
‘We zijn al goed op weg’

Duurzaamheid staat in Europa en in Nederland steeds hoger op de agenda. En ook onze 
sector is inmiddels volop met duurzaamheid bezig. Deze Waterbouwer staat dan ook 

niet voor niets in het teken van verduurzaming. 

Met deze uitgave laten we zien dat de waterbouw-
sector ook veel kansen ziet in een duurzame toekomst. 
Waterrobuust en klimaatbestendig. Het zijn woorden 
die in dit nummer veelvuldig voor komen. En dat is 
goed. Niet voor niets schrijft deltacommissaris Peter 
Glas in zijn voorwoord: “Voor elke vierkante meter die 
we tussen nu en dan beetpakken, geldt dat klimaatbe-
stendig en waterrobuust in de voorbereiding, aanbe-
steding én uitvoering verankerd moet zijn.” 

Met verschillende projecten die in dit nummer aan 
bod komen laten onze leden zien dat ze dat ook al 
heel goed kunnen. Maar ik vind het helemaal fijn om 
te zien dat onze jonge waterbouwers, zeg maar ons 
aanstormend talent, duurzaamheid al als iets van-
zelfsprekend zien. Want dat betekent dat we op de 
goede weg zijn.

Andrea Vollebregt 

directeur Vereniging van Waterbouwers

In deze editie: Voorwoord Deltacommissaris Peter Glas
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‘Voor elke vierkante meter die we tussen nu en 2050 beetpakken, 
geldt dat klimaatbestendig en waterro buust in de voorbereiding, 

aanbesteding én uitvoering verankerd moet zijn. Daar mag door de 
waterbouwsector best een visie voor worden ontwikkeld.’

‘WACHT 
NIET AF’

‘We hebben geen 
tijd te verliezen’

Marjolein van Wijngaarden en Mascha Dedert over 
‘Nederland Natuurlijk in Balans’.
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‘Begin eens met een 
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Hendrik Postma over vrij denken en een gedragen 
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Projecten in beeld

Aan mij is gevraagd om voor deze nieuwe Waterbouwer het voor-
woord te schrijven. Leuk om te doen. Sinds mijn aantreden als delta-

commissaris in 2019 is er regelmatig contact met de waterbouwsector.

Ik zie dat de sector zich steeds meer 
bewust wordt van het feit dat we in 
2050 klimaatbestendig en waterrobuust 
moeten zijn. Voor elke vierkante meter 
die we tussen nu en dan beetpakken, 
geldt dat klimaatbestendig en waterro-
buust in de voorbereiding, aanbesteding 
én uitvoering verankerd moet zijn. Daar 
mag door de waterbouwsector best 
een visie voor worden ontwikkeld. Een 
goed voorbeeld daarvan vind ik het con-
venant ‘klimaatbestendig bouwen’ dat 
in Zuid-Holland tot stand is gekomen. 
Daarin hebben provincies, gemeenten, 
adviesbureaus en bouwsector afspraken 
gemaakt. Het zijn tekenen dat de sector 
kansen ziet en hun eigen rol serieus 
neemt.

In de aanloop naar de Tweede Kamer-
verkiezingen was bouwen in de vele 
debatten een terugkerend thema. Maar 
hoe en waar we gaan bouwen en dat 
dit vooral klimaatbestendig en waterro-
buust moet gebeuren, bleef nagenoeg 
onbesproken. Dat betekent dat we nog 
een missie te gaan hebben. Daarvoor 
kijk ik ook nadrukkelijk naar waterbou-
wend Nederland. We moeten met elkaar 
het belang daarvan onder de aandacht 
brengen. Doen we dat niet, dan bouwen 
we toekomstige schade in. Dan krijgen 
we wateroverlast en houden we hitte in 
de steden. In de herijking van het Del-

taprogramma speelt versnelling een 
belangrijke rol. Alle wetenschappelijke 
onderzoeken wijzen immers uit dat we, 
om de doelen in 2050 te halen, de uitvoe-
ring moeten versnellen. Tot 2026 werken 
we aan het Kennisprogramma Zeespie-
gelstijging en mijn vraag aan u als water-
bouwer is om daarbij aan te haken. Wij 
hebben namelijk alle expertise en creati-
viteit nodig.

De uitdagingen die op ons afkomen zijn 
echt enorm groot. Tegelijkertijd geeft 
dat voor de waterbouwsector heel veel 
kansen. Er ligt voor de komende dertig 
jaar een enorme werkvoorraad. Dat 
biedt ook kansen voor de waterbouw-
sector om meer in innovaties te inves-
teren. En het Deltafonds biedt in finan-
ciële zin perspectief waar de sector op 
kan vertrouwen. Afgerond zit daar voor 
de komende veertien jaar 19 miljard 
euro in. Een groot deel daarvan zal via 
uitvoering, beheer, onderhoud en inves-
teringen tot bestedingen komen. Daar 
kan de sector op bouwen. Maar ik vraag 
van de sector wel een actieve opstelling. 

Wacht niet af! Sluit je aan. Want uitein-
delijk hebben we samen het doel om 
Nederland veilig, leefbaarder en mooier 
te maken, waarbij water een leidend 
principe moet zijn.

Ik wens u met deze Waterbouwer veel 
leesplezier.

Peter Glas

Deltacommissaris

‘Versnelling speelt 
een belangrijke rol’

Voorwoord Deltacommissaris Peter Glas

‘Wacht niet af’

‘Zand opdiepen met oog 
voor mens, flora en fauna’
Zand opdiepen uit het IJsselmeer voor de bouwopgave van Neder-
land is een logische, maar ook een uitdagende opgave. Het is als 
grootste zoetwaterbassin van Europa niet alleen een geschikt win-
gebied, maar tegelijkertijd ook als ecologisch-, cultuurhistorisch-, 
recreatief- en economisch gebied van groot belang voor Nederland. 
Toch laat Koninklijke Smals zien dat het met hun zand- en natuur-
project voor de Friese kust bij Oudemirdum prima mogelijk is, om 
zowel grondstoffen te winnen en te investeren in flora en fauna en 
het gebied na afloop beter achter te laten dan hoe het werd aange-
troffen. Duurzame werkmethoden staan hierbij centraal.

‘Met oog voor de omgeving’
Zo’n negen kilometer van de Groningse Lauwersmeerdijk, tussen 
de R.J. Cleveringsluizen en de Westpolder, voldoet niet langer aan 
de waterveiligheidsnormen en wordt daarom de komende jaren 
verhoogd. Daarbij speelt niet alleen de veiligheid een rol, maar 
wordt ook de omgeving in het project meegenomen. Zo komen er 
natuurlijke overgangen tussen het wad en land en een natuurlijke 
uitbreiding van de kwelder. Het verbeteren van de huidige infra-
structuur betekent een versterking van de lokale economie. In dit 
project werken verschillende partijen binnen een twee-fasen-con-
tract succesvol met elkaar samen.

Lees alle details over dit project op www.waterbouwers.nl Lees alle details over dit project op www.waterbouwers.nl 
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Nederland zien als een blanco 
vel papier en dan beden-

ken hoe je het opnieuw zou wil-
len gaan inrichten. Voor Hendrik 
Postma, voorzitter van de Ver-
eniging van Waterbouwers, is het 
dé manier om vrij te denken en 
zo tot de beste ideeën te komen. 
Volgens Postma zitten we mid-
denin een veranderende wereld 
en is een gedragen visie op de 
toekomstige ruimtelijke inrich-
ting onontbeerlijk. “Nederland is 
nu eenmaal een klein land waarin 
alles met elkaar samenhangt.”

Regie. Hendrik Postma laat het woord 
tijdens het gesprek meerdere keren 
vallen. Als bijvoorbeeld het onderwerp 
klimaatadaptatie valt. “Over hoe Neder-
land er klimaatbestendig uit moet zien 
is centrale regie nodig. Dat kun je niet 
doen op basis van de emotie van de dag. 
Dat gaat ook over meerdere kabinetten 
heen en er moet wel koers gehouden 
worden. Maar die gedragen visie is er nu 
nog niet.”

In het Deltaprogramma zijn een drietal 
toekomstscenario’s geschetst. Samen-
gevat gaan ze over aanvallen oftewel 
zeewaarts uitbreiden, de basis kustlijn 
handhaven óf terugtrekken waardoor 
Amersfoort aan zee komt te liggen. Ook 
elders worden allerlei plannen ontwik-
keld. Bijvoorbeeld met de kaart ‘Een 
groenere toekomst voor Nederland 
2120’ (zie elders in deze Waterbouwer) 
heeft de Wageningen University & Rese-
arch (WUR) daar mooie beelden bijge-
maakt. “Hoewel het nog ver weg beelden 
zijn kun je niet te lang wachten. Want de 
klimaatadaptieve projecten die we nu 
doen, moeten no regret zijn, zodat ze 
in het uiteindelijke plaatje passen.” Het 
heeft in zijn ogen een zekere vorm van 
urgentie om daar nu over na te denken. 
“We moeten onze grote rivieren bevaar-
baar houden. Er moet voldoende zoet 
water zijn tijdens de droge periode voor 
drinkwater, landbouw en natuur. En je 
hebt veiligheid nodig voor hoogwater-
afvoer en als antwoord op zeespiegel-
rijzing. Hoe moet de aanpassing van de 
riviermondingen zijn om de biodiversiteit 
daar te handhaven? En bij dit alles moet 
er nog voor een evenwicht tussen mens, 
natuur en economie worden gezorgd. 
Kortom, er komt heel veel op ons af.”

Moed
Volgens Postma moet je af en toe de 
moed hebben om te doen alsof er nog 
niks is en dan op te schrijven hoe je 
Nederland écht klimaatmaatbestendig 
zou willen inrichten. “Dat geeft vaak veel 
betere ideeën dan uit te gaan van wat er 
al is en onderzoeken wat daarnaast nog 
mogelijk is. Dan heb je namelijk je denken 
al op slot gezet. Als je Nederland klimaat-
bestendig maakt dan hoort daar bijvoor-
beeld ook klimaatbestendige biodiver-
siteit bij. Dan hoor je ervoor te zorgen 
dat er natuurgebieden zijn die mee 
kunnen veranderen met de klimaatver-
andering, waardoor de biodiversiteit kan 
toenemen. Die zou er over 100 jaar best 
eens anders uit kunnen zien dan de hui-
dige. Dan helpt het als je vrij kunt denken 
en open staat voor veranderingen.”

Verduurzaming materieel
Er ligt in zijn visie voor de waterbou-
wers een belangrijke rol weggelegd. 
Want uiteindelijk moet alles wat 
bedacht wordt ook gemaakt worden. 
“Verder is onze sector al druk bezig 
met het stapsgewijs verduurzamen 
van het materieel. Er lopen vele initi-
atieven, maar dat komt nog meer in 
een stroomversnelling als onderne-
mers perspectief hebben om daar 
in te investeren. En dat perspectief is 
er wanneer de inzet van groen mate-
rieel door opdrachtgevers wordt uit-
gevraagd én beloond. We willen als 
branchevereniging heel graag samen 
met de overheid invulling aan de ver-
groening geven, zodat Nederland zijn 
deel van de Europese ambitie kan 
waarmaken.”

Empirische wetenschap
In het verlengde hiervan pleit Postma 
voor meer experimenteerruimte. 
“Waterbouw”, zo benadrukt hij, “is een 
empirische wetenschap en dus proe-
fondervindelijk. Je observeert wat er 
in de praktijk gebeurt om dat vervol-
gens wetenschappelijk te verklaren 
en te onderbouwen om weer de 
volgende stappen te kunnen zetten. 
Daarom heb je experimenteerruimte 
nodig.” Een goed voorbeeld daarvan 
is volgens hem de zandmotor. “We 
leren er nu ontzettend veel van en 
die kennis gaat straks helpen bij het 
klimaatbestendig houden van de 
Nederlandse kust. Er zijn meer soort-
gelijke projecten nodig om kennis te 
ontwikkelen die we voor de klimaat-
adaptieve maatregelen straks hard 
nodig zullen hebben.”

Hij is het met Deltacommissaris 
Peter Glas eens dat er moet worden 
opgeschaald om de gestelde doelen 
te halen. “We zullen meer tempo 
moeten maken. Maar waar aanne-
mers ook behoefte aan hebben is 
een min of meer stabiel marktvo-
lume. Grote pieken en dalen geven, 
niet alleen grote schommelingen in 
prijzen, maar zorgen ook voor grote 
schommelingen in werkgelegenheid 
en dus in kennis. Een zeker constant 
marktvolume is niet alleen goed voor 
de sector, maar ook goed voor inno-
vaties, omdat er dan voldoende per-
spectief is om te investeren.”

Hendrik Postma, voorzitter Vereniging van Waterbouwers

‘Begin eens met een 
blanco velletje papier’

“Het succes van de zandmotor hadden we 
niet kunnen voorspellen. We hebben hem 

aangelegd, we leren er ontzettend veel van 
en die kennis gaat ons straks helpen.”

Fries Heinis, algemeen directeur Bouwend Nederland

‘Er moeten pilotprojecten komen’
“Publieke opdrachtgevers hebben een 
belangrijke rol bij het realiseren van de 
nationale ambitie om Nederland in 2050 
zo goed mogelijk klimaatbestendig en 
waterrobuust in te richten”, aldus Fries 
Heinis, algemeen directeur van Bouwend 
Nederland. “In de gebouwde omgeving 
moeten nog veel concrete maatregelen 
worden gerealiseerd. Binnen deze groep 
van publieke opdrachtgevers spelen de 
352 Nederlandse gemeenten een belang-
rijke rol om deze doelen te kunnen halen. 
Hiervoor zijn zowel landelijke regie als 
structureel voldoende middelen (kennis, 
capaciteit en financiën) nodig, zodat 
publieke opdrachtgevers hun rol goed 

kunnen invullen.” Als het gaat om meer 
experimenteerruimte zegt Heinis, dat op 
dit punt Bouwend Nederland en de water-
bouwers een gezamenlijk belang en inzet 
hebben. “Het is in dit stadium erg belang-
rijk dat er veel pilotprojecten opgezet 
worden, zodat bouwers hiermee extra 
kennis op kunnen doen met het ontwik-
kelen van klimaatadaptieve maatregelen. 
Naast experimenteerruimte is het belang-
rijk dat opdrachtgevers actiever gaan uit-
vragen en gunnen op klimaatadaptatie en 
marktpartijen de mogelijkheid krijgen om 
zich hierop met innovaties echt te kunnen 
onderscheiden.”

Michèle Blom, directeur-generaal Rijkswaterstaat

‘We staan voor een uitdaging’
Nederland staat inderdaad voor een uit-
daging als het gaat om klimaatbestendig-
heid”, zegt Michèle Blom, directeur-ge-
neraal van Rijkswaterstaat. “We blijven 
continu vernieuwen met het oog op 
de toekomst en houden daarbij zoveel 
mogelijk rekening met de onzekerheden 
die klimaatverandering met zich mee-
brengt. De strategieontwikkeling doen 
het ministerie en de Deltacommissaris 
niet alleen, dat gebeurt samen met de 
betrokken maatschappelijke partners.” 
Over meer experimenteerruimte zegt de 

directeur-generaal dat Rijkswaterstaat 
investeert in innovatie en samenwerkt 
met universiteiten en kennisinstituten. 
“Voor die experimenteerruimte zijn we 
wel afhankelijk van maatschappelijk 
draagvlak en politieke visie. In dit verband 
neemt onze minister hierin het voortouw 
in internationale context, waarbij zij lei-
ding geeft aan de actiesporen Water en 
Infrastructuur van het Global Centre on 
Adaptation en in januari als gastvrouw 
heeft opgetreden voor de Climate Adap-
tation Summit.

Rogier van der Sande, voorzitter Unie van Waterschappen

‘Generaties niet opzadelen met 
onbedwingbare problemen’
Rogier van der Sande, voorzitter van de 
Unie van Waterschappen, vindt dat er 
voor de inrichting van ons land een een-
sluidende en langlopende visie cq stra-
tegie moet komen. “Er zijn kaders nodig 
voor een klimaatbestendig Nederland. 
Hiervoor moeten nu waterbewuste, 
toekomstbestendige keuzes worden 
gemaakt. Om schade door weersex-
tremen te beperken is het nodig dat 
overheden water sturend laten zijn voor 
de ruimtelijke inrichting. Van het nieuwe 
kabinet vragen we dit ordeningsprin-
cipe nadrukkelijk te omarmen en daar 

structureel financieel aan bij te dragen.” 
Over meer experimenteerruimte zegt 
Van der Sande: “Het is goed wanneer de 
markt aangeeft waar een kennisimpuls 
nodig is en daar op inzet. Ik denk wel 
dat we klimaatadaptatieve maatregelen 
uit de pilot-fase moeten halen en ervoor 
moeten zorgen dat dit soort maatre-
gelen mainstream worden. Dit betekent 
niet eenmalig of incidenteel investeren 
in klimaatadaptatie, maar zorgen dat 
deze investeringen structureel worden. 
Klimaatadaptatief werken moeten de 
nieuwe norm worden.”
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Nederland staat voor grote opgaven: de energietransitie, verduurza-
ming van de landbouw, herstel van de biodiversiteit, verstedelijking 

en “last but not least” klimaatadaptatie. Grote veranderingen in denken 
en doen zijn nodig om opgewassen te zijn tegen een stijgende zeespie-
gel, perioden van extreem weer, een toenemende vraag naar voedsel-
productie en een noodzaak om de uitstoot van broeikasgassen terug te 
dringen.

We moeten op zoek naar een nieuwe 
‘’natuurlijke balans’’, waarmee een toe-
komstbestendige delta gecreëerd wordt, 
met een nieuw evenwicht tussen eco-
nomie, natuurontwikkeling en welvaart. 
Als waterbouwers kunnen we hier een 
bijdrage aan leveren, gezamenlijk met 
andere partijen. Voorbeelden uit het ver-
leden laten zien wat er allemaal mogelijk 
is als we de handen ineenslaan.

Natuur inclusief bouwen is een echte 
waterbouwexpertise. Diverse Ruimte 
voor de Rivier-projecten lieten jaren 
geleden al zien dat waterveiligheid hand 
in hand kan gaan met natuurontwik-
keling. Zandige oplossingen langs de 
kust zijn tevens het toonbeeld van een 
andere (bouwen met natuur-) manier 
van denken en doen. En de indrukwek-
kende ontwikkeling die het Markermeer 
doormaakte in de afgelopen jaren, van 
troebel water naar een waar vogelpara-
dijs, is exemplarisch voor dit gedachte-
goed. Hiermee wordt niet alleen geïnves-
teerd in natuurontwikkeling, maar ook in 
economische groei.

Natuur als motor van de 
economie
Klimaatadaptatie, veerkrachtige ecosys-
temen en de verduurzaming van onze 
economie in algemene zin zijn bekende 
begrippen. Er moet gewerkt worden aan 
het terugdringen van (stikstof)emissies 
én aan het herstellen en ontwikkelen van 
natuurgebieden. Doorontwikkelen van 
nieuwe natuur passend bij de klimato-
logische veranderingen van nu en in de 
nabije toekomst, dat samen gaat met het 
herstellen van bestaande en zeer kwets-
bare natuur.

Keuzes moeten worden gemaakt voor 
die Natura2000-gebieden waar het wel 
en niet zinvol is, zodat er ook ruimte 
ontstaat voor natuurontwikkeling in een 
(groot) project(gebied) waar het maxi-
maal effect heeft. Opschalen van de ont-
wikkeling heeft als voordeel dat er in één 
groot project, meer mogelijk gemaakt 
kan worden en het effect daarmee groter 
wordt. Grote projecten met natuur-
waarden als de ‘’motor’’ die de economie 
een impuls bieden. De opgave wordt om 

natuurherstel- en ontwikkeling hand in 
hand te laten gaan met economie, wel-
vaart en welzijn. Natuur, hand in hand 
met kansen voor duurzame energie en 
wonen én daarbij bijdragen aan de vei-
ligheid. Als waterbouwers bieden we 

onze kennis en praktijkervaring aan om 
in gezamenlijkheid belangen en moge-
lijkheden te verenigen en samen meer 
mogelijk te maken. Zo komt Nederland 
natuurlijk weer in balans.

In gesprek met Marjolein van Wijngaarden en  
Mascha Dedert over ‘Nederland Natuurlijk in Balans’

‘We hebben 
geen tijd te 
verliezen’

Als Nederland opgewassen wil zijn tegen een stijgende zeespiegel, 
perioden van extreem weer en tegelijkertijd de uitstoot van broei-

kasgassen terug wil dringen, dan zijn er grote veranderingen in denken 
en doen nodig. We moeten voldoen aan opgaven, zoals de energietran-
sitie, verstedelijking, het herstellen van de biodiversiteit en klimaatadap-
tie; maar ook meer balans aanbrengen in wát we doen.

“We hebben geen tijd te verliezen”, 
zeggen Marjolein van Wijngaarden, 
Directeur Strategisch Tenderbureau bij 
Boskalis Nederland en voorzitter van de 
Taskforce DeltaTechnologie en Mascha 
Dedert, Programmamanager Deltawa-
teren bij de Zeeuwse Milieufederatie.

Door steeds meer druk te zetten op 
natuurlijke ecosystemen raken we steeds 
verder uit balans. Sterker nog; we zijn op 
een punt aangekomen dat het zo niet 
langer meer gaat. Hoe mooi is het dan 
als de waterbouwsector projecten kan 
realiseren waarin de natuur als motor 
wordt gebruikt? Enerzijds door in het 
project aan een stuk veiligheid te werken, 
maar anderzijds ook door te kijken hoe 
je de biodiversiteit kunt versterken en 
oplossingen kunt creëren voor bijvoor-
beeld de energietransitie. “Het één hoeft 
het ander niet uit te sluiten”, stelt Marjo-
lein van Wijngaarden. “We moeten onze 
krachten gebruiken om te ontwerpen op 
een manier zoals het in het systeem past 
en niet zoals wij denken dat het moet. 
Duurzame oplossingen neerleggen die 
ook bijdragen aan de grote opgaven.”

Anders denken
Om dit te bereiken zal ook de water-
bouwsector meer uit de comfortzone 
moeten stappen. “We kunnen niet meer 
verder op deze manier, zoals we het al 
die jaren hebben gedaan. We hebben te 
lang gefocust op de technische mogelijk-
heden en minder op de lange termijnef-
fecten voor de ecosystemen. Nederland 
Natuurlijk in Balans is ontstaan door met 
elkaar te kijken naar wat van belang is en 
hoe we doelstellingen willen realiseren. 
Door juist naar de toekomst te kijken 
en te durven dromen. Door groot te 
denken. Zo kom je op projecten waarin 
het niet het één of het ander is, maar 
juist meerdere doelen tegelijk behaald 
kunnen worden.”

Maatschappelijke 
meerwaarde
Het is van belang om de gezamenlijke 
belangen op te zoeken. “We moeten 
meer openstaan voor de ideeën van 
andere partijen in het speelveld. Dat zie 
je ook terug in de hedendaagse con-
tractvormen, waarin ontwerp, samen-
werken en draagvlak een steeds grotere 
rol spelen. Samen kijken we hoe water-

Nederland Natuurlijk in Balans 
een samenspel van alle partijen 
werkend aan de grote opgaven

Marjolein van Wijngaarden,  
Voorzitter Taskforce Deltatechnologie

Mascha Dedert,  
Zeeuwse Milieufederatie
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De Zandmotor
Sinds de aanleg in 2011 is de Zandmotor voor de kust 
van Kijkduin en Ter Heijde een belangrijke aanjager 
voor innovatief kustonderhoud. De ontwikkelingen van 
deze grote kunstmatige zandbank worden gevolgd door 
onderzoekers van verschillende kennisinstellingen en 
universiteiten.

Meer informatie: dezandmotor.nl

Hondsbossche en Pettemer Zeewering
De Hondsbossche en Pettemer Zeewering tussen Petten 
en Camperduin is een 5,5 kilometer lange dijk met veel 
zand en meerwaarde voor natuur en recreatie. Het zand 
is opgediept uit zee en biedt naast een stuk veiligheid 
ook ruimte voor toerisme.

Meer informatie: nederland.boskalis.com

Marker Wadden
De Marker Wadden bestaat uit een serie natuureilanden 
die aangelegd zijn met zand, klei en slib afkomstig uit het 
Markermeer. Als natuurparadijs voor vogels en vissen 
draagt het bij aan het natuurherstel en is het een fijne 
plek om te recreëren.

Meer informatie: rijkswaterstaat.nl

bouwkundige werken gemaakt kunnen 
worden met zo min mogelijk overlast 
voor de omgeving en zoveel moge-
lijk meerwaarde voor het gebied of de 
omgeving. Het bouwen zelf wordt steeds 
vaker bijzaak. Het gaat om de maat-
schappelijke meerwaarde die we kunnen 
creëren”, aldus Van Wijngaarden.

“De wijze waarop wij Zeeland in het ver-
leden droog en veilig hebben gehouden 
is niet altijd op een manier gebeurd 
waarop de balans tussen mens, natuur 
en milieu gehandhaafd of gebleven is”, 
geeft Mascha Dedert, Programmama-
nager Deltawateren bij Zeeuwse Milieu-
federatie eerlijk toe. “Door nu wel over 
dat soort gevolgen na te denken en par-
tijen te betrekken in de plannen, biedt 
het de waterbouwsector ook veel kansen 
voor de toekomst. Door op een integrale 
manier te kijken hoe we zaken aan willen 
pakken, wat de effecten zijn en wat we 
geleerd hebben van het verleden, zodat 
we ervoor kunnen zorgen dat de natuur 
een juiste plaats en ruimte toegewezen 
krijgt in een project.”

Energie-eiland
Het project ‘Energie-eiland in de Wes-
terschelde’ is in haar ogen daarvan een 
goed voorbeeld. Het energie-eiland is 
een ringvormig eiland in de monding 
van de Westerschelde dat aan de bin-
nenkant met zeewaterbatterijen is inge-
richt. Hierin wordt zeewater in flexibele 
waterzakken, die in het water drijven, 
gesplitst in zure en basische watervo-
lumina, waarin hernieuwbare energie 

kan worden opgeslagen. Daarnaast is 
het eiland, met een zo natuurlijk moge-
lijk uiterlijk, ook van ecologische waarde 
voor vogels, vissen en planten en zijn 
er andere functiecombinaties mogelijk, 
zoals het opwekken van energie door 
drijvende zonnepanelen en aquacultuur. 
Het consortium waar de De Zeeuwse 
Milieufederatie deel van uitmaakte won 
met dit idee in 2019 de tweede prijs met 
een eervolle vermelding in de ontwerp-
wedstrijd ‘Energielandschap voor de toe-
komst’.

Steeds minder ruimte
“We deden met de prijsvraag mee, 
omdat bij het Energie-eiland verschil-

lende opgaven samenkomen”, vertelt 
Dedert. “Bovendien draagt het bij aan 
de energietransitie en de waterveilig-
heid op een locatie waar vroeger al een 
eiland lag en past daarmee ruimtelijk 
goed in het landschap. Belangrijk voor 
is als natuurorganisatie en consortium is 
de meerwaarde die hiermee gecreëerd 
kan worden voor natuur en biodiversi-
teit.” Van Wijngaarden vult aan; “Het is 
net als de Zandmotor en de Hondsbos-
sche en Pettemer Zeewering. Het soort 
waterbouwprojecten waar wij een voor-
liefde voor hebben, omdat het veel raak-
vlakken heeft met Nederland Natuurlijk 
in Balans.”

Dedert durft te stellen dat bijna iedereen 

enthousiast is over het project Ener-
gie-eiland, maar daar  is nog wel een 
verdere slag te slaan. “Door duidelijke 
voorlichting te geven, met mensen uit 
de kustgemeenten te praten, te zorgen 
voor een goede visualisatie van het pro-
ject en de meerwaarde voor het gebied 
te onderstrepen willen we mensen 
meekrijgen maar ook laten meedenken 
in de ontwikkelingsfase. De publieke 
opinie is erg belangrijk, dus daar steken 
we veel energie in.”

Elkaar vinden
Samen optrekken is steeds belangrijker, 
maar hoe vinden partijen elkaar? “Wij 
worden veel benaderd door partijen die 
op innovatieve manier bezig zijn met 
ideeën over water, energie en natuur”, 
vertelt Dedert.” Het zou goed zijn om 
vaker met de waterbouwsector aan tafel 
te zitten om te kijken hoe we die ideeën 
daadwerkelijk kunnen realiseren op een 
manier die passend is voor de betrokken 
partijen.” Marjolein van Wijngaarden is 
direct enthousiast. “Laten we dat dan 
ook gelijk afspreken. Wij kunnen onze 
expertise en techniek inbrengen. We 
moeten het voor innovatieve projecten 
als sector juist hebben van de creatieve 
geesten in het veld. Als we anders gaan 
kijken ontmoet je andere partijen en 
kom je andere projecten tegen. Dan ga 
je ook anders luisteren en kun je met 
elkaar meedenken over het realiseren 
van nieuwe projecten. En dat is dringend 
nodig. Als je ziet hoe snel het klimaat aan 
het veranderen is, hebben we geen tijd te 
verliezen.”

Projecten in beeld

“De publieke opinie is erg belangrijk, dus 
daar hebben we in het voortraject 

veel energie in gestoken”

“Het bouwen zelf wordt steeds vaker 
bijzaak. Het gaat om de maatschappelijke 

meerwaarde die we kunnen creëren”
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Iris van den Berg, EMVI-coördinator Van den Herik-Sliedrecht

‘Een technische achtergrond 
is niet per se nodig’
Wie werkzaam wil zijn in de waterbouwsector hoeft niet per definitie over een tech-
nische achtergrond te beschikken. Iris van den Berg, EMVI-coördinator bij Van den 
Herik-Sliedrecht, is daar een goed voorbeeld van. Na het afronden van een commer-
ciële studie en een aantal jaren werkzaam te zijn geweest in commerciële functies 
binnen het bedrijfsleven, belandde ze na een tip van haar broer als EMVI-coördinator 
bij Van den Herik-Sliedrecht. “In de waterbouw zie je je werk direct terug. Waar je ook 
in Nederland rijdt; je ziet overal water en connecties met je werk. Dat spreekt me, in 
combinatie met de maatschappelijke rol die de waterbouwsector vervult, enorm aan.”

Lees Iris’ hele verhaal op www.waterbouwers.nl

Jeroen Rindertsma, Geotechnical engineer en ontwerpleider bij Van Oord

‘Sector met een goed imago’
Als jonge waterbouwer is Jeroen Rindertsma erg enthousiast over de sector. “De water-
bouwsector is verantwoordelijk voor mooie projecten, zoals de zeesluis bij IJmuiden 
waarin alle aspecten als constructie, geotechniek, kust- en waterbouw samenkomen. 
Het zijn vaak grote en iconische projecten waar je mee bezig bent, die tegelijkertijd erg 
belangrijk zijn voor ons eigen land. Ook wordt onze kennis en ervaring veel toegepast 
in het buitenland. Die brede en technische kant van de sector, in combinatie met het 
sterke imago spreekt mij erg aan.”

Lees Jeroen’s hele verhaal op www.waterbouwers.nl

Lucas Kamphuis, Projectleider De Klerk

“De waterbouw geeft mij de 
kans om mee te werken aan 
duurzame oplossingen”
In mijn werk ben ik continu op zoek naar kansen om concreet invulling te geven aan duur-
zaamheid bij projecten. Zo investeert De Klerk in duurzaam materieel. “Als we bepaalde 
materialen moeten vernieuwen wordt dat ook echt met de nieuwste technieken gedaan. Bij-
voorbeeld met nieuwe Stage 5 motoren. Die zijn een fors stuk schoner dan andere motoren 
en stoten minder schadelijke stoffen uit zonder aan beschikbaar vermogen in te boeten. 
De waterbouwvloot moet continu voldoen aan de laatste ontwikkelingen op het gebied van 
compact en geluiddempend materieel. Je ziet dat elektrisch aangedreven materieel steeds 
meer in ontwikkeling is. We blijven zoeken en ontwikkelen om de waterbouwvloot toekomst 
proof te maken. Die uitdagingen maken het werken in de waterbouw zo boeiend.”

Lees Lucas’ hele verhaal op www.waterbouwers.nl

Sander de Kraker, Duurzaamheidscoördinator en kwaliteitsmanager Hakkers

‘Als je in een delta woont 
heb je de waterbouwsector 
altijd nodig’
Sander de Kraker is als duurzaamheidscoördinator en kwaliteitsmanager werkzaam bij 
Hakkers. “De tijd waarin wij leven en waarin ik dit werk kan doen maakt het zo interes-
sant. Vanuit opdrachtgevers is steeds meer vraag en druk om met duurzaamheid aan 
de slag te gaan. Als je in een delta woont als wij, heb je de waterbouwsector altijd nodig. 
Ik kan in grote mate zelf aangeven hoe ik dingen aan wil pakken. De waterbouwsector is 
een ontzettend leuke branche met een dynamisch werkveld waar veel bij komt kijken. 
Als je van uitdagingen houdt, dan zit je bij de waterbouw wel goed.”

Lees Sander’s hele verhaal op www.waterbouwers.nl

Beroepen in beeld

Alex Hekman is Business Director Water bij 

Ingenieursadviesbureau Sweco en lid van het Kernteam Deltatechnologie
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“Een totale verbouwing van Nederland.” Zo omschrijft Fred Kistenkas, 
associate professor environmental law aan de Wageningen Univer-

sity & Research (WUR), het ruimtelijke toekomstperspectief ‘Een groe-
nere toekomst voor Nederland 2120’.

Een toekomstbeeld van een klimaatbe-
stendig en waterrobuust Nederland, met 
windparken op zee, brede rivieren, waar 
wonen, werken en veel natuur hand in 
hand gaan. Of dit beeld over 100 jaar 
werkelijkheid is geworden, is volgens 
Kistenkas nog maar zeer de vraag. “Dan 
moeten we echt terug naar meer Rijks-
regie en de herinvoering van de planolo-
gische kernbeslissing, de PKB.”

De Kaart van Nederland 2120 die door 
de WUR is opgesteld is volgens Kistenkas 
vorig jaar goed ontvangen. “Iedereen kan 
wel positief reageren omdat die kaart er 
heel groen uitziet, maar wat vindt het 
veld er nu van? Stakeholders moeten 
nog gemobiliseerd worden”, aldus Kis-
tenkas. Voor de waterbouwers betekent 
de uitvoering ervan in elk geval flink wat 
werk. Met bijvoorbeeld een zandmotor 
langs de gehele Noordzeekust en een 
tweede oever voor het IJsselmeer wordt 
ons land groter. “Op onze kaart wordt de 
IJssel zo’n beetje de belangrijkste rivier 
die het meeste water gaat afvoeren. 
Het zand dat bij het uitdiepen vrijkomt, 
gebruiken we voor die dubbele oevers 
langs de hele IJsselmeerkust. Dat is ook 
weer goed voor biodiversiteit en recre-
atie.”

Verbouwing
Het is een verbouwing die over alle 
gemeenten- en provinciegrenzen heen 
gaat. “Als je het hebt over de kust-
zones en de IJsselvallei, dan heb je niet 
alleen met diverse provincies en water-
schappen te maken, maar vooral ook 
met heel veel gemeenten”, benadrukt 
Kistenkas. En daar wringt vooralsnog de 
schoen. Op dit moment liggen bevoegd-
heden op het gebied van ruimtelijke 
inrichting bij gemeenten. “Daardoor kon 
vorig jaar de gemeente De Fryske Marren 
bij de Raad van State de aanleg van een 
zandeiland tegenhouden. De Raad van 
State zegt simpel, het gaat ons er niet om 
wat er in beleidsstukken staat, maar wat 
er in de wet staat. En de wet zegt dat de 
gemeente daarover moet beslissen. Not 
in my backyard gaat boven een nationaal 
beleidsstuk als de Nationale Omgevings-
visie (NOVI), maar het moet natuurlijk 
andersom.

In de NOVI staan nationale belangen 
zoals klimaatrobuust bouwen en circu-
lariteit. Die moet je dus via een juridisch 
spoor kunnen afdwingen en daarom is 
een PKB nodig.” Overigens zijn hierover 
onlangs Kamervragen gesteld. Volgens 
demissionair minister Ollongren is de 

herinvoering van de PKB vooralsnog 
niet nodig, omdat er voldoende juridi-
sche middelen zijn. “Maar”, zo merkt Kis-
tenkas fijntjes op, “als dat zo is, was dat 
toch ook al bij De Fryske Marren ingezet?”

Lobby
Zonder PKB voorlopig geen grote pro-
jecten. Kistenkas hoopt dat de cen-

tralisatie van de ruimtelijke inrichting 
binnenkort het tij gaat keren. “De water-
bouwsector heeft baat bij een sterke 
overheid, met veel Rijksregie. Dus ik 
zou tegen de branchevereniging willen 
zeggen: ga hier vooral voor lobbyen.”

    opdiepen verwerken  natuurontwikkeling

NOORD

 SchetS zaND- eN NatuuRpROject 
IjSSelmeeR

maaRt 2021

In het Kernteam Deltatechnologie van de Topsector Water & Maritiem 
bediscussieerden we in de afgelopen maanden de drie grote uitdagin-

gen van onze sector: een klimaatbestendig Nederland, verduurzaming 
van de uitvoering van projecten en herstel van het natuurlijk systeem. 
Voor al deze uitdagingen zijn de komende dertig jaar cruciaal. Echter, ze 
maken alle drie nog geen integraal onderdeel uit van onze manier van 
werken.

Onze sector werkt op veel plekken aan 
een klimaatbestendig Nederland. Tege-
lijk lukt het ons lang niet altijd om het 
klimaat van de toekomst een plek te 
geven in de projecten van vandaag. In 
ons recente white paper berekenden 
wij bijvoorbeeld dat Nederland de 
komende jaren zo’n 900 miljard euro 
gaat investeren in woningbouw, infra-
structuur, energietransitie en natuur. Bij 
deze investeringen wordt nog nauwelijks 
rekening gehouden met de dreigende 
zeespiegelstijging. Dat is niet terecht; 
klimaatadaptatie is niet optioneel. Elk 
project dat we nu niet klimaatbestendig 
uitvoeren, loopt in de toekomst het risico 
op onevenredige extra investeringen om 
het alsnog klimaatbestendig te maken.

De tweede uitdaging, het verduurzamen 
van de uitvoering van projecten, is min-
stens zo complex. We beginnen ons 
steeds meer te beseffen hoeveel schepen, 
kranen en andere machines de komende 
jaren aangepast moeten worden om 
de uitstoot al in 2030 te halveren. Dit 
betekent een enorme extra investering, 
die alleen betaalbaar is als overheid en 
bedrijfsleven een gezamenlijke route-
kaart maken om te innoveren en de inves-
teringen uit te smeren over langere tijd en 
over een groot aantal projecten. Voor de 
laatst benoemde uitdaging is herstel en 

versterking van de natuur en het natuur-
lijk systeem nodig. Natuurlijk herstel is 
belangrijk voor de biodiversiteit, voor 
een gezond leefklimaat, maar ook voor 
een veerkrachtig systeem om toekom-
stige klimaatverandering op te vangen. 
Steeds merkbaarder wordt de prijs die 
we betalen voor ons maakbare sys-
teem. Van dalende grondwaterstanden 
op de zandgronden, tot zakkende veen-
gronden en verlies van flexibiliteit in het 
watersysteem om extreme weersom-
standigheden op te kunnen vangen.

De komende dertig jaar, waarin de uit-
voeringsprogramma’s uitgerold worden, 
zijn cruciaal. In die periode is leiderschap 
en focus nodig. Leiderschap van over-
heden, kennisinstituten, het bedrijfs-
leven en NGO’s, die het voortouw nemen 
om grote stappen te zetten en anderen 
hierin enthousiasmerend mee te nemen. 
En focus in de uitvoeringsprogram-
ma’s van de komende dertig jaar, om 
te bewegen van geïsoleerde ambities 
in projecten, hoe mooi ook, naar geza-
menlijke routekaarten waarin elk pro-
ject bijdraagt aan het uiteindelijke doel. 
Elke dag een stapje beter, maar wel met 
daadkrachtige tred.

Alex Hekman

Regelgeving zit uitvoering 
Kaart 2120 dwars

Gevraagd: 
routekaart naar 
de toekomst

Alex Hekman is Business Director Water bij 

Ingenieursadviesbureau Sweco en lid van het Kernteam Deltatechnologie
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“De waterbouwsector heeft baat bij een 
sterke overheid, met veel Rijksregie 

en een juridisch instrumentarium”
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Versnelling in verduurzaming
Duurzaamheid komt zowel nationaal als internationaal steeds hoger 

op de agenda te staan. Er worden tal van initiatieven ontplooid en 
beleidsplannen gemaakt om invulling te geven aan het Parijse Klimaat-
akkoord. In ons land zijn er meerdere Green Deals afgesloten en worden 
transitiepaden en masterplannen opgesteld om concrete invulling te 
geven aan de gemaakte afspraken.

De Vereniging van Waterbouwers is 
onder andere aangesloten bij de Green 
Deal Zeevaart, Binnenvaart en Havens en 
het Maritiem Masterplan. Dit geeft ons 
de kans om mee te sturen en te praten 
over de mijlpalen die bereikt moeten 
worden in 2030, maar ook 2050 is al dich-
terbij dan het lijkt.

Duidelijk is dat we fasegewijs op weg zijn 
naar een duurzame sector. Langzaam 
begint zich op verschillende plaatsen 
een roadmap af te tekenen met ambi-
tieuze emissiereductie doelstellingen 
voor 2030 en 2040, om uiteindelijk zero 
emissie in 2050 te bereiken. In het kader 
van de Green Deal Zeevaart, Binnenvaart 
en Havens wordt gewerkt aan het zoge-
naamde labelsysteem om de actuele 
stand van zaken van de lucht- en kli-
maatemissies van de binnenvaartvloot 
inzichtelijk te maken, om dit in te zetten 
als toekomstig sturingselement voor ver-
duurzamingsbeleid en als uitgangspunt 
bij financieringsmogelijkheden.

Het Maritiem Masterplan, onder de vlag 
van Nederland Maritiem Land (NML), 
richt zich op het hele maritieme cluster 
en heeft als doelstelling dertig emis-
sieloze schepen in 2030 en vijf zoge-
noemde retrofits. Met een eigen Rijksre-
derij is de overheid ‘launching customer’. 
Het maritieme cluster typeert zich door 
kapitaal intensiviteit. Voor de uitvoering 
van het Maritiem Masterplan is dan ook 
aanvullende financiering nodig. Samen 
met kennisinstellingen, de markt en de 
overheid wil NML dit plan aanmelden 
bij het Groeifonds en het Europees 

Resilience and Recovery fund. Voor de 
R&D-regeling, onderdeel van het master-
plan, heeft het Ministerie van Economi-
sche Zaken & Klimaat 150 miljoen euro 
ter beschikbaar gesteld voor de sectoren 
luchtvaart, automotive en maritiem. 
Hiervan is 50 miljoen euro beschikbaar 
voor de maritieme sector.

Inzicht
Om verduurzaming echt handen en 
voeten te geven binnen de vereniging en 
om de belangen van de sector inhoude-
lijk zo goed mogelijk te kunnen behar-
tigen, is het belangrijk om te weten waar 
de sector op het gebied van klimaatemis-
sies staat. Daarom gaat de vereniging 
een nulmeting van de emissiewaarden 
van de waterbouwvloot in Nederland 
uitvoeren, om op basis daarvan de ver-
groeningskoers van de sector te kunnen 
duiden.

Met de uitkomsten gaat de vereniging 
het gesprek met overheid en opdracht-
gevers aan over hoe de gestelde doel-
stellingen haalbaar én betaalbaar 
worden. Eén ding is inmiddels duidelijk: 
verduurzaming vraagt om forse investe-
ringen van zowel de markt als de over-
heid. Er is zowel voldoende passende 
(laad/bunker) infrastructuur nodig als 
ook voldoende tijd en investeringsmo-
gelijkheden voor de markt. En dat laatste 
betekent dat opdrachtgevers duurzaam-
heid voldoende moeten gaan belonen. 
Kortom, het vraagt van alle partijen in de 
keten iets om die verduurzaming te rea-
liseren.

Martens en Van Oord neemt in augustus een hybride peilboot in 
de vaart. Deze boot zet het bedrijf de komende vijf jaar in voor 

de uitvoering van het prestatiecontract Vaarwegen Oost-Nederland. 
“Wij hebben dit soort projecten nodig om de verduurzaming en inno-
vatie daadwerkelijk in te kunnen vullen”, zegt Maarten Spronk, direc-
teur Martens en Van Oord (MVO Groep).

Martens en Van Oord streeft er naar 
om in 2026 emissieloos te zijn. “Daar 
zijn we volop mee bezig als het gaat 
om ons gravend- en rijdend materieel, 
en natuurlijk nemen we ons bagger-
materieel daarin mee.” De ontwikke-
ling van de hybride peilboot is volgens 
Spronk een goed voorbeeld daarvan. 
Tijdens het peilen vaart de boot straks 
op het accupakket en een elektro-
motor. Voor het afleggen van grotere 
afstanden met hoge snelheid tussen 
verschillende peilgebieden wordt van 
de dieselmotor gebruik gemaakt. “Op 
de Waal moeten we over een afstand 
van 160 kilometer in meerdere raaien 
heen en weer varen. Dus je maakt heel 
veel vaarkilometers op lage snelheid 
wat elektrisch uitstekend kan.” Daar-
naast is het schip qua vormgeving dus-
danig aangepast dat er voor de voort-
stuwing minder energie nodig is.

Omdat de boot feitelijk direct gebruikt 
kan worden voor de komende vijf jaar 
- “met een optie voor nog eens drie 
jaar”- is de investering gelijk gedekt. 
Spronk: “Dit project was de directe aan-
leiding om in dit schip te investeren. 
Tijdens de aanbesteding hebben we al 
de inleidende beschietingen gedaan. 
Heijmans is formeel hoofdaannemer 
en wij onderaannemer. Na gunning 
hebben we de boot direct besteld.”

Hij beaamt dat hiermee de opdracht-
gever min of meer het tempo van 
verduurzaming bepaald. “Geen pro-
jecten betekent geen cashflow en geen 
zekerheid richting banken als het gaat 
om de financiering van investeringen. 
Je moet projecten hebben om dit soort 
zaken waar te kunnen maken. Hoe 
meer projecten hoe meer innovatieca-
paciteit we hebben.”

‘Hybride peilen 
op de Waal’

Baggerbedrijf Van der Meulen Woudsend is stapsgewijs bezig om het 
materieel te verduurzamen. In de komende vier tot vijf jaar hoopt het 

waterbouwbedrijf alle zes de kraanschepen met schonere oplossingen 
aan te pakken. Kraanschip Triton is sinds vorig jaar wat dat betreft het 
vlaggenschip.

“We hebben de conventionele motor 
vervangen door een schone generator 
motor. Hierdoor worden de motoren 
voor de voorstuwing, de boegschroef en 
de kraan elektrisch aangedreven”, ver-
telt Mark van der Meulen. Het hybride 
schip stoot nu 99 procent minder roet, 
16 procent minder Co2 en maar liefst 
98 procent minder stikstof uit. “Toen ze 
kwamen meten dachten ze aanvankelijk 
dat de meetapparatuur stuk was.” Triton 
is het tweede schip dat Van der Meulen 
Woudsend heeft aangepakt. Eerder 
werd ‘De Kraanvogel’ van een nieuwe 
motor voorzien waardoor deze nu elek-
trisch vaart.

Omdat de accu’s vooralsnog te zwaar 
zijn en Van der Meulen Woudsend op 
plekken aan het werk is waar laadpalen 
ontbreken, zet het bedrijf in op deels fos-
siele brandstof. “Wij vermoeden dat het 

uiteindelijk waterstof gaat worden. Als 
dat het geval is, hoeven we straks alleen 
de generator te vervangen en blijft alle 
infrastructuur verder in takt.”

Van der Meulen geeft aan dagelijks met 
het verduurzamen van de vloot bezig 
te zijn. “Het zijn kostbare trajecten die 
we niet één op één kunnen doen. Daar 
hebben we subsidie voor nodig en 
daarom hebben we een traject uitgestip-
peld om ongeveer elke anderhalf jaar 
een schip aan te pakken.” Tegelijkertijd 
ziet hij dat de opdrachtgevers bijvoor-
beeld een lagere stikstofuitstoot wel 
veel meer gaan voorschrijven. “De Triton 
konden wij bijvoorbeeld gelijk in een 
‘Natura 2000’-project inzetten. Het komt 
steeds meer in bestekken te staan dus 
als bedrijf kan je gewoon niet stil blijven 
staan.”

‘Stapsgewijs naar een schone vloot’
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