
In november presenteert Toine Poppe-
laars, in het dagelijks leven ook dijkgraaf 
van waterschap Scheldestromen, samen 
met een aantal brancheverenigingen, 
waaronder de Vereniging van Water-
bouwers, de geactualiseerde Marktvisie 
van de waterschappen. Dat gebeurt 
tijdens de Markt- en Innovatiedag op 17 
november. “Ik kijk er naar uit om de bui-
tenwereld en partners te laten zien hoe 
we samen met de markt aan het werk 
zijn geweest om een gezamenlijke visie 
te presenteren.” In één adem voegt hij 
er aan toe, dat de waterschappen met 
deze nieuwe Marktvisie nu niet meteen 
een compleet andere weg inslaan. “In 

2014 hebben we onze eerste Marktvisie 
opgesteld en gepresenteerd. Daarmee 
hebben we vooral als waterschappen 
gezamenlijk een stip op de horizon gezet. 
Dat was een belangrijke stap. In de stap 
die we nu gaan zetten gaat het erom dat 
we in de uitvoering nog veel beter gaan 
samenwerken met het bedrijfsleven en 
kennisinstellingen in de waterbouwsec-
tor. Ook is de komende tijd belangrijk 
dat we het gedachtegoed van de Markt-
visie binnen de waterschappen nog meer 
gaan uitdragen.” 
 
Evaluatie
Dit laatste is belangrijk omdat uit de 
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De luiken zijn open
Waterschappen hebben flinke stappen 
gezet als het gaat om een andere manier 
van werken, vindt Paul Groot van het EIB.

> Lees verder op pagina 3

evaluatie van de Marktvisie door het Eco-
nomisch Instituut Bouwnijverheid blijkt, 
dat nog niet alle waterschappen met 
de Marktvisie aan de gang zijn gegaan 
(zie ook het interview op pagina 4 hier-
over met Paul Groot van het EIB-red). 
“Waterschappen die met projecten uit 
het Hoogwaterbeschermingsprogramma 
bezig zijn”, vertelt Poppelaars, “werken 
al met het gedachtegoed van de Markt-
visie. En het is natuurlijk niet zo gek dat 
waterschappen die dat soort grote pro-
jecten niet hebben, nog een stap moeten 
zetten. Maar daarom is het wel belangrijk 
dat wij dit nu met de nieuwe Marktvisie 
gaan verbreden. Dat alle waterschappen 
bij alle type projecten het gedachtegoed 
van de Marktvisie toepassen. Dus niet 
alleen bij het ingenieursbureau en bij 
grote projecten maar ook bij beheer en 
onderhoud, beleid en planvorming.” 
“Ik heb toch ook het idee”, zegt Hendrik 
Postma, “dat de groep koplopers wel 
steeds groter wordt. Ik zie regelmatig 
waterschappen langszij komen die ver-

nieuwend bezig zijn. Dat geldt ook voor 
besturen, dijkgraven en secretaris-direc-
teuren. De gekozen bestuurders moet 
je ook mee zien te krijgen. Die zijn vaak 
nog wat behoudend. ” Poppelaars onder-
schrijft de laatste opmerking niet, maar 
voegt er wel aan toe dat er met de nieuwe 
Marktvisie voor de waterschappen een 
belangrijke slag wordt gemaakt.

Postma vindt dat de Marktvisie vooral 
heel praktisch moet zijn. “Het doel 
van Rijkswaterstaat met de door hen 
geïnitieerde Marktvisie was dat zij af 
willen van de vechtcontracten. Dat speelt 
bij waterschappen veel minder.”   
Poppelaars: “De eerste Marktvisie was 
voor ons een trendbreuk omdat we 
daarin zeiden: ‘Denk vooraf goed na 
over wat voor type project je het hebt; 
hoe ziet de omgeving eruit, welk budget 
heb je en stem daar vervolgens het type 
contract op af’. Voor de oorspronkelijke 
Marktvisie was het adagium: ‘alles moet 
via geïntegreerde contracten’. Daar 

> Le e s verder op pag ina 2

“Het moet over de inhoud 
van het project gaan”

Toine Poppelaars, bestuurslid van de Unie van 
Waterschappen en Hendrik Postma, voorzit-
ter van de Vereniging van Waterbouwers vin-

den elkaar in het feit dat de nieuwe Marktvisie van de  
waterschappen de samenwerking tussen opdracht-
gevers en opdrachtnemers gaat bevorderen. De stip 
op de horizon is volgens Poppelaars dat het in de toe-
komst vooral gaat over de inhoud van de projecten en 
niet over de formele contracten. “Daar wordt namelijk 
niemand gelukkig van.”

Toine Poppelaars, Unie van Waterschappen en 
Hendrik Postma, Vereniging van Waterbouwers

Duurzame waterbouw
Duurzaamheidsambities zetten aan tot in-
novatie en creativiteit en bieden bedrijven 
goede kansen om zich te onderscheiden.

> Lees verder op pagina 5

Allemaal aan de BIM
Efficiënter, een beter eindproduct en minder 
faalkosten. Het Bouw Informatie Model 
(BIM) heeft ongelofelijk veel voordelen.

> Lees verder op pagina 7

Zorgen voor beweging
Tanja Beuling: ‘We zijn doeners en moeten 
met elkaar doorpakken en onze energie 
steken in het realiseren van mooie projecten. ’

> Lees verder op pagina 8

‘De Waterbouwer’ staat dit keer geheel in het teken van de waterschappen. De directe 

aanleiding hiervoor is de presentatie van de nieuwe Marktvisie die op 17 november tij-

dens de eerste Markt- en Innovatiedag op het programma staat. Deze nieuwe Markt-

visie over hoe opdrachtgever en opdrachtnemer met elkaar omgaan, is bovenal een 

gezamenlijk product. Vandaar deze special. Want voor een groot deel van de leden 

van Vereniging van Waterbouwers zijn de waterschappen een grote opdrachtgever. 

Hendrik Postma

Toine Poppelaars

Een special over de waterschappen
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zijn we nu vanaf gestapt.” Het is een 
opmerking naar Postma’s hart. “Je moet 
veel meer denken vanuit een project. 
Dan ontstaat er bijvoorbeeld ook een 
logische projectomvang omdat je als 
opdrachtgever ziet waar je bijvoorbeeld 
in een project kunt knippen.”

Leren
Volgens het tweetal is het belangrijk dat 
er in projecten en binnen de sector veel 
meer van elkaar wordt geleerd en opge-
dane kennis wordt gedeeld. Poppelaars: 
“Een project wordt vaak getekend als een 
balk met een begin en een eind. Maar ik 
zie projecten graag als een cirkel. Dat je 
dus leert van de ervaringen en die in een 
volgend project meeneemt. De ervarin-
gen moet je zowel onderling als met de 
opdrachtnemers delen. En vervolgens 
ook met andere waterschappen. Zo sluit 
je de leercirkel.” Dat vergt in zijn ogen 
een meer open houding van alle deelne-
mende partijen. Postma: “Het vraagt ook 
begrip voor elkaars situatie. Ga eens op 
de stoel van de ander zitten en vraag je 
dan af hoe jij dat zou willen.”

Poppelaars: “Uiteindelijk moet het lei-
den tot een efficiëntere en effectievere 
manier van werken. Dat er een open 
houding ontstaat waarin een aannemer 
bijvoorbeeld aangeeft, dat door een eis 
in de offerteaanvraag het project duur-
der wordt en vraagt of die eis voor het 
waterschap wel zo belangrijk is? Het moet 
er ook voor zorgen dat de aannemer uit-
eindelijk zoveel vertrouwen voelt dat hij 
zijn kostencalculatie met zijn opdracht-
gever deelt.” Postma: “Het betekent ook, 
dat de opdrachtgever de opdrachtne-
mer meer vertrouwen geeft en gebruik 
maakt van zijn kennis en expertise. De 
uitdaging waar de waterschappen nu in 
bijvoorbeeld het kader van het Hoogwa-
terbeschermingsprogramma voor staan, 
is dat het sneller en goedkoper moet. En 

dan moet je toch dichter naar de functi-
onele uitvraag om zo marktpartijen de 
ruimte te geven om hun maximale kennis 
en kunde in te brengen. Maar”, voegt hij 
er aan toe, “als je functioneel uitvraagt, 
vergt dat ook kennis. Je moet wel de 
inhoud kunnen beoordelen. Waterschap-
pen moeten ervoor zorgen dat ze altijd 
voldoende kennis in huis hebben om een 
goede gesprekspartner te blijven.” Pop-
pelaars sluit zich hier helemaal bij aan. “Je 
moet een goede sparringpartner zijn. 

Zorgen
Toch heeft Poppelaars ook nog wel 
zorgen en dat betreft het mkb waar de 
waterschappen een grote opdrachtgever 
voor zijn. “We hebben als waterschappen 
ook een regionale verantwoordelijkheid 
dus moeten we er ook voor zorgen, dat 
het mkb meegaat en aangehaakt blijft. 
Enerzijds het signaal ‘ontwikkel mee 
anders ga je ons verliezen’, anderzijds 
moet je die partijen wel de kans geven 
om mee te gaan cq mee te ontwikkelen.” 
Postma ziet daar op zijn beurt niet zoveel 
problemen in. “Innovaties vinden tegen-
woordig overal plaats en zeker ook bij 
mkb-bedrijven en startups. Vaak gebeurt 
dit op de projecten zelf. Belangrijker is en 
wordt dat bedrijven onafhankelijk van 
hun grootte gezamenlijk optrekken. Ik 
denk dat we die slag wel kunnen maken.”

Wereld veranderen
Gaat de Marktvisie de wereld nu ver-
anderen? “Ik denk het wel”, zegt Hen-
drik Postma. “Het helpt in elk geval wel 
omdat er een stip aan de horizon is gezet 
waar alle partijen, opdrachtgevers én 
opdrachtnemers, naar streven. Maar 
uiteindelijk gaat het om het anders doen 
door de medewerker in het project.” Pop-
pelaars knikt. “Helemaal mee eens. Daar 
focust de Marktvisie op. En ik weet zeker 
dat, over niet al te lange tijd, we het bij 
projecten alleen over de inhoud hebben 
en niet over het formele contract want 
daar wordt niemand vrolijk van.” 

> Ver vo lg van pag ina 1

Arnoud van Vliet

“De actualisatie is erg 
goed nieuws”
Arnoud van Vliet, secretaris-directeur van Waterschap 
Hollandse Delta is een tevreden man. In 2014 was hij één 
van de grondleggers van de Marktvisie van de water-
schappen. Toen al had hij bedacht dat, als het goed zou 
gaan, de visie na twee tot drie jaar zou moeten worden 
geactualiseerd. “Dat is uitgekomen en ik vind dat erg 
goed nieuws.”

Hij vindt dan ook dat de 22 waterschappen flinke stappen heb-
ben gezet om op een andere manier met de markt om te gaan. “Ik 
zie ook meer waterschappen bewegen dan ik vooraf had durven 
hopen. En ik zie het nu ook in een hoger tempo komen. Natuurlijk 

gaan er ook waterschappen wat langzamer. Het is een spiegel van 
wat er in de markt gebeurt. Er zijn waterschappen die nog traditi-
oneel aanbesteden, maar je ziet ook bedrijven aan de marktzijde 
die nog stilletjes denken, ‘doe mij een RAW-bestekje met een 
directievoerder en een toezichthouder en met meerwerk haal ik 
dan wel mijn marge’. Dat neemt in beide gevallen af maar die hou-
ding is er nog steeds. Mijn glas is half vol en niet half leeg, maar 
we hebben op dat vlak echt nog wel wat te doen.”

De nieuwe Marktvisie is wat Van Vliet betreft dan ook zeker geen 
beschrijving van de waterschappen over de markt. “Het is een 
afspraak tussen waterschappen en marktpartijen gezamenlijk. Er 
is pas een Marktvisie van de waterschappen als de marktpartijen 
het ermee eens zijn. Het is een interactief proces met de vijf koe-
pelorganisaties geweest. En de Marktvisie is straks in november 
pas rijp voor ondertekening wanneer de waterschappen én de 
vijf koepels zeggen, ‘dit is het en hier staan we voor’.”

Edwin Lokkerbol

“Stap maken naar 
het doen”

“We werken in een pragmatische branche. Maar 
juist aanbestedingsprocedures hebben we 
met elkaar heel ingewikkeld gemaakt. We 
moeten nu vooral een stap maken naar het 
doen door eerder samen te werken”, aldus Ed-
win Lokkerbol, directeur van de Vereniging van 
Waterbouwers.

Hij is blij met de nieuwe Marktvisie van de waterschap-
pen. “Het leidt ergens toe. Ik zie ook dat iedereen die 
hierbij betrokken is, de intentie heeft om het anders 
te gaan doen. Alleen, we zullen aan die intenties wel 
een invulling moeten geven. Dat betekent dat we 
elkaar beter moeten leren kennen. Dat we opener zijn 
over de manier van werken, soms ook over de kosten 
en dat we eerlijker naar elkaar moeten zijn over de 
fouten die we maken.”

Volgens Lokkerbol kan dat alleen als er met pilots 
ervaringen worden opgedaan. “Pilots waarin we met 
elkaar de transactiekosten terugdringen en vroegtij-

dig met elkaar om 
de tafel gaan om te 
bespreken hoe we 
dat werk in uitvoe-
ring gaan nemen. 
We moeten af van 
aanbestedingen 
waar marktpartijen 
maar vijf weken de 
tijd voor krijgen. En we moeten af van discussies over 
de risico’s en de verdeling daarvan. Dat moet al in het 
voortraject zijn afgekaart. Kortom, laten we beginnen 
met goede voorbeelden.”
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Dat concludeert hij naar aanleiding van 
zijn evaluatie van de Marktvisie die in 
2014 door de waterschappen is gepre-
senteerd.  “Meer uitbesteden aan de 
markt, kennis van de markt halen en al in 
een vroegtijdig stadium partijen bij een 
project betrekken zag je al bij Rijkswa-
terstaat, provincies en grote gemeenten 
gebeuren. Alleen de waterschappen ble-
ven tot een jaar of vijf geleden nog wel 
achter.”  Door goede voorbeelden beslo-
ten zij zich uiteindelijk toch meer open te 
stellen. “Zeker”, benadrukt Groot, “omdat 
goede voorbeelden lieten zien dat veel 
projecten sneller, goedkoper en in ieder 
geval beter tot stand kunnen komen.”  

Kortom, waterschappen willen op een 
andere manier met de waterbouwbedrij-
ven omgaan en meer kennis aanboren. 
Deze wens resulteerde twee jaar geleden 
in de Marktvisie. De nieuwe gedach-
tegang en andere manier van werken 
moet nog wel worden doorvertaald naar 
de verschillende organisaties. Dat is tot 
nu toe vooral bij de waterschappen die 
betrokken zijn bij de uitvoering van het 
Hoogwaterbeschermingsprogramma 
(HWBP) gebeurd. “Die projecten zijn als 
het gaat om vernieuwing toch wel een 
soort van katalysator. Binnen het HWBP 
zie je nieuwe contractvormen, andere 
manieren van samenwerkingen en daar 
spelen de medewerkers een belangrijke 
rol in. Maar uiteindelijk”, voegt hij er fijn-
tjes aan toe, “moet iedereen, van hoog 
tot laag, mee in die nieuwe wijze van 
werken.”

Evaluatie
Ook leert zijn evaluatie dat afdelingen die 
betrokken zijn bij de grote projecten de 
grootste vooruitgang boeken. 
Paul Groot: “Zij nemen meer 
verantwoordelijkheid. Dat is 
anders bij medewerkers van 
bijvoorbeeld de afdelingen 
beheer en onderhoud. Die 
zijn vaak ook minder betrok-
ken geweest bij die grotere 
HWBP-projecten. Daar ligt 
dus een uitdaging voor de 
waterschappen. Kijk breed 
in je organisatie om de opge-
dane kennis  ook voor andere 
type projecten te gebruiken 
en neem andere teams daarin 
mee. De verbreding van dat 
gedachtegoed”, benadrukt hij, 
“is de komende jaren een van 
de opdrachten. Daar hebben 
de waterschappen stappen in 
te maken.”

Tweedeling
Daarnaast geeft hij aan, dat ook 
de marktpartijen nog wel een 
slag kunnen maken. En dat heeft volgens 
hem alles te maken met de tweedeling in 
de waterbouwsector. “Wat opvalt is dat 
het een hele gemêleerde groep bedrijven 
is. Je hebt twee grote wereldspelers, een 
groep middenbedrijven en vervolgens 
ook veel kleinere ondernemingen die 
met een baggerschuit werken voor het 
waterschap. En juist deze waterbouwbe-
drijven met maximaal 5 tot 10 mensen 

halen ongeveer 40% van hun omzet bij 
de waterschappen, meer dan de grote 
waterbouwbedrijven. Grotere bedrijven 
werken veel meer voor Rijkswaterstaat. 
Dit betekent wel dat kleine bedrijven 
bovengemiddeld van waterschapswerk 
afhankelijk zijn. Natuurlijk zal er altijd 
wel traditioneel werk blijven simpelweg 

omdat bepaalde werkzaamheden zich 
daar beter voor lenen. Maar er is wel een 
forse verschuiving gaande in dat hele 
pakket naar meer geïntegreerde con-
tractvormen.” 

Vette jaren
Groot wil er maar mee zeggen dat voor 
marktpartijen niet meegaan met die 
beweging, geen optie is. “De koek met 

traditioneel werk wordt kleiner. Bedrijven 
die bovengemiddeld in de waterschaps-
markt zitten moeten zich hier wel bewust 
van zijn.” Ook al omdat volgens Groot de 
sector de vette jaren voor even achter 
zich heeft gelaten. Hij pakt er de conjunc-
tuurpeiling bij die een dalende lijn in de 
opdrachtenportefeuille laat zien. “De 

laatste maanden kampt een toenemend 
aandeel waterbouwbedrijven met een 
gebrek aan orders. Het HWBP geeft veel 
werk maar er is tot 2020 een stevige druk 
op de budgetten.  En ook de waterschap-
pen moeten met hun middelen goed 
opletten. Het langetermijnperspectief is 
goed maar voor de komende jaren zal het 
iets minder zijn dan de afgelopen twee, 
drie jaar.”

Waterschappen hebben flinke stappen gezet als het gaat om marktpartijen 
de ruimte te geven om met innovaties te komen, nieuwe contractvormen en 
samenwerken. “De luiken zijn open gegaan”, concludeert Paul Groot, pro-
grammaleider Infrastructuur en Aanbesteden van het Economisch Instituut 
voor de Bouw (EIB). Maar er moet volgens Groot de komende jaren nog wel 
flink worden doorgepakt.

Paul Groot, programmaleider EIB

“De luiken zijn 
open gegaan”
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Viermaal per jaar komt het Coör-
dinatieoverleg samen om vanuit 
verschillende invalshoeken van de 
waterbouwbranche onderwerpen 
te bespreken. Onderwerpen die de 
(markt)partijen opvallen, maar die 
ook passen bij de Marktvisie. 

“Het Coördinatieoverleg is een aantal jaar 
geleden ontstaan vanuit de signalen die 
wij als waterschap, de opdrachtgever, 
terugkregen van een aantal aannemers”, 
blikt Fred de Haan, programmamana-
ger sanering waterbodem bij Waternet, 
terug. “Als opdrachtnemer zagen zij dat 
het op bepaalde punten slimmer en 

efficiënter kon in de werken. Opdracht-
gevers deden bijvoorbeeld uitvragen die 
helemaal niet handig waren weggezet in 
de tijd, waardoor aannemers geen goede 
garanties konden geven. En dat terwijl 
we allemaal wel hetzelfde resultaat voor 
ogen hadden: een mooi werk afleveren!” 

Begrip en samenwerking
De vraagstukken die de deelnemers 
van het Coördinatieoverleg behandelen 
zijn inmiddels wat groter en algemener 
geworden. Het laaghangend fruit is 
geplukt, maar er is nog meer winst te 
behalen in de samenwerkingen. Klaas 
Kiewiet, mede-eigenaar Baggerbedrijf 

West-Friesland ziet als deelnemer aan 
het overleg de meerwaarde die ontstaat. 
“Praten met elkaar zorgt voor begrip 
voor de keuzes van de ander en voor de 
situatie waarin anderen zich bevinden. Je 
kunt op informelere wijze met partijen 
uit de branche aan tafel onderwerpen 
aansnijden, die buiten het overleg soms 
moeilijker bespreekbaar zijn. Je hebt al 
gauw te maken met een opdrachtge-
ver-opdrachtnemersituatie waardoor 
een soort terughoudendheid ontstaat. 
Onderwerpen waar je beiden tegenaan 
loopt, krijgen in het Coördinatieoverleg 
een podium. Zo neemt onze overlegpart-
ner vanuit de Unie van Waterschappen 

de input mee en brengt het ter sprake 
op de juiste plekken in zijn organisatie. 
Op deze wijze krijg je vraagstukken op 
de agenda bij de juiste mensen, waar dat 
anders niet gelukt zou zijn”, aldus Kiewiet.

Coördinatieoverleg doorbreekt barrières

Opdrachtgevers bij de waterschap-
pen kunnen voor hun marktspeci-
fieke en technische vragen terecht 
bij het Vragenloket van PIANOo. 
Deze vragen beantwoordt PIANOo 
met behulp van een tweedelijns 
helpdesk bij de Vereniging van Wa-
terbouwers. PIANOo toetst de onaf-
hankelijkheid van het advies.  

PIANOo, Expertisecentrum Aanbeste-
den van het ministerie van Economische 
Zaken heeft als taak het inkopen en aan-
besteden bij alle overheden te profes-
sionaliseren. Aanbestedende diensten 
met vragen over wet- en regelgeving, 
duurzaamheid of andere thema’s kun-
nen deze voorleggen aan de experts van 
PIANOo. 

Nieuwe focus op inkoop
De overheid koopt jaarlijks voor 60 mil-
jard euro aan werken, diensten en leve-
ringen in. Een groot deel daarvan is ten 
behoeve van het primaire proces. Inkoop 
is daarmee een belangrijk instrument 
voor de kwaliteit van de overheidsdienst-
verlening. Dat wordt nog niet door alle 
overheden zo gezien. Nog te vaak ligt de 
focus bij inkoop op het volgen van de aan-
bestedingsregels en op de laagste prijs. 
Professioneel inkopen betekent inkoop 
koppelen aan de beleidsdoelen, aan de 
begroting en focussen op doelmatigheid 
en kwaliteit. 

Expertisecentrum
PIANOo brengt experts op inkoop- en 
aanbestedingsgebied bij elkaar, bundelt 
kennis en ervaring en geeft advies en 
praktische tips. Verder stimuleert het 
expertisecentrum de dialoog tussen 
opdrachtgevers bij de overheid en het 
bedrijfsleven. PIANOo werkt voor en met 
een netwerk van ruim 3.500 inkopers en 
aanbesteders.

Mailadres Vragenloket Aanbesteden en 
Helpdesk Waterbouw: info@pianoo.nl

De Vereniging van Waterbouwers is 
voorstander van een duurzame en 
innovatieve waterbouw. Duurzaam-
heidsambities zetten de waterbou-
wers aan tot innovatie en creativiteit 
en bieden opdrachtnemers goede 
kansen om zich te onderscheiden.

“De reductie van CO2-uitstoot door een 
vermindering van het brandstofverbruik 
is in onze visie een eerste stap naar ver-
duurzaming van de sector,” vertelt Fay 
van Dongen, adviseur Markt  & Juridische 
Zaken  bij de Vereniging van Waterbou-
wers. “Om de samenhang tussen Markt & 
Regelgeving, Materieel & Technologie en 
Duurzaamheid duidelijk te maken voor 
opdrachtgevers, regelgevers en andere 
externe stakeholders, heeft de vereni-
ging een Position Paper geschreven.” Het 
waterbouwwerk op de voorpagina van 
de Position Paper is ‘Veerdam Ameland’, 
in opdracht van RWS uitgevoerd door 
Van den Herik. Van Dongen: “Dat UAV-
GC-werk is een goed voorbeeld van de 
te behalen duurzaamheidswinst als de 
opdrachtgever de waterbouwers ruimte 
geeft voor duurzame ontwerp-optimali-

saties. Zo heeft hergebruik van bestaande 
buispalen en asfalt, aan- en afvoer van 
materialen per schip in plaats van over 
de weg en gecombineerd transport met 
aan- en afvoer voor andere werken, 
voor significante vermindering van de  
CO2-uitstoot gezorgd.”

Materieel & Technologie en 
Duurzaamheid
“De schepen die de waterbouwbedrijven 
gebruiken zijn bijzonder kapitaalintensief 
en hebben een lange levensduur, van wel 
30 jaar of langer. Dat maakt onze sector 
anders dan bijvoorbeeld de droge bouw 
of de transportsector die gebruik maken 
van goedkoper materieel, zoals vracht-
wagens”, aldus Van Dongen. Ze wil ermee 
zeggen dat in die sectoren verjonging, en 
daarmee vergroening, sneller realiseer-
baar is. “Een nieuw schip is state of the 
art, ook op duurzaamheidsgebied, maar 
daarmee moeten we dus wel 30 jaar 
vooruit kunnen. Dat zijn aspecten die we 
mee moeten wegen als we spreken over 
CO2-reductie van de vloot. Daar komt 
nog bij dat de zeegaande schepen van 
de waterbouwers op  projecten over de 
hele wereld worden ingezet. We moeten 
voorkomen dat, om te scoren op een 
EMVI-project in Nederland, een ‘schoner 
schip’ de halve wereld over moet varen 
om in Nederland aan de EMVI te voldoen. 
Daar is duurzaamheid immers niet bij 
gebaat”, pleit Van Dongen.

Markt & Regelgeving en Duurzaam-
heid
Met deelname aan de Green Deal Duur-
zaam GWW willen de waterbouwers een 
extra impuls geven aan een daadwer-
kelijke verduurzaming van de branche. 
Daarnaast presenteren zij zich als een 
serieuze, zelfstandige partner die proac-
tief met haar opdrachtgevers meedenkt 
in de doorontwikkeling van duurzaam-
heid in de waterbouw. Het toepassen 
van innovaties in projecten staat daarbij 
hoog op de agenda. “Om die innovaties 
de ruimte te geven”, zegt Van Dongen, “is 
het van groot belang, dat bij de ontwikke-
ling van duurzaamheidscriteria aandacht 
wordt besteed aan eenduidige instru-
menten die door alle opdrachtgevers 
worden gebruikt.” Om daar direct aan toe 
te voegen: “Wel zijn wij daarbij van mening 
dat instrumenten niet leidend moeten 
zijn, maar alleen de achterliggende doel-
stelling (in veel gevallen CO2-reductie) 
dienen. Daarbij moet rekening gehouden 
worden met het internationale karakter 
van de waterbouw en de vloot.”

Meer informatie over de samenhang 
tussen Markt & Regelgeving, Materieel & 
Technologie en Duurzaamheid is te vinden 
in de Position Paper van de vereniging op 
waterbouwers.nl

Markt & Regelgeving, 
Materieel & Technologie 
en Duurzaamheid

MEER AMBITIE IN 

DUURZAAMHEID
Duurzaamheid is voor de 
waterbouw een belangrijk thema

• Stel een proeftuin in waarin we kunnen experimen-
teren met innovatieve en duurzame oplossingen 
voor mondiale wateruitdagingen. 

• Spoor opdrachtgevers aan om al in de planfase 
samen met de sector op zoek te gaan naar duurzam-
e(re) oplossingen in hun waterbouwprojecten.

• Zorg voor daadwerkelijke duurzame uitvragen op 
projectniveau, zorg voor concurrentie op duurzaam-
heid.

• Laat nationaal (en Europees) beleid en ambities 
op het gebied van emissiereductie aansluiten op 
internationale trends en ontwikkelingen, waaronder  
regelgeving voor de maritieme industrie (IMO).

• Geef de eigenheid en complexiteit van de water-
bouwsector en het daarin gebruikte materieel de 
ruimte, door binnenvaartregelgeving op het gebied 
van duurzaamheid en ontgroening aan te passen op 
waterbouwschepen op de binnenwateren.

• Stel niveau 3 van de CO2-Prestatieladder in als 
basisniveau voor alle waterbouwwerken. Grotere 
duurzaamheidsambities kunnen door een duurzame 
uitvraag worden gerealiseerd.

• Houd er oog voor dat, door de administratieve 
lasten om aan de eisen van een ladder te voldoen 
(‘checklist-denken’), het daadwerkelijk vergroten 
van duurzaamheid in de werken uit beeld lijkt te 
verdwijnen.

• Onderzoek de mogelijkheden om zandwingebied 
dichter bij de projectlocatie aan te wijzen, zodat 
CO2-uitstoot onmiddellijk wordt verminderd.

Dit is een uitgave van

Bezuidenhoutseweg 12 
2594 AV Den Haag
Telefoon: 070 349 07 00

www.waterbouwers.nl

Wilt u de complete position  
paper lezen? Kijk dan op:  
 
www.waterbouwers.nl/duurzaamheid

Enkele hoofdpunten 
van hetgeen we aan de 
minister vragen:

Coverfoto: © https://beeldbank.rws.nl, Rijkswaterstaat

Speciaal voor waterschappen: 
Helpdesk Waterbouw bij 
aanbestedingen

Fred de Haan
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‘Iets’ met duurzaamheid doen is een 
opgave voor ons allemaal. Maar hoe ga 
je met dit enorme thema om? “Keuzes 
maken”, weet Frank Zaalberg, beleids-
adviseur duurzaamheid en voorheen 
innovatie bij Hoogheemraadschap van 
Rijnland. “Sinds ik mij volledig focus op 
duurzaamheid ben ik samen met het 
bestuur gaan kijken naar speerpunten. 
We vroegen ons af: wat is nu echt belang-
rijk voor een waterschap? Waar kunnen 

wij van grote betekenis zijn en wat is mis-
schien minder relevant? Hieruit hebben 
wij vijf speerpunten gefilterd, waarvan 
drie nu de meeste tijd en energie toebe-
deeld krijgen.” Eenzelfde aanpak werkt 
ook aan de kant van de opdrachtnemer, 
zo bevestigt Sander Dekker, corporate 
sustainability manager bij Van Oord. Zijn 
taak: duurzaamheid binnen Van Oord 
naar een hoger niveau tillen, met de 
juiste balans tussen people, planet en 
profit, want: “Je moet wel een haalbaar 
verhaal brengen.” Hoe ziet hij dat in de 
branche als geheel? “De diversiteit in 
bedrijfsgrootte van de waterbouwers is 
een bekend gegeven. Dit zorgt ervoor 

dat je ook binnen de branche verschillen 
ziet. Door onze omvang hebben we een 
behoorlijke slagkracht om grote stappen 
te zetten op duurzaamheidsgebied.” 
En na een korte pauze: “Maar ik zie het 
thema overal opkomen. Veel bedrijven, 
groot én klein, kijken zeer serieus naar 
hun bedrijfsvoering. Doen we het wel 
slim? Kunnen we andere keuzes maken 
die beter zijn voor onze omgeving? Wat 
doen we aan onze emissie?”

Van proces naar project
Dit sluit exact aan bij een van de speer-
punten van het Hoogheemraadschap 
van Rijnland. Zaalberg vertelt: “We kijken 
naar allerlei mogelijkheden om onze 
eigen energie op te wekken en energie te 
besparen, met als uiteindelijk doel om in 
de toekomst volledig energieneutraal te 
opereren. Onze afvalwaterzuiveringen 
bijvoorbeeld gebruiken veel energie. 
Maar het restproduct dat daar overblijft, 
het slib, biedt nog zoveel mogelijkheden. 
Er zit veel energie in die je kunt terugwin-
nen door het te vergisten. We weten ech-
ter dat dit niet voldoende zal zijn om Rijn-
land energieneutraal te maken. Daarom 

zijn we van plan om ook zonnepanelen in 
te zetten die we op het terrein van de zui-
vering plaatsen. Zelfvoorzienend worden 
in je energie vraagt echter behoorlijke 
investeringen. Daarnaast zijn afvalwater-
zuiveringen complexe en dure systemen 
dus daar kan je maar eens in de zoveel 
jaar een vervanging laten plaatsvinden. 
Uiteraard grijpen we die kans dan meteen 
aan om iets zuinigers neer te zetten.” 
Beide heren zijn er echter van overtuigd 
dat op andere vlakken nog een enorm 
duurzaamheidspotentieel ligt. Dekker: 
“Duurzaamheid moet de projecten in.” 
Zaalberg is het hier roerend mee eens. 
“Je moet het echt al vanaf de tekentafel 
meenemen”, legt hij uit. “Op die manier 
krijg je innovatie, komen partijen met 
nieuwe ideeën, creatieve oplossingen en 
duurzame constructies en leer je ook het 
meest van elkaar. Een marktconsultatie is 
daarvoor een mooi instrument.” 

Marktconsultaties
Het woord is gevallen. Zowel de water-
schapper als de waterbouwer zijn door-
drongen van de complexiteit ervan. “De 
kennis, de innovatie ligt ook in de markt. 
De markt is vaak verder dan wij, dus 
daar valt veel van te leren. Om dat aan 
te boren, willen we graag eerder met de 
marktpartijen om tafel. Maar hier moet 
iedereen zich wel safe genoeg voelen 
om kennis te delen”, aldus Zaalberg. Ook 
Dekker ziet de uitdaging: “Waar niemand 
het achterste van zijn tong laat zien, gaan 
kansen verloren. Maar het is heel goed 
te begrijpen. Die terughoudendheid kan 
verminderen als we een samenwerking 
vinden waarbinnen iedere partij zich 
comfortabel voelt.” 

De rol van uitvragen
Een bredere scope met oog voor de 
omgeving van een werk en de totale 
levensduur ervan is nodig. Hoe staat het 
ontwerp in zijn natuurlijke omgeving? Is 
er aandacht voor de sociale omgeving 
van een project en hoe zit dat met de life-
cycle van een werk? Een bepaald mate-
riaal kan nu een goede keuze zijn, maar 
hoe houdt het zich over 10 jaar? En wat 
zijn de verwijderingskosten? Vragen die 
binnen de uitvraag al aan de orde kun-

nen komen. “Uitvragen die functioneler 
van aard zijn, stimuleren veel meer de 
creativiteit en innovativiteit die in de wor-
tels van deze branche zit”, pleit Dekker. 
“Geef de aannemer de ruimte om met 
oplossingen te komen. Een bekend, maar 
sprekend voorbeeld: vraag niet om een 
brug of een tunnel, maar om een manier 
om aan de overkant te komen.” Ook het 
Hoogheemraadschap zet als opdracht-
gever de uitvraag in om duurzaamheid 
te stimuleren. Zaalberg, trekker van de 
koplopersgroep Aanpak duurzaam GWW 
van de waterschappen: “We gaan meer 
werken met de CO2-prestatieladder in 
de aanbestedingen. Bij opdrachtnemers 
die aantoonbaar bezig zijn met duur-
zaamheid trekken we in gedachten een 
bepaald bedrag af van hun aanbod, een 
fictieve korting. Zo vergelijken we dat 
met andere aanbiedingen en dat geeft de 
duurzamere aannemer een voordeel.”

Toekomst
Vernieuwing in concepten, maar ook 
vernieuwing in samenwerking is onont-
beerlijk om duurzaamheid verder te 
brengen. Dat kan door deel te nemen 
aan een marktconsultatie, maar ook door 
eens bij de Vereniging van Waterbouwers 
te informeren naar opties. “De Helpdesk 
Waterbouw van PIANOo beantwoordt 
vragen van aanbestedende partijen en 
geeft adviezen”, weet Dekker, die naast 
zijn functie bij Van Oord voorzitter van de 
werkgroep Duurzaamheid van de Vereni-
ging van Waterbouwers is. Duurzaamheid 
in alle facetten van een werk, het kan en 
het gebeurt ook al. De nieuw aan te leg-
gen piekberging in de Haarlemmermeer 
wordt zo duurzaam mogelijk ontworpen, 
zo vertelt Zaalberg. “Een piekberging is 
een stuk land met een dijk eromheen dat 
bij extreem veel regenval overtollig water 
kan opvangen uit ons boezemstelsel. In 
de aanleg van zo’n dijklichaam kun je op 
duurzaamheidsgebied meters maken. 
Van de bestanddelen en het aanleggen 
van de dijk tot het vervoer of de energie-
opwekking van installaties en de inrich-
ting van het gebied eromheen, we kiezen 
voor duurzaamheid in de hele breedte 
van het werk.”

Frank Zaalberg, beleidsadviseur duurzaamheid Hoogheemraadschap van Rijnland  
en Sander Dekker, manager sustainability bij Van Oord

“Duurzaamheid 
centraal in projecten”

De waterbouwsector is bij uitstek een innovatieve branche, vinden Frank 
Zaalberg en Sander Dekker: pionieren op het water is wat waterbouwers al 
eeuwenlang doen. In een onderwerp als duurzaamheid is dat niet anders. 
Vernieuwen en anders, slimmer denken is wat de sector past. En samen kom 
je daar nog veel verder mee. Het (besparings)potentieel is groot en om echt 
grote stappen te kunnen zetten, is het nodig dat we de handen ineenslaan. 
Het tweetal specialisten aan het woord.

Frank Zaalberg

Sander Dekker
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Bedrijven die bij een waterschap 
nieuwe concepten testen. Water-
schappen die experimenteerruimte 
bieden voor de ontwikkeling van 
nieuwe technieken. Of assets of 
grondstoffen beschikbaar stellen. 
Op zoek naar innovaties in het wa-
terbeheer slaan bedrijven en water-
schappen de handen steeds vaker 
ineen. Een verhaal van de Unie van 
Waterschappen over de kracht van 
samenwerken.

Waterschappen zorgen voor veilige dij-
ken en voldoende en schoon water. Dat 
doen ze niet alleen, maar samen met 
medeoverheden, bedrijven, kennisinstel-
lingen en burgers. Innovatie is nodig om 
samen te komen tot creatieve, integrale 
oplossingen. Zo wordt het waterbeheer 
steeds beter en duurzamer en blijft het 
betaalbaar.

Proof of concept
Om innovatieve oplossingen van idee 
naar werkelijkheid te brengen vervullen 
waterschappen vele rollen. Onder andere 
als opdrachtgever naar het bedrijfsle-
ven en kennisinstellingen. Zij hebben 
opdrachtgevers nodig die ruimte bieden 
om te experimenteren, nieuwe toepas-
singen te testen en door te ontwikkelen. 
Daarnaast hebben kennisinstellingen 
proeflocaties nodig om metingen te 
doen en om nieuwe concepten uit te 
proberen. Het bedrijfsleven kan door 
een ‘proof of concept’ bij een waterschap 
aantonen dat een innovatie functioneert 
op operationeel niveau. Dit versterkt de 
mogelijkheid om ideeën, concepten en 

technologieën geschikter te maken voor 
verdere verkoop of export.

Creativiteit van de markt benutten
Waterschappen en bedrijven vinden 
elkaar zo steeds vaker om samen inno-
vatie een stap verder te brengen. En dat 
gebeurt op vele manieren. Verspreid 
over heel Nederland beschikken de 
waterschappen over unieke assets zoals 
zuiveringsterreinen, watersystemen en 
waterlaboratoria. Deze kunnen beschik-
baar worden gesteld aan bedrijven en 
kennisinstellingen als experimenteer-
ruimte of ‘proeftuin’. Waterschappen 
benutten steeds vaker de kennis en crea-
tiviteit van marktpartijen door innovatief 
aan te besteden. Bij een adviesvraag of 
aanbestedingstraject wordt de markt uit-
genodigd oplossingen aan te dragen voor 
uitdagingen in het waterbeheer.

Goede voorbeelden
Er zijn diverse recente voorbeelden van 
waterschappen en bedrijven die samen 
innovaties verder ontwikkelen of testen. 
Op de Rioolwaterzuiveringsinstallatie 
Leeuwarden is door het Wetterskip 
Fryslân een aparte locatie ingericht waar 
bedrijven tegen kostprijs hun (proef)
installatie kunnen plaatsen. Hier testen 
en/of demonstreren zij of hun technolo-
gie in de praktijk werkt. Het waterschap 
Rijn en IJssel biedt sinds 2012 experimen-
teerruimte voor innovatieve systemen 
waarmee energie uit water kan worden 
gehaald in de rivier de Oude IJssel bij 
stuw Ulft. Na succesvolle experimenten 
met de markt zet het waterschap deze 
rol door bij de ontwikkeling van een 

permanente waterkrachtcentrale in het 
stuwcomplex in de Oude IJssel bij Does-
burg. De realisatie en exploitatie van de 
waterkrachtcentrale wordt overgelaten 
aan de markt. 

Samenwerkingsproject
Een ander voorbeeld is het Europese 
samenwerkingsproject USAR (Using 
Sediment As a Resource) waarin het 
Hoogheemraadschap van Schieland en 
de Krimpenerwaard samenwerkt met 
organisaties uit Nederland, Frankrijk en 
het Verenigd Koninkrijk. Het doel: nuttige 
toepassingen vinden voor de baggerspe-
cie die ontstaat bij het onderhoud van 
bevaarbare waterlopen en havens. De 
baggerspecie wordt in het veenweidege-
bied ingezet om bodemdaling tegen te 
gaan. Nog een voorbeeld van een innova-
tie die in de praktijk getest en geoptimali-
seerd wordt is de DEMON® technologie. 
Waterschap Vallei en Veluwe heeft deze 

technologie, waarbij op energiezuinige 
wijze stikstof uit geconcentreerde deel-
stromen verwijderd wordt, voor het eerst 
in de praktijk toegepast. Inmiddels staan 
er meerdere installaties in Nederland en 
daarbuiten. 

Samen optrekken
Naast het (mede)ontwikkelen van nieuwe 
methode en technieken zijn waterschap-
pen steeds vaker launching customer. 
Waterschappen trekken samen op met 
kennisinstellingen en de markt, waarbij 
de risico’s  meestal  voor rekening van 
de markt blijven. Er ontstaan slimme 
oplossingen voor het waterbeheer en 
waterschappen leveren tegelijk een bij-
drage aan de economie. Het waterschap 
helpt de innovaties van marktpartijen en 
kennisinstellingen op weg en het helpt de 
waterschappen zelf bij het realiseren van 
het eigen Waterbeheerplan.

Van idee naar werkelijkheid:

Samen innovaties ontwikkelen

Henkjan van Meer over de 
Markt- en Innovatiedag:

“De dag is van 
en voor ons 
allemaal”

Op 17 november staat de allereer-
ste Markt- en Innovatiedag Water-
schappen op het programma. De 
Rijtuigenloods in Amersfoort is van 
10.00 tot 17.00 uur het decor voor in-
spirerende discussies, interessante 
lezingen, de presentatie van de ge-
actualiseerde Marktvisie, de uitrei-

king van de Water-
innovatieprijs en de 
innovatiemarkt. “Het 
is de eerste keer dat 
we gezamenlijk zo’n 
groot evenement 
organiseren”, vertelt 
Henkjan van Meer, 
beleidsadviseur van 
de Unie van Wa-
terschappen en de 
spin in het web van 
de organisatie.

Nee, hij kan nog niet 
tot in detail het pro-
gramma van de Markt- 
en Innovatiedag prijs-
geven. “Daar werken 
we nog hard aan”, zegt 
Van Meer. Maar ruim 
twaalf weken voor de 
grote dag staat het 
geraamte natuurlijk 

wel als een huis. “Er zijn feitelijk drie grote 
onderdelen”, legt hij uit. “Dat is ten eerste 
de presentatie van de geactualiseerde 
Marktvisie. Daar organiseren we sessies 
omheen waarin de vernieuwende manie-
ren van werken en de medewerkers die 
daarmee aan de slag gaan, centraal staan. 
Dat is uiteindelijk ook de boodschap van 
de Marktvisie, het gaat om het anders 
doen in projecten en het gezamenlijke 
proces om daar te komen.”

Innovatiemarkt en 
Waterinnovatieprijs
De innovatiemarkt is het tweede belang-
rijke onderdeel van de dag. “Op deze 
markt komen goede voorbeelden van 
innovaties en samenwerkingen tussen 
waterschappen en bedrijven. We laten 
zien dat het nu al kan en ook al gebeurt. 
Ook daarmee willen we de bezoekers 
inspireren en aan het denken zetten.” 
De uitreiking van de Waterinnovatieprijs 
vormt het derde basisonderdeel. Deze 
jaarlijkse prijs gaat naar innovatieve 
waterprojecten die toepasbaar zijn 
binnen de taken en verantwoordelijk-
heden van waterschappen: veiligheid, 
schoon water en voldoende water. “We 
reiken deze prijs elk jaar uit. Het leek ons 
daarom een goed idee om er 17 novem-
ber één innovatiedag voor, van en over 

de waterschappen van te maken.”

Gezamenlijk product
Henkjan van Meer heeft hoge verwach-
tingen van de Markt- en Innovatiedag. 
“We verwachten zo’n 400 deelnemers. 
De locatie, De Rijtuigenloods in Amers-
foort, past qua ambiance en uitstraling 
ook helemaal bij deze dag. En ”, voegt hij 
er in één adem aan toe, “we organiseren 
het met elkaar. Net zoals de Marktvisie 
voor een belangrijk deel een gezamenlijk 
product is.” Zo nemen de brancheorgani-
saties elk een sessie voor hun rekening. 
Bouwend Nederland geeft invulling 
aan het onderwerp risico. NLingenieurs 
vult het thema kennisverdeling tussen 
opdrachtgever en opdrachtnemer in. En 
de Vereniging van Waterbouwers richt 
zich op het thema innovaties. Daarnaast 
is ook het programmabureau van het 
Hoogwaterbeschermingsprogramma 
(HWBP) bij de organisatie betrokken. “Met 
andere woorden,” benadrukt Van Meer, 
“we doen het nadrukkelijk met elkaar. De 
dag is van en voor ons allemaal.” 

Informatie
Vanaf half september is aanmelden voor 
de Markt- en Innovatiedag Waterschap-
pen mogelijk via de website www.uvw.nl.
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Op 11 mei jl. stond ‘BIM in de watersec-
tor’ centraal tijdens een symposium 
van Water Ontmoet Water. Het drietal 
was daar ook aanwezig om hun visie 

op BIM te geven en belangrijker nog de 
aanwezigen voor BIM te enthousiasme-
ren. Uit een enquête van de Vereniging 
van Waterbouwers blijkt dat maar liefst 
negentig procent van de leden nog niet 
actief is met BIM. “Men houdt het wel in 
de gaten maar uit de enquête onder de 
leden van de vereniging blijkt dat slechts 
tien procent er echt mee bezig is”, zegt 
Arjen Los. Hij heeft daar wel begrip voor. 
“Het is toch voor velen iets nieuws. Je 
hebt een heleboel partijen die nog de kat 
uit de boom kijken.” 

Timon Knigge kan zich daar ook wel iets 
bij voorstellen. “Ik herken dat in onze 
eigen organisatie ook wel. Het begon 
bij ons bij het ingenieursbureau die een 
objectinstallatie via een BIM-gedachte 
heeft gerealiseerd. Nu zijn we bezig om 

met pilots het verder de organisatie in te 
brengen.” Albert Martinus knikt. “Het is 
nog onbekend terrein. De bedrijven zoe-
ken in feite naar hoe BIM praktisch kan 

worden toegepast. 

Belangrijk is om gezamen-
lijk met de opdrachtgever 
deze tocht te maken en 
één taal te ontwikkelen” 
Knigge: “Er is toch veel 
conservatisme in de sector 
en men zit niet te springen 
om iets nieuws in te voe-
ren. Overigens”, haast hij 
zich er aan toe te voegen, 
“gelukkig staat Waternet 
wél open voor vernieu-
wing.” Volgens Los heeft 
het vooral ook te maken 
met de vrees om digitaal 
te gaan werken. “BIM is in 
mijn ogen niets meer of 

minder dan digitale werelden aan elkaar 
koppelen. Maar dat kost ook tijd en ener-
gie. Je moet er wel het voordeel van zien. ” 

Optimaliseren
En dat voordeel is volgens Albert Mar-
tinus onmiskenbaar groot. “BIM zorgt 
ervoor dat je de projectcommunicatie en 
alle processen binnen een project kunt 
optimaliseren en dat komt de uiteinde-
lijke kwaliteit ten goede.” Los is het met 
hem eens. Zijn kennismaking met BIM 
was twee jaar geleden. “Toen hebben we 
binnen Boskalis besproken wat BIM voor 
ons kan betekenen. Onderzoek wees uit 
dat we een proces beter kunnen beheer-
sen, we het efficiënter kunnen uitvoeren 
én het reduceert de faalkosten. Met 
andere woorden, het levert ook geld op.”  

Een andere reden om met BIM aan de 
slag te gaan is het feit dat Rijkswaterstaat 
het in toenemende mate gaat voorschrij-
ven in de projecten die het op de markt 
brengt. “Als je niet met BIM werkt, heeft 
het geen zin om in te schrijven”, merkt 
Los op. “Het is goed om te doen.” “En ook 
waterschappen”, vult Martinus hem aan, 
“gaan eisen stellen om projecten met 
BIM uit te voeren. Het optimaal beheer 
van projectgegevens en informatieover-
dracht wordt als meerwaarde gezien.”

Stapje voor stapje
Alle drie zijn ze het er over eens dat in één 
klap overschakelen op BIM niet gaat luk-
ken. “Je moet het stapje voor stapje doen. 
Waternet heeft een rol bij de uitvoering 
van Zuidasdok. Dit is een project van 
Rijkswaterstaat, ProRail en de gemeente 
om Amsterdam beter bereikbaar te 
maken. Een goede waterhuishouding is 
natuurlijk belangrijk om ervoor te zorgen 
dat iedereen daar droge voeten houdt. 
De uitvoerende partijen voeren dit pro-
ject met BIM uit en wij haken daar op 
aan.” Om dit op de juiste wijze te doen is 
binnen Waternet een bege-
leidingsgroep met project-
leiders geformeerd.   

Knigge voorziet dat dit pro-
ject binnen Waternet als 
vliegwiel fungeert voor het 
toepassen van BIM. “We 
hebben de kans gepakt 
en zijn op de trein gestapt 
die door Rijkswaterstaat, 
ProRail en de gemeente 
Amsterdam op gang is 
gebracht. Dat is ook wel 
mijn specifieke les voor 
andere organisaties, als er 
een traject voorbij komt 
waardoor er ervaringen 
kunnen worden opgedaan, 
dan moet je die mogelijk-
heid grijpen.”

Martinus voegt er aan toe 
dat dit ook voor MKB-be-

drijven geldt. “Ik hoor wel eens partijen 
zeggen dat BIM alleen voor grotere 
bedrijven is weggelegd, maar dat is 
natuurlijk onzin. Ook MKB-bedrijven 
zijn ambitieus en inmiddels deskundige 
opdrachtnemers. Ervaring opdoen en de 
kennis delen met anderen. Daar gaat het 
om. Want van elkaar kan je leren. En par-
tijen die de kaarten voor de borst houden 
en kennis voor zichzelf willen houden 
hebben het niet begrepen. Aardappels”, 
zo voegt hij er op nuchtere toon aan toe, 
“koken we nu eenmaal allemaal in water.” 

Toekomst
Tijdens het symposium ‘BIM in de Water-
sector’ zat de zaal in Amsterdam goed 
vol. De belangstelling is er dus. Arjen Los: 
“Ik denk dat, mede omdat opdrachtge-
vers het steeds vaker gaan voorschrijven 
we de komende vijf jaar enorme stappen 
gaan zetten.” “Ik ben daar ook wel positief 
over”, zegt Knigge. Martinus kan zich daar 
wel in vinden. “Ook MKB-bedrijven heb-
ben het vermogen deze ambitie mogelijk 
te maken en BIM tot praktijk te brengen.”

“De waterbouw moet 
gaan bimmen”

Efficiënter, een beter eindproduct en minder faalkosten. Het Bouw Informa-
tie Model (BIM) heeft ongelofelijk veel voordelen. De waterbouwers moeten 
er daarom ook aan, vinden Timon Knigge, Arjen Los en Albert Martinus. De 
respectievelijke  informatie- en programmanager bij Waternet, hoofd be-
drijfsbureau Boskalis Nederland en bestuurslid MKB Infra blazen graag de 
loftrompet. En dat is nodig want slechts tien procent van de waterbouwbe-
drijven werkt met BIM.

Driegesprek met: Timon Knigge (Waternet), 
Arjen Los (Boskalis) en Albert Martinus (MKB Infra)

Arjen Los

Albert Martinus

Timon Knigge
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De Waterbouwer is een uitgave van 
de Vereniging van Waterbouwers en is 
bedoeld om haar leden en relaties te 
informeren over onderwerpen die de 
branche raken. De Waterbouwer ver-

schijnt 3x per jaar en wordt samenge-
steld door het bureau 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
Sold Marketing
Koraalrood 153
2718SB Zoetermeer
Telefoon 079 - 82 00 255  
info@sold.marketing
www.sold.marketing

Colofon

DOOR HANS OUWERKERK
De nieuwe Marktvisie moet in de 
ogen van Tanja Beuling alles be-
halve een papieren tijger zijn. De 
voorzitter van de stuurgroep nieuwe 
Marktvisie heeft er ook alle vertrou-
wen in dat dat niet gaat gebeuren. 
“Met wat er nu ligt willen we een be-
weging op gang brengen. Dat past 
ook goed bij de waterschappen. We 
zijn vooral doeners en staan graag in 
de klei.”

Tanja Beuling, in het dagelijks leven 
clusterhoofd projecten bij Waterschap 
Hunze en Aa’s, heeft het liever over een 
marktproces dan over een Marktvisie. 
“Qua onderwerpen staan er min of meer 
dezelfde thema’s in als in de Marktvisie 
van Rijkswaterstaat. Wat we vooral wil-
len, is dat  de medewerkers, zowel bij de 
waterschappen als bij de aannemers en 
brancheorganisaties er iets mee gaan 
doen.”  Daarom telt de Marktvisie slechts 
een paar A-viertjes en is vooral het acti-
viteitenplan voor Beuling de belangrijkste 
kern van het stuk.  “Hoe krijgen we nu de 
juiste activiteiten naar boven om te reali-
seren wat we met elkaar zo graag willen? 

Hoe gaan we die verandering brengen? 
Die eerdere Marktvisie is nog hartstikke 
actueel maar van een hoog abstractie-
niveau. Daarin wordt gestreefd naar 
meer transparantie en innovatie. Daar is 
uiteraard niemand op tegen maar hoe ga 
je dat nu doen? Hoe gaan we om met risi-
coverdeling en hoe sta je daar als partij 
in? Maar vooral, hoe gaan we die veran-
dering nu echt tot stand brengen?” Daar-
mee onderscheidt deze visie zich volgens 
haar ook ten opzichte van de Marktvisie 
van Rijkswaterstaat. “We moeten natuur-
lijk ook rekening houden met het feit dat 
we een andere markt hebben. Natuurlijk 
hebben we als waterschappen grote 
projecten maar we hebben ook heel veel 
kleinere projecten. En je wil juist bij de 
kleinere projecten de verandering erin 
brengen.”

Bouwfraude
Beuling neemt een slok van haar koffie 
en zegt dan: “We willen de verhoudin-
gen die door de bouwfraude ernstig zijn 
verstoord weer beter krijgen. We zien 
ook dat we de opgave, die we hebben, 
gezamenlijk moeten uitvoeren. Dit met 
respect voor mensen die daar geld aan 

willen verdienen en mensen die met geld 
van ons allemaal, dit moeten realiseren.” 
Volgens haar draait het allemaal om 
bewustwording dat een andere manier 
van werken nodig is. “Het gaat om de 
medewerkers die met elkaar in een pro-
ject samenwerken. Maar het gaat er ook 
om hoe op hoog niveau een bestuurder 
praat over een aannemer en hoe een 
directeur van een aannemingsbedrijf 
praat over de overheid.”

Ze wil er maar mee zeggen dat er ver-
schillende niveaus zijn waar verandering 
tot stand moet worden gebracht. “Dat 
kunnen best eenvoudige dingen zijn. Ik 
zal een voorbeeld geven. In een project 
met elkaar hebben over hoe ging de 
samenwerking met die aannemer nou? 
Of hoe praten wij nou over aannemers? 
Of, kunnen we de markt op de een of 
andere manier niet betrekken bij de 
EMVI-criteria die wij opstellen? En hoe 
zetten we marktconsultaties in.” Met dit 
soort vragen moeten volgens haar ook 
brancheorganisaties aan de gang. “Te 
vaak hoor je in de discussie ‘het gaat zo, 
omdat zij dat doen’.  Het is veel wij en zij. 
Wat kun je er zelf aan doen om iets te 
veranderen? Daar gaat het naar mijn idee 
om. Begin bijvoorbeeld eens met de twee 
woorden ‘ik ga’. Dat dwingt je namelijk 
om goed na te denken wat jij er zelf aan 
kunt doen. Uiteindelijk moet dit tot con-
crete acties leiden.”

Begrip
Het begint in haar ogen ook met begrip 
krijgen over elkaars werk. “De eerste 
stappen op dat vlak worden al gezet. Ik 
was bijvoorbeeld een keer bij een bijeen-
komst van Bouwend Nederland waar een 
paar aannemers zeiden best graag eens 
met een waterschap te willen praten 
over een baggerbeleidsplan. Hoe komen 
ze nou tot een prioritering en zouden 
we daar eens over mee kunnen denken, 
was hun concrete vraag? Zoiets leidt tot 
begrip maar zorgt er ook voor dat een 
waterschap door de bril van een ander 

kijkt en ziet welke invloed zijn keuzes voor 
die ander kunnen hebben. Leren van 
elkaar door je in elkaars wereld te ver-
plaatsen waardoor je breder gaat kijken.” 
Overigens voegt Beuling er wel aan toe, 
dat iedereen dit vanuit hun eigen verant-
woordelijkheid moet doen. “Natuurlijk 
willen we graag met aannemers samen-
werken maar uiteraard wel binnen de 
spelregels die daarvoor zijn. Dat is ook 
best een spanningsveld. We hoeven ook 
geen dikke vrienden te worden. Het gaat 
om de zakelijkheid waarin je met elkaar 
omgaat en het helpt als je elkaar beter 
begrijpt.” 

Monitoren
De voortgang van het activiteitenpro-
gramma die de beweging tot stand 
moet brengen wordt gemonitord.  “De 
evaluatie van de huidige Marktvisie laat 
zien dat sommige waterschappen nog 
onvoldoende meegaan. Dus we moeten 
goed in de gaten houden of we de water-
schappen die nog wat achterlopen of een 
andere dynamiek hebben ook meekrij-
gen. En vervolgens is het een olievlekwer-
king.”  En het perspectief? Beuling: “Dat 
we over vijf of tien jaar het geld en onze 
energie besteden aan het realiseren van 
projecten en niet aan het selecteren van 
partijen of het elkaar bestrijden of te slim 
af willen zijn. En, let op, dat is ook nodig  
gezien de opgave die we met elkaar 
hebben en het geld dat we te besteden 
hebben.”

Tanja Beuling, voorzitter stuurgroep nieuwe Marktvisie

“We willen een beweging 
op gang brengen”
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