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In deze editie: De nieuwe Deltacommissaris Peter Glas heeft veel zin in de komende jaren

Gebiedsontwikkeling Lingemeren

Werken vanuit
de vraag van
de omgeving

Vivian & Jan Willem jr.
van de Kamp
De vierde generatie van
familiebedrijf K3Delta

W

aar voorbijgangers voorheen een klein stukje bos, een camping en landbouwgrond aantroffen, vind je nu een aaneengesloten, waterrijk natuur- en recreatiegebied in wording. Het
ontwikkelen van een gebied dat voldoet aan de behoefte van de
omgeving is voor grondstoffenwinnaar en gebiedsontwikkelaar
K3Delta het hoofddoel. De winning van de grondstoffen zand,
grind en klei is daarvoor de motor. En dat gebeurt zoveel mogelijk
op een duurzame en energieneutrale wijze.

Het gebied, dat nu Lingemeren heet,
ligt op de grens van de gemeenten
Buren en Neder-Betuwe, met aan
de zuidzijde de historische rivier de
Linge. De eerste plas is zo goed als
gereed, aan de tweede plas wordt nu
hard gewerkt. “Op iedere locatie willen
wij ontwikkelen vanuit de behoefte
van het gebied”, vertelt Vivian van
de Kamp. Samen met haar broer Jan
Willem van de Kamp junior vormt zij de
vierde generatie van het familiebedrijf.
“Voor wat de natuur ons geeft, geven
we graag iets terug. Dat is voor ons een
vanzelfsprekendheid om te doen. Of
zoals onze vader zegt: ‘Winst is zuurstof.’ Je kunt er een gebied verder door
ontwikkelen.”

Honderd procent elektrisch
K3Delta werkt hard aan verduurzaming. Het inzetten van een elektri-

sche zandzuiger en het bijbehorende
zonnepark is daar een van de sprekende voorbeelden van. “Deze zuiger
wordt voor honderd procent aangedreven door elektriciteit. Ons werkterrein is de leefomgeving van nu, maar
ook die van de toekomst. Dat beseffen
we ons heel goed en daar willen we
onze bijdrage aan leveren, zeker ook
op het gebied van verduurzaming. Zo
zijn we onder andere bij het zonnepanelenveld uitgekomen”, vertelt Jan
Willem. Vivian vult aan: “Om het bedrijf
te verduurzamen kun je alleen groene
stroom inkopen óf je kunt het productieproces feitelijk duurzamer maken
door het zelf op te wekken.”
Het zonnepanelenveld, van een kleine
2 hectare, ligt direct aan de Linge en
is gevormd naar de natuurlijke loop
van het water. Een geluidswal, met

inheemse beplanting, omlijst het
zonneveld. De zonnepanelen zijn op
1,5 meter hoogte geplaatst, zodat de
schapen van de schapenboer in de
buurt er onderdoor kunnen lopen.
Vivian: “Alle energie die de zonnepanelen leveren gaat in principe
naar de zuiger. Als de zon niet schijnt
haalt de zuiger zijn stroom van het
net. Wanneer het zonnepanelenveld
opwekt maar de zuiger niet draait,
leveren we aan het net. Per saldo
levert het park ongeveer evenveel op
als wat er door de zandzuiger gebruikt
wordt: zo’n 1,3 megawatt.”
Het veld, maar ook het gebied, is als
het ware een proeftuin voor K3Delta
om te leren wat er mogelijk is om
het zelf te doen. Het volgende doel
is het elektrificeren van de zandwininstallatie. Hiervoor wordt er nu
gewerkt aan een drijvend zonnepanelenveld van 6,5 hectare. Als het
werk op de Lingemeren klaar is,
blijven de zonnepanelen en zullen
ze de omgeving of het gebied zelf
voorzien van stroom.

Kijken naar de toekomst
“Bij elke locatie kijken wij naar
wat de meerwaarde is, en wat wij

daaraan kunnen toevoegen”, vertelt
Vivian. “Wie zijn de stakeholders en
wat is de behoefte nu, maar ook in de
toekomst?” Dat betekent dat K3Delta
om tafel zit met natuurorganisaties,
bewoners, de provincies, gemeentes
en andere belangrijke partijen, om
samen tot een plan te komen dat
de behoefte van het gebied vervult.
Grondstoffenwinning is daarbij het
middel, de motor. Niet het doel. “Het
is tekenend voor een familiebedrijf dat
je vooruit kijkt in generaties en niet in
kwartalen”, besluit Jan Willem. “Het is
als het ware een handtekening die we
achterlaten.”

“Om het bedrijf te
verduurzamen kun je
alleen groene stroom
inkopen óf je kunt het
productieproces feitelijk
duurzamer maken door
het zelf op te wekken”
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Duurzaam werken met behulp
van een slim systeem

Jan van Lith
Manager KAM- en
projectbeheersing bij Hakkers

C

onstructief in waterbouw: dat is het motto van Hakkers. Maar
dat kan net zo goed ‘koploper in duurzame oplossingen’ zijn.
Naast deelname aan kennissessies, innovatieve projecten en een
duurzaamheidskring in Werkendam, wil het in 1875 opgerichte
bedrijf gaan voor volledig energieneutraal werken. Stap voor stap
werkt Hakkers aan dit doel, een start-stopsysteem voor de trilblokken is één van die stappen.
De essentie van het systeem is simpel:
net zoals bij een start-stopsysteem in
auto’s, stopt de motor met draaien als
je deze niet gebruikt. Bij een trilblok
bouwt een grote motor hydraulische druk op, waarmee het trilblok
bovenop een paal aangestuurd kan
worden. Het trilblok grijpt de paal vast
en veroorzaakt trillingen, waardoor
deze langzaam in de grond zakt. “Zie
het als het vullen van een suikerpot.
Dan schud je ook even om ervoor te
zorgen dat de suiker naar beneden
zakt”, legt Jan van Lith, manager KAMen projectbeheersing bij Hakkers, uit.
“Normaal gesproken wil je het natuurlijk niet hebben dat het blok stilvalt,
want dan schieten de klemmen los en
valt de paal. Met dit slimme systeem,
genaamd i-Timer gebeurt dit gecontroleerd: de druk blijft aanwezig en kun je
eventueel verhogen, terwijl de motor
stil staat. De stopfunctie verandert
een bestaand systeem in een duurzaamheidsoplossing.

plaatsen. Dan pas ga je trillen. Op een
dag werk, waarbij we bijvoorbeeld
twee of drie palen kunnen doen, hoeft
de motor niet meer acht uur te draaien,
maar slechts twee uur.” Dat resulteert
in een besparing van zestig tot zeventig
procent aan brandstof. Naar alternatieve bronnen van energie is volgens
Van Lith wel gekeken, maar gezien het
vermogen dat geleverd moet worden
(het equivalent van zo’n tien personenauto’s) is dat nog niet haalbaar.
Een ander belangrijk voordeel van het
beperkt laten draaien van de motor,
is dat ook het geluid gereduceerd kan
worden. Prettig voor de medewerkers,
maar ook voor de omgeving. “Voor
het Havenbedrijf Rotterdam, was dit
een belangrijke meerwaarde om de
geluidsoverlast te reduceren.” Op het
Noordereiland in Rotterdam vervangt
Hakkers een kademuur van vijfhonderd meter. Vanaf het water, zoals
Hakkers eigenlijk altijd werkt.

Besparen op brandstof

Waarderen op
duurzaamheid

“Het is ongelofelijk wat dit relatief
simpele systeem voor energiebesparing oplevert” vervolgt Jan. “Een trilblok moet de paal eerst vastpakken,
omhoog zetten en op de goede plek

“In 2014 waren wij de eerste bij
onze leverancier die een trilblok met
start-stopsysteem kochten.” Recent
heeft Hakkers een tweede aangeschaft, een die geschikt is voor lichter

werk. De overige trilblokken zijn
nog niet uitgevoerd met het nieuwe
systeem, en fungeren nog prima.
Zodra de economische levensduur
van deze trilblokken bereikt is zullen
ook zij vervangen worden. Van Lith:
“Op dit moment zien we nog niet vaak
dat opdrachtgevers actief waarderen
op duurzaamheid. Van de negen jaar
dat wij met de CO2-prestatieladder
werken, zijn slechts een handvol
aanbestedingen op deze manier aan
ons gegund.” De belangrijkste manier
waarop
Hakkers
duurzaamheid
promoot bij haar opdrachtgevers is
door klanten actief te benaderen.
“Veel klanten weten nog niet helemaal precies hoe ze duurzaamheid
in het project in moeten brengen. Via
de Werkgroep Duurzaamheid van de
Vereniging van Waterbouwers en op
eigen initiatief brengen wij ideeën in
en proberen we de markt vooruit te

“Op dit moment zien
we nog niet vaak
dat opdrachtgevers
actief waarderen op
duurzaamheid”
brengen op het gebied van duurzaamheid. Zo kan er sneller geïnvesteerd
worden in de nieuwste technieken.”
In de tussentijd blijft duurzaamheid een essentieel onderdeel in
de bedrijfsvoering van Hakkers. De
werkplaats, waar veel gelast wordt en
waar schepen ontwikkeld en gebouwd
worden, draait volledig op zonneenergie én er wordt gekeken naar
alternatieven voor de materialen staal
en beton. “Wij onderzoeken ook hoe
we in 2050 energieneutraal kunnen
zijn. En daar gaan we volledig voor.”
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‘Nederland op zijn
best als overheid,
markt en kennis
samenwerken’
D

e kustlijnzorg verduurzamen en voorbereid zijn op de zeespiegelstijging, dat wil de beweging Dutch Coastline Challenge.
Hiervoor is innovatie en vernieuwing nodig, vertelt Bert Kappe van
Rijkswaterstaat. ‘Binnen de driehoek overheid, markt en kennisinstellingen komen we tot de beste en meest vernieuwende inzichten.’
Kappe is er eerlijk over. Het idee van
een samenwerking tussen overheid,
markt en kennisinstellingen is niet
nieuw. De Zuiderzeevloed in 1916,
die samen met hoog water in de
rivieren voor tientallen dijkdoorbraken
zorgden, bracht de partijen al eens bij
elkaar. De Zuiderzeewerken met de
Afsluitdijk als icoon zijn het resultaat.
Het gebeurde opnieuw na de Watersnoodramp in 1953, toen stormvloed
en springtij tot overstromingen en
1.832 doden leidden.
Kappe: “Overheid, markt en kennisinstellingen realiseerden na 1953 de
Deltawerken. In die traditie moeten
we de “Dutch Coastline Challenge”
plaatsen. Alleen dit keer om een
ramp vóór te zijn.” Dutch Coastline
Challenge (DCC) is het vervolg van
een ongevraagd aanbod aan Rijkswaterstaat van Boskalis en Van Oord. De
twee baggerbedrijven stelden voor
een samenwerking te starten tussen
overheid en markt. Doel: een aanpak
ontwikkelen voor de verduurzaming
van de kustlijnzorg en, in het verlengde
hiervan, de gevolgen van de zeespiegelstijging.
Het aanbod leidde tot een startbijeenkomst in 2017 en een vervolg
in 2018. Tijdens de ontmoetingen,
ondersteund door innovatieplatform
De Bouwcampus, zijn ideeën en voorstellen met elkaar gedeeld op basis
waarvan vijf verschillende sporen
zijn uitgezet (zie kader). Kappe: “De
sporen belichamen de transitie die
we als overheid samen met markt en
kennisinstellingen willen maken.”

‘Launching customer’
Eind vorig jaar is het project “Innovaties
in de Kustlijn Zorg” (IKZ) door Rijkswaterstaat in de markt gezet. Waarmee

direct invulling is gegeven aan één
van de vijf sporen. Marktpartijen
hebben op basis van de aanbesteding
technische innovaties aan de overheid voorgelegd. Momenteel worden
de inzendingen beoordeeld, naar
verwachting worden deze zomer de
gunningsbrieven verstuurd. Na deze
eerste IKZ-tranche volgt een tweede.
Kappe: “Het gaat om technische innovaties die leiden tot verduurzaming.
Dus biodiesel gebruiken in plaats van
diesel is niet genoeg. We zoeken naar
innovaties waarmee we een systeemsprong kunnen maken, bijvoorbeeld
een met windenergie aangedreven
baggerpomp.”
Met de twee uitvragen wil Rijkswaterstaat de markt doelgericht stimuleren
om met CO2-reduceren innovaties te
komen. De verwachting is dat hier in
relatief korte tijd veel winst te behalen
is. Tegelijkertijd wil Rijkswaterstaat
“launching customer” zijn voor innovatieve diensten en producten. Marktpartijen met een goed voorstel krijgen
de kans om de innovatie uit te werken
en toe te passen. Kappe: “We moeten
constateren dat de CO2-uitstoot van
de zoute bagger, samen met zandwinning op zee en het transport daarvan
ter versterking van de kustlijn, goed is
voor naar schatting een derde van de
CO2-uitstoot van het totaal van aanleg
en onderhoud dat door Rijkswaterstaat op de markt wordt gezet. Dit is
een grove schatting. Maar een derde,
dat is veel CO2 voor weinig. Zeker
als je je bedenkt dat het budget van
dergelijke projecten relatief beperkt
is ten opzichte van het totale jaarlijkse
projectbudget van Rijkswaterstaat.”

Kustlijnakkoord

Rijkswaterstaat

waarin de aangedragen plannen
en ideeën worden geconcretiseerd.
Hiervoor wordt, vanaf zomer 2019,
anderhalf jaar uitgetrokken zodat dit
zogenaamde “Kustlijnakkoord” uiterlijk
in 2021 klaar is.
Voor de DCC zijn twee jaartallen van
belang: 2030 en 2050. In 2030 wil de
DCC kunnen terugblikken op het innovatietraject en vaststellen welke nieuw
ontwikkelde methodes bruikbaar zijn,
met name om in te kunnen spelen op
de zeespiegelstijging.

De 5 sporen van de Dutch
Coastline Challenge
Spoor 1
Vaststellen gezamenlijke ambities
van overheid, markt en kennisinstellingen in Kustlijnakkoord,
gereed in 2021.

Spoor 2
Aanpassen van contracten en
aanbestedingen zodat hierin
‘incentives’ komen die leiden tot
CO2-reductie.

Spoor 3
Stimuleren van technische innovaties middels marktuitvragen
gekoppeld aan concrete toepassing
en uitvoering, waarbij Rijkswa-

De horizon 2050 is van belang omdat
de DCC niet alleen wil onderzoeken
welke technische en praktische innovaties nodig en haalbaar zijn. Maar
ook wat we nu al kunnen doen om er
voor te zorgen dat markt en overheid
weten wat hen dán te doen staat.
“DCC wil als beweging van overheid,
marktpartijen en kennisinstellingen
inzetten op de vraag welke praktische
innovaties we moeten realiseren, nu
en in de toekomst. We doen dat in het
gemeenschappelijk belang en we doen
het samen. Zoals we dat gewoon zijn.”

terstaat optreedt als ‘launching
customer’. Eerste tranche loopt,
tweede tranche is in voorbereiding.

Spoor 4
Binnen wetgeving komen tot
nieuwe duurzame benaderingen,
ook op basis van innovaties die bij
spoor 3 zijn ontwikkeld en deze
vastleggen in het Kustlijnakkoord.

Spoor 5
Blik op 2050 en verder. Nu goede
afspraken maken en innovaties
ontwikkelen die op korte en lange
termijn werken met behulp van
onder meer ‘back casting’; Wat
moeten we nù doen om de voor
2050 geambieerde transities te
realiseren?

De DCC maakt een plan van aanpak

Nieuw leven
voor oude
damwanddelen
Jelle Poel, Benecke

S

Bert Kappe

amen met houtverwerker Van Swaay uit Harlingen en Schijndel bedacht aannemer Benecke uit Zaandam een manier om
de oude hardhouten damwanddelen te verbinden met een nieuw
stuk naaldhout. Hierdoor ontstaat een nieuwe H2H recycled damwandplank die weer zeker 25 jaar mee kan. De resultaten zijn goed
alleen de opdrachtgevers staan er nog niet voor in de rij.

Als een oude hardhouten damwand
op de waterlijn begint te rotten is het
grootste deel van het hout eigenlijk
nog in prima conditie. Zonde om dit
dan ook klakkeloos af te voeren en te
vernietigen. “Eigenlijk is het rekensommetje helemaal niet zo moeilijk”, legt
Jelle Poel van Benecke Aannemingsmij,
uit. “Een tropische hardhoutboom
heeft zo’n tachtig tot honderd jaar
nodig om tot volle wasdom te komen.
Als je damwandplanken na zo’n 25
jaar vervangt is de nieuwe boom
die je daarvoor nodig hebt nog niet
volgroeid. Dit is te ondervangen door
meer bossen te behouden en tevens
bij te planten opdat er meer groeit dan
wordt verbruikt.
Met het oog op de CO2 doelstellingen is

dit ook hard nodig. “Door tevens in te
zetten op het ‘recyclen’ van damwandplanken, en dat kan wel twee tot drie
keer, kom je veel dichter in de buurt
van de groeitijd van de boom en pleeg
je dus ook geen roofbouw op het
milieu.”
Damwandplanken hebben een gemiddelde lengte van tussen de vier en zes
meter. Het rotte gedeelte, wat zich
altijd aan de bovenkant bevindt, wordt
tot enkele tientallen centimeters onder
de waterlijn afgezaagd en geschaafd.
“Hooguit de buitenste millimeters
zijn verweerd” legt Jelle Poel uit. De
rest van de plank verkeert volgens
onderzoekers van de Stichting Hout
Research nog altijd in prima staat. Het
deel dat overblijft wordt in stukken van
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een tot anderhalve meter gezaagd die
vervolgens met een vingerlasverbinding onder hoge druk bovenop een
stuk naaldhout worden geperst. Een
speciale toegevoegde lijm zorgt vervolgens voor extra sterkte. “Doordat de
nieuwe planken een fractie dunner zijn
verdwijnt die verweerde laag vanzelf
tijdens het op maat schaven,” aldus
Poel. “Naaldhout groeit veel sneller
en dichtbij en is daardoor gemakkelijker voorhanden. Onder water is de
hoeveelheid zuurstof zo klein en daardoor de degradatie van hout zo gering
dat naaldhout hier makkelijk meer dan
25 jaar zal voldoen. Het deel rond de
waterlijn, wat hiervoor wel gevoelig is,
wordt alsnog in hardhout uitgevoerd.
Zo combineren we de beste eigenschappen van beide materialen.”

Proef
Je zou verwachten dat er grote vraag is
naar een oplossing als deze. Toch blijkt
dat volgens Poel in de praktijk nog best
tegen te vallen. “We hebben in Koog
aan de Zaan aan het Weeshuisland
een pilot over een lengte van dertig
meter uitgevoerd. Onderzoek van de
SHR heeft uitgewezen dat de eigenschappen van het gebruikte hardhout
bij deze proef minimaal hetzelfde zijn

als die van nieuw hout. Ook als samengesteld product heeft het een 100 %
FSC mix certificering, KOMO certificaat
en GIP garantie. Met een duurzaamheidsklasse 1 heeft het een verwachte
levensduur van rond de 25 jaar.” Toch
gaan opdrachtgevers er veelal vanuit
dat wanneer ze houtgebruik voorschrijven, er nieuw materiaal wordt
geleverd.
“De overstap naar gebruikt hout is
voor veel opdrachtgevers nog best
groot,” verklaart Jelle Poel. “Testen van
de SHR mogen dan overtuigend zijn;
echte ervaring dat die voorspelde 25
jaar gehaald gaat worden is er nog niet.
Er moeten in de praktijk vaak heel wat
gesprekken worden gevoerd voordat
het vertrouwen van de opdrachtgever
gewonnen is,” aldus Jelle Poel.
En er is nog zo’n struikelblok. “Iedereen
heeft het steeds over duurzaam. Maar
laten we dat begrip nu eens definiëren
met elkaar. Voor de een is dat een
plank die (gedeeltelijk) gemaakt is van
gerecycled kunststof, voor de ander
het (her)gebruiken van hardhout
waarmee wordt voorkomen dat de
koolstof wat zich in de loop der jaren in
de boom heeft opgeslagen bij verbran-

ding vrijkomt. Zolang je het daar niet
samen over eens bent, blijft het langs
elkaar heen praten.”

Pionieren
Al met al moet er door Benecke best
hard aan worden getrokken om deze
methode op grote schaal toe te gaan
passen. Potentie is er genoeg, nu alleen
alle partijen nog mee zien te krijgen.
Toch zijn er ook partijen die sterk in
deze techniek geloven. Onder andere
voor houtverwerker Van Swaay past
het juist helemaal in de filosofie van
het bedrijf.

“Dit is gewoon een
logisch en eerlijk
verhaal dat goed
onderbouwd is en wat
mogelijkheden biedt
voor de toekomst”
recycled damwand. De kennis en ervaring die bij de vorige pilot is opgedaan
komt hier goed van pas.

Toekomst

Door tevens het gedeelte dat van
de planken wordt afgeschaafd op
te vangen en te gebruiken voor het
stoken van een bio-energiecentrale
worden verliezen omgezet in energie.
Op deze wijze kan zelfs meer energie
worden geproduceerd dan er verbruikt
wordt tijdens de productie. Zo is het
plaatje voor wat betreft uitstoot helemaal rond,” legt Poel uit. Na de proef
in Koog aan de Zaan voor de gemeente
Zaanstad is Jelle Poel namens Benecke
nu bezig met een project voor de
gemeente Stichtse Vecht. Hier moet
een slordige 300 meter damwand
vervangen gaan worden voor H2H

“Ik ben niet zo van de verkooppraatjes,”
geeft Jelle Poel eerlijk toe. “Maar dit is
gewoon een logisch en eerlijk verhaal
dat goed onderbouwd is en wat mogelijkheden biedt voor de toekomst.
Overheden zouden op basis van kleine
projecten innovatieve technieken zoals
deze kunnen faciliteren waarbinnen
kleine opdrachten de ruimte gegeven
kan worden om dergelijke oplossingen
toe te passen. Pionieren in de praktijk
waarbij je ook de ruimte krijgt om te
innoveren. Als die ruimte namelijk niet
wordt gegeven komt er niet snel iets
nieuws van de grond.”

om juist dat persoonlijke te laten zien.
Uiteindelijk gaat het natuurlijk om wat
je doel is en hoe je het grootste bereik
krijgt. Dat ik in een jaar tijd enorm
veel volgers heb gekregen, blijkt maar
weer dat deze aanpak werkt.” En wat
te denken van haar succesverhaal op
Instagram: “Een meisje volgde mij in
eerste instantie omdat ze mij knap
vond. Ik raakte met haar aan de praat
en ontdekte dat ze niet wist dat ik
binnenvaartschipper ben. Vervolgens
heeft ze twee weken met mij meegevaren, waarna ze zich direct heeft
ingeschreven voor de binnenvaartopleiding. En ze vaart nog steeds!”

werk, scoort volgens Engibarjan veel
beter dan een opgepoetst promotiefilmpje. “Veel mensen hebben geen
idee wat de sector allemaal doet en
hoe we dat doen. Daarom ga ik actief
naar de schepen en bouwplaatsen toe
om de technologie en innovaties die
we toepassen te laten zien.”

Door middel van sociaal media het personeelstekort oplossen

‘Maak het
beroep hip’
D

ertienduizend Instagrammers en duizend abonnees
op haar Youtube-kanaal volgen
influencer Liana Engibarjan (27)
op de voet in haar missie: het
op de kaart zetten van de binnenvaart. Met haar vlogs, foto’s
en berichten stimuleert zij, met
veel succes, jongeren om een
baan als binnenvaartschipper
te overwegen. De waterbouwsector, waar een grote instroom
van jongeren ook op prijs gesteld wordt, kan zeker nog wat
van haar leren.
“In het begin vond ik het heel spannend en zat ik echt ongemakkelijk
voor de camera”, vertelt Engibarjan
met een grote lach. “Het was mijn
bedoeling om drie vlogs te maken:
een over een tankschip, een over een
containerschip en een over een droogladingschip. Dat is op een gegeven
moment zo uit de hand gelopen dat
ik overal werd uitgenodigd. Mensen
wilden ineens weten wat ik dacht.”
Voor haar vlogs, die ze tegenwoordig
met veel zelfverzekerdheid filmt, stapt

“Veel mensen hebben
geen idee wat de sector
allemaal doet en hoe
we dat doen. Daarom
ga ik actief naar de
schepen en bouwplaatsen toe.”

de binnenvaart-influencer aan boord
van schepen om schippers te laten
vertellen over hun werk. Ook bezoekt
ze verschillende evenementen en test
ze op enthousiaste wijze onder andere
haar zwemvest.

Keihard werken
“Werken in de binnenvaart was absoluut niet wat ik ervan had verwacht. Ik
dacht dat het veel romantischer was,
maar het is gewoon keihard werken.”
Al op jonge leeftijd wist ze dat ze
schipper wilde worden, maar dat ging
niet helemaal zonder slag of stoot. “Ik
was best jong, ik zat in de puberteit, en
toen kwam ik in één keer aan boord
bij volwassen mannen die al een heel
leven op het water zaten. Ik ben best
beschermd opgevoed, dus je moet je
voorstellen dat ik een soort klap in mijn
gezicht kreeg van de manier waarop
aan boord gesproken werd.”
Maar ook voor haar collega’s was het
nieuw. “Tijdens mijn eerste vaart als
stagiaire kreeg ik allemaal mappen
voor mijn neus. Ik dacht dat het
misschien wel het veiligheidsprotocol
was, maar het bleek de administratie
te zijn. “Moet ik dit ook leren?”, vroeg
ik aan de kapitein. Hij was er blijkbaar vanuit gegaan dat ik voor de
administratie kwam. Dit omdat
ik zo netjes praatte. Het was heel
grappig, want zij moesten dus ook
wennen aan mij.”

Persoonlijke invalshoek
Wie Engibarjan volgt op Instagram,
ziet haar niet alleen op schepen en
in de haven. “Mensen volgen graag
een persoon. Ze zijn eerst mij gaan
volgen en later pas de binnenvaart.
Ik denk dat het heel erg belangrijk is

‘Maak het hip’
Een andere tip die Engibarjan graag
meegeeft is om het beroep ‘hip’ te
maken. “De waterbouwsector is
ontzettend breed, je kunt er zoveel
dingen in doen. Dat wil ik graag in de
vlogs laten zien die ik voor de Waterbouwer ga maken”, benadrukt ze.
Iemand die vol passie vertelt over zijn

“Met korte pakkende vlogs van een
minuut of drie. Zo wil ik niet alleen
jonge mensen enthousiast maken voor
een loopbaan in onze branche, maar
ook hun ouders” vertelt Engibardjan
enthousiast. Het stoffige imago wat de
waterbouwsector volgens sommigen
nog steeds heeft mag er wat haar
betreft dan ook zo snel mogelijk vanaf.
“Het is juist een dynamische sector
waarin voor jonge mensen veel kansen
liggen.” Daar is Engibarjan zelf het
levende voorbeeld van. “Ik zou zeggen;
grijp die kans. Maar bovenal, blijf jezelf
en wees eerlijk, want daar bereik je
echt wat mee.”
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‘Klimaat adaptief bouwen
wordt de norm’
P

eter Glas, de nieuwe deltacommissaris, hoopt dat
de tijd dat de waterbouwsector op het aantal gebaggerde
kuub werd afgerekend definitief voorbij is. “We staan met
elkaar voor een grote maatschappelijke opgave om Nederland toekomstbestendig te
maken. En als de waterbouw in
al zijn diversiteit daar een visie
op heeft, is dat zeer wenselijk.”
Een kennismaking met Peter
Glas in zijn nieuwe functie. “Klimaat adaptief bouwen moet de
norm worden.”

De deltacommissaris geniet zichtbaar
van zijn nieuwe omgeving. De voormalige voorzitter van de Unie van Waterschappen kent de wereld van het
water dan ook op zijn duimpje. “Toch is
dit anders. Het is een nationale rol die
ik hier vervul waarbij ik voorstellen doe
voor het Deltaprogramma, inclusief de
financiële consequenties daarvan. Als
deltacommissaris heb ik de taak om de
samenwerking te bevorderen, te agenderen en de voortgang te bewaken.
Het is mooi dat ik het de komende
jaren mag doen. Ik heb er veel zin in.”
Op het moment van spreken zitten
de eerste honderd dagen er bijna
op. Dagen met inhoudelijke colleges
vanuit de staf en partners over diverse
dossiers en de eerste werkbezoeken
aan projecten. Maar ook dagen die
werden gevuld met veel kennismaken
met de verschillende departementen
en belangenorganisaties. Gesprekken
die over het algemeen ook telkens
eenzelfde verloop kenden. “Oh deltacommissaris, Deltaprogramma, waar
kwam dat ook alweer vandaan? Dan
vertel ik dat minister Cees Veerman
destijds een commissie heeft voorgezeten die de vraag beantwoordde
‘kunnen we hier blijven wonen?’ En
dat dat elf jaar geleden heeft geleid tot
een fonds en een eerste deltacommissaris en een Deltaprogramma.” Het
verveelde Glas niet. “Integendeel, het
is nuttig om even met elkaar vast te
stellen waar het vandaan komt, waar
we vandaag staan om vervolgens naar
de toekomst te kijken want dáár ligt de
opgave.”

Peter Glas
Deltacommissaris
En dat die opgave meer dan fors is, liet
hij heel Nederland weten middels een
interview in het Financiële Dagblad en
het Algemeen Dagblad. ‘Deltawerken
moeten mogelijk eerder vervangen
worden’ en ‘Keihard aan de slag om
Nederland boven water te houden’,
kopten de kranten. “De interviews
hebben tot veel bijval en herkenning
geleid. Het is nu eenmaal een maatschappelijke opgave die moet worden
geklaard. Het Deltaprogramma is een
nationaal programma maar je hebt
toch de regio’s nodig en die moeten
zich kunnen herkennen in wat de
deltacommissaris als instituut zegt.
Mijn uitspraken hebben niet tot tumult
of ontkenningen geleid en dat onderschrijft toch het beleid dat is uitgestippeld.”

Invloed
Dat beleid is voor een belangrijk deel
door zijn voorganger Wim Kuijken als
eerste deltacommissaris in de steigers
gezet. “Zijn invloed is zeer aanzienlijk
geweest. Er is een deltafonds gekomen
waarin tot 2032 de middelen zitten

en dat geeft zekerheid. Niet in de
laatste plaats richting de waterbouwpartijen die het moeten
realiseren. Elk jaar is er ruim 1
miljard euro beschikbaar. Dat geeft
perspectief.” Hij vindt het overigens
nog te vroeg om in te gaan op de
vraag hoe hij de komende jaren
zijn eigen signatuur aan het beleid
wil geven. Wel heeft hij als belangrijke observatie dat het Deltaprogramma zich met grote projecten,
hogere dijken en sterkere keringen
terecht op de veiligheid van het land
richtte. “Maar de opgave ligt nog
breder. Waar bergen we het water
in een natte winter zodat we daar in
een droge zomer profijt van kunnen
hebben? Hoe bouwen we onze huizen?
En waar bouwen we ze? Hoe zorgen
we voor leefbare steden, hoe maken
we woonwijken klimaatbestendig?”
Op de vraag of we voldoende weten
om het juiste beleid te maken wat
betreft droogte verwijst Glas naar de
jaarlijkse monitoring. “Dat de bodem
van Nederland daalt, weten we al heel
wat jaren. Die opgave kennen we. Voor
droogte is dat anders. Twintig procent
van ons bruto nationaal product
is rechtstreeks afhankelijk van de
beschikbaarheid van zoet water. Dat
betekent nogal wat. De minister heeft
een beleidstafel droogte ingesteld. De
eerste gegevens daarvan zijn in april
bekend gemaakt. Vorig jaar hebben
we de droogte goed doorstaan. We
kunnen tegen een stootje maar er is
echt meer nodig. De extremen worden
echt extremer.”

Visie
Dat brengt hem bij de noodzaak dat
alle partijen de handen ineenslaan
om Nederland toekomstbestendiger
te maken. “Daar een verbindende rol
in spelen is een taak die ik graag wil
oppakken. Ik onderstreep de visie dat
samenwerking essentieel is. De over-

“De tijd dat de waterbouw afgerekend werd
op zoveel kuub gebaggerd en zoveel kuub
grond gestort, hebben
we hopelijk wel achter
ons gelaten “
heid kan niet alleen alle noodzakelijke
veranderingen tot stand brengen.
Ook het bedrijfsleven moet aan het
front gaan staan om dat mede vorm te
geven. Iedereen moet een brede blik
hebben. Ik ben ook benieuwd hoe de
waterbouwers daar tegenaan kijken.
Door deze vraag te stellen stel je ook
iets aan de orde. Ik zie dat ook als mijn
taak om zaken te agenderen waar ik
niet zelf het antwoord op hoef te geven
maar waarmee je wel zegt ‘kom nou
zelf met een antwoord of een visie’.”
Na een korte stilte voegt hij eraan toe:
“De tijd dat de waterbouw afgerekend
werd op zoveel kuub gebaggerd en
zoveel kuub grond gestort, hebben we
hopelijk wel achter ons gelaten. Het
is meer dan van a naar b. Daar hoort
een verhaal bij, een maatschappelijke
opgave bij. Het is toch mooi als de
waterbouwsector met een visie komt
hoe we klimaatbestendig en water
robuust worden?”

Kauwen
Waterbouwsector. Hij heeft het woord
in de mond genomen en lijkt er even
op te kauwen. “We praten steeds over
waterbouw. Maar wat is nu eigenlijk
waterbouw? En wat is dan bouw en
wat is utiliteitsbouw? Klimaat adaptief
bouwen moet de norm worden dus
alle bouw is waterbouw.”
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De Hondsbossche Duinen
hebben een wow-factor
V

raag Sonja Ouwerkerk, projectleider van Ecoshape
wat zij bijzonder vindt aan de
Hondsbossche Duinen en er
verschijnt een brede glimlach
op haar gezicht. “Als je daar
komt is het gewoon indrukwekkend. Er ligt een enorme
bak zand, het gebied is mooi en
maakt de kust veilig.” Onder leiding van Ouwerkerk is vier jaar
lang onderzoek gedaan naar
het nieuwe stuk duingebied dat
de Hondsbossche en Pettemer
Zeewering sinds 2015 werkloos
heeft gemaakt. “Uit het onderzoek blijkt dat het gebied
meegroeit met de zeespiegelstijging.”

In 2015 is in één jaar tijd een slordige
35 miljoen kubieke meter zand voor
de dijk in Noord-Holland gestort. Zo is
er tussen Camperduin en Petten een
nieuw duingebied ontstaan. Met een
budget van 1,4 miljoen euro aan Sonja
Ouwerkerk de opdracht om de transformatie van de Hondsbossche en
Pettemer Zeewering naar de Hondsbossche Duinen over een periode van
vier jaar te monitoren. Onlangs is deze
klus met een eindrapportage afgerond. “Een interessant traject waarbij
het in het begin natuurlijk best even
zoeken was naar wat je nu precies gaat
monitoren en onderzoeken”, blikt ze
op die beginperiode terug. “Je werkt
met specialisten die allemaal hun
eigen stokpaardjes hebben. Er was
een budget maar toen we alle plannen
bij elkaar optelden bleek dat we wel 4
miljoen euro nodig hadden.”
Het onderzoek spitste zich toe op de
voorspelbaarheid van de ontwikkeling
van aangelegde habitats, optimalisatie
in het veiligheidsontwerp en de beleving. Vier keer per jaar is er over het
gebied gevlogen voor het maken van
hoogtemetingen en foto’s. En twee
keer per jaar ging er een grote groep
van specialisten het veld in om te zien
of wat daar gebeurt overeenkomt met
de verwachtingen en wat de luchtfoto’s laten zien. Het resulteerde in een
eindrapportage waaruit blijkt dat we
als Nederland de kennis en kunde in
huis hebben om een dergelijk gebied
te realiseren. “We hadden van tevoren
wel verwacht dat ook een kunstmatig
aangelegd duin zich zou gaan ontwikkelen. Maar we weten nu veel beter dat
het ook daadwerkelijk meegroeit met
de zeespiegelstijging en hoe de natuur
zich gaat ontwikkelen.”

“De ruimtelijke kwaliteit
van het gebied heeft
een boost gekregen.
Het gebied is nu
veel aantrekkelijker
geworden.”

Sonja Ouwerkerk
Projectleider bij Ecoshape

Het voordeel van het bouwen met de
natuur zoals dat hier is toegepast in
vergelijking met de traditionele dijkversterking is de snelheid van uitvoering.
“Binnen een jaar was het klaar. Maar
nog belangrijker is dat hiermee de
ruimtelijke kwaliteit van dat gebied een
boost heeft gekregen. Het gebied is nu
veel aantrekkelijker geworden. Daarbij
zijn ook twee natuurgebieden met
elkaar verbonden die altijd door de
dijk onderbroken waren. Er is nu een
doorlopende duinenrij voor de kust.
En onzekerheden die er zijn over de
zeespiegelstijging zorgen er met deze
aanpak voor dat je veel flexibeler bent.
Stel dat de zeespiegel nu twee keer zo
hard stijgt dan verwacht? Daar kon je
de oude waterkering niet eenvoudig
op aanpassen : je hebt wat uit te leggen
aan de omgeving als je na 20 jaar de
dijk opnieuw moet ophogen. Feitelijk
is nu alleen een baggerschip nodig om
zand op de vooroever te storten en je
bent weer voor een x aantal jaar veilig.
Daar moeten we in Nederland denk ik
toch wel naar toe.”

Enorme bak zand
Ouwerkerk is enthousiast over het
project. “Als je daar komt is het gewoon
indrukwekkend. Er ligt zo’n enorme
bak met zand. Je hebt een onderdeel echt voor de natuur met aan de
uiteinden recreatiemogelijkheden
en het maakt het achterland veilig
voor het water. Die combinatie
maakt het wel tot een bijzonder
project.” In die zin zit de bekendheid, of beter gezegd de onbekendheid van het project haar wel dwars.
“Het viel mij gedurende het project
van monitoring op dat er — verge-

leken met de Zandmotor — relatief
weinig belangstelling voor is. Nu begint
dat gelukkig een klein beetje te komen.
Het is natuurlijk in vergelijking met de
zandmotor in Kijkduin niet zo’n heel
drukbezocht stukje Nederland. Daar in
Kijkduin ziet iedereen het liggen en is
er ook veel publiciteit aan gegeven. Het
grote verschil tussen de zandmotor bij
Kijkduin en het duingebied bij Petten
is dat de eerste ervoor zorgt dat zand
langs de Nederlandse kust wordt
verspreid. Het duingebied bij Petten
draagt bij aan de ontwikkeling van een
groot stuk natuur waarbij tegelijk een
van de zwakste schakels van de Nederlandse kust is aangepakt. Alleen, op
een plek die minder bezocht wordt.”

Natuurontwikkelingen
Het onderzoek laat volgens Ouwerkerk
ook zien dat vier jaar eigenlijk veel
te kort is om echt iets te zeggen over
de natuurontwikkeling die er aan de
gang is. “Er is in de afgelopen vier jaar
530 kuub zand de duinen ingeblazen.
Er zijn aan de zeezijde embryonale
duinen ontstaan. Gaan die zich ontwikkelen tot een nieuwe duinenrij of
overleven ze straks een grote storm
niet? Ecologen staan te springen om
het onderzoek door te zetten. Ook is
er nog geen vochtige duinvallei en zijn
het officieel nog geen grijze duinen.
Hoe lang gaat het duren voor dat wel
zo is? En kunnen we zo’n vochtige
duinvallei wel echt aanleggen? Nu is
het bijvoorbeeld nog te veel een sloot.
Er zijn nog te weinig planten die horen
bij zo’n vochtige duinvallei. Je hebt
vogels nodig die de zaden voor die
planten moeten aanleveren. Maar je
ziet gewoon nog heel weinig vogels in

het gebied. Mocht het niet lukken dan
moeten we die zaden daar zelf naar
toe brengen. Of het uiteindelijk gaat
lukken weten we nu gewoon nog niet.
Misschien duurt dat nog wel tien jaar.
Het is afwachten.”
De gegevens die de monitoring hebben
opgeleverd laten in elk geval zien hoe je
het aan moet pakken als je een breed
duin wilt aanleggen met veel dynamiek
of juist een smaller duin waarbij de
veiligheid meer het vertrekpunt is. “Er
is veel helm aangeplant en dat is een
soort groen beton. In een volgend
project kan er eventueel voor gekozen
worden minder helm aan te planten
waardoor je meer ruimte geeft voor
dynamiek zoals reliëfverschillen waardoor het er ook wat natuurlijker uitziet.
En als er dan toch te veel stuifzand is
kan je altijd nog helm plaatsen om dat
vast te houden. De kennis die we nu
hebben over waar het zand terechtkomt helpt enorm bij het verstrekken
van informatie over stuifhinder.”

Spookverhalen
En dat laatste is volgens haar nodig
want er deden over dit project in het
begin ware spookverhalen de ronde.
“Paarden zouden ziek van het stuifzand worden en er waren mensen die
bang waren dat ze nooit meer de was
buiten konden hangen. Wat we uiteindelijk constateerden is dat er wel wat
stuifhinder was maar die beperkte zich
met name tot de overgangen en het
fietspad. Sterker, er is nu zelfs minder
stuifhinder dan in de oude situatie met
de dijk omdat de duinen het stuifzand
tegenhouden. Dus ook in die zin heeft
het project een meerwaarde.”
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‘Innoveren in de
praktijk met testdijk’

Leo van Dijk
Taskforce Deltatechnologie
(TFDT)

D

e waterbouwsector blijft achter met het snel kunnen toepassen van nieuwe technieken en innovaties. ‘Omdenken’ is nodig
om aan de steeds hogere eisen van de samenleving te voldoen,
stelt Leo van Dijk namens Taskforce Deltatechnologie (TFDT). “In de
waterbouw innoveren we altijd van A tot Z. We kunnen het proces
versnellen door het andersom te doen.”

Sneller, beter en voor minder geld.
De waterbouwsector weet over het
algemeen heel goed wat ze wil. Maar
“hoe”? Die vraag is moeilijker te beantwoorden. TFDT wil hier verandering
in brengen. De Taskforce is een werkgroep van het kernteam Deltatechnologie van Topsector Water & Maritiem.
De brancheorganisaties Vereniging
van Waterbouwers, Bouwend Nederland, Koninklijke NLingenieurs, Rijkwaterstaat en het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP) bemensen
het initiatief.
“We willen het vertrouwen vergroten
zodat marktpartijen de ruimte krijgen
om hun expertise vroegtijdig in te
zetten met als doel het verlagen van de
maatschappelijke kosten”, vat Van Dijk
de ambities van de Taskforce samen.
Binnen de werkgroep werkt de vertegenwoordiging van marktpartijen
hiervoor nauw samen met vertegenwoordigers van overheid en kennisinstellingen, om de zogenoemde
“gouden driehoek” te vormen.
De komende jaren moeten honderden
kilometers dijk worden versterkt
in heel Nederland. Dat is alleen in
omvang al een behoorlijke uitdaging.
Afhankelijk van de locatie kan een dijkversterking ook technisch voor forse
uitdagingen zorgen. Van Dijk: “Soms
liggen dijken in woonwijken of stads-

centra. De eisen van omwonenden
kunnen dan tot ingewikkelde technische uitdagingen leiden. Een complexe
ondergrond kan eveneens een uitdaging vormen. Op andere locaties is een
relatief eenvoudige ophoging in grond
voldoende.”

Afstemmen
Geen dijkversterking is hetzelfde.
Daarom, zo bepleit de slechts uit
marktpartijen bestaande Taskforce,
zou het goed zijn om ook de wijze
van contractering en uitvoering op de
aard van de projecten af te stemmen.
Bij een relatief gemakkelijk project,
volstaat een eenvoudig contract. Een
complex project vraagt om contractueel maatwerk met een goed geformuleerd doel. In zo”n geval is het goed
als uitvoerende partijen al in een vroeg
stadium bij het project zijn betrokken.
Zij kunnen dan hun expertise tijdig
inzetten, voor een beter, sneller en
goedkoper eindresultaat.
“De Taskforce wil de expertise van
waterbouwend Nederland toegankelijk maken voor opdrachtgevers, zodat
uitvoerende partijen zo doelmatig
mogelijk kunnen werken”, legt Van Dijk
uit. Dat kan alleen als hiervoor binnen
contracten en aanbestedingsprocedures ook vertrouwen, ruimte en waardering is. Om dat mogelijk te maken
adviseert TFDT de waterschappen

over welke contractvorm zij het beste
toe kunnen passen, mochten zij als
opdrachtgever zo”n ambitie hebben.
Van Dijk: ”Denk bijvoorbeeld aan
contractvormen die samenwerking in
bouwteamverband mogelijk maken
waarbij de uitvoerende partij vroegtijdig inbreng heeft in de maakbaarheid van het project.”

Testdijk
Een testdijk is voor TFDT eigenlijk geen
dijk. Het is eerder een openlucht laboratorium, een plek waar in de praktijk
technieken kunnen worden getest en
getoetst. “Sommige innovaties hebben
zich al grotendeels bewezen, ook in
de praktijk. Maar we hebben hiervoor
nog geen van A tot Z sluitende wetenschappelijke onderbouwing”, legt Van
Dijk uit. Het gevolg is dat de innovatie
in een project niet wordt toegepast,
ook al zou die tot forse kostenbesparing kunnen leiden.
Om innovaties te testen en bij succes
sneller en breder toe te passen, wil
TFDT het proces omdraaien. Van Dijk:
“Bij een testdijk werken we anders.
We passen een gedeeltelijk ontwikkelde innovatie versneld toe en door
zorgvuldige monitoring verkennen we
de grenzen en stellen we de rekenmethodes vast. Dit gebeurt in nauwe
samenwerking met de kennisinstellingen.” Zo verloopt het innovatieproces niet strikt van de theorie naar
de praktijk, maar van een praktische
toepassing naar een degelijke onderbouwing. Het voordeel is, zo benadrukt Van Dijk, dat innovaties dan
sneller worden toegepast.

“Op dit moment zien
we nog niet vaak
dat opdrachtgevers
actief waarderen op
duurzaamheid”
Markermeerdijken
Op zich is een testdijk niets nieuws. Bij
de versterking van de Markermeerdijken tussen Hoorn en Durgerdam
is de bouw van dijken op veengrond
onderzocht en zijn de testresultaten
hiervan direct in het project toegepast.
Volgens een vergelijkbare werkwijze
wil TFDT de waterschappen en andere
beheerders aansporen om in heel
Nederland verschillende testdijken in
richten.
Om testdijken te kunnen starten,
wil TFDT de waterschappen bewust
maken van de innovatiekansen
binnen hun projecten. Hierbij kunnen
passende contractvormen worden
ingezet en wordt ruimte gecreëerd
voor innovatie. Van Dijk benadrukt dat
uitvoerende partijen bereid zijn om
hun expertise te delen. Zowel met de
opdrachtgever als onderling.
Idealiter heeft een testdijk betrekking op een innovatie die breder
kan worden toegepast binnen het
programma van de opdrachtgever,
zo benadrukt Van Dijk. “Levert de
innovatie daadwerkelijk de verwachte
verbetering op, dan kan het waterschap deze direct breed uitrollen. De
innovatie leidt zo al op korte termijn
tot een snellere, betere en goedkopere
realisatie van projecten.”
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‘In dialoog met markt
verduurzamen’
W

aterschappen hebben
waterbouwers
nodig
om hun duurzaamheidsambities te realiseren. Een dialoog
is daarom noodzakelijk, stelt
Meinke Schouten van de Unie
van Waterschappen. “Het zou
daarom heel mooi zijn als we
tot een gezamenlijk transitiepad kunnen komen.”

De deadline is eind dit jaar. Dan moet
de werkgroep circulariteit van de Unie
van Waterschappen de grondstofanalyse klaar hebben waaraan nu nog
hard wordt gewerkt. Het kwalitatieve
onderzoek maakt inzichtelijk welke
energie-intensieve grondstoffen het
meest door waterschappen worden
gebruikt; bijvoorbeeld diesel, beton
en staal. “Want daar liggen de kansen
voor CO2-reductie.”
Waterschappen willen in 2030 alle
aanbestedingen circulair op de markt
brengen. Dat betekent dat bouwprojecten CO2-neutraal moeten worden
uitgevoerd en het gebruik van nieuwe
of niet-recyclebare grondstoffen zo
veel mogelijk wordt beperkt. Het lijkt
ver weg, erkent Schouten. Toch is het
ook een forse ambitie. “De omschakeling naar 100 procent circulair aanbesteden moet dus in tien jaar gebeuren.
Bovendien willen we, conform de
afspraken uit de Green Deal Duurzaam GWW 2.0, dat al in 2020 duurzaamheid integraal onderdeel is van
alle projecten “waar de schop in de
grond gaat”.”
Voor de grondstofanalyse van de
werkgroep circulariteit van de Unie
van Waterschappen worden ook
gesprekken
met
marktpartijen
gevoerd. Deze gesprekken vinden het
komende half jaar plaats. Het document wordt gebruikt om de koers voor
de komende jaren uit te stippelen.
Schouten: “Waterschappen bepalen
uiteindelijk zelf hoe zij invulling geven
aan de op sectorniveau afgesproken
doelstellingen.”

Rijkswaterstaat
Markt en Rijkswaterstaat kwamen
onlangs een gezamenlijk transitiepad
overeen. Volgens Schouten een goed
idee dat ook voor waterschappen
zou kunnen werken. Door afspraken
te maken over de snelheid waarmee
wordt verduurzaamd, kunnen aannemers hun investeringen in bijvoorbeeld graafmachines en vrachtwagens hierop afstemmen. Zo wordt
voorkomen dat bedrijven kostbaar
materieel versneld moeten afschrijven
omdat opdrachtgevers de aanbestedingseisen aanpassen.

Meinke Schouten
Unie van Waterschappen

“Waterschappen zouden met hun
eigen aannemers zo”n transitiepad af
kunnen spreken. Tegelijkertijd kun je
je afvragen of het niet heel mooi zou
zijn als we zo”n afspraak sectorbreed
maken”, denkt Schouten hardop.
Naast afspraken maken over het transitiepad, kunnen waterschappen de
toepassing van innovatieve duurzame
oplossingen stimuleren door aannemers met prikkelende vragen uit te
dagen. Bijvoorbeeld door opdrachten
niet meer in gedetailleerde bestekken
uit te schrijven, maar functioneel te
specificeren. “Een elektrisch gemaal
CO2-neutraal maken” wordt dan
bijvoorbeeld de opdracht. Dat is mogelijk door slim gebruik te maken van de
stroompieken op het net die worden
veroorzaakt door zonnepanelen en
windmolens als er veel zon is of het
hard waait.
Schouten: “Het gemaal, een grootverbruiker van energie, vangt het
overaanbod van stroom af en functioneert op die manier als een batterij
of buffer in het stroomnet. Markpartijen zouden hiervan zelfs een dienst
kunnen maken.”
Voor andere meer uitvoerende
opdrachten, zoals het vervangen van
beschoeiing of andere veelvoorkomende onderhoudsklussen, verwacht
Schouten meer van een door het

waterschap op te zetten marktdialoog.
Aannemers kunnen dan creatieve
verduurzamingsideeën inbrengen.
Schouten: “Dijken verhogen kost
heel veel brandstof en leidt tot een
hoge CO2-uitstoot. Want je moet nu
eenmaal veel klei en grond aanvoeren.
Waterschappen zouden marktpartijen kunnen vragen hoe zij dergelijke grondstoffen zo lokaal mogelijk
kunnen winnen zodat de CO2-uitstoot
beperkt blijft.”

Beleidsdoelen
De Unie van Waterschappen heeft in
2017 de Green Deal Duurzaam GWW
ondertekend. De waterschappen
werken daarnaast met twaalf duurzame beleidsdoelen, waarbij in de
huidige maatschappelijke context veel
aandacht is voor de doelen CO2-reductie en circulariteit. Een volledig
overzicht van de twaalf beleidsdoelen
is te raadplegen via www.duurzaamgww.nl/ambitieweb/.
Zoals eerder geschetst kunnen waterschappen en marktpartijen de CO2-uitstoot van de sector sterk terugdringen
door kritisch te kijken naar het energieverbruik. Circulariteit vraagt om een
andere benadering, waarbij steeds
drie vragen van belang zijn.

Schouten uit. Soms is reparatie ook
mogelijk. Bijvoorbeeld door een oude
persleiding van binnenuit met een
coating te versterken, wat de levensduur van de leiding verlengd.
Moet er echt nieuw worden gebouwd,
dan is de volgende vraag hoe het
ontwerp zo circulair mogelijk kan
worden gemaakt. Dat kan bijvoorbeeld door vervanging en hergebruik
van onderdelen zo eenvoudig mogelijk te maken. Schouten: “Zoiets zou
kunnen werken bij stuwkleppen, mits
marktpartijen hiervoor een universeel
op verschillende plekken makkelijk toe
te passen ontwerp maken.”
“Hoe kan ik zoveel mogelijk gebruiken
maken van gerecyclede materialen?”,
is de vraag die centraal staat bij de
uitvoering van een circulair project.
Hierbij kan worden gedacht aan hergebruik van grondstoffen als staal of
beton.
Schouten is zich er van bewust dat
enkele ideeën die zij oppert nog in de
markt moeten landen. Tegelijkertijd
zijn dergelijke duurzame innovaties
alleen mogelijk als er nauw wordt
samengewerkt. “We willen als Unie
samen met waterschappen én marktpartijen de duurzaamheidsambities
oppakken.”

“Als eerste zou je je af kunnen vragen
of nieuw bouwen echt nodig is”, legt
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