
‘Zij veranderen niet!’ 
Jonge ‘captains’ uit de bouwsector 
doorbreken stigma: in co-creatie naar 
projecten om trots op te zijn. 
>  L e e s  v e r d e r  o p  p a g i n a  4

Baars duikt op in  
Sierra Leone 
Baggermaterieel en kennis van Baars 
uit het Hollandse Sliedrecht ingezet op 
project in Freetown.
>  L e e s  v e r d e r  o p  p a g i n a  7

‘Meer impact in het 
buitenland’ 
Lennart Silvis, inmiddels vijf jaar direc-
teur van het Netherlands Water Part-
nership, weet het zeker: Europa wordt 
dé thuismarkt voor de kleinschalig bag-
geraars. “De uitdaging is om slim met 
lokale baggeraars samen te werken.”
>  L e e s  v e r d e r  o p  p a g i n a  8

Certificering drijvende 
werktuigen zorgt voor een 
eerlijker speelveld, maar:
“Onvermijdelijke sneeuwbal komt  
op ons af.”
>  L e e s  v e r d e r  o p  p a g i n a  3

Erik Kraaij, directeur Programmering en Samenwerken Hoogwaterbeschermingsprogramma 

‘We zoeken bedrijven met moed’
1100 kilometer aan dijken 
moeten er de komende tien 
tot twaalf jaar worden ver-

sterkt. Een project waar niet alleen mil-
jarden euro’s mee gemoeid is, maar 
wat ook het uiterste vraagt van het in-
novatieve vermogen van de waterbou-
wers. “Want”,  zo stelt Erik Kraaij, direc-
teur Programmering en Samenwerken 
van het Hoogwaterbeschermingspro-
gramma vast, “er zit druk op de beste-
dingsruimte. Daarom zijn er slimme en 
gedragen oplossingen nodig voor dij-
ken die moeten worden aangepast.  
Nieuwe technieken zorgen wellicht 
voor een snellere uitvoering en zijn 
goedkoper, maar vragen wel moed van 
waterbouwers om ze toe te passen.”

Nee, Erik Kraaij raakte niet echt van slag 
toen onlangs het KNMI bekend maakte 
dat de zeespiegel deze eeuw met één 
meter meer stijgt dan was ver-
wacht. “Wat dat betreft is het Del-
taprogramma aan te passen en 
flexibel ingericht.  Dat toetsen 
we elke zes jaar met een door-
kijk van zes jaar. Kabinet, wa-
terschappen, provincies en 
gemeenten bepalen vervol-
gens of er nog een schepje 
bovenop moet.”
Overigens verwacht Kraaij niet 
dat op basis van de nieuwe visie 
van het KNMI, het programma moet 
worden aangepast. “We hebben in 
2011 voor het laatst gekeken hoe onze 
dijken er voor staan. Daar zat toen in het 

kader van de klimaatverandering al veel 
in. 750 kilometer voldeden echter niet 
aan de normen, bovenop de 375 kilome-
ter die in een eerdere ronde al niet vol-
deden. En die pakken we nu de komende 
tien tot twaalf jaar aan.” Deze 750 kilo-
meter aan dijken langs de rivieren, de 
Waddenzee en de kust worden verdeeld 
in 150 projecten op de markt gebracht. 
De eerste kleinere projecten in Dalfsen 
en Roermond zijn inmiddels uitgevoerd. 
Het eerste grote project in het rivieren-
gebied, het twintig kilometerlange tra-
ject tussen Gorinchem en Waardenburg 
komt begin volgend jaar naar de markt. 
“Het is een hele forse opgave waar een 
innovatieve manier van werken heel 
hard nodig is. Niet alleen uit kostenoog-
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punt, maar ook omdat er simpelweg on-
voldoende fysieke ruimte is om de dijken 
maar ongebreideld te blijven verhogen 
of te verbreden.”

Deltatechnologie
Erik Kraaij benadrukt dat de wil er is om 
in innovaties te investeren. “Om die re-
den”, geeft hij aan, “is immers ook de 
Taskforce Deltatechnologie opgericht. 
Daarin voeren rijk en waterschappen sa-
men met kennisinstellingen en bedrijfs-
leven het gesprek over welke innovaties 
we denken dat er nodig zijn. Maar ook 
welke innovaties er al beschikbaar zijn 
en welke kunnen worden getest. Daar 
zijn we nu druk mee bezig. En wij hopen 
dat, als die projecten naar de uitvoering 
gaan, er aanbiedingen komen die de in-
novaties verder brengen.”
Hij voegt er in één adem aan toe, dat 

daarvoor de bereidheid bij het be-
drijfsleven om die innovaties daad-

werkelijk in de uitvoering toe te 
passen, namelijk essentieel is. 
“Zij moeten hun nek durven 
uitsteken. Dat is de test die we 
de komende jaren zullen on-
dergaan. Het vraagt ook in ze-
kere mate  moed en lef om te 
zeggen, ‘wij zijn als eerste be-

reid om zo’n nieuwe techniek 
aan te bieden en toe te passen’. 

Er zit nu eenmaal altijd een risico 
in dat wanneer je opschaalt, het net 

even anders uitpakt dan je had ge-
dacht of wat er op de testlocatie uit naar 
voren kwam.”

Risico’s
Kraaij’s wensbeeld is dat er tussen rijk, 
waterschappen en bedrijfsleven een 
goede zakelijke relatie ontstaat. “Een re-
latie waarin we weten hoe we elkaar  
aanspreken en hoe we die grote opgave 
zo slim mogelijk met innovaties gaan uit-
voeren. Maar vooral ook dat we het ge-
sprek daarover in een zo vroeg mogelijk 
stadium voeren. Dus de opdrachtgever 
over hoe hij innovaties in de procedures 
de ruimte gaat geven en de bedrijven 
over hoe zij die nieuwe technieken gaan 
toepassen. Waar we voor moeten waken 
is dat risico’s van de ene naar de andere 
partij worden geschoven. 

>  L e e s  v e r d e r  o p  p a g i n a  2
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Laten we daarom al in een zo vroeg mo-
gelijk stadium die risico’s bespreken en 
het samen oplossen.”
Hij omschrijft de signalen vanuit het be-
drijfsleven als wisselend. “Niemand is te-
gen innovatie. Maar waar het om gaat is 
of je als bedrijf ook bereid bent om daar 
met kennis, mensen en soms geld in te 
investeren. Wij investeren als overheden 
de komende jaren 50 miljoen euro in 
vernieuwing van dijken.  We merken dat 
kleinere bedrijven daar met nieuwe 
ideeën op inspringen. Sommige van de  
wat grotere bedrijven zijn meer gewend 
aan de traditionele werkwijzen. Dus”, be-
nadrukt hij, “moeten we kijken hoe we 
dat gaan veranderen. We moeten elkaar 
scherp houden. Samen zullen we die in-
novaties mogelijk moeten maken. Ook 
als het gaat om het toepassen van an-
dere contractvormen.”

Scherp
Scherp houden? Kraaij: “Ja scherp als 
het gaat om het kennisniveau en scherp 
in de zin van de pilots die we kunnen 
starten en hoe we er voor zorgen dat 

een bedrijf het ook in de praktijk gaat 
toepassen. Dat betekent dat we ook 
moeten kijken naar welke incentives of 
prikkels er nodig zijn om te zorgen dat 
enerzijds de opdrachtgever een nieuwe 
techniek in de aanbieding toestaat en 
anderzijds een bedrijf dit gaat aanbie-
den.”  
Financiële prikkels zijn daar aldus Kraaij 
één van. “We stimuleren innovaties ook 
financieel. Pilots met een bedrijf zijn 
door waterschappen voor 100 procent 
te financieren. Wordt het echter een 
normaal project dan krijgt men 90 pro-
cent uit die centrale pot. Als het gaat om 
het verhogen van het kennisniveau zijn 
we bezig met een dijkwerkerspool om 
zo goede mensen van het ene project 
naar het andere te kunnen brengen. 
Ook dagen we de waterschappen uit om 
hun projecten binnen tijd, geld en risi-
co’s te houden. Kortom, we zijn op ver-
schillende terreinen bezig.” Na een 
korte stilte voegt hij er aan toe dat dit 
niet alleen goed is voor de sector, maar 
in het verlengde daarvan voor heel Ne-
derland. “We zijn nu eenmaal een land 
dat bekend staat om zijn goede delta-
technologie, maar dat moeten we wel 

onderhouden en steeds van nieuwe im-
pulsen voorzien. Daar zijn we met dit 
programma ook naar op zoek.” 

Bewoners
Behalve het toepassen van nieuwe tech-
nieken in de projecten vergt de aanpak 
van 750 kilometer aan dijken ook de in-
zet van alle betrokkenen om bewoners 
in een vroegtijdig stadium in de plannen 
mee te nemen. “Soms is een dijkverster-
king  de oplossing om het gebied op te 
knappen en andere belangen mee te 
nemen. Bijvoorbeeld een oplossing 
voor een weg die erg druk is 
en waar bewoners last van 
hebben.  Daarom gaan 
we eerst inventarise-
ren. Wat speelt er, 
welke combinaties 
zijn er mogelijk? 
Dit creëert draag- 
vlak, omdat het 
een verbetering 
van de omgeving 
betekent. Maar 
dat houdt ook in 
dat je met bewo-
ners in gesprek gaat 

en hun ideeën inventariseert. In het ri-
vierengebied zijn bijvoorbeeld huis aan 
huis 850 bewoners geïnterviewd. ”
Kraaij weet zeker dat hoe meer je aan de 
voorkant investeert, hoe meer dit ten 
goede komt aan een soepele besluitvor-
ming en uitvoering.  “Natuurlijk kunnen 
we het onmogelijke niet mogelijk maken. 
Je moet aangeven dat je inventariseert. 
Het is vervolgens aan de waterschappen, 
provincies en gemeenten om af te we-
gen wat wel en niet kan.”

Omgevingssensitiviteit
Deze benadering vraagt volgens Kraaij 
van de waterbouwers dat ook zij in de 
plan- en uitvoering de omgeving meene-
men. “Dat vergt, wat ik maar noem, enige 
omgevingssensitiviteit. Waterbouwers zijn 
bij uitstek goede vaklieden, technisch ge-
schoold, maar in de uitvoering de omge-
ving meenemen, en een open oor heb-
ben voor mensen, dat zal nog meer de 
kunst worden. Waterschappen en Rijks-
waterstaat zijn hun mensen hiervoor 
aan het trainen. Opleiden, trainen, ken-
nisuitwisseling, daar moeten we ons 
meer op richten. Misschien moeten we 
daar wel meer in investeren. Als mensen 
in de uitvoering zich gaan verzetten”, be-
sluit Kraaij, “kan er geen tempo worden 
gemaakt en loop je uit de kosten. Dan 
krijg je allemaal gedoe tussen opdracht-
gever en opdrachtnemer en dat moeten 
we niet willen.”

>  V e r v o l g  v a n  p a g i n a  1
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Hoogwaterbeschermingsprogramma
De waterschappen en het ministerie van Infrastructuur en Milieu 
(Rijkswaterstaat) voeren in het Hoogwaterbeschermings-
programma maatregelen uit om de primaire waterkeringen 
aan de veiligheidsnorm te laten voldoen, nu en in de toekomst. 
Het Hoogwaterbeschermingsprogramma is onderdeel van 
het nationale Deltaprogramma.
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Het verplaatsen van grond kost veel 
energie. Bij het realiseren van Building 
with Nature (BwN) projecten is het de 
bedoeling dat Moeder Natuur een deel 
van het werk opknapt. Maar voordat dat 
kan gebeuren, moet er veelal toch gebag-
gerd worden en dat leidt tot veel 
CO2-emissie. Uit kostenoverwegingen 
zoekt de sector CO2-reductie eerst bij het 
ingezette materieel. De schepen zijn door 
de jaren heen al veel energie-efficiënter 
dan 25 jaar geleden (hoppers zo’n 15%), 
zodat ook per m3 verplaatst materiaal 
minder CO2 wordt uitgestoten. Maar ook 
bij het voortraject van waterbouwkun-
dige projecten kan meer op CO2 worden 
gelet, door slimmer te ontwerpen, of 
door de juiste condities te scheppen voor 
het vastleggen van (lang-cyclische) CO2 
in het systeem waarin door het project 
wordt ingegrepen.

Binnen BwN werken baggeraars Boskalis 
en Van Oord samen met kennisinstituten, 
NGO’s en adviesbureaus om een ont-
werpleidraad te ontwikkelen waarbij de 
CO2-dimensie concreet wordt meegeno-
men: “ecosystem based CO2-footprin-
ting”. De ambitie is om op termijn water-
bouwkundige projecten te kunnen ont-
werpen en realiseren die over de gehele 
projectlifecycle een substantieel gunstiger 
CO2-balans hebben dan conventionele 
ontwerp- en realisatiemethodieken. De 

essentie van het onderzoeksprogramma 
is dat bij een project niet alleen wordt ge-
keken naar de emissie door het ingezette 
materieel, maar ook naar de CO2-balans 
van het project zelf en de winput.

Draaien aan de CO2-knoppen
Uitgangspunt hierbij is dat je aan ‘vijf-
knoppen’ kunt draaien om tot CO2-re-
ductie te komen, factoren die nog niet 
eerder in samenhang werden geanaly-
seerd:
• materieel: energie-efficiëntie van het 
materieel; gebruik van alternatieve 
brandstoffen;
• uitvoering: efficiënte inzet van het ma-
terieel (o.a. gedrag aan boord; optimali-
saties in transportafstanden; ‘weather 
routing’; capaciteit van de schepen, af-
hankelijk van beschikbaarheid);
• ontwerp: zodanig ontwerpen dat min-

der zand nodig is, of minder frequent 
onderhoud; ook: mogelijkheden om CO2 
vast te leggen door inzet van natuurlijke 
systemen als kwelders en mangrove;
• zandwinput: de locatie is van invloed 
op de vaarafstand; daarnaast zijn locatie, 
oriëntatie, vorm en wijze van ontginnen 
van de winput van invloed op de hoe-
veelheid slib die kan worden ingevangen 
en daarmee de hoeveelheid CO2 die kan 
worden opgeslagen;
• ecosysteem: de wisselwerking tussen 
ontwerp, uitvoering, winput en de na-
tuurlijke omgeving van het project.

Vastlegging van CO2 in mariene systemen 
BwN-oplossingen gaan vaak uit van de 
inzet van natuurlijke systemen, zg. “blue 
fringe wetlands”. Deze zijn goed voor 
een groot deel van de CO2-vastlegging 

door de wereldzeeën. Behoud, herstel 
en ontwikkeling van deze wetlands, zo-
als kwelders en mangrovebossen, leidt 
doorgaans tot een afname van 
CO2-emissie. De langdurige vastlegging 
van CO2 in mariene systemen, en dat 
geldt voor winputten en voor wetlands, 
hangt sterk af van sedimentatie- en bo-
demprocessen. Onderzoek wijst uit dat 
er vaak een direct verband aanwezig is 
tussen de koolstof- en slibgehalten in 
sedimentlagen. Dit zijn aspecten die in 
het onderzoeksprogramma worden 
meegenomen.

Stand van zaken
Inmiddels is een literatuurstudie uitge-
voerd voor het verzamelen van de beno-
digde kennisbasis, en is een prototype 
van de rekentool ontwikkeld. Deze re-
kentool wordt gevuld en gefinetuned 
met meetgegevens van verschillende 
projecten, waaronder de Hondsbossche 
en Pettemer Zeewering en De Zandmo-
tor. Op dit moment worden in Indonesië 
gegevens verzameld van het coastal re-
covery mangrove-project van een con-
sortium bestaande uit o.a. Ecoshape, 
Wetlands International, Deltares, WUR 
en Witteveen+Bos, waarvoor Witteveen-
+Bos, namens het consortium, de Ver-
nufteling 2016 heeft gewonnen. Tevens 
is een evaluatie van het onderzoekspro-
gramma in gang gezet.

Hedwig Thorborg (Boskalis) en Sander Dekker (Van Oord) 

De CO2-dimensie van waterbouwprojecten

“Het doel van de certificering Drijvende 
Werktuigen is waarborgen van de vei-
ligheid. Daar kan in principe nie-
mand op tegen zijn”, zegt Frank 
Huisman, namens Van Oord lid 
van de Kerngroep Nautische 
Zaken. Deze kerngroep heeft 
z’n handen vol aan de nieuwe 
regelgeving die op 1 januari 
2019 definitief een feit is. “Dan 
moet al het drijvend materieel 
gekeurd en gecertificeerd zijn.”

Huisman kent als geen ander het 
gemopper op de certificeringsmaat-
regel. Toch heeft de maatregel in zijn 
ogen voordelen. “Het zorgt voor een le-
vel playing field. Je krijgt een vergelijk-
bare situatie waar de markt alleen maar 
beter van zal worden, omdat iedereen 
zich daaraan moet houden.”
Het heeft allemaal te maken met de in 2006 
in werking getreden Richtlijn 2006/87/EG, 
die van toepassing is op alle binnenschepen 
en daarmee ook voor elk drijvend werktuig 
geldt. Sinds 2009 is de Vereniging van Wa-
terbouwers hierover in gesprek met het mi-
nisterie van Infrastructuur en Milieu en de 
Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT). 
Vanaf 2014 is ook brancheorganisatie Cu-
mela Nederland bij dit overleg betrokken. 
“Enerzijds om met elkaar te overleggen hoe 
we dit moeten oppakken maar anderzijds 
vooral omdat wij problemen voorzien.”

‘Certificering zorgt voor een level playing field’

Maaibootje
Die problemen vinden volgens Huisman 
zijn oorsprong in de Europese richtlijnen 
waarin zaken staan die met de beste wil 
van de wereld niet passen op kleinscha-
lige vaartuigen. Huisman geeft als voor-
beeld een maaibootje dat zo geconstru-
eerd is dat deze op een trailer kan. “Zo’n 
bootje is maximaal 2,5 meter breed en 
hooguit drie tot vier meter lang. Volgens 
de regels moeten daar drie redding-
boeien op aanwezig zijn, drie meertros-
sen waarvan er één van minstens hon-
derd meter en er moet een bijboot bij zijn. 
Als je dat allemaal aan boord zou hijsen 
dan zinkt dat spul meteen.” 
Op het ministerie begrijpen ze dit ook. “Ze 

zijn bezig met een ministeriële regeling 
waarin straks uitzonderingen komen te 
staan. Aan ons is gevraagd niet alleen 
knelpunten aan te dragen, maar ook de 

oplossingen. Een voorbeeld? In een 
open maaiboot staat een dieselmotor 
waarvan het geluidsniveau op de be-
dieningspositie van de operator vol-
gens de voorschriften maximaal 
70db mag zijn. In de praktijk ligt de 
geluidsbelasting vaak hoger. Onze op-

lossing is om in dit geval bijvoorbeeld 
beschermingsmiddelen dwingend voor 

te schrijven. Binnen de kerngroep zijn wij 
bezig dat soort problemen op een prakti-
sche manier op te lossen en op een ma-
nier die ook iedereen begrijpt. Verder kom 
je ook uitwassen tegen zoals een duidelijk 
zichtbaar ongeschikt ponton waar een 
kraan over rijdt die hijswerkzaamheden 
uitvoert. Van een dergelijk samenstel is 
nooit een stabiliteitsberekening gemaakt 
maar dat moet wel gebeuren. Dat is voor 
de ondernemer kostenverhogend maar 
wel in het belang van de veiligheid.”

Certificering
Eind 2018 moet al het drijvend materieel 
gekeurd en gecertificeerd zijn. Op dat 
punt voorziet Huisman nog wel wat pro-
blemen. “Door de enorme hoeveelheid 
drijvende werktuigen dreigt er een groot 
tekort te ontstaan aan certificerende in-
stanties om al dat materieel te gaan certi-

ficeren. We zitten nu half 2016. De gro-
tere bedrijven hebben al maatregelen ge-
nomen en zijn al bezig met het certificeren 
of stoten werktuigen af. Kleinschalige 
baggeraars zijn vaak eigenaar, uitvoerder 
en projectleider tegelijk en die zien de 
sneeuwbal wel op zich afkomen, maar 
hopen dat de druk wat minder wordt. 
Maar hoe verder je naar eind 2018 komt, 
hoe kleiner de kans wordt dat je com-
plete vloot wordt gecertificeerd.”
Volgens Huisman is het ijdele hoop om 
te denken dat 1 januari 2019 geen harde 
datum is. “Natuurlijk”, benadrukt hij, “zijn 
we ook hierover met het ministerie in 
gesprek. Maar of er een oplossing komt 
is nog niet duidelijk. ILT is namelijk heel 
strikt. Die zegt, het staat al heel lang op 
de lijst en we gaan handhaven.” Kortom, 
wordt vervolgd.

De Zandmotor, bron: Boskalis

Coastal recovery project in Indonesië, 
bron: Witteveen+Bos

Frank Huisman, Van Oord



4 DE WATERBOUWER - Hét blad voor de waterbouwers van Nederland E D I T I E  2  / J U N I  2 0 1 6

Ruim een jaar zijn ze bezig, de ‘captains’ 
van Captain Co-Creation: een netwerk-
collectief van young professionals uit 
de bouw- en infrasector die samen 
vorm willen geven aan de toekomst van 
de sector. En dat is nogal een opdracht 
om jezelf in vast te bijten. Dit alles naar 
aanleiding van de Marktvisie van Rijks-
waterstraat. Twee captains aan het 
woord.

Alexander Bloembergen, adviseur Om-
gevingsmanagement bij Rijkswaterstaat 
en Auke Terlouw, Project Engineer bij 
Van den Herik-Sliedrecht zitten vanuit 
hun functies gezien lijnrecht tegenover 
elkaar aan tafel, maar willen nu juist dit 
stigma doorbreken. “We willen allebei 
hetzelfde: iets moois neerzetten,” zegt 
Terlouw. “Het is heel raar om te beden-
ken dat we in de huidige manier van 
werken elkaar met contracten proberen 
vast te zetten, terwijl samenwerken veel 
logischer en leuker is.” 

Gespannen
De relatie tussen opdrachtgevers en op-
drachtnemers staat regelmatig op ge-
spannen voet in de bouwsector. Hoge 
risico’s, lage marges en contracten 
waarin zoveel mogelijk is vastgelegd. En 
soms gaat dat over langjarige projecten. 
Bloembergen: “Dit hoeft niet verkeerd 
te zijn, er gaat ook erg veel goed. Maar 
je kunt er vanuit gaan dat ergens in het 
traject een keer misverstanden of te-
genslagen ontstaan. En net als in een 
persoonlijke relatie, moet je daar met 
elkaar zien uit te komen. Wij vinden dat 
in die communicatie nog een grote ver-
beterslag te slaan is. Je merkt dat op het 
moment dat er een me-
ningsverschil ont-

staat, heel snel naar de papieren geke-
ken wordt. Dit leidt vaak tot vertragin-
gen of soms zelfs tot een gang naar de 
rechtbank. Denk maar eens aan de 
Noord-Zuidlijn, of de verbreding van de 
A15. Hartstikke zonde van tijd, geld en 

energie, want met een 
goed gesprek kom 

je vaak veel verder.” De captains begrij-
pen maar al te goed waar deze angstcul-
tuur zijn roots vindt: de bouwfraude. Het 
systeem werkte, tot er excessen ontston-
den en opdrachten gegund werden aan 
partijen die de duurste horloges uitdeel-
den. “Vroeger was alles beter,” zegt Ter-
louw met een knipoog. “Nee, zonder gek-
heid. Zo werkte de markt, de opdrachten 
werden onderhands verdeeld en men 
hield elkaar in leven. Een precair even-
wicht, dat uiteindelijk naar de verkeerde 
kant uitsloeg. En na de bouwfraude za-
gen we het tegenovergestelde. Men 
werd bang om met elkaar te praten en 
communiceert via brieven. Het draait va-
ker om aantoonbaarheid dan om samen 
een mooi project neerzetten. Want je 
hebt elkaar nou eenmaal nodig om uit-
eindelijk met trots te kunnen zeggen: dat 
hebben wij gebouwd. Die trots, daarin 
kun je elkaar vinden.”

Anders kijken
In september vorig jaar kwamen zo’n 
200 jonge mensen op de eerste Captain 
Co-Creation Day samen om na te den-
ken over de vraag: als jij over 10 jaar 
nog met plezier in bouw- en infrasector 
wilt werken, wat moet er dan verande-
ren? “Mensen anders naar de sector la-
ten kijken, dat was wat we wilden berei-
ken. Hiervoor nodigden we onder an-
dere een brand manager uit, die 
vertelde over hoe je een merk in de 

markt zet en daarbij een link met onze 
sector maakte. En we lieten mensen an-
ders kijken naar kunst. Iedereen ziet wat 
anders, maar datzelfde geldt bij de con-
tracten die we maken! Als ik iets schrijf, 
dan leest Auke daar wat anders in terug. 
Terwijl als we het contract in gezamen-
lijkheid maken, zitten we letterlijk en fi-
guurlijk op dezelfde bladzijde. Een veel 
prettigere en betere basis om een pro-
ject in te gaan, toch?” zegt Bloember-
gen. 

PiRaad op pad
Generatie Y is gewend om samen te wer-
ken vanuit de studie. Terlouw, net als 
Bloembergen 29 jaar: “Wij deden niet 
anders. We keken naar elkaars talenten 
en hoe ieder individu kon bijdragen aan 
een succesvol resultaat. De mensen die 
op de stoelen zitten waar de besluiten 
vallen, zijn dit veel minder gewend en 
zogezegd door schade en schande wijs 
geworden. Dit nieuwe samenwerken 
vergt van elke partij een stap die men 
niet gewend is te zetten, waardoor die 
gespannenheid blijft bestaan en vecht-
contracten aan de orde van de dag blij-
ven. Wij willen directeuren een zetje in 
de goede richting geven, en daarvoor 
gaat de PiRaad op pad.” Een eigenwijze 
raad bestaande uit een clubje captains 
die het concept bij directie en manage-
ment pitcht, de boel op scherp zet en 
kritische vragen stelt. Op 20 april ging de 
PiRaad langs bij de Vereniging van Wa-
terbouwers. Dit was wat deze twee cap-
tains betreft een succesvolle meeting. 
“Nodig ons vooral uit!” richt Bloember-
gen zich tot directeuren en managers. 
“Geef ons een uur van je tijd en wij zor-
gen voor nieuwe ideeën en een frisse 
blik. We horen weleens: ja, maar zij ver-
anderen nooit! Onze vraag is dan: veran-
deren jullie dan wél? Daar krijg je hele 
leuke gesprekken van. Zo heeft laatst ie-
mand de belofte gedaan om niet meer 
negatief te spreken over samenwer-
kingspartners. Uiteraard herinneren we 
zo iemand daar graag aan. Deze beloftes 
zijn genoteerd en die sturen we een half 
jaar na dato op. Ben je echt aan het bij-
dragen aan de verandering of is het al-
weer weggezakt?”

Waterbouw
“Juist in de waterbouw is communicatie 
zo belangrijk. Bovengronds kunnen we 
vrij goed berekenen wat bijvoorbeeld in-
zet van extra materieel doet. Maar werk 
je onder water, dan zijn de omstandighe-
den altijd anders,” aldus Terlouw. Jonge 
waterbouwers: noteer 9 september al-
vast in je agenda! Op die datum vindt de 
Captain Co-Creation Day 2016 plaats. 
Verbreed je blik en je netwerk en stel het 
plezier in je werk veilig door mee te bou-
wen aan de bouw- en infrasector van de 
toekomst. Meer informatie staat binnen-
kort op www.captaincocreation.com.

Captain Co-Creation brengt jonge professionals bij elkaar

‘We willen anders naar de sector kijken’

Van links naar rechts; Carl Dirks (Jelmer), Bertine Korevaar (Dura Vermeer),  Anique van 
der Vuurst (Rijkswaterstaat), Evelien Windt (KWS), Johanna Zeisser (Rijkswaterstaat)

Alexander Bloembergen en Auke Terlouw
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Het bevoegd gezag voor ‘RWS eigen 
werken’ ligt sinds juni 2014 niet meer 
bij Rijkswaterstaat (RWS), maar bij de 
Inspectie Leefomgeving en Transport 
(ILT). Deze wijziging heeft op verschil-
lende vlakken geleid tot onduidelijk-
heid onder de leden van de Vereniging 
van Waterbouwers ten aanzien van het 
beleid omtrent vergunningen en mel-
dingen. De waterbouwers zoeken meer 
duidelijkheid over hoe ILT omgaat met 
bijvoorbeeld wel of geen akkoord op 
BlBI-meldingen en wanneer er in com-
plexe situaties ruimte is voor overleg 
met de inspecteur.

Grote onvoorziene risico’s voor de  
waterbouwers
De aannemers ervaren dat zijn belem-
merd worden in het goed uitvoeren van 
de werken door de manier waarop er 
nu wordt omgegaan met vergunning-
verlening en handhaving. De onvoor-
spelbaarheid in de opvattingen van ILT 
brengt grote onvoorziene risico’s voor 
de waterbouwers en dat is natuurlijk 
geen wenselijke situatie. Werken wor-

De website www.gezondwerkeninde-
waterbouw.nl is live! Op deze site vin-
den werkgevers, werknemers en lei-
dinggevenden in de waterbouw in-
formatie en inspiratie over 
gezond werken in onze sector. 
Er is aandacht voor vier the-
ma’s: inzetbaarheid, gezonde 
leefstijl, veilig werken en 
loopbaanontwikkeling. Over 
elk van deze thema’s is een 
scala aan artikelen, filmpjes, 
tips & tricks en nieuwsbe-
richten beschikbaar. Daar-
naast is er de mogelijkheid 
tot inschrijven voor trainin-
gen, cursussen en workshops 
(gratis of met een eigen bij-
drage), waarvoor zowel cao-me-
dewerkers als niet-cao-medewer-
kers zich voor kunnen opgeven. 

Sociale partners in de waterbouw heb-
ben veel aandacht voor duurzame in-
zetbaarheid van medewerkers. Steeds 
meer werkgevers en werknemers on-
derkennen, onder andere vanwege de 
latere pensioengerechtigde leeftijd, het 
toenemende belang om wederzijds te 
investeren in duurzame inzetbaarheid 
van mensen. En dat is maar goed ook, 
want voor gezonde en productieve be-
drijven zijn immers gezonde, produc-
tieve én gemotiveerde mensen nodig.
Tijdens de cao-onderhandelingen van 
2013 zijn hierover protocol-afspraken 
gemaakt die in de afgelopen tijd tot uit-

De werkgroep 
Arbo van de 
Vereniging van 
Waterbouwers 
heeft een top 
vijf van veilig-
heidsrisico’s 
benoemd, aan 
de hand van 
het jarenlang 
verzamelen 
van verzuim-
cijfers bij  be-
drijven die lid 
zijn van de ver-
eniging. Om deze risico’s tot een mini-
mum te beperken heeft de werkgroep 
een brochure samengesteld met maatre-
gelen die het werken in de waterbouw 
nog veiliger kunnen maken. In de praktijk 
blijken sommige risico’s maar lastig uit te 
bannen. Bespreek de risico’s en beperk 
ze door de maatregelen te nemen die in 
de brochure aangereikt worden.
Bestel een aantal exemplaren van de 
brochure voor uw medewerkers via 
info@waterbouwers.nl of download het 
PDF-bestand via www.waterbouwers.nl. 
Meer gedetailleerde informatie over 
deze onderwerpen vindt u in het veilig-
heidsinstructieboekje en het handboek 
VGM uit de Arbocatalogus Waterbouw: 
www.arbocataloguswaterbouw.nl. 
Voor meer inhoudelijke informatie kunt 
u contact opnemen met de secretaris 
van de Werkgroep Arbo, Lea van Vlier, 
e-mail: l.vanvlier@waterbouwers.nl.

den steeds complexer en er is een 
steeds grotere tijdsdruk van de op-
drachtgevers. De waterbouwers wor-
den ermee geconfronteerd dat de ter-
mijnen die ILT hanteert niet aansluiten 
bij de korte uitvoeringstermijnen van 

voering zijn gekomen. Na een onder-
zoek bij werkgevers en het invullen van 
de inzetbaarheidsscan door veel 
cao-medewerkers in de waterbouw, is 
deze nieuwe website ontwikkeld die als 
vitaliteitsportal wordt aangeboden aan 
alle bedrijven en hun medewerkers  in 
de waterbouw.
De sociale partners willen met deze por-

Noodzaak tot nauwere samenwerking ILT- waterbouwers

Gezondwerkenindewaterbouw.nl, 
voor duurzaam gezonde medewerkers
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Werk jij wel veilig?
Doe de  

Last Minute Risico Analyse  
Checklist!

RWS. Werken worden niet meer altijd 
lange tijd van te voren gepland en de 
markt is in beweging. Dat vraagt aan-
passingen van de aannemers, maar ook 
van de manier van vergunningverlening 
en handhaving, en dus van ILT. 

Inspectie op naleving van wetgeving is 
nodig, de vraag is: Op welke manier? 
De aannemer is en blijft verantwoorde-
lijk voor de juistheid en volledigheid van 
de vergunningen en de meldingen, de 
onderliggende stukken en de daaraan 
gerelateerde na te leven wet- en regelge-
ving. De Vereniging van Waterbouwers 
concludeert dat inspectie op naleving 
van wetgeving nodig is, maar de vraag is: 
op welke manier? 
In een gesprek met ILT zullen we aange-
ven wat we nodig hebben voor een be-
tere uitvoering van werken en hoe het 
ook anders kan. We willen samen een 
stip op de horizon zetten, zodat we sa-
men een ontwikkeling inzetten om de 
komende jaren beter met elkaar om te 
gaan. 

Bovenstaande bezwaren staan helaas 
niet op zichzelf. Samen met de reders-
vereniging zijn de waterbouwers ook be-
trokken bij overleg tussen ILT en de 
markt over de handhaving van mari-
tieme regelgeving door ILT.

tal een bijdrage leveren aan de duur-
zame inzetbaarheid van werknemers en 
ondersteuning bieden op dit vlak. Me-
dewerkers vinden hier ondersteuning 
om duurzaam gezond te blijven in een 
arbeidsmarkt die continu verandert, ter-
wijl bedrijven hier tools vinden om als 
organisatie aantrekkelijk te blijven voor 
bestaande en nieuwe medewerkers.
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C.J. Duivenvoorde Grond-, Weg- en Wa-
terwerken bestaat dit jaar 70 jaar. Leen 
Duivenvoorde, zoon van oprichter 
Kees, heeft kortgeleden het bedrijf ver-
laten. De leiding is nu in handen van 
zijn dochter Leonoor Duivenvoorde (al-
gemeen directeur) en haar neef Patrick 
Duivenvoorde (technisch directeur). De 
derde generatie kijkt vol vertrouwen 
naar de toekomst.

Bollenstreek
C.J. Duivenvoorde Grond-, Weg- en Wa-
terwerken is in 1946 opgericht door 
Cornelis Jacobus Duivenvoorde, kort-
weg Kees, de opa van Leonoor en Pa-
trick. Hij had een zandzuiger waarmee 
het bollenland in de streek opnieuw in 
cultuur werd gebracht. In de jaren ’60 
verschoof het werk naar grondverzet 
met bulldozers. Twee zonen van Kees – 
Jan en Leen – kwamen in het bedrijf als 
firmanten. Omdat het werk in de Bol-
lenstreek terugliep, moest C.J. Duiven-
voorde op zoek naar ander werk. Dat 
werd gevonden in het uitbaggeren van 
sloten en kanalen en het uitdiepen van 
zandputten. De markt werd daarmee 
veel groter. Het bedrijf nam werk aan in 
Duitsland, België en Groot-Brittannië. 
Inmiddels is er zelfs een Duitse dochter-
onderneming opgericht. 

Markt
Duivenvoorde doet veel van zijn projec-
ten in onderaanneming, waarbij de uit-
dagingen in de complexere projecten 
van de grotere aannemers heel goed bij 
het bedrijf passen. Er is een grote diver-
siteit aan disciplines in huis om aan de 
eisen die de grotere aannemers aan de 
kwaliteit en uitvoering van diverse pro-
jecten stellen te kunnen voldoen. Wij 
lossen dat met name praktisch op. In 

2010 ontwikkelde Duivenvoorde  een 
cutterzuiger de ‘Leendert’ voor het uit-
baggeren van de toeritten van het aqua-
duct voor de A4 bij Leiderdorp. Leonoor 
Duivenvoorde: “Er zaten heel wat uitda-
gingen in het project bij de onderdoor-
gang van de A4. Wij kregen het vertrou-
wen van Van Oord om mee te werken 
aan dit mooie project.”

Innovatie
In mei 2010 moest het 
werk beginnen. In 
drie maanden tijd 
ontwikkelde het 
bedrijf een 
nieuwe cutter-
zuiger die het 
karwei moest 
klaren. Van te-
kentafel tot 
werkende ma-
chine. Zo had Dui-
venvoorde in plaats 
van vijf operationele 

krachten, maar twee operationele 
krachten nodig. C.J. Duivenvoorde heeft 
zich stevig neergezet als een innova-
tieve onderneming waarbij het perso-
neel kennis, ervaring en het innovatief 
vermogen heeft om in korte tijd een 
werkende oplossing te bedenken en uit 
te voeren. Inmiddels is de ‘Leendert’ op 
diverse andere projecten ingezet, 

vooral op locaties waar wei-
nig ruimte is of waar 

het van belang is dat 
de zuiger op af-

stand kan wor-
den bediend. 
Concreet 
voorbeeld is 
het saneren 
van een 
vaarweg in 

Middelburg 
waar mogelijk 

explosieven uit 
de Tweede Wereld-

oorlog lagen. “De grote 

aannemers weten ons te vinden als ze 
speciale opdrachten hebben”, zegt Le-
onoor.

Duurzaam
“Het project dat we recentelijk hebben 
afgerond voor Arcadis in het hoogveen-
gebied Fochteloërveen is wel een mooi 
voorbeeld van de duurzaamheid van 
onze sector. Dit Natura2000-gebied ligt 
vlakbij Assen en is een van de weinige 
en best bewaarde hoogveengebieden 
in Nederland. We hebben 100.000 m3 
leemhoudend zand in een watergang 
gepompt, zodat het waterniveau in dit 
gebied omhoog kan en de groei van het 
hoogveen kan worden bevorderd. Voor 
deze mooie opdracht kregen we het 
vertrouwen van Arcadis. Wij boden de 
duurzame oplossing ten opzichte van 
het natuur- en omgevingbelastende 
transport per as. Met onze elektrisch 
aangedreven booster hebben we het 
materiaal en retourwater over 6,5 km 
verpompt.”

Op bezoek bij C.J. Duivenvoorde
Innovatieve grondslag leidt tot mooie projecten

De week begint met veel ver-
schillende zaken. Ik neem 
een memorie van eis voor 

een arbitrage door en voorzie deze van 
commentaar. Verder op het pro-
gramma: beoordelen welke verzeke-
ringen er nodig zijn voor de nieuw 
aangenomen projecten en een project-
team ondersteunen bij een VTW. Een 
behoorlijke juridische puzzel.

KAM heeft deze week een groot aan-
deel en ik heb samen met de KAM-afde-
ling een overleg. Welke ontwikkelingen 
spelen er op dit gebied? Waar kunnen 
we verbeteren en vooral hoe? Hoe loopt 
de door onszelf ontwikkelde, nieuwe 
veiligheidscampagne “Veiligheid in uit-

voering”? De veiligheid van onze men-
sen is een onderwerp waar we veel 
aandacht aan besteden, met als doel 
om elke dag iedereen gezond en wel 
thuis te krijgen. We hebben een pilot 
gedaan binnen De 
Klerk met de strate-
gie-implementatie. Sa-
men bepalen we wat 
de afdeling bij kan dra-
gen aan de strategie, 
de betrokkenheid van 
de mensen is hierbij 
van groot belang. Uit 
de pilot zijn concrete 
acties gekomen die 
voortvarendheid worden opgepakt. 
Mooi om deze ontwikkeling te zien en 
daar zelf aan bij te dragen. Een ge-
slaagde pilot die geleid heeft tot een 
uitbreiding naar het tender- en realisa-
tieteam.

Met de kwaliteitskring brachten we een  
bezoek aan een logistiek bedrijf voor 
een kijkje in de keuken van een totaal 
andere organisatie en branche. Kennis 
delen staat centraal. Het was een leer-

zame middag.

De recent ingevoerde 
wet DBA vraagt de no-
dige aandacht. In tegen-
stelling tot sommige be-
drijven willen wij nog wel 
zzp’ers inhuren maar dat 
betekent wel waakzaam 
zijn op schijnzelfstandig-
heid. Ik stel een mode-

lovereenkomst op die aansluit op de 
belangrijke elementen uit de wet en 
onze voorwaarden. Deze overeenkomst 
wordt onderdeel van een procedure 
waarmee we een en ander proberen af 
te dekken.

Een aantal werkdagen wordt deze week 
op tijd afgesloten. Want ik mag de jaar-
lijkse avondvierdaagse weer meelopen. 
Een leuke activiteit binnen Werkendam 
die met veel vrijwilligers tot stand komt. 
Samen met onze 2e dochter loop ik vier 
avonden 3 km. Goed voor de beweging 
na een ‘day at the office’!

De week van: 
Ruth Huisman,
manager Bedrijfsvoering bij De Klerk 
Waterbouw in Werkendam

J U R I D I S C H 
P U Z Z E L E N  E N  E E N 
V E I L I G E 
O M G E V I N G  V O O R 
M E D E W E R K E R S
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De bijzondere modulaire pontons en 
het baggermaterieel van Baars uit Slie-
drecht worden al vele jaren met succes 
wereldwijd gebruikt voor het werk in 
de natte waterbouw. Nu ook in Free-
town, de hoofdstad van het West-Afri-
kaanse land Sierra Leone. Bolloré Africa 
Logistics gaat de lokale containertermi-
nal van de havenstad met 300 meter 
verlengen - en gebruikt daarbij een 
jack-up én de expertise van Baars.

Veiligheid op het werk
De jack-up van Baars meet 18,3 x 12,2 x 
1,8 meter en is voorzien van vier spud-
palen van ieder 24 meter met een 
moonpool. Het gehele gevaarte werd 
binnen drie weken met een zeeschip 
vanuit Antwerpen naar Freetown ver-
voerd, waar het vervolgens onder bege-
leiding van twee deskundige engineers 

van Baars is geïnstalleerd. Het werkei-
land wordt gedurende de contractduur 

door een medewerker van Baars be-
diend en is voorzien van alle be-

nodigde veiligheidsmaatrege-
len, zoals een reddingsboot, 
brandblusapparatuur en 
een VHF-radio. Ook geeft 
een professioneel weerbe-
drijf dagelijks de 
weersvoorspellingen door. 

Is er storm op komst, dan 
kan de ponton in een gebied 

met minder golven in ‘overle-
vingsmode’ geplaatst worden, 

waarna het personeel het werkei-
land moet verlaten. 

Veiligheid voor de medewerkers
Daarnaast is er veel aandacht voor de 
veiligheid van medewerkers. De jack-up 
van Baars wordt ingezet voor grondon-
derzoek en het uitvoeren van sonderin-
gen voor de nieuwe kade. Aan dit werk 
an sich zijn al risico’s verbonden, maar 
werken in een land als Sierra Leona ve-
reist nog eens extra aandacht door de 
totaal verschillende leefomstandighe-
den en het warme klimaat. Om voor de 
werknemers een zo veilig mogelijke 
werksituatie te creëren, heeft Baars 
daarom samen met een ervarings-
deskundige een Travel Awareness 
procedure ontwikkeld. Alle betrokken 
medewerkers werden ruim van te vo-

ren ingelicht over de gebruiken en ge-
varen in het land, zoals ebola. Door de 
juiste voorlichting zijn werknemers 
gerustgesteld dat deze ziekte bij nor-
maal gedrag geen risico vormt. Boven-
dien is er in Nederland en in Sierra 
Leone altijd een contactpersoon be-
reikbaar - en is door Baars alle nodige 
aandacht geschonken aan gezond-
heidsmaatregelen, zoals inentingen en 
beschermingsmiddelen. 

Bert Advocaat, directeur van Baars: 
“Het blijft mooi om als klein Neder-
lands bedrijf op deze manier een bij-
drage te leveren aan de ontwikkeling 
van derdewereldlanden.”

Baars maakt handen vrij voor Freetown

Afgelopen voorjaar heeft Bagger- en Wa-
terwerken Oosterwolde bv (BWO bv) een 
uniek project gerealiseerd op het Ke-
telmeer en het Zwartemeer, op de 
grens van de provincies Flevo-
land en Overijssel. Rijkswater-
staat zocht een partij die rie-
toevers kon aanleggen op 
een aantal eilanden in 
beide meren. Normaliter 
wordt bij de aanleg van 
deze natuurvriendelijke 
oevers gebruik gemaakt 
van rietstekken of los 
plagsel, maar deze spoe-
len vaak weg door wind en 
stroming. Vanwege deze er-
varingen ging Rijkswaterstaat 
op zoek naar een ‘robuustere’ 
methode voor de aanleg van de 
bijna 22 hectare rietmoeras annex na-
tuurvriendelijke oever in het gebied. 
Hierbij was het idee om de oevers te 
maken met behulp van rietplaggen met 
een afmeting van 2 bij 1 meter en een 
dikte van 50 cm. Deze plaggen werden 
gewonnen vanuit een bestaand rietveld 
op een eiland in het Ketelmeer.
BWO bv, met vestigingen in Oosterwolde 
(Gelderland) en Meppel, is een ervaren 

en veelzijdig bedrijf en pakte deze unieke 
vraag op als onderaannemer van Van 
den Herik uit Sliedrecht. BWO stelde een 
totaalplan op voor de uitvoering en ont-
wierp en bouwde speciaal hiervoor de 
benodigde rietwinbak. Deze bak is als 
hulpstuk voor een hydraulische kraan 

ontworpen en heeft zonder enige pro-
blemen ongeveer 4.200 stuks rietplag-

gen uit het rietveld gewonnen. De 
rietplag bestaat op deze manier 

uit een compleet stukje rietland, 
dat na het planten een per-

fecte uitgangsituatie voor 
groei en verdere uitwas van 
het riet geeft op de nieuwe 
locaties. Parallel aan het 
winnen van de plaggen is 
een kreek door het riet-
veld gegraven, waardoor 
de gewonnen plaggen op 

gemaakte stalen pallets 
met kleine pontons het ei-

land uitgevaren konden wor-
den. Daarna zijn de plaggen 

met pallets overgeslagen op 
grote pontons en richting de ver-

werkingslocaties gevaren. Vervolgens 
zijn de plaggen weer overgeladen op de 
oever, waarna ze met een speciale pal-
letvork zijn getransporteerd naar de ver-
werkingslocatie. Uiteindelijk bereikten 
de plaggen hun eindbestemming in 
vooraf gemaakte plantgaten. In totaal 
zijn op deze manier op een vijftal eilan-
den de plaggen volgens een vooraf be-
paald patroon geplant. 

Rijkswaterstaat en de bij het project be-
trokken adviseurs zijn enthousiast over 
de innovatieve manier waarop het pro-
ject is uitgevoerd en het resultaat voor 
zover dat nu al zichtbaar is. Het enthou-
siasme is tijdens een excursie met di-
verse organisaties en instanties gedeeld. 
Meer lezen over het project? Dat kan op 
www.bwobv.nl.

Riettransplantatie op het Ketelmeer
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Lennart Silvis, directeur van het 
Netherlands Water Partnership (NWP), 
draait er niet om heen. Europa is 
straks dé thuismarkt voor de klein-
schalig baggeraars. “De wateropgave 
in Europese steden en regio’s is enorm. 
De uitdaging is om slim met lokale 
baggeraars samen te werken.” Vol-
gens Silvis moeten de waterbouwers 
het in het buitenland hebben van ni-
ches. “Met innovatieve technologieën 
en onze ervaring met beheer en on-
derhoud maken we het verschil. NWP 
helpt in het buitenland kansen te cre-
eren; samen kom je verder dan alleen. 
Het is uiteindelijk aan de bedrijven om 
de kansen te pakken. NWP is succes-
vol als de sector succesvol is.”

Zelf had hij het eigenlijk nog helemaal 
niet gezien, maar op 1 juli heeft Lennart 

Silvis een lustrum te vieren. Op die da-
tum zwaait hij namelijk als directeur vijf 
jaar de scepter over het NWP. “De tijd 
vliegt”, zegt hij in zijn kantoor, waar een 
flinke landkaart van de wereld aan de 
wand prijkt. Deze kaart geeft direct het 
speelveld aan waarop het NWP acteert. 
“Het belangrijkste verschil met vijf jaar 
geleden is dat we ons toen zowel bezig-
hielden met het aanjagen van kennis en 
ervaring in Nederland, als het versterken 
van onze positionering in het buitenland. 
Dat hebben we vrij snel met het bestuur 
en de deelnemers omgebogen in meer 
impact hebben in het buitenland. Daar is 
NWP 17 jaar geleden voor opgericht en 
daar hebben we onze kennis liggen.” Die 
verbreding destijds naar het initiëren van 
vernieuwing was volgens hem ingegeven 
door het feit dat de Nederlandse positie 
in het buitenland vooral ook afhangt van 

de innovaties in eigen land. “We moeten 
er voor zorgen dat onze etalage telkens 
gevuld blijft. Dus dat je blijft innoveren. 
Sinds de komst van het Topsectorenbe-
leid is dit goed belegd binnen de Topcon-
sortia voor Kennis en Innovatie (TKI’s).”

Vier pijlers
Netwerk, kennis, zichtbaarheid en in-
vloed. Het zijn de vier pijlers van het NWP 
waar in totaal 200 partijen variërend van 
overheden, bedrijfsleven, kennisinstellin-
gen en NGO’s bij zijn aangesloten. “Net-
werk”, legt hij uit, “gaat over weten wie er 
in Nederland en in het buitenland waar 
goed in zijn. Kennis gaat enerzijds over 
de kennisontwikkeling van de water-
bouwsector in Nederland en anderzijds 
over de uitgebreide informatie over de 
buitenlandse markten. Met zichtbaarheid 
hebben we het natuurlijk over de profile-
ring van Nederland in het buitenland.” 
Onder invloed schaart Silvis het organise-
ren van bijvoorbeeld rondetafelbijeen-
komsten zoals het NWP dat onlangs rond 
de International Water Ambitie van de 
ministeries op touw heeft gezet. “Je zult 
ons niet zien lobbyen bij Kamerleden, dat 
laten we over aan brancheorganisaties 
zoals Vereniging van Waterbouwers. Wel 
brengen we de verschillende spelers, pu-
bliek en privaat, bij elkaar.”

Corebusiness
Corebusiness is echter het samen met de 
deelnemers actief het buitenland intrek-
ken. “Bedrijven, zeker de grote, kunnen 
dat natuurlijk prima zelf, maar er zijn 
markten en landen waar het efficiënter is 
om er gezamenlijk binnen te komen dan 
alleen. En dat zijn de plekken waar we als 
NWP een rol spelen. We kunnen veel orga-
niseren omdat we een aantal program-
ma’s van het rijk uitvoeren die dezelfde 
doelstellingen nastreven. ‘Partners voor 
Water’ met als doel de internationale posi-
tionering van de sector te versterken bij-
voorbeeld. Daarbinnen zetten we op een 
aantal landen in om relaties op te bouwen 
en de sector dichter bij het werk te bren-
gen. We zijn actief in de verre buitenlan-
den, denk aan Jakarta en Bangladesh, 
maar we richten ons ook op Europa. Vijftig 

procent van de waterexport gaat naar Eu-
ropa. Voor veel kleinere bedrijven is het 
werken in Europa op twee, drie uur vlie-
gen belangrijk.” 

Kansen
Daarbij komt dat veel Europese landen 
momenteel worstelen met de Europese 
hoogwaterrichtlijn en daar voor de Neder-
landse waterbouwsector veel kansen lig-
gen. “Je ziet,” zegt hij, “dat we in Nederland 
met die richtlijnen al relatief ver zijn en 
beter weten hoe we ermee om moeten 
gaan. Er ligt een kans om de oostelijke lid-
staten mee te nemen in het omgaan met 
die richtlijnen. Dat ligt deels in de advies-
sfeer, maar daar komt altijd werk van af. 
Europa en ook de Wereldbank investeren 
in het optuigen en uitvoeren van grote 
projecten, maar het onderhouden van die 
watergangen is niet vanzelfsprekend goed 
georganiseerd. En daar hebben wij in Ne-
derland in de afgelopen 1200 jaar ons vak 
van gemaakt. Beheer en onderhoud is van 
groot belang.” 

Polen
Een concreet voorbeeld daarvan is Polen. 
De Wereldbank steekt een bedrag van 
maar liefst 1,2 miljard euro in het Hoog-
waterbeschermingsprogramma voor de 
Oder en de Vistula. “De Wereldbank heeft 
NWP betaald om een studytour te verzor-
gen voor de Poolse ‘Rijkswaterstaat’ en 
‘waterschappen’ en de ministeries. Die 
zijn in Nederland geweest om te kijken 
hoe wij bij dat soort grote projecten het 
projectmanagement doen. Dat is hart-
stikke goed, want zo kunnen we al in een 
heel vroeg stadium relaties opbouwen en 
het bedrijfsleven kan lokale partners zoe-
ken. Als je als bedrijf wacht tot een pro-
ject op TenderNed staat, ben je echt te 
laat. In Polen hebben Arcadis en Grontmij 
dankzij het NWP-landenplatform een 
klus van 12 miljoen euro binnengesleept. 
In Servië heeft Van Heck Pompen via 
matchmaking de grootste klus in hun be-
staan binnengehaald. Er stond daar een 
open mijn onder water en zij hebben dat 
leeggepompt.” En dan is Lennart Silvis 
helemaal in zijn element. “Wij zijn succes-
vol als de sector succesvol is.”

De Waterbouwer is een uitgave van de 
Vereniging van Waterbouwers en is be-
doeld om haar leden en relaties te infor-
meren over onderwerpen die de branche 
raken. De Waterbouwer verschijnt 3x per 

jaar en wordt samengesteld door het bu-
reau van de vereniging.  

Voor reacties en nadere informatie kunt 
u terecht bij:

Vereniging van Waterbouwers
Brigitte van Arkel
Bezuidenhoutseweg 12
2594 AV Den Haag
Telefoon 070 - 3490704
b.vanarkel@waterbouwers.nl
www.waterbouwers.nl

Vormgeving
De Groot Drukkerij
Zuidzijde 131
2977 XE Goudriaan
Telefoon 0183 - 58 3310 
info@degrootdruk.nl
www.degrootdruk.nl

Colofon

Lennart Silvis, directeur van het  
Netherlands Water Partnership (NWP):
‘Wij zijn succesvol als de sector succesvol is’
Door Hans Ouwekerk


