Ook al 
in combinatie met scheepvaart en 
hoogwaterveiligheid. Die drie zaken 
zijn binnen het project dominant. Met 
daarnaast vanuit de regio de wens 
om onder andere een weg te ver-
hogen en een bedrijfsterrein uit te 
breiden. Deze wensen hebben een 
wateropstuwend effect die moge-
lijk met krib verlagingen kunnen wor-
den opgevang e n. Eind oktober moet 
overigens duidelijk worden of die koppe-
ling tussen het project en de regiowen-
sen wordt doorgezet. Maar al die zaken 
komen nu bij elkaar.”

Studie
In het afgelopen half jaar is er een stu-
die gedaan naar de beste variant voor de 
projectopgave. Op basis hiervan wordt 
een advies aan de minister opgesteld die 
daar een besluit over moet nemen en het 
voorkeursalternatief moet vaststellen. 
“Dan gaan we een volgende fase in door 
het plan voor te bereiden en vervolgens te 
realiseren”, legt Hector uit.

Frank Melten: “Binnen RWS hebben we 
het met elkaar gehad over de speciale 
kenmerken van het project maar ook wat 
er beter zou kunnen en welke kansen er 
liggen. Zo kunnen we bijvoorbeeld meer 
aan duurzaamheid doen, de uitvoerende 
markt al bij de ontwerpfase betrekken en 
de mogelijkheden van vrijkomende mate-
rialen gedurende de looptijd van het con-
tract beter benutten. We kunnen het alle-
maal zelf verzinnen, maar we moeten dit 
dus juist samen met de markt formule-
ren.”

Om dat laatste handen en voeten te geven 
zijn er inmiddels een tweetal marktcon-
sultaties op touw gezet. Bij elkaar schoven 
daar zo’n 16 partijen bij aan. “Een schake-
ring van partijen, zowel MKB als grotere 
partijen en branchebreed”, benadrukt 
Melten.

Aanvliegen
De eerste bijeenkomst stond vooral in 
het teken van informatie-uitwisseling. 
Daarin gaven Huub Hector en Frank Mel-
ten vooral aan hoe zij het project willen 
aanvliegen. “Maar wij wilden natuurlijk 
ook horen hoe de markt er over dacht”, 
aldus Hector. Cor Paans was er ook bij. “Ik 
vind het een goed initiatief”, zegt de direc-
teur van Paans Van Oord op de vraag hoe 
hij naar het proces kijkt. “Het is goed dat 
de opdrachtgever in een zo vroeg moge-
lijk stadium contact zoekt met de uit-
voerende partijen om optimalisaties te 
bereiken. Er zijn al drie fases kribverlagin-
gen geweest en je komt in ieder project 
specifieke problemen tegen. Elk project 
wil je toch weer wat beter doen om pro-

Pannerdensch Kanaal is pilot van de Marktvisie

“Er is voldoende 
uitdaging”

Frank Melten, bij Rijkswaterstaat (RWS) contractmanager Kribverlaging Pan-
nerdensch Kanaal, Huub Hector, projectmanager en Cor Paans, directeur 
van Paans Van Oord zien in de kribverlaging Pannerdensch Kanaal duizend 
en één mogelijkheden om hier de Marktvisie in de praktijk te brengen. “Wel-
licht staan we hier wel aan de vooravond van een nieuwe contractvorm.” 
Een boeiend gesprek over onder andere de noodzaak van transparantie en 
de wens om een andere aanpak.

“Waar het om gaat is dat 
je in gezamenlijkheid tot 

een betere contractvorm 
kan komen waarbij je de 

kansen en risico’s van het 
project veel beter kunt 

waarborgen”

Cor Paans en Huub Hector
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blemen te voorkomen. En dat kan je naar 
mijn mening toch alleen samen doen. Dus 
in mijn ogen is het uitgangspunt nu, hoe 
kan je samen de samenwerking dusdanig 
organiseren en insteken, dat we het pro-
ject met zo weinig mogelijk problemen 
en vooral de neuzen dezelfde richting op, 
realiseren?”

Dat Paans nu aan tafel zit maar nog geen 
contract heeft maakt hem niets uit. “Waar 
het om gaat is dat je in gezamenlijkheid 
tot een betere contractvorm kan komen 
waarbij je de kansen en risico’s van het 
project veel beter kunt waarborgen. 
Ongeacht welke partij het straks wint, 
want we staan toch gelijk aan de streep. 
Maar je kunt aan de streep staan met een 
goed contract of een moeilijk contract. En 
bij het laatste denk ik aan een contract dat 
flink knelt of zelfs als design & construct 
al dusdanig veel voorschrijft en vastlegt, 
waardoor er nog nauwelijks ruimte is 
om als uitvoerende partij verbeteringen 
aan te brengen. Ik verwacht nu een veel 
betere aanpak. Voor alle partijen.”

Hoofdlijnen
Frank Melten en Huub Hector knikken 
bevestigend. Over de wijze van aanbeste-
den heeft het tweetal op hoofdlijnen wel 
wat ideeën. “In de planfase zal het een 
combinatie worden van een ingenieurs-
bureau en een aannemer”, zegt Frank 
Melten. “De filosofie is dat de marktpar-
tij die uiteindelijk ook de uitvoering gaat 
doen ook het areaal gaat inmeten en mee 
ontwerpt. Dus als hij gaat bouwen kan die 
partij niet zeggen ‘het areaal klopt niet of 
het ontwerp is niet uitvoerbaar’.”

Hector en Melten denken bij de aanbeste-
ding aan een gesplitste prijsvorming. “Het 
eerste deel van de planfase kan worden 
afgeprijsd. In de plan – en ontwerpfase 
wordt nog veel onderzocht en dat alles 
heeft invloed op de uitvoering. Als alles is 
afgerond volgen de onderhandeling over 
de uitvoeringsprijs. We gaan ervan uit dat 
we daar dan met de geselecteerde par-
tij wel uitkomen.” Paans knikt: “Daar kom 

je altijd uit. Het moet ook een aanbeste-
dingsvorm worden die voor iedereen 
toegankelijk is, zowel groot als klein en 
waar we ons als partijen kunnen onder-
scheiden en Rijkswaterstaat daar ook op 
gaat selecteren. Het is daarom belangrijk 
dat de opdrachtgever de deskundigheid 
heeft om de begroting van de opdracht-
nemer te controleren op realisme.” “Het 
voordeel”, voegt Huub Hector er aan toe, 
“is dat je al een langere tijd met elkaar 
hebt opgetrokken en we niet meer bij elke 
faseovergang telkens met een andere 
partij moeten samenwerken. Dit met alle 
gevolgen van dien.”

Uitdagingen
Samen met de markt worden nu de uit-
dagingen binnen het project vastgesteld. 
Frank: “Waar we nu ook voor staan is hoe 
we de uitvraag moeten formuleren en de 
samenwerkingsregeltjes die we samen 
hebben bedacht daarin een plek geven.” 
Cor Paans: “Het lijkt mij goed dat, als daar-
over straks een conceptidee ligt, wij ons 
als marktpartijen daar nog een keer over 
buigen. Het gebeurt ook wel eens dat er 
een marktconsultatie is waarna het een 
half jaar stil is. En dan komt er een uit-
vraag waarin allerlei zaken besloten zijn 
waarbij we dan zeggen ‘dat is nou net niet 
wat we wilden’. ”

Huub Hector neemt een slok van zijn kop 
thee en zegt dan: “Ik ben echt blij met deze 
opmerking. Het past in de lijn waarop we 
met elkaar bezig zijn. Al tijdens de eerste 
marktconsultatie was er een sfeer van 
openheid. We hebben als opdrachtgever 
maximale transparantie gegeven en daar-
mee het vertrouwen willen geven dat we 
hier echt serieus mee aan de slag willen. 
En natuurlijk was er bij een van de sessies 
ook een deelnemer die zei een uitgewerkt 
ontwerp te willen hebben, ‘lekker helder, 
dus zeg maar wat we moeten doen, dan 
doen we dat’. Maar dát willen wij dus niet”, 
benadrukt Hector. “Wij zeggen, kom aan 
boord zitten. Zowel de markt als wij als 
opdrachtgever moeten bereid zijn om een 
ander gedrag te vertonen.”

Creativiteit
“Voor ons als marktpartij is het 
belangrijk dat de creativiteit en de 
inspanning die we doen gehonoreerd 
wordt en dat het straks niet alleen 
om de prijs draait”, zegt Cor Paans. 
“Onze meerwaarde in de planfase zit 
onder andere in het optimaliseren 
van het ontwerp. Bij een langdurige 
betrokkenheid heb je bijvoorbeeld 
meer mogelijkheden in de afzet van vrij-
komende materialen. Het gaat er om dat 
we aan de voorkant alle risico’s in de plan-
vorming met elkaar delen en afspraken 
maken hoe we ze, als ze zich tijdens de 
uitvoering voordoen, gaan oplossen. En 
natuurlijk”, voegt Paans er nuchter aan 
toe, “kunnen er dan ook nog problemen in 
de uitvoering opduiken. Alleen is de kans 
daarop een stuk kleiner.”

Wat Frank Melten wil voorkomen is dat 
als het in de uitvoering spannend wordt 
de partijen in oud gedrag vervallen. Cor 
Paans weet daar wel iets op. “Dat kan 
door de samenwerking in de planfase 
door te trekken in de uitvoering. Dus niet 
na het tekenen van het uitvoeringscon-
tract zeggen ‘nu is het de verantwoorde-

lijkheid van de uitvoerende partij’, maar 
juist de samenwerking naar een goed 
resultaat tijdens de realisatie voorzetten. 
We moeten alleen bedenken hoe we dat 
dan vormgeven. De inzet moet zijn dat je 
zowel aan het begin als aan het einde van 
de rit twee partijen houdt die gelukkig 
zijn.” “Wij hebben nu al geleerd”, besluit 
Huub Hector, “dat we risico’s benoemen 
en denken die op een bepaalde manier te 
beheersen maar dit dus volgens de markt 
niet blijkt te werken. Dan is deze aanpak 
al pure winst. Het is de moeite waard 
om hierin te investeren en daarom moet 
deze werkwijze naar mijn mening eerder 
gemeengoed worden.” Cor Paans knikt 
en zegt na een korte stilte: “Wellicht staan 
we wel aan de vooravond van een hele 
nieuwe contractvorm.”

Frank Melten

“Wij zeggen, kom aan 
boord zitten. Zowel 
de markt als wij als 

opdrachtgever moeten 
bereid zijn om een ander 

gedrag te vertonen”
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Halverwege het gesprek maakt program-
madirecteur Richard Jorissen nog maar 
even duidelijk waar het om gaat bij het 
Hoogwaterbeschermingsprogramma. 
“Als wij in Nederland in 2050 willen vol-
doen aan de nieuwe veiligheidsnormen 
staan we voor flinke opgave. We moeten 
1900 kilometer dijk aanpakken. En natuur-
lijk kunnen we in Nederland best dijken 
bouwen en verbeteren maar we doen dat 
in een gemiddeld tempo van 25 kilometer 
per jaar. Als we de opgave willen realise-
ren moeten we dat toch minimaal verdub-
belen. Tegelijkertijd staan onze projecten 
voor de opgave om waar mogelijk meer-
waarde aan de omgeving toe te voegen.”

Hij wil niet de knuppel in het hoenderhok 
gooien maar geeft daarmee wel de kern 
van het vraagstuk weer. Henrike Brander-
horst knikt bevestigend. “Het betekent dat 
we de kennis in de gouden driehoek zo 

goed mogelijk met elkaar weten te verbin-
den zodat de projecten sneller en slimmer 
kunnen worden uitgevoerd. Het betekent 
naar mijn idee ook, dat de markt eerder 
aan tafel komt zodat de kennis en erva-
ring die wij hebben ook eerder in het pro-
ces wordt benut. Het moet voor opdracht-
gevers een tweede natuur worden dat 
het niet raar is om met een aannemer 
aan tafel te zitten in de voorfase van een 
project. Zowel de sector als de projecten 
moeten er uiteindelijk beter van worden.”

Taskforce
De gouden driehoek, overheid, kennisin-
stellingen en markt, komt voor het Hoog-
waterbeschermingsprogramma samen in 
een samenwerkingsverband met de Task-
force Deltatechnologie. Deze taskforce is 
enkele jaren geleden in het leven geroe-
pen door de Topsector Water en wordt 
volgend jaar geëvalueerd. Simone van 

Schijndel vindt het voor 
Nederland essentieel dat 
overheid, markt en ken-
nisinstellingen samen-
werken. “Het concept is 
cruciaal maar als starre 
vorm is het wel aan ver-
nieuwing toe omdat je 
ziet dat de rollen die de 

partijen hebben aan het verschuiven zijn.” 

Volgens Richard Jorissen zullen de drie 
partijen er altijd wel zijn. “Alleen de aard 
van de samenwerking die je zoekt, of het 
nu op programmaniveau of projectni-
veau is, verschilt heel erg. Het vraagstuk 
bepaalt dat of de omgeving bepaalt dat. 
Ik zie die driehoek vooral als een ruggen-
graat van de samenwerking. Je kunt terug-
vallen op een vast patroon. En dat vind ik 
zelf een enorme winst. Wat wij met elkaar 
doen is het creëren van condities om uit-
eindelijk op projectniveau samen te wer-
ken. Als je de samenwerking met een van 
de andere twee partijen bij een project 
van nul af aan moet beginnen, is dat een 
stuk lastiger.

Multidisciplinair
Een van de uitdagingen van 
het Hoogwaterbeschermings-
programma zit in de visie van 
de programmadirecteur in wat 
hij de multidisciplinaire organi-
satie noemt. “Met onze projec-
ten proberen we een vroegtij-
dige verbinding met de weten-
schap of de kennispartijen te 
leggen. Zij kunnen vervolgens 
de goede onderzoeksagenda 
formuleren en daarmee tijdig 
een bijdrage aan het project 
leveren. En wel zodanig, dat 
de markt zich kan organise-
ren voor de bouwflow.  Maar 
ook dat de overheid zich kan 
prepareren ten aanzien van 
de eigen personele bezetting 
en de financiële en ruimtelijke 
randvoorwaarde via omge-

vingswet en planologie. Meer multidisci-
plinair kan je het niet krijgen.”

Boeggolf
Henrike Branderhorst onderschrijft de 
woorden van Jorissen maar ziet tegelijker-
tijd een boeggolf van projecten ontstaan. 
“Hoe zetten we nu onze marktkennis in 
om te kijken of we daar iets mee kunnen 
doen? Niet alleen om te versnellen maar 
misschien ook door het programma slim-
mer in te zetten zodat je de capaciteit 
van de markt optimaal benut.” Want dat 
er van marktpartijen op dat vlak wel iets 
wordt verwacht, zijn alle drie overtuigd. 
Al is het alleen al omdat een ruim budget 
voor de uitvoering ontbreekt. Jorissen is 
daarin helder: “We creëren een bepaalde 

‘Gouden driehoek is ruggengraat 
van de samenwerking’

Het Hoogwaterbeschermingsprogramma biedt de sector een langeter-
mijnperspectief. Tegelijkertijd is duidelijk dat voor een snelle en voortva-
rende uitvoering van het programma letterlijk alles uit de kast moet worden 
getrokken. Simone van Schijndel, directeur Geotechnische Engineering bij 
Deltares, Richard Jorissen, programmadirecteur Hoogwaterbeschermings-
programma en Henrike Branderhorst, duo-voorzitter van de Taskforce Del-
tatechnologie en hoofd van de afdeling Water en Ruimtelijke Ontwikkeling 
bij Tauw, praten over nut en noodzaak van de gouden driehoek.

“Het moet voor opdrachtgevers 
een tweede natuur worden 
dat het niet raar is om met een 
aannemer aan tafel te zitten in 
de voorfase van een project”

Richard Jorissen en Simone van Schijndel
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spanning tussen de opgave en de huidige 
situatie. Willen we via de huidige financi-
ele kaders blijven dan hebben we meer 
tijd nodig of we moeten slimmer omgaan 
met de middelen. Ik creëer daarmee 
spanning op de programmadoelen om 
beter te worden.” 

Beperkt geld betekent volgens Simone 
van Schijndel dat er simpelweg keuzes 
moeten worden gemaakt. “Als je zegt 
ik heb een onuitputtelijke zak met geld 
dan word je niet beter, dan kies je voor 
de gebaande paden. We moeten daar 
echt op een andere manier naar kijken. 
Die schaarste helpt ook om ons scherp 
te houden, het anders te doen en dus op 
zoek te gaan naar vernieuwing.” 

Henrike Branderhorst kan zich daar in vin-
den. “Schaarste zorgt voor druk op inno-
vatie. Schaarste dwingt je om slim na te 
denken hoe toch maatschappelijke meer-
waarde te creëren. Het betekent ook dat 
er innovatie in werkprocessen tot stand 
kan komen. Dat je slimmer met minder 
mensen en minder geld de opgave moet 
realiseren. Maar het moet niet doorslaan 
in alleen maar sturing op sober en doel-
matigheid.”

Kanttekening
Jorissen: “We hebben nog relatief weinig 
projecten echt in uitvoering. Dat bete-
kent dat wij heel veel innovaties op de 
plank hebben liggen waarvan wij hopen 
en verwachten dat die de komende jaren 
in de realisatie van de projecten gebruikt 
gaan worden.” Henrike Branderhorst 
plaatst wel een kritische kanttekening bij 
zijn woorden. “Een van die dingen die ons 

frustreert is dat innovaties zo langzaam 
worden toegepast. Er zijn inderdaad tal 
van goede ideeën in de markt, maar je 
ziet enerzijds dat marktpartijen nog aan 
onderlinge samenwerking moeten wen-
nen en open source-achtig moeten leren 
denken. Anderzijds zie je dat waterschap-
pen moeite hebben om innovaties in pro-
jecten toe te staan omdat ze bang zijn dat 
ze over acht jaar worden afgerekend op 
het feit dat ze geld hebben gestoken in 
iets dat niet werkt. Hoe kunnen we elkaar 
helpen om daar versnelling in te brengen? 
Ik vind dat zelf een puzzel die we nog niet 
hebben opgelost.” 

De programmadirecteur kan zich daar wel 
in vinden maar ziet in de innovaties die er 
zijn wel dat deze tot een verlaging van de 
kosten kunnen leiden. “Voor piping bij-
voorbeeld is de referentiemaatregel het 
slaan van een damwand of het aanleggen 
van een brede berm. De kosten daarvan 
lopen op tot zo’n zeven miljoen euro per 
kilometer. Als wij nu een beetje voorzich-
tig rekenen en kijken naar de nieuw ont-
wikkelde technieken zoals drains of verti-
cale geotextielen, durf ik daarvoor onze 
interne ramingen naar twee miljoen per 
kilometer te verlagen. Dat levert nogal 
wat op, maar inderdaad, het moet wel in 
de uitvoering worden gebracht. Kortom, 
de technieken zijn er wel, maar het is nu 
vooral zaak om de condities te creëren 
dat innovaties ook worden toegepast. 
Bijvoorbeeld door het bieden van een 
zekere nazorg, ook financieel, vanuit het 
gezamenlijke programma.”

Optimalisaties
Tegelijkertijd moeten we volgens Simone 

van Schijndel ervoor oppassen om de 
winst van het HWBP alleen in innova-
ties te zien. “Het zit ook in optimalisaties. 
Soms denken we dat innovaties alleen 
maar nieuwe uitvindingen zijn maar vaak 
zit de vernieuwing ook in een optimalisa-
tie van bestaande technieken.” Jorissen 
knikt. “Het is goed dat je dat zegt, want 
dat vind ik wel het leuke van de innovaties 
die wij volgens de innovatieregeling finan-
cieren. Omdat die dicht bij de beheer-

ders zitten, komen verbeteringen als van 
nature naar boven. Die beheerder zit niet 
op de Nobelprijs voor techniek te wach-
ten, die wil een slimmere dijk. Daarmee 
wil ik overigens niet zeggen dat er niet aan 
een Nobelprijs voor techniek moet wor-
den gewerkt, maar dat lijkt me een uitda-
ging voor anderen.” 

Overigens ligt daar volgens Van Schijn-
del wel degelijk een uitdaging voor de 
kennisinstellingen in samenwerking met 
de markt en het feit dat het HWBP pro-
grammatisch wordt ingestoken helpt hier-
bij enorm. “Het grote voordeel van het 
HWBP”, zegt Henrike, “is inderdaad dat 
er een programma ligt waar geld voor 
is en waar de markt op kan anticiperen. 
De voorspelbaarheid van de projecten is 
belangrijk. Waar nog een slag kan worden 
gemaakt is op het gebied van program-
mering, daar moet de kant van de markt 
worden meegenomen. Het is nu een vrij 
platte exercitie van veiligheid, planning, 
kilometers geld, volgorde van urgentie. 
En urgentie is dan veiligheid. Wij als markt 
zeggen, we hebben heel veel kennis over 
gebieden en clustering.”

“Kortom, een systeembenadering of een 
regionale aanpak waar nu de samenhang 
nog ontbreekt. Wat doet het bijvoorbeeld 

met de markt in de volumes die je wegzet? 
We hebben het als adviesbureaus en ken-
nisinstellingen relatief erg druk en de uit-
voerende markt zit nu een beetje te wach-
ten. Straks moet het worden gerealiseerd 
en hebben zij het juist druk. Dat markt-
perspectief moet dus in programma’s 
worden meegenomen.” Jorissen herkent 
deze wens en constateert dat die aansluit 
bij nog lopende discussies over maatrege-
len op watersysteemniveau, zoals de her-

ijking van de voorkeurstrategie Rivieren 
van het Deltaprogramma. Door rivierver-
ruiming en dijkversterking in samenhang 
te programmeren kunnen grote voorde-
len in de uitvoering worden gerealiseerd.

Winst
Voor Simone van Schijndel zit de winst 
van de afgelopen periode in elk geval 
dat men elkaar beter is gaan begrijpen. 
“Men snapt elkaars taal. Natuurlijk vliegen 
we elkaar wel eens in de haren maar we 
begrijpen elkaar wel.” Henrike Brander-
horst beaamt: “We zijn als markt best wel 
lang bezig geweest om te begrijpen hoe 
Deltares werkt en hoe die kennisstromen 
lopen. Nu hebben we elkaar in de afgelo-
pen jaren veel beter leren kennen.” Joris-
sen: “Het helpt dat je een soort basis hebt 
en een doel van het programma. Op het 
moment, dat het gesprek tussen een bou-
wer, aannemer of Deltares daarover gaat, 
nodig je elkaar uit om aan dat doel te wer-
ken. Als je het over een onderwerp hebt 
dat jouw domein is en je slaagt er niet in 
om in dat gesprek de verbinding met de 
ander te maken, omdat je niet hetzelfde 
doel hebt of de ander begrijpt je niet, 
dan wordt zo’n gesprek uitermate lastig. 
Dan ontstaat er toch een discussie tus-
sen twee blinden over de kwaliteit van het 
landschap.”

“Kortom, de technieken zijn er wel, maar 
het is nu vooral zaak om de condities te 

creëren waar innovaties ook worden toege-
past. Bijvoorbeeld door het bieden van een 

zekere nazorg, ook financieel, vanuit het 
gezamenlijke programma”

Henrike Branderhorst
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Boskalis richt momenteel in op-
dracht van Rijkswaterstaat de uiter-
waarden bij Afferden en Deest op-
nieuw in. Dit project heeft een lange 
historie waarin veel zaken anders 
zijn gelopen dan vooraf voorzien. In-
middels loopt de uitvoering van het 
werk voortvarend en heeft het pro-
ject, in samenwerking met de markt 
en regionale stakeholders, alles in 
zich om succesvol te zijn.
 
Samenwerken, verbinden, lef, creativi-
teit, open en transparant zijn begrippen 

die centraal staan bij het realiseren van 
dit project. Deze begrippen zijn de basis 
geweest van het proces dat heeft geleid 
tot het geoptimaliseerde ontwerp: ‘toe-
gift voor de natuur’. Na een constructieve 
samenwerking en met een best-for-pro-
jectbenadering kan het een en ander nu 
worden gerealiseerd.

Onderdelen van het project zijn extra 
eilanden voor vogels in dit vogelrichtlijn-
gebied, meer struinroutes voor bewo-
ners en het afdekken van een asbest-
verdacht terrein. Dit zonder meerkosten 

Maximale score bij herinrichting 
Afferdense en Deestse Waarden

Roger Stouthart, contractmanager Rijkswaterstaat en 
Raimond van Broekhoven, projectmanager Boskalis

Werken met de Marktvisie

In opdracht van Rijkswaterstaat 
(RWS) realiseert Martens en Van 
Oord (MvO) de herinrichting van de 
Heesseltsche Uiterwaarden. De 
manier van samenwerken tussen 
opdrachtgever en opdrachtnemer 
is kenmerkend binnen dit project 
en komt met name tot uiting bij on-
voorziene problemen. 

Een van de eisen van het Waterschap 
Rivierenland was het aanbrengen van een 
anderhalve meter dikke kleilaag bij ont-
graving binnen de dijkbeschermingszone, 
als maatregel tegen kwel- en pipingrisi-
co’s. In een vroeg stadium bleek dat de 
in het werk vrijkomende klei niet aan de 
eisen voldeed. In een transparante dia-
loog tussen RWS en het waterschap 
is het gelukt de daadwerkelijke belan-

gen helder te krijgen. Voor het water-
schap was dat de aanleg van een goede 
kwelremmende laag, voor RWS dat de 
beoogde herinrichting van de uiterwaard 
zonder onnodige kostenstijging kon wor-
den gerealiseerd. Martens en Van Oord 
heeft vervolgens technisch onderbouwd 
dat dit gerealiseerd kan worden met een 
half zo dikke kleilaag, door gebruik te 
maken van klei met een hogere materi-
aalkwaliteit. Dit scheelt in de hoeveelheid 
aan te voeren klei.     

Kortom, een mooi voorbeeld van com-
plementaire samenwerking: alle par-
tijen benoemen hun criteria en leveren 
transparant de juiste input en kennis op 
het juiste moment. Dit resulteert in een 
oplossing die maximaal bijdraagt aan alle 
belangen.

Complementaire samenwerking 
in de Heesseltsche Uiterwaarden

Martens en Van Oord

Het project Sedimentsuppletie 
Boven-Rijn is als proef ingezet om 
samenwerking met behulp van de 
Marktvisie handen en voeten te ge-
ven. Op voorhand heeft Rijkswater-
staat (RWS) duidelijk in een zorgvul-
dige Project Start-Up geïnvesteerd. 
Inclusief het vastleggen van belof-
tes, ambities en een spelvorm. Dit 
letterlijke bruggen bouwen maakte 
de kennismaking met elkaar een 
stuk gemakkelijker.
 
De wil tot samenwerken is binnen het 
RWS-projectteam absoluut aanwezig. 
Wel merken we af en toe dat de Markt-
visie nog niet volledig in de organisatie is 
ingebed. Bijvoorbeeld door de noodzaak 
om als opdrachtnemer alles eerst op 
voorhand aantoonbaar te moeten bor-

gen, voor er vertrouwen ontstaat. Zelfs 
op een proefproject als dit waarbij men 
actief op zoek is naar technische grenzen 
en de monitoring van de resultaten. 

Een ‘benen-op-tafel’-moment met het 
management bleek overigens zeer effec-
tief om de aanlopers te benoemen en 
alle neuzen dezelfde kant op te krijgen. 

RWS faciliteerde ook de Project Fol-
low-Up en Project Close-Out. Dit leverde 
waardevolle punten op voor een toekom-
stige perfectionering van de samenwer-
king. Partijen waren over het algemeen 
zeer positief en dit smaakte zeker naar 
meer.

Bruggen bouwen tijdens project 
Sedimentsuppletie Boven-Rijn 

De Vries & van de Wiel

voor Rijkswaterstaat, maar gefinancierd 
door iets meer zand te winnen. Voor 
alle betrokken partijen en stakeholders 
levert dit een win-winsituatie op.

Dit mooie resultaat en de samenwer-
king is een goede invulling van de Markt-

visie tijdens de uitvoeringsfase van een 
nat aanlegproject. Deze samenwerking 
wordt ook bevestigd door de uitkomsten 
van het prestatiemeten: al meer dan een 
jaar behalen we de maximale score.


