
Allianties waterbouw zijn in opkomst 

DEN HAAG09 SEPTEMBER 2019, 13:57 

De Nederlandse waterbouw is sterk aan het innoveren. Dat geldt niet alleen voor technische 
oplossingen en vergroening van schepen, maar ook voor de wijze waarop projecten worden 
aanbesteed en organisatorisch uitgevoerd. In opkomst is de alliantie, waarbij de opdrachtgever, de 
ontwerper en de aannemer nauw samenwerken. Een gesprek met Edwin Lokkerbol, directeur van de 
Vereniging van Waterbouwers, over de ontwikkelingen in de natte aannemerij. 
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Ondanks alle moderne innovaties blijken wilgentenen nog steeds het beste te voldoen bij sommige 
projecten in de waterbouw. (Foto Vereniging van Waterbouwers) 

• Waterbouwsector heeft duizenden nieuwe mensen nodig 
• Nieuwe samenwerking brengt meer flexibiliteit in projecten  
• Tijdelijke piek in opdrachten 
• ‘Afwijkende regelgeving nodig voor baggermaterieel’ 

Door Bart Oosterveld 
De Vereniging van Waterbouwers is de werkgevers- en ondernemersorganisatie voor aannemers en 
dienstverleners in de waterbouw. Voorloper was de stichting Centraal Baggerbedrijf. Lid zijn 94 
bedrijven die zich begeven op uiteenlopende terreinen als hoogwaterbescherming, baggerwerk, 
aanleg en onderhoud van havens, constructie van sluizen en andere kunstwerken en zo ongeveer 
alles wat er op en rond het water gebouwd wordt. Ook bedrijven die zich in het buitenland met de 
natte aannemerij bezighouden zijn lid, zoals de internationale baggeraars Boskalis en Van Oord. 

Vanuit een kantoor boven het razende verkeer op de Utrechtsebaan in Den Haag werken 11 vaste 
medewerkers en drie freelancers aan de belangenbehartiging voor de branche. Dan gaat het om 
taken als het onderhouden van een netwerk binnen en buiten de sector, overleg met de vakbonden 
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over de cao voor de waterbouw, contacten met het onderwijs en projecten om de instroom van goed 
gekwalificeerd personeel op gang te houden. Ook contact onderhouden met de belangrijkste 
opdrachtgevers is een taak. Dat werkveld is overzichtelijk: tweederde van de opdrachten binnen 
Nederland komt van Rijkswaterstaat en de 21 waterschappen. Daarnaast is het Havenbedrijf 
Rotterdam een belangrijke klant voor baggerwerk en havenonderhoud. 

Lobbywerk 
Naast genoemde taken doet de vereniging aan belangenbehartiging voor leden en lobbywerk richting 
politiek. Voor dat laatste is het uiteraard bijzonder handig dat het kantoor van de vereniging in Den 
Haag zit, dicht op het Binnenhof en de ministeries. Maar Edwin Lokkerbol haast zich te zeggen dat 
het lobbywerk misschien maar 10% uitmaakt van de activiteiten van zijn organisatie. Belangrijk bij 
het lobbywerk is uiteraard het op gang houden van de stroom aan opdrachten, die per slot van 
rekening vooral van de overheid komen. Daarvoor moet wel genoeg geld in de begrotingen worden 
gereserveerd. Lokkerbol formuleert het wat anders: ‘We proberen ervoor te zorgen dat de 
waterveiligheid bij de politiek zo goed mogelijk op de agenda blijft staan en dat er ruimte blijft voor 
een goed aanbestedingsbeleid.’ 

Werkschepen 
Maar de vereniging benadert de politiek ook met andere belangen van de branche. Dat geldt in het 
bijzonder voor nautisch-technische zaken. Het gaat dan bijvoorbeeld om regelgeving waarbij geen 
rekening wordt gehouden met de specifieke werkzaamheden binnen de natte aannemerij. Een van 
de medewerkers zit fulltime op dit onderwerp. Er wordt nog wel eens over het hoofd gezien dat een 
werkschip op sommige vlakken behoorlijk anders is dan een gemiddeld binnenvaartschip, zegt 
Lokkerbol. Hij noemt een actuele kwestie: ‘Onze bedrijven werken veel met wat je drijvende 
constructies kunt noemen. Zodra je een ponton hebt met ook maar enige motorisatie, is dat volgens 
de regels meteen een binnenvaartschip. Dan moet er verplicht een reling op komen. In veel gevallen 
kan dat in het ontwerp helemaal niet, omdat je dan niets meer op zo’n ponton kunt laden, terwijl die 
daar juist voor is bedoeld.’ 

Als tweede voorbeeld van algemene regelgeving die wat betreft de branche niet past op de 
specifieke taken van natte aannemers noemt hij de Greendeal voor de zeevaart. ‘Daarin wordt bij het 
meten van de uitstoot van een schip gekeken naar zaken als tonnage en uitstoot per gevaren zeemijl. 
Dan zie je al meteen dat de regels niet passend zijn. Want als baggerschepen op zee aan het 
baggeren zijn, varen ze nauwelijks, zodat je een compleet vertekend beeld van de uitstoot krijgt. 
Voor dit soort schepen is maatwerk nodig, vinden wij.’ 

Klant in huis 
Actueel in de branche is de ontwikkeling van het opdrachtgeverschap. Nieuw en in opkomst is de 
alliantie. Die is te vergelijken met een tijdelijke aannemerscombinatie, maar dan met de 
opdrachtgever als een van de spelers. De deelnemende partijen zijn samen verantwoordelijk voor 
het ontwerp, de planning en de uitvoering van een project. Dat niet alleen in de beginfase, maar 
tijdens het hele traject. 

De klassieke wijze dat de opdrachtgever een plan maakt of laat maken en dat vervolgens door een 
aannemer laat uitvoeren, komt nog maar bij een minderheid (30%) van de opdrachten voor. Het 
merendeel (55%) van de projecten wordt al aanbesteed via de formule van design and construct. 
Daarbij legt de opdrachtgever ook het maken van het ontwerp in handen van degene die het 
uiteindelijke werk gaat uitvoeren. Bij grotere werken gebeurt dat vaak door het oprichten van een 
tijdelijk samenwerkingsverband tussen bijvoorbeeld een ingenieursbureau en een of meerdere 
aannemers. 
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Samen op kantoor 
Bij een alliantie wordt een samenwerkingsverband opgezet waarbij de opdrachtgever zelf ook 
deelnemer is, als gelijkwaardige partner. Omdat die constant in de keuken blijft meekijken kunnen de 
uitvoeringsdetails vooraf minder rigide zijn. Er blijft gedurende het project meer ruimte voor 
aanpassingen. Lokkerbol: ‘De medewerkers van de alliantie gaan bij elkaar op één kantoor zitten. Ze 
kennen elkaar. Zodoende kan er gaandeweg de uitvoering makkelijker worden bijgestuurd. Dat heeft 
onder meer voordelen als je wilt innoveren. Niet alles staat vantevoren vast, tijdens de rit zijn 
veranderingen mogelijk.’ 

Ook bijzonder: binnen de alliantie kunnen afspraken worden gemaakt over wat er gebeurt met het 
financiële voordeel als er meevallers zijn. Nu steekt de aannemer of aannemerscombinatie veelal het 
voordeel in de zak. Bij een alliantie kan ook de opdrachtgever meeprofiteren, bijvoorbeeld 50/50, 
omdat die tenslotte mede heeft bijgedragen aan een beter resultaat tegen lagere kosten. 
Voortschrijdend inzicht kan op deze manier financieel goed uitpakken voor beide partijen. 

Voorbeelden 
Als recente voorbeelden van allianties noemt Lokkerbol de Graaf Reinald-alliantie in het rivierenland. 
Het gaat om een samenwerking tussen Waterschap Rivierenland en aannemerscombinatie 
‘Waalensemble’ (Heijmans, GMB en De Vries & Van de Wiel) en Royal Haskoning DHV. De alliantie 
gaat de 23 kilometer lange dijk langs de Waal en Merwede tussen Waardenburg en Gorinchem 
versterken. Een tweede voorbeeld is de Alliantie Markermeerdijken. Deze samenwerking tussen het 
Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, Boskalis en VolkerWessels is dit jaar begonnen met 
het versterken van de dijken tussen Amsterdam en Hoorn. 

Omzetontwikkeling 
Na een relatief slechte tijd vanaf 2004 heeft de branche de weg omhoog weer gevonden. Uit een 
rapport van het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB), dat in opdracht van de Vereniging van 
Waterbouwers werd opgesteld, is te lezen dat de totale waterbouwmarkt in 2017 een omvang had 
van circa 2,7 miljard euro, circa 20% van de totale markt voor infrastructuur. Het EIB raamde vorig 
jaar dat er nog twee jaar van flinke groei aan zaten te komen: 6,5% in 2018 en 3,5% in 2019. Vanaf 
2020 valt de omzet weer terug tot de omvang van 2017, verwacht het EIB. In totaal is er de komende 
10 jaar 30 miljard euro aan opdrachten te verwachten voor de waterbouwers, is de schatting. 

De groei in 2018 en 2019 komt vooral voor rekening van opdrachten van Rijkswaterstaat. Die kreeg 
door een investeringsimpuls voor infrastructuur van het Rijk extra geld om te investeren in 
waterbouwkundige werken. Rijkswaterstaat kon daardoor circa 25% meer opdrachten uitzetten. Bij 
de waterschappen lopen de bestedingen juist terug, met naar schatting 10%, zowel in 2018 als 2019. 
De waterschappen zijn overigens de grootste opdrachtgever van de waterbouwers. Opgeteld zijn zij 
verantwoordelijk voor 35% van het werk. Rijkswaterstaat volgt met 30%. Daarna volgen de 
gemeentes (13%), de havenbedrijven (12%) en de provincies (5%). Eveneens 5% van de opdrachten 
komt uit de private sector. 

  



Continuïteit 
Vanwege de grote afhankelijkheid van de overheid (circa 95%) is de omzetontwikkeling in de natte 
bouw soms grillig, omdat de feitelijke plannenmakers sterk afhankelijk zijn van de politiek. Daar staat 
tegenover dat de ontwikkelingen goed zijn te voorspellen. Zo is nu al bekend dat de opdrachten van 
de waterschappen in de regio’s Noord en West tussen nu en 2021 sterk zullen afnemen. De daling is 
zelfs 75%. De bestedingen van de waterschappen in het zuiden en oosten van het land blijven in de 
periode juist behoorlijk op peil. Dat geeft waterbouwers in elk geval houvast in welke richting ze hun 
voelhoorns moeten uitzetten. 

Lokkerbol zegt dat het te ver gaat om te zeggen dat het in de branche sprake is van het 
spreekwoordelijke hollen of stilstaan. ‘De waterbouw is minder conjunctureel gedreven dan andere 
sectoren. Met het Deltafonds is er uitzicht op financiering tot 2034. Dat betekent dat er een redelijke 
continuïteit is voor wat betreft het werk, onder meer door de gewenste dijkversterkingen. De 
overheid doet ook zijn best. Wat wel jammer is dat de grote tenders soms later op de markt komen 
dan verwacht.’ 

Werkgelegenheid 
In de waterbouw werken momenteel rond 8000 mensen. Dat aantal zit in de lift, want begin 2018 
waren het er nog zo’n 7400. Toch doemen hier donkere wolken op. Een opgave waar de branche 
voor staat is het opvangen van de vergrijzing. 21% van de werknemers is ouder dan 55 jaar. Bij het 
personeel op de bouwplaats is dat zelfs 28%. De komende vijf jaar moeten er naar schatting 4300 
nieuwe medewerkers worden geworven, van wie de helft door vervanging van uittredend personeel. 

Er ligt dan ook een grote uitdaging om mensen te blijven interesseren voor de waterbouw. Dat doet 
de sector onder meer met de organisatie van de jaarlijkse Waterbouwdag, dit jaar op 3 oktober in 
Utrecht. Op het evenement wordt ook de jaarlijkse Waterbouwprijs uitgereikt. Winnaar is de HBO- 
en WO-student met het beste afstudeerproject. De hogere opleidingen zijn de vijvers waar de 
branche in probeert te vissen. Want terwijl het aantal bouwplaatsmedewerkers binnen de bedrijven 
de komende jaren afneemt groeit juist de vraag naar UTA-personeel (uitvoerend, technisch, 
administratief). Bekendheid en een goede naam bij de studenten in het hoger onderwijs is dan zeker 
meegenomen. 


