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DEME’s subsidiary DIMCO is involved in marine infrastructure and civil 
works that complement and reinforce the company’s dredging activities. 
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sea defences, canal construction, revetment, quay wall construction and 
shore protection.
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Volledig toegewijd aan 
duurzaamheid

ArcelorMittal is de enige damwandproducent die 
100% gerecycled staal gebruikt voor de productie van 
warmgewalste damwanden. Voor al onze damwanden is 
een Environmental Product Declaration (EPD) beschikbaar.

Download de ArcelorMittal 
Projects app:
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against rising water levels in 
coastal areas and delta regions

PROTECT

Let’s meet, visit our stand at

Waterbouwdag 2019

As a leading marine contractor, we offer several fl ood defence 

and coastal protection programmes to protect against water. 

How? By reclaiming land, building with nature and reinforcing 

dikes. Get ready to protect your community.
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04	 De	rol	van	water	in	energietransitie,	klimaatadaptatie	en		
extra	waardecreatie

 We staan aan de vooravond van een grote technologische revolutie. Klimaat
verandering, het opraken van grondstoffen en de verslechterende omstandig
heden voor biodiversiteit en leefkwaliteit vragen om een grootschalige transitie 
naar duurzame oplossingen voor de gebouwde en ongebouwde omgeving. 

07	 Dutch	Coastline	Challenge:	Drie	werelden,	twee	opgaven	en	één	ambitie
 In Nederland handhaven en versterken we onze kust met zand. Zand tegen zee.  

De opgave die de Dutch Coastline Challenge zichzelf gesteld heeft, is om op de 
korte termijn (2030) de kustlijnzorg volledig duurzaam te doen: betaalbaar, 
klimaat neutraal, met het gebruik van zo min mogelijk fossiele brandstoffen en een 
zo klein mogelijke ecologische footprint. En daarnaast een zeespiegelstijgingbe
stendige kustlijnzorg voor na 2050. 

09	 Een	carrière	in	transitie:	naar	een	circulaire	economie
 Als het om circulariteit gaat, bruist het in de GWWsector. Initiatieven schieten  

als paddenstoelen uit de grond. Dat heeft verschillende redenen: om kennis te 
bundelen en weer te delen, zoals met de werkgroepen van platform CB’23; om 
inkopers te prikkelen ook duurzaamheid mee te nemen in hun afwegingen met 
bijvoorbeeld de Subsidie Maatschappelijk Verantwoord Inkopen van RVO en om 
organisaties te binden aan duurzaamheidsambities door middel van Green Deals. 

12	 Toepassing	van	circulair	onderwaterbeton	bij	het	Reevesluiscomplex
 Binnen het projectenprogramma Ruimte voor de Rivier IJsseldelta werkt de 

combinatie Isala Delta (Boskalis Nederland & Van Hattum en Blankevoort) aan het 
realiseren van de Reevediepdijken, de vaargeul Reevediep en het Reevesluis
complex. 

14	 Ervaringen	bij	bouw	Nieuwe	Zeesluis	te	IJmuiden
 Op dit moment wordt door de combinatie OpenIJ hard gewerkt aan de nieuwe 

Zeesluis in IJmuiden. Die kan naar verwachting in 2022 in gebruik worden 
genomen. Met de bouw van de grootste zeesluis ter wereld: 500 meter lang,  
70 meter breed en 18 meter diep is de bereikbaarheid van het havengebied 
gegarandeerd, onafhankelijk van de getijden. 

18	 Trots	op	een	duurzaam	Rijkswaterstaat
 Rijkswaterstaat werkt sinds z’n oprichting, 221 jaar geleden, aan de waterveilig

heid van Nederland. Door de eeuwen heen zijn daar taken aan toegevoegd (tot de 
bouw van kerken aan toe) en weer veranderd. Rijkswaterstaat is nu als uitvoerend 
onderdeel van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat verantwoordelijk 
voor de Waterveiligheid en het Watersysteem, de Hoofdvaarwegen, de Rijkswegen 
en Milieutaken.

20	 De	maatschappelijke	waarde	van	windenergie	op	zee
 Om de opwarming van de aarde te beperken moet de uitstoot van broeikas 

gassen drastisch omlaag. Een van de belangrijkste maatregelen hiervoor in het 
klimaat akkoord is de grootschalige toepassing van wind op zee.

22	 Innovatie	in	het	Deltaprogramma
 Als er iets is dat de mens kenmerkt, dan is het dat hij bouwt. Vrijwel niets aan 

Nederland is nog ongerepte natuur. Nederland is een bouwwerk  een hydraulisch 

kunstwerk. Op de schaal van onze delta hebben we er 1000 jaar geoengineering 
op zitten. En de komende 1000 jaar zal het niet anders zijn. Hoewel, steeds vaker 
doen we dat meer naturebased. 

24	 Duurzaam	dijkversterken	met	gebiedseigen	grond
 De POV DGG heeft als doel om het gebruik van gebiedseigen grond bij dijkverster

kingen zoveel mogelijk te stimuleren. Daartoe ontwikkelt de POV DGG een aantal 
producten om de kans van slagen van het toepassen van grond uit de omgeving te 
vergroten. 

26	 Kademuur	Rothera	Wharf	in	Antarctica
 Als je aan Antarctica denkt, denk je aan ijs, kou en walvissen. Niet zomaar een plek 

om een kade te bouwen. De British Antarctic Survey (BAS) doet hier al jaren 
onderzoek, en dit zal binnenkort worden uitgebreid als het allernieuwste 
onderzoeksschip de ‘Sir David Attenborough’ in gebruik wordt genomen.  
Hiervoor zullen de bestaande kades van enkele onderzoeksstations, waaronder 
Rothera Station, moeten worden vergroot. 

28	 Zand,	een	onverwacht	schaarse	grondstof
 In 2007 werd nog gesteld dat er voldoende zand zou zijn om Nederland op te 

hogen: je hoeft de Noordzee maar één meter hoeft uit te diepen om Nederland vijf 
meter op te hogen. Maar de voorraad bruikbaar zand is wellicht kleiner dan 
gedacht.

30	 Circulaire	dijkenbouw	met	slib
 In de Eems Dollard is te veel slib aanwezig. De waterkwaliteit is daardoor niet 

goed en de biodiversiteit neemt af. In de havens verzamelt zich veel slib, waardoor 
regelmatig baggerwerkzaamheden nodig zijn. Aan de andere kant is er in het 
gebied behoefte aan klei om de zeedijken mee te versterken en om landbouwgrond 
op te hogen. Door slib uit de Eems Dollard te halen en om te zetten in klei, ontstaat 
een winwin situatie. 

32	 Havenbedrijf	Rotterdam:	Op	weg	naar	een	CO2-neutrale	haven
 De twee kerntaken van het Havenbedrijf Rotterdam (HbR) zijn de duurzame 

ontwikkeling, beheer en exploitatie van de haven en het handhaven van de vlotte 
en veilige afhandeling van de scheepvaart. HbR is voortrekker in de energie
transitie en wil de haven in lijn brengen met de doelen van het Klimaatakkoord 
van Parijs.

34	 Afsluitdijk:	een	duurzame	parel	
 De komende jaren neemt Rijkswaterstaat samen met bouwconsortium Levvel 

(BAM, Van Oord en Rebel) de Afsluitdijk stevig onder handen. Dat betekent onder 
meer: 32 kilometer nieuwe dijkbekleding, versterking van de bestaande 
spuicomplexen en de bouw van stormvloedkeringen, gemalen en extra spuislui
zen. Duurzaamheid is daarbij het uitgangspunt.

36	 Houtribdijk,	ontwerpen	met	zoveel	mogelijk	hergebruik	van	materialen
 De Houtribdijk was ooit bedoeld als ‘harde’ beëindiging van de inpoldering van  

het Markermeer. De Markerwaard is er echter nooit gekomen, waardoor de dijk 
een dam bleef en de dijkbekleding inmiddels ver over haar levensduur is.  
Als onderdeel van het Hoogwaterbeschermingsprogramma wordt de 26 km lange 
dijk tussen Lelystad en Enkhuizen sinds 2017 aan beide zijden versterkt. 

Waterbouwdag
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Waterbouwdag

Op naar Circulair Bouwen in Water

stelden voor circulaire projecten op het gebied van de 
grond, weg en waterbouw. Als voorbeeld noemden zij 
het toepassen van circulair asfalt, wat een besparing 
oplevert van minstens 20 procent CO2 ten opzichte van 
traditioneel asfalt. Minder CO2, minder grondstoffen en 
daarmee minder afvalstoffen. 

Er zijn al diverse mooie voorbeelden van circulair 
bouwen in onze sector te noemen. Zoals het hergebruik 
van blokken voor de kustverdediging van de eerste, vóór 
de tweede Maasvlakte. En bij de versterking van de 
Afsluitdijk zijn nieuwe blokken ontwikkeld die minder 
beton gebruiken en daardoor 50 procent minder CO2 
uitstoten dan een conventionele versterking. 

En toch constateren wij dat onze sector nog meer wakker 
geschud moet worden rond het thema circulair. Er mag 
nog wel een schepje bovenop! Naar circulair bouwen in 
water, we zijn als sector wel onderweg, maar we kunnen 
er nog wel meer naar toe.

Daarom hebben wij de Waterbouwdag 2019 dit 
belangrijke thema gegeven. Om met elkaar na te denken 
over wat ons in de weg staat of juist helpt, en vooral ook 
om elkaar te inspireren om meer circulair te denken, te 
ontwerpen en te bouwen. 

In dit bewaarexemplaar van het blad Civiele Techniek 
Waterbouwdag 2019 hebben de meeste sprekers hun 
verhaal nog eens samengevat. Laat het u een inspiratie 
zijn, naar meer circulair bouwen in water. ● 

Prof.dr.ir. bas Jonkman (hoogleraar integrale waterbouwkunde  

tu delft) en prof.dr.ir. stefan aarninkhof (hoogleraar kustwater-

bouwkunde tu delft)

De bouwsector is wereldwijd verantwoordelijk voor een 
derde van de CO2uitstoot. Om de klimaatafspraken van 
Parijs te halen, moet de bouwindustrie in het jaar 2050 
77 procent minder CO2 uitstoten dan nu gebeurt. Naast 
die enorme CO2uitstoot gebruikt de bouwsector ook nog 
eens 40 procent van de gewonnen grondstoffen en 
produceert het enorme hoeveelheden afval. Door meer 
circulair te bouwen, kunnen we minder grondstoffen 
gebruiken én minder CO2 uitstoten.

Circulair bouwen is dan ook een belangrijk thema in  
onze waterbouwsector. Dat blijkt ook uit de subsidie van  
17,5 MEur die het Ministerie van Infrastructuur & 
Water staat en Rijkswaterstaat recent beschikbaar 
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Hoe kunnen we ‘circulair denken’ nog meer meenemen 

in aanbesteding, ontwerp, beheer en onderhoud binnen 

de waterbouwsector? en tot wat voor soort projecten

leidt dit? tijdens de Waterbouwdag 2019 staan we 

aan de hand van aansprekende voorbeelden stil bij 

deze vragen en de ontwikkelingen in onze sector.
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HKV levert onderzoeks- en 
 adviesdiensten, producten  
en services in binnen- en 
 buitenland op het gebied van:
 
• Veiligheid en crisisbeheersing
• Rivieren, kusten en delta’s
• Water en klimaat

HKV, de kennisondernemer voor water en veiligheid

HKV lijn in water BV

Hoofdkantoor:
Botter 11-29
8232 JN Lelystad

Nevenvestiging:
Informaticalaan 8, Delft

0320 29 42 42
info@hkv.nl
www.hkv.nl www.hkv.nl
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Specialist in allround sonische boor- en triltechnieken
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  Sonisch aanbrengen injectieslangen© ten bate van horizontale bodemafsluiting

  Compensation grouting
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CT0718.indb   17 05-09-18   10:55



W a t e r b o u W d a g  2 0 1 954 W a t e r b o u W d a g  2 0 1 9

Waterbouwdag

De rol van water in 
energietransitie, klimaatadaptatie 
en extra waardecreatie

We staan aan de vooravond van een grote technologische revolutie. Klimaatverandering, 

het opraken van grondstoffen en de verslechterende omstandigheden voor biodiversiteit 

en leefkwaliteit vragen om een grootschalige transitie naar duurzame oplossingen voor de 

gebouwde en ongebouwde omgeving.

bewerkstelligd als ze ook tot een verbetering van 
leefkwaliteit leiden of als ze meerwaarde bieden voor 
de maatschappij. Tot nu toe heeft dit aspect van extra 
waardecreatie nauwelijks aandacht gehad, waardoor 
klimaataanpak vooral negatief in het nieuws is 
geweest, als duur beleid, dat alleen maar problemen 
veroorzaakt. En dat is niet nodig.

Er wordt in dit artikel niet ingegaan op klimaat weten
schap, anders dan te stellen dat die zo goed als 
eensluidend is over het optreden van klimaatverandering 
en de onmiskenbare rol van antropogene uitstoot van 
broeikasgassen. Niet voor niets heeft de TU Delft onlangs 
een visiedocument gepubliceerd over Climate Action.
Echter, ook met twijfels over de oorzaak en snelheid van 
klimaatverandering is het verstandig om te schakelen 
naar een veilige wereld, draaiend op schone, hernieuw
bare en vol te houden technieken. Zeker als daarmee 
extra waarde wordt gecreëerd.

Vooral klimaatverandering vraagt om een aanpak op drie 
niveaus:
 Aangezien grote veranderingen in temperatuur, 

neer slagpatronen en atmosferische omstandigheden 
al in gang zijn gezet, wordt klimaatadaptatie een 
harde noodzaak om leefbare gebieden te behouden of 
creëren. Dit heeft betrekking op het aanpassen aan 
andere temperaturen, aan wateroverlast of juist 
droogte en aan extremere weersomstandigheden.

 Om excessieve klimaatverandering (meer dan twee 
graden toename ten opzichte van preindustrieel) te 
voorkomen is ook klimaatmitigatie nodig. In eenvou
diger bewoordingen: de uitstoot van broeikasgassen 
moet omlaag in industrie, voedselproductie, 
gebouwde omgeving en vervoer en daarvoor is onder 
andere een transitie nodig naar hernieuwbare 
energie bronnen, ook omdat winbare fossiele energie 
zijn einde nadert.

 Voorgaande twee doelen kunnen alleen worden 

Klimaatadaptatie:	water

In klimaatactie kan de waterbouw een belangrijke rol 
spelen. De traditionele rol is immers om het land te 
beschermen tegen overstromingen en de kwaliteit van 
het oppervlaktewaterkwaliteit te bewaken. 
Onder invloed van klimaatverandering wordt zeespiegel
stijging verwacht en in ons land gemiddeld meer 
neerslag, maar ook langere periodes van droogte. Beide 
tezamen kunnen leiden tot meer zoute kwel in kust
gebieden.
Klimaatadaptatie, in tegenstelling tot strijd tegen het 
wassende water, is in de waterbouwsector allang geen 
gekke strategie meer, en dat zal ze steeds minder worden 
als traditionele verdedigingsoplossingen minder effectief 
blijken.
In de gebouwde omgeving zijn er veel problemen in stad 
en buitengebied die voorkomen kunnen worden als er in 
die stad verstandiger wordt omgegaan met water. Het is 
geen rocket science: hemelwater, als het er is, moet veel 
meer worden opgevangen, opgeslagen en gebruikt.  
In landen die al langer kampen met lange periodes van 
droogte, afgewisseld met overstromingen, zoals 
Australië, is het bij nieuwbouw al verplicht om hemel
wateropslag te realiseren. Simpelweg om op het gebruik 
van duur drinkwater te besparen en ook om de pieken in 
afvoer en daarmee overstromingen te voorkomen. 
Langzaam maar zeker wordt het gênant dat dergelijke 
maatregelen in ons land nog niet verplicht zijn gesteld.

Drie-eenheid	adaptatie,	mitigatie	en	extra	

waardecreatie	

Het aardige is dat hemelwateropslag  in tanks, zakken of 
gewoon betonnen funderingsbakken  goed kan worden 
gecombineerd met energiefuncties. Wateropslag kan 
namelijk tevens energieopslag zijn. Met twee opslag
volumes kun je zelfs tegelijk warmte en koude opslaan. 

Zet er een warmtepomp tussen, dan houdt die het ene vat 
gekoeld en het andere wordt verwarmd. Ideaal voor ons 
wisselende klimaat als zelfs gewone woningen straks een 
warme en koude buffer hebben. En dit kan dus in 
combinatie met de opvang van hemelwater. Nog meer 
waarde wordt toegevoegd als die water/warmte/
koudeopslag ook wordt gebruikt voor voedselproductie: 
de kweek van (koud en warmwater)vissen, mogelijk in 
combinatie met hydroponics, waarbij de mest van de 
vissen nutriënt is voor groenten en kruiden.
Dit is een mooi voorbeeld van de drieeenheid adaptatie, 
mitigatie en extra waardecreatie.

Klimaatadaptatie:	hitte

Na een paar hete zomers, waarin record na record werd 
gebroken, is het duidelijk: ook in Nederland moeten we 
steeds meer rekening houden met koeling in de zomer. 
Tot nu toe waren we een land waar vooral de verwarming 
in de winter en tussenseizoenen een uitdaging was. Nu 
zal dat zo blijven, want met onze gemiddelde tien graden 
Celsius zijn we ook bij een temperatuurstijging van twee, 
drie graden nog steeds gemiddeld te koel voor de 
comforttemperatuur van 21 graden. Het zal echter steeds 
vaker voorkomen dat we actief moeten koelen.
Nu proberen we studenten te leren ontwerpen zonder 
mechanische koeling, want met een slim ontwerp dat 
goed georiënteerd en geïsoleerd is, zonwering heeft en 
voldoende (kunstmatige) massa kent, hebben we in 
Nederland eigenlijk geen airco nodig.
Toch is steeds vaker extra koelcapaciteit nodig, en dan 
zijn warmtepompen een mooie techniek waarmee we 

Regenwaterafvoer in Freiburg (Duitsland) in een winkelstraat met spelende kinderen, illustratie van het vinden van meerwaarde in maatregelen

Schema van een Amsterdamse gracht waarin een warmtenet wordt aangelegd en 

waarin warmtepompen het water gebruiken voor verwarming

Regenwaterafvoer in Freiburg (Duitsland), met spelende kinderen, 

illustratie van het vinden van meerwaarde in maatregelen



W a t e r b o u W d a g  2 0 1 96

Kunstwerk van Banksy ‘I don’t believe in global warming’

De Elfstedenroute waarlangs warmtepompen de warmte kunnen 

winnen en daarmee het water afkoelen

beide kunnen: verwarmen en koelen. We moeten alleen 
oppassen dat we geen vicieuze cirkel creëren door in de 
stad overal luchtwarmtepompen te installeren, want net 
als airconditioners blazen die bij het koelen warmte uit, 
en daarmee wordt het probleem lokaal erger. Kortom: een 
andere bron is gewenst.

De	leut	van	het	afkoelen

Bij het gebruik van oppervlaktewater als warmtebron 
kunnen we extra waarde creëren doordat we water 
afkoelen en daarmee in de zomer de waterkwaliteit 
verbeteren en  zelfs bij klimaat verandering  in de winter 
een grotere kans op bevriezing krijgen. Zo kunnen in 
steden met grachten, zoals Amsterdam, Utrecht en Delft, 
vaker schaatstafe relen ontstaan.
Ons hart gaat natuurlijk helemaal hard kloppen als we zo 
de kans op een Elfstedentocht kunnen verhogen. Dat kan 
met warmtepompsystemen die in de winter Friese 
woningen verwarmen. 
Natuurlijk vragen genoemde oplossingen om nadere 
uitwerking, maar wat betreft het Friese Elfsteden energie
transitieplan gaat dit ook gebeuren, met provincie, 
waterschap, adviseurs en andere belang hebbenden.  
Weer een mooi voorbeeld van extra waarde creatie bij 
klimaatadaptatie en mitigatie.
Laten we verduurzaming van ons land op deze positieve 
wijze oppakken en daarmee uiteindelijk een 
aantrekkelijke leefomgeving realiseren. ● 

andy van den dobbelsteen, hoogleraar 

climate design & sustainability, 

Faculteit bouwkunde, tu delft
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Waterbouwdag

dutch Coastline Challenge

Drie werelden, twee opgaven 
en één ambitie

initia tieven, waarvan een aantal een plek hebben 
gekre gen in de vijfsporen aanpak van de Coastline 
Challenge zoals we die nu kennen. 

Twee	opgaven

De opgave die de Coastline Challenge zichzelf gesteld 
heeft, is om op de korte termijn (2030) de kustlijnzorg 
volledig duurzaam te doen: betaalbaar, klimaatneutraal, 
met het gebruik van zo min mogelijk fossiele brand
stoffen en een zo klein mogelijke ecologische footprint. 
Kustonderhoud zonder CO2uitstoot lijkt misschien 
utopisch, zeker op de termijn van 2030. Tegelijkertijd 
bestaan er al volledig elektrische cutterzuigers en is het 
bestaande techniek om op zee elektrische energie uit wind 
te halen. Als het te bedenken is, is het ook uit te voeren. 
De tweede opgave is om er voor te zorgen dat we 
beschikken over de methoden en technieken om na 2050 
met onze kustlijnzorg voorbereid te zijn op de gevolgen 
van zeespiegelstijging. Tot 2050 hebben we naar 
verwachting geen probleem met onze huidige aanpak, 
behalve dan dat deze niet duurzaam is. Kort gezegd:  
een duurzame kustlijnzorg in 2030 en een zeespiegel
stijgingbestendige kustlijnzorg voor na 2050. 

De	filosofie	van	de	DCC:	enthousiasme	ontstaat	rond		

de	uitvoering

De Dutch Coastline Challenge is een beweging die op zoek 
is naar innovaties die betrekking hebben op zowel de 
inhoudelijke, de procedurele als de relationele kant.

De Nederlandse kust kent een natuurlijke dynamiek van 
afbraak en aangroei. De oorspronkelijke aanvoer van 
sediment door de grote rivieren is vervangen door 
aanvoer van zand vanuit de Noordzee: de kustsuppleties. 
Op deze aanvoer na is de waterbouw van onze kust een 
volledig natuurlijk proces dat gebruik maakt van de 
energie uit wind en golven en waarvoor een volledig 
circulaire bouwstof wordt gebruikt: zand. 
Deze aanpak op basis van natuurlijke processen en 
mate rialen is ook adaptief: als er meer zand nodig is 
doordat de zeespiegel stijgt, is het een kwestie van meer 
zand suppleren.
Deze manier van waterbouwen met natuurlijke 
materialen en met gebruik van duurzame energie is al 
volledig duurzaam. Op één onderdeel na: het winnen en 
transpor teren van zand. Dat heeft een behoorlijke 
CO2footprint. Geen nieuws is dat dit gebeurt met 
sleep hopperzuigers die fossiele brandstof gebruiken.  
Dat moet anders. Markt, kenniswereld en overheid zijn 
daar inmiddels wel van overtuigd. Maar dat was vijf jaar 
geleden wel anders.
 
Dutch	Coastline	Challenge

De Dutch Coastline Challenge is ontstaan nadat enkele 
baggerbedrijven RWS benaderden om eens out of the box 
te denken over onze kustlijnzorg. Daarna is een cocre
atie proces gestart met behulp van De Bouw campus, 
waarin de drie werelden elkaar hebben gevonden. 
Het cocreatieproces heeft geresulteerd in twaalf 

In Nederland handhaven en versterken we onze kust met zand. Zand tegen zee . Het hoe en 

waarom van een zandige handhaving en versterking van de kust wordt bekend verondersteld.  

De opgave die de Dutch Coastline Challenge zichzelf gesteld heeft, is om op de korte termijn 

(2030) de kustlijnzorg volledig duurzaam te doen: betaalbaar, klimaatneutraal, met het gebruik 

van zo min mogelijk fossiele brandstoffen en een zo klein mogelijke ecologische footprint.  

En daarnaast een zeespiegelstijgingbestendige kustlijnzorg voor na 2050.
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De vijf sporen van de DCC: 
 Spoor 1 gaat over de ambitie: we willen als DCC dat er 

afspraken gemaakt worden tussen overheid en markt 
over de duurzaamheidsambitie. Dat is belangrijk voor 
de markt voor het nemen van investerings beslissin
gen. En het is belangrijk voor de overheid om daarmee 
de klimaatdoelstellingen te halen. Voor het ontwikke
len van innovaties in het publieke domein is de ambitie 
van een overheid een noodzakelijkheid. 

 Spoor 2 staat voor gelijk beginnen: doel is het verduur
zamen van onze huidige kustlijnzorg contracten.  
Er wordt begonnen met de verduurzaming van het 
vaargeulonderhoud op zee, de zogenoemde zoute 
bagger. Tegelijkertijd zijn er grenzen aan het gebruik 
van biobrandstoffen. Een systeemsprong is nodig. 
Vandaar spoor 3:

 Spoor 3 staat voor innovaties. Rijkswaterstaat zet in 
op verduurzaming van de kustlijnzorg. Eind 2018 is de 
markt via Tenderned uitgenodigd om met technische 
innovaties te komen waarmee de kust op een 
duurzame manier van zand kan worden voorzien. 
Concreet is het een zoektocht naar methoden en 
technieken waarmee we de CO2van onze kustlijnzorg 
fors kunnen verlagen. De contractvorm is die van het 
innovatiepartnerschap, een nieuwe procedure in de 
Europese richtlijn 2014. De partij die die innovatie 
ontwikkelt krijgt contractueel de mogelijkheid om bij 
gebleken geschiktheid van de innovatie, deze toe te 
passen in een echt werk. 

 Spoor 4 gaat over de klimaatbestendige kustlijnzorg in 
2030: wat kunnen we nu allemaal al bedenken om die 
te verduurzamen? Kunnen we vaarafstanden 
verkleinen? Kunnen we suppleties op vaste plekken 
gaan inzetten? Kunnen we nu al gebruik maken van 
windenergie? Bij het ontwikkelen van de aanpak zal 
gebruik worden gemaakt van de methode van 
ontwerpend onderzoek, die sectoraal wordt ingezet en 
zich beperkt tot de eerste laag van de ruimtelijke 
ordening; water en bodem. Voordeel van deze 
methode is dat het focus aanbrengt in de benodigde 
kennis en de samenwerking. Doordat er ook gekeken 
wordt naar andere vormen van gebruik van de ruimte, 
ontstaat er bovendien inzicht dat kan leiden tot een 
ruimtelijke agenda voor de kustlijnzorg. 

 Spoor 5 gaat over de langetermijnontwikkeling na 
2050. Welke ontwikkelingen spelen er en wat 
betekenen die voor de kustlijnzorg? Het gaat hierbij 
vooral om weten wat er speelt, om het bewustzijn van 
de kansen om werk met werk te maken. ● 

bert kappe, rijkswaterstaat

Relationeel
Dit betreft het belang van de andere manier van samen
werken met markt en kenniswereld. Hoe spannend dat 
ook is, het is bij een verbetering van een aanpak belang
rijk om de partij te betrekken die het ook daadwerkelijk 
gaat uitvoeren. En dat is niet Rijkswater staat. Bovendien 
is het belangrijk om samen met de markt na te denken 
over de samenwerkingsvorm die het beste is voor het 
project of programma. Een samen werkingsvorm die 
vroeger of later in het proces contrac tueel wordt vast
gelegd. Een vorm van precontractuele samenwerking in 
lijn met de Marktvisie van Rijkswater staat.

Procedureel
De aanpak die we voorstaan is er een van een werkproces 
onder aanvoering van een coalitietafel, een high level 
vertegenwoordiging van de drie werelden. 

Inhoudelijk
De aanpak is gericht op de uitvoering en de raakvlakken 
met Kustgenese II en het Deltaprogramma. Er zijn andere 
programma’s die zich met de veiligheid van onze kust 
bezighouden. In het Deltaprogramma staan de plannen 
om Nederland te beschermen tegen overstromingen.  
Het onderzoeksprogramma Kustgenese 2.0 levert de 
informatie die nodig is om vanaf 2020 goed onderbouwd 
besluiten te kunnen nemen over beleid en beheer van het 
Nederlandse zandige kustsysteem.  
Het Deltaprogramma bevat het beleid, het programma 
Kustgenese genereert de kennis. De Dutch Coastline 
Challenge richt zich op de uitvoering van de nieuwe 
uitdagingen waar de samenleving voor staat. 
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Waterbouwdag

Een carrière in transitie:  
naar een circulaire economie

Als het om circulariteit gaat, bruist het in de GWW-sector. Initiatieven schieten als paddenstoelen 

uit de grond. Dat heeft verschillende redenen: om kennis te bundelen en weer te delen, zoals met 

de werkgroepen van platform CB’23; om inkopers te prikkelen ook duurzaamheid mee te nemen 

in hun afwegingen met bijvoorbeeld de Subsidie Maatschappelijk Verantwoord Inkopen van RVO 

en om organisaties te binden aan duurzaamheidsambities door middel van Green Deals.

die nodig is om echt grote stappen te maken en deze 
initiatieven onderdeel te maken van de werkwijzen van 
de waterbouwsector.
Het speelveld waarin dit namelijk plaatsvindt, is het 
Nederlandse polderlandschap. Eén met veel belangen, die 
stuk voor stuk gehoord willen worden. In deze context is 
alleen plek voor incrementele innovatie. Dat kan positief 
zijn, maar voor de klimaatopgave is er eerder behoefte 
aan radicale transformatie. Te veel gepolder in de sector 
vertraagt de opname van duurzaamheid in projecten.  
Zo is er nog een aantal andere factoren die de opname 
van duurzaamheid wel eens afremmen.

Normen worden aangepast of toegevoegd, zoals de NEN 
20400 voor maatschappelijk verantwoord inkopen en 
ketensamenwerking. Handvatten en tools als ‘materi a
len  paspoorten ’, ‘losmaakbaarheid ’ en ‘Ambitieweb’ 
vallen als rijpe appels uit bomen, wachtend om opgeraapt 
te worden. Er zijn al diverse voorbeelden te vinden waar 
deze appels zijn opgeraapt.

Radicale	transformatie

De projecten in de afbeelding tonen aan dat er in 
toe nemende mate ruimte komt in de waterbouw voor 
circulaire ideeën. Maar ze zijn niet vanzelfsprekend.  
Er ligt nog een grote uitdaging in de cultuurverandering 

Project  

Sterke Lekdijk

Locatie: van Amerongen tot Schoonhoven

Omvang: 50 km

Doel: dijkversterking

Opdrachtgever: Hoogheemraadschap de Stichtse

Rijnlanden

Vernieuwend	element

De aanbestedingsvorm: een schaalvergroting waardoor er een 

innovatiepartnerschap kon ontstaan. Zo kunnen krachten en 

investeringen worden gebundeld.

Effect	op	duurzaamheid	en	circulariteit

-  Gezamenlijk gebruik van nieuwe technieken en machines

-  Uitwisseling van grondstromen

-  Gebruik van lokale bronnen

Wat	was	hiervoor	nodig?

-  Open houding en wil om te vernieuwen van opdrachtgever

-  Frisse blik en advies over aanbestedingsvorm en contract door 

externen, waaronder  

Taskforce Deltatechnologie (TFDT)

-  DGWW tools waaronder het Ambitieweb

-  Ambitie om emissieloos te werken en/of grote CO2-reductie 

van benodigd materieel te behalen
bron: hoogheemraadschap de stichtse rijnlanden, 2019
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‘Is	het	wel	nodig?’

Zo is er soms sprake van een relatief kleine representati
viteit van duurzaamheid en andere perspectieven 
tegenover de financiële en technische perspectieven in de 
GWW. Bij een bestuurlijk besluit om bijvoorbeeld een 
weg aan te leggen, is de kans (nu nog) klein dat iemand er 
de circulaire ontwerpprincipes  bij pakt en zich het 
eerste principe afvraagt: ‘Is dit eigenlijk wel echt nodig 
op dit moment?’ Als er aan de voorkant van een aanbeste
ding geen aandacht uitgaat naar circulariteit, dan zal het 
een grotere uitdaging zijn om in latere stadia alsnog 
circulariteit mee te nemen.

Vastgezet	in	bestekken

Een extra complicerende factor is de behoefte om zoveel 
mogelijk risico’s af te dammen. Tot op een hoog detail
niveau worden ontwerpeisen vastgelegd in contracten en 
bestekken, waardoor ruimte voor creativiteit en experi
menteren voor de markt vaak al in de kiem wordt 
gesmoord. Een voorbeeld hiervan zijn de te strenge eisen 

en voorwaarden van opdrachtgevers voor het toepassen 
van klei en zand in onze dijken . Hierdoor zijn vaak grote 
transportafstanden nodig, en is er sprake van veel 
onnodige CO2uitstoot. Door deze strenge eisen worden 
vaak kansen gemist om met lokale, misschien wel even 
geschikte partijen grond te werken.

Ongeschreven	regels

Daar komt bij dat deze goede bedoelingen om risico’s af te 
dekken en veiligheid en financiële zekerheid te borgen, 
bij hebben gedragen aan het ontstaan van ongeschreven 
regels in de samenwerking met elkaar. Vooroordelen die 
door de tijd zijn ontwikkeld zijn het resultaat van het 
verschil in tijdshorizon tussen opdrachtgever en 
opdrachtnemer. Opdrachtnemer heeft een tijdshorizon 
van de looptijd van het project. Opdrachtgever heeft een 
tijdshorizon van de restlevensduur van het object. Beide 
partijen zijn erop gericht optimale kwaliteit te leveren, 
maar komen door de verschillende belangen die hierin 
verborgen zitten niet altijd bij elkaar. Gedragspatronen 
die hieruit zijn ontstaan leiden soms tot vraagtekens bij 

Project  

Meanderende Maas

Locatie: van Ravenstein tot Lith

Omvang: 26 km

Doel: dijkverbetering, ruimte aan de rivier en gebiedsontwikkeling

Opdrachtgever: 10 overheden en maatschappelijke organisaties

Vernieuwend	element

-  Genoeg vrijheid in verkenningsfase om naar duurzame oplos-

singen te zoeken buiten de gebaande paden

-  Ontwikkeling alternatief Circulaire Maas

Effect	op	duurzaamheid	en	circulariteit

-  Experimenteren met toepassen van gebiedseigen grond wat 

leidt tot flinke reductie van uitstoot voor transport

-  Overweging loopt om zonnepanelen op de dijk te plaatsen en 

andere hernieuwbare bronnen te benutten

Wat	was	hiervoor	nodig?

-  Een open houding van de opdrachtgever

-  DGWW tools waaronder het Ambitieweb

Project 

Circulaire brug

Locatie: Kampen

Opdrachtgever: Rijkswaterstaat

Vernieuwend	element

Circulariteit als eis in de uitvraag.

Effect	op	duurzaamheid	en	circulariteit

Experimenteren met toepassen van circulaire principes, zoals 

het verbinden van onderdelen van de brug als lego blokjes zodat

er niet hoeft worden gesloopt.

Wat	was	hiervoor	nodig?

-  Een open houding van de opdrachtgever

-  Circulaire ontwerpprincipes

bron: pixabay.com/nl/photos/maas-rivier-water-maastricht-1747724

bron: Verkeer in beeld, 2019

nieuwkomers die, als ze de vraag ‘Waarom doen we het 
eigenlijk zo?’ durven te stellen, vaak als reactie kunnen 
verwachten: ‘Omdat we het altijd al zo doen.’ Of: ‘Omdat 
het zo is opgenomen in het protocol.’

Duurzaam	samenwerken

Om hier overheen te stappen moet de potentiële kracht 
van de combinatie van nieuwkomers en oudere gene
raties worden ingezien. De kracht van nieuwe kennis en 
jarenlange ervaring. Nu is er vaak nog een strakke 
hiërarchie zichtbaar, waarbij nieuw komers leren van de 
mensen die al langer werken. Om radicale verandering 
teweeg te brengen in de water bouwsector is samen
werking en wederzijds respect tussen generaties 
nood zakelijk. Een voorbeeld waar dit wordt erkend is  de  
TFDT waarin een sterk basisteam kennis en ervaring 
uitwisselt met het Jong TFDT.

Ga	de	uitdaging	aan

Uit eerder genoemde praktijkvoorbeelden blijkt dat extra 
aandacht voor circulariteit aan de voorkant van een 
project kunnen leiden tot succesverhalen, die niet alleen 
geld hoeven te kosten.
Er lijkt voor (potentiële) werknemers in de waterbouw 
veel uitdaging te liggen om ontwikkelingen richting een 
circulaire economie te stimuleren. Een lijstje kantel
punten waarbij nieuwe perspectieven goed van pas 
kunnen komen:
 Meer bewustwording naar waar in het bouw en 

inkoopproces iemand acteert en welke invloed 
diegene heeft;

 Inzicht brengen in welke keuzes in het bouw en 
inkoopproces de meeste circulariteitsimpact hebben;

 Een weg vinden in het grote aanbod aan 
duurzaamheidshandleidingen, principes en tools;

 Meer duurzaamheidskennis inbrengen in (ook 
initiële) besluitvormingsprocessen. Zowel bij de 
overheden en waterschappen als bij aannemers en 
ingenieursbureaus;

 Het betrekken van opdrachtnemer en beheerder bij 
de gehele levenscyclus van het project zodat 
duurzaamheid overwegingen haalbaar worden.

En misschien wel het belangrijkste: durf de vraag te 
stellen: ‘waarom doen we het eigenlijk zo?’ ● 

olle de geest, Jong taskforce deltatechnologie 

(tFdt), sabine de haes, tauw

Op zoek naar 
afwisseling 
en technische 
uitdagingen?
Join Team Fugro
Fugro biedt een veelzijdige baan met 
uitgebreide mogelijkheden in deskundige 
teams en uitdagende projecten.

Fugro zoekt:
■	 Projectmanager Geomonitoring
■	 Adviseur Hydrologie
■	 Meettechnicus
■	 Geotechnical Consultant
■	 Consultant Waterbouw

Fugro
vacatures@fugro.nl
www.fugro.com/careers
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Waterbouwdag

Toepassing van circulair onderwaterbeton 
bij het Reevesluiscomplex
Binnen het projectenprogramma Ruimte voor de Rivier IJsseldelta werkt de combinatie 

Isala Delta (Boskalis Nederland & Van Hattum en Blankevoort) aan het realiseren van de 

Reevediepdijken, de vaargeul Reevediep en het Reevesluiscomplex.

50 procent. Echter zijn om die reden, vanuit ontwerp  
en uitvoeringstechnisch aspect, hogere percentages 
beton granulaat zeker mogelijk.
Het onderwaterbeton is, in nauw overleg met de 
betonleverancier en onderaannemer voor het verpompen 
van het betonmengsel, verfijnd en afgestemd voor de 
gewenste toepassing. Het onderwaterbeton is verwerkt 
door een betonpomp met een gieklengte (arm) van 
maximaal 52 meter. Aan deze betonpomp is een ‘dobber’ 
bevestigd. Het beton wordt door een leiding in de giek en 
‘dobber’ in een laag van 1 meter onderwaterbeton op de 
bodem van het benedenhoofd, bovenhoofd en tussen
liggende kolk verwerkt. Door gebruik te maken van een 
‘dobber’ is het onderwaterbeton exact op hoogte, dat wil 
zeggen binnen de gestelde toleranties (+/ 75 mm), af te 
werken. Totaal is er, in een viertal continue storten,  
circa 2000 m3 circulair onderwaterbeton toegepast. 
Terwijl de onderwaterbetonvloer in het beneden en 

Het Reevesluiscomplex is onderdeel van de primaire 
waterkering, die de Reevediepdijken en de Reevedam 
verbinden met de Drontermeerdijk. Daarnaast scheidt 
het Reevesluiscomplex het Drontermeer van het 
Vossemeer. Het sluizencomplex bestaat in hoofdzaak uit 
een schutsluis en een naastgelegen spuisluis, inclusief 
alle bijbehorende technische installaties en terrein
verhardingen.
In het kader van duurzaamheid heeft Isala Delta in drie 
bouwkuipen van de schutsluis (benedenhoofd, boven
hoofd en tussenliggende kolk) circulair onderwaterbeton 
toegepast. In dit geval is gebroken en gezeefd beton
granulaat toegepast als grindvervanger in de beton
mortel. Aangezien de rekenregels voor beton veranderen 
bij een betongranulaatpercentage van meer dan  
50 procent en er op dat moment geen ontwerpcapaciteit 
beschikbaar was, is besloten om het percentage 
betongranulaat te beperken tot maximaal  

bovenhoofd een waterdichte laag moest vormen tijdens 
de bouwfase (deze hoofden zijn tijdens de bouwfase 
leeggepompt), had en heeft de onderwaterbetonvloer in 
de tussenliggende kolk twee andere functies:
 Een stabiele constructie aan de onderzijde vormen 

voor de damwanden van de kolk (stempelprincipe);
 Bodembescherming van de kolk.

Voordat het onderwaterbeton in de kolk is gestort, zijn er 
elf ‘ontlastkorven’ aangebracht op de bodem van de kolk. 
Deze ontlastconstructies hebben als functie het 
beperken/minimaliseren van het drukverschil tussen 
boven en onderzijde van de vloer, tijdens het schutten. 
Door optimalisaties in het ontwerp (dat wil zeggen het 
niet toepassen van heipalen in de vloer van de kolk) is het 
zaak om de drukverschillen te minimaliseren. Deze 
ontlastconstructies zijn vervaardigd uit, voor de 
oorspronkelijke toepassing, niet meer bruikbare 
zandtransportleidingen met een diameter van 800 mm 
(‘spuitpijpen’). Deze zandtransportleidingen zijn bij een 
mechanisatiebedrijf op maat gemaakt en verwerkt tot 
ontlastkorven. 

Gezamenlijk met het toepassen van circulair 
onderwaterbeton is er hiermee een begin gemaakt naar 
circulair bouwen in water. ● 

evert Jongsma, boskalis nederland,  

hoofd werkvoorbereiding gww isala delta

Luchtfoto van de onderwaterbetonstort van de kolk (Bron: Bas Barkhof, Boskalis Nederland)

Controle storthoogtes en aanwezigheid slib gedurende onderwater-

betonstort door duikers Boskalis (Bron: Eigen collectie E. Jongsma)

inhijsen/plaatsen van de ontlastkorven in de kolk van de schutsluis (bron: eigen collectie e. Jongsma)
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Waterbouwdag

Ervaringen bij bouw nieuwe 
Zeesluis te IJmuiden
Op dit moment wordt door de combinatie OpenIJ, hard gewerkt aan de nieuwe Zeesluis 

in IJmuiden. Die kan naar verwachting in 2022 in gebruik worden genomen. Met de bouw 

van de grootste zeesluis ter wereld: 500 meter lang, 70 meter breed en 18 meter diep is de 

bereikbaarheid van het havengebied gegarandeerd, onafhankelijk van de getijden.

naar de te vervullen functies . Ga voor iedere afzonder
lijke functievervulling (waterkeren, waterbeheren, 
faciliteren scheepvaart, transport over sluis en vispas
sage) na of er een duurzame oplossing is gekozen. 

Les	2

De huidige wijze van werken, waarbij het ontwerp door 
de opdrachtnemer wordt uitgewerkt, doet RWS een groot 
beroep op de in Nederland beschikbare (engineerings)
capaciteit. Ook als opdrachtgever wil je in de realisatie
fase nog een aantal zaken (laten) uitzoeken. Borg vooraf 
dat er onafhankelijke engineeringscapaciteit voor de 
opdrachtgever beschikbaar is.

Les	3

Onder druk, om hinder voor de omgeving te beperken, is 
toegezegd de weg, tijdens de bouw van de nieuwe sluis, 
open te houden. Dit bleek tijdens de uitvoering van de 
werkzaamheden echter niet veilig mogelijk te zijn. Toets 

De bouwwijze van de nieuwe sluis is fors anders dan bij 
de bouw van de oude Noordersluis in 1929. De oude sluis 
is geheel ‘in den droge’ gebouwd, terwijl bij de nieuwe 
sluis, uitsluitend de sluishoofden ‘in den droge’ worden 
gebouwd, de rest wordt in ‘den natte gebouwd’. Ook de 
ontwerpwijze is nu heel anders. In 1929 is alles op papier 
uitgetekend een gigantische klus. Nu wordt alles 
3Dontworpen. Uiteraard zijn er ook zaken die gelijk 
blijven. Misschien wel het belangrijkste onderdeel van 
een sluis zijn de sluisdeuren. De roldeuren bij de nieuwe 
sluis zijn in principe gelijk aan die van de Noordersluis;  
ze zijn wel aanzienlijk groter. 
RWS heeft vijf concrete lessen die RWS getrokken uit de 
realisatie van dit project:

Les	1

Voor duurzaamheidswinst lag er een sterke focus op 
energiezuinig geproduceerd beton. Dat is goed, maar 
voor duurzaamheidswinst moet vooral worden gekeken 

daarom vooraf of toezeggingen aan derden (uit de 
planstudiefase) realistisch zijn, of doe ze onder 
voorbehoud. 

Les	4

Om de denkkracht van de markt te benutten werkt 
Rijkswaterstaat met functionele eisen. Vaak heeft de 
beheerder/proceseigenaar echter al een oplossing voor 
ogen bij het opstellen van eisen. Een eis kent in de 
daadwerkelijke technische uitwerking vaak meerdere 
mogelijkheden (er het is niet eenduidig). Dit kan leiden 
tot verrassingen bij de uitwerking van het ontwerp, neem 
de ‘eigenaar’ dus goed mee in het proces. 

Les	5

In de voorbereidingsfase stond er veel druk op de nieuwe 
Zeesluis. Betrokken partijen trokken de portemonnee om 
te versnellen. Het venijn zit echter in de start. Haast aan 
de voorkant zorgde ervoor dat, aan het voorkomen van 
verzilting, voorbij werd gegaan. Dit diende achteraf 
hersteld te worden. Wees zorgvuldig in de voorbereiding, 
ook als die onder druk staat. Daarmee voorkom je 
rafelranden die later gedoe geven. ● 

Jaap Zeilmaker, projectdirecteur Zeetoegang iJmond rws

Luchtfoto 15 juli 2019

l  Geotechnisch onderzoek, offshore 
en nearshore

l  In situ onderzoek (CPT, thermische 
geleidbaarheid)

l Boren en bemonsteren
l Laboratorium
l Consultancy

l  Geotechnisch onderzoek op land 
en water

l Advies
l Laboratorium
l Geomonitoring
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Advertorial

‘Met DuboCalc maak je 
integraal de beste keuze’

De weg naar duurzame waterbouw vraagt om investeringen in kennis en 

innovatie, voor de gehele levenscyclus van een product. Ter ondersteuning 

van de duurzame ambities en bepaling van de milieubelasting van GWW-

projecten wordt DuboCalc steeds meer gebruikt. PAO Techniek en 

Management sprak Bas Mentink, specialist DuboCalc en cursusleider 

van de nieuwe, gelijknamige cursus, over de huidige toepassing en het 

groeiende belang van DuboCalc in de waterbouw.

Alle grote aannemers hebben de toepassing 
van Dubo Calc inmiddels geprofessionali
seerd, waarmee de reductie van hun 
milieuimpact inmiddels structureel wordt 
meegenomen. Kleinere aannemers, zoals het 
MKB, komen er nu ook steeds meer mee in 
aanraking, doordat gemeenten het in 
kleinere RAWbestekken toepassen.’ 

Hoe ver is de waterbouwsector met DuboCalc?
‘DuboCalc is oorspronkelijk ontwikkeld met 
het oog op infrastructuur van Rijkswater
staat, maar daar gaat verandering in komen. 
De Unie van Waterschappen is slagvaardig 
van start gegaan met een project om 
verschillende waterbouwkundige bouw
elementen toe te voegen aan de DuboCalc
bibliotheek, zodat het programma nog veel 
geschikter wordt voor de waterschappen. 
De toenemende vraag vanuit hen is dan ook 
merkbaar, gezien de twee waterschappen 
die ik op reguliere basis ondersteun met de 
toepassing van DuboCalc in aanbeste din
gen.’ 
De Unie van Waterschappen is ook specifiek 

Wat is DuboCalc?
‘DuboCalc is een softwaretool, ontwikkeld 
door Rijkswater staat en gebaseerd op de 
rekenmethodiek van Levenscyclusanalyse 
(LCA), die het mogelijk maakt om varianten 
van een (waterbouw)werk integraal te 
vergelijken op elf verschillende milieu
impacts, zoals klimaatverandering, 
uit putting van grondstoffen, verzuring en 
toxiciteit. Als resultaat worden deze 
milieuimpacts uitgedrukt in euro’s, de 
Milieukosten indicator (MKI). Hiermee kies 
je een oplossing die voor allerlei milieu
problemen het beste is.’ 

Hoe wordt het op dit moment toegepast?
‘Ik zie dat DuboCalc, en de MKIscore in het 
algemeen, steeds meer wordt toegepast in 
EMVIcriteria (Econo misch Meest 
Voordelige Inschrijving) van aanbeste
dingen. Rijkswaterstaat is als eigenaar heel 
actief om DuboCalc als EMVIcriterium in 
verschillende contracten op te nemen. Maar 
ook Prorail, provincies, gemeenten en 
waterschappen passen het steeds meer toe. 

voor het Hoogwaterbeschermings
programma (HWBP) bezig om DuboCalc 
toegankelijker te maken. Het doel hierbij is 
om verschillende standaardingrepen binnen 
bijvoorbeeld dijkversterkingen voor te 
programmeren, zonder alle afzonderlijke 
bouwelementen in het programma te 
moeten verzamelen.
Daarnaast wordt DuboCalc ook in aanbe
stedingen voor baggerprojecten gebruikt. 
Bijvoorbeeld de aanbesteding van Rijks
waterstaat in de Rotterdamse haven, waar 
de MKIscore ook wordt uitgevraagd.  
In DuboCalc zijn verschillende scheeps
brandstoffen waar aannemers uit kunnen 
kiezen.’
 
Wat verwacht je van DuboCalc in de 
toekomst?  
‘Ik voorzie dat DuboCalc, zoals bij Rijks
waterstaat en Prorail, op termijn veelvuldig 
zal worden toegepast in zowel projecten als 
grotere contracten. Hiermee is nog veel 
impact te bereiken. Ik denk dat de ambitie 
van Rijkswaterstaat om vanaf 2020 alle 
aanbestedingen met DuboCalc uit te voeren 
op termijn ook wordt gevolgd door de 
waterschappen.’
Niemand kan om de CO2opgave heen. Op de 
voet gevolgd door andere milieuproblemen, 
zoals uitputting van grondstoffen en schade 
aan ecosystemen. DuboCalc is een manier 
om, met de Levenscyclusanalyses die erin 
meegenomen worden, integraal de beste 
keuze te maken.’

Waarom moet je de cursus DuboCalc volgen?
‘In twee cursusdagen behandelen we alle 
facetten van het werken met DuboCalc. 
Dus het programma zelf, de achterliggende 
LCArekenmethodiek en implementatie  
in aanbestedingen voor opdrachtgevers en 
opdracht nemers. Praktijkervaringen 
behandelen we uiteraard ook. Het geeft dus 
een heel compleet beeld. Als je in de 
waterbouw te maken hebt met duurzaam
heid en aan bestedingen dan is kennis van 
DuboCalc een vereiste.’ ● 

www.paotm.nl

Slim denken 
groen doen
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Waterbouwdag

Trots op een duurzaam 
Rijkswaterstaat

De omgeving waarin deze taken worden uitgevoerd 
ontwikkelt zich steeds dynamischer en is steeds 
kritischer. Het klimaat verandert, mobiliteit neemt toe, 
we moeten omschakelen van fossiele naar duurzame 
energie, nieuwe technologieën worden ontwikkeld, 
informatisering is dominant, de arbeidsmarkt is krap en 
burgers worden steeds kritischer op hun leefomgeving 
en op de overheid... En het grootste deel van onze 
infrastructuur is oud, wordt zwaar belast en moet 
gerenoveerd of vervangen worden. Nogal wat 
uitdagingen voor ingenieurs.

RWS benadert de taken vanuit de zorg voor de 
leefomgeving en de robuuste toekomst van een leefbare 
aarde. Vanuit de Sustainable Development Goals van de 
UN wordt gekeken naar de bijdrage die geleverd kan 
worden. Voor de RWSpraktijk is dit vertaald naar de 
Omgevingswijzer, waarin alle aspecten van ‘People, 
Planet en Profit ‘ hun plek hebben. Ieder project maakt 
hiermee expliciet welke ambities kunnen worden 
gerealiseerd. 

Daarnaast is er sinds 2017 een Programma 
Duurzaamheid en Leefomgeving gestart, met als 
doelstelling het ‘borgen van Duurzaamheid in het DNA 
van RWS ‘, dat wil zeggen in alle afwegingen, 
werkprocessen, programma’s, projecten en services.
Het programma kent als speerpunten:
 Duurzame Gebiedsontwikkeling; in samenwerking 

met partners worden ruimtelijke opgaven vertaald 
naar geïntegreerde en multifunctionele oplossingen, 
waarmee zoveel mogelijk ambities gerealiseerd 
kunnen worden,

 Energie en Klimaat; het RWSareaal en deskundig
heid wordt ingezet om energieneutrale infrastructuur 
te realiseren en duurzame energie op te wekken 
(windmolens, zonnepanelen, maar ook energie uit 
water),

 Circulaire Economie; voorkomen van grondstoffen
uitputting en behouden van natuurlijk kapitaal door 
materialen, onderdelen en objecten hoogwaardig te 
hergebruiken. 

Sinds de start heeft het programma duurzaamheid 
zich als serieus en onmiskenbaar onderdeel van ons werk 
ontwikkeld. Daarbij zijn de uitdagingen helderder 
geworden, maar zeker nog niet overwonnen:
 de opgaven komen bovenop een reeds (over)volle 

werkportefeuille,
 de opgaven vragen extra kennis, die voor een groot 

deel nog ontwikkeld moet worden,
 de transitie van energie en circulair kost extra geld,
 de hele sector dient een ontwikkelslag te maken en 

businessketens veranderen,
 er is weinig of geen centrale regie, dus we moeten al 

doende leren.
Wederom: fantastische uitdagingen voor (jonge en 
gedreven) ingenieurs.
Rijkswaterstaat zet zich in om toonaangevend te zijn en 
voorop te lopen in duurzaamheid. We staan voor grote 
uitdagingen en er wordt een beroep gedaan op het 
commitment van vele vernuftelingen. ● 

Peter struik, rws noVa

Rijkswaterstaat werkt sinds z’n oprichting, 221 jaar geleden, aan de waterveiligheid van 

Nederland. Door de eeuwen heen zijn daar taken aan toegevoegd (tot de bouw van kerken 

aan toe) en weer veranderd. Steeds is er een grote invloed geweest op de ruimtelijk 

inrichting van Nederland. Rijkswaterstaat is nu als uitvoerend onderdeel van het Ministerie 

van Infrastructuur en Waterstaat verantwoordelijk voor de Waterveiligheid en het 

Watersysteem, de Hoofdvaarwegen, de Rijkswegen en Milieutaken. SI
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Waterbouwdag

De maatschappelijke waarde 
van windenergie op zee

Om de opwarming van de aarde te beperken moet de uitstoot van broeikasgassen drastisch 

omlaag. Een van de belangrijkste maatregelen hiervoor in het klimaatakkoord is de grootschalige 

toepassing van wind op zee.

king weer voor  € 454 miljoen aan schade door klimaat
verandering voorkomt.

Milieu-effecten

Het grootste positieve effect voor de maatschappij komt 
voort uit het vermijden van broeikasgassen en daarmee 
klimaatverandering en het verminderen van het gebruik 
van fossiele grondstoffen. Verder is er netto over de 
gehele looptijd een positieve impact op biodiversiteit 
doordat de aanleg van windturbines schuilplaatsen 
creëert voor bepaalde vissoorten.

Economische	effecten

Verder toont de analyse aan dat er diverse economische 
voordelen voor Nederland en omliggende landen 
ontstaan doordat de bouw en operationele fase werk
gelegenheid creëert. Er is een positief economisch effect 
door de uitgaven in de bouwsector wat economische 

De uitvoering van deze plannen zal grote effecten hebben 
op de economie, de maatschappij en het milieu. Om beter 
inzicht te krijgen in de maatschappelijke effecten van 
wind op zee, hebben Van Oord en KPMG de handen 
ineengeslagen. Met behulp van de KPMG True Value 
methodologie zijn voor het offshore windpark Gemini, 
een van de grootste windparken ter wereld met een 
piekvermogen van 600MW (genoeg voor 785.000 
huis houdens), de belangrijkste maatschappelijke effecten 
in kaart gebracht en uitgedrukt in financiële termen. 
Hiermee wilden ze een beter begrip krijgen van de 
bredere effecten van windenergie op zee.
Op basis van wetenschappelijke bronnen zijn positieve en 
negatieve effecten van de bouw en operationele fase van 
Gemini bepaald en uitgedrukt in euro’s. Zo resulteert de 
impact van het gebruik van bouwmaterialen en de aanleg 
van het windpark in € 22 miljoen aan verwachte 
maatschappelijke kosten, terwijl de duurzame opwek

spinoff effecten oplevert. Met subsidies wordt een 
gedeelte van de kosten van het windpark al door de 
maatschappij gedragen, daarom zijn het totaal aan 
ontvangen subsidies in mindering gebracht op de 
maatschappelijke waarde van Gemini.

Sociale	effecten

Training en ontwikkeling van medewerkers hebben een 
positief maatschappelijk effect, terwijl arbeid
gerelateerde ongevallen weer in een maatschappelijke 
kostenpost resulteerden. 

De analyse heeft voor Van Oord vernieuwende inzichten 
opgeleverd over hoe zij hun impact op de maatschappij in 
de toekomst kunnen verbeteren. Verder heeft de analyse 
laten zien hoe Van Oord haar steentje bij kan dragen aan 
het behalen van de doelen in het klimaatakkoord en het 
versnellen van de energietransitie. ● 

Frits klaver, kPmg
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Waterbouwdag

Innovatie in het Deltaprogramma

Als er iets is dat de mens kenmerkt, dan is het dat hij bouwt. De mens geeft letterlijk vorm aan 

zijn leefomgeving. En Nederland is een internationaal vermaard voorbeeld van hoever we daarin 

kunnen gaan. Vrijwel niets aan Nederland is nog ongerepte natuur. Nederland is een bouwwerk - 

een hydraulisch kunstwerk. Op de schaal van onze delta hebben we er 1000 jaar geo-engineering 

op zitten. En de komende 1000 jaar zal het niet anders zijn. Hoewel, steeds vaker doen we dat 

meer nature-based.

effective adaptation, 4) creating climate resilient cities, 
en 5) leveraging deltas to address climate adaptation. 
Hierin ligt een enorme opgave en een uitdaging voor de 
Nederlandse (water)bouwsector. En een kans.

Het Deltaprogramma dat in 2010 is gestart, biedt 
hier voor tal van aanknopingspunten op de thuismarkt. 
Elk jaar op Prinsjesdag wordt het Deltaprogramma  dit 
jaar voor de tiende keer  aangeboden aan de Tweede 
Kamer en maakt daarna onderdeel uit van de begrotings
behandeling van het Ministerie van Infrastructuur en 
Waterstaat. Het bevat drie Deltaplannen: voor de 
waterveiligheid, voor de zoet water beschikbaarheid en 
voor de ruimtelijke adaptatie. Het is uniek  voor welk 
beleidsterrein dan ook  om voorbij één of twee 

We maken in het huidige tijdsgewricht een combinatie 
van veranderingen mee waaraan de mensheid op 
wereldschaal nog nooit is blootgesteld. De remweg voor 
de klimaatverandering is ingezet, maar is ze kort genoeg? 
Hebben we voldoende tijd om langs de weg van geleide
lijk heid de opwarming van de atmosfeer en van de 
oceanen te doen keren? Dat is een immense geopolitieke 
opgave. Het is onvermijdelijk dat we, parallel aan het 
spoor van klimaatmitigatie, ook de klimaatadaptatie 
wereldwijd hoger op de agenda moeten zetten.  
Dat gebeurt ook, onder meer via het Global Centre on 
Adaptation dat sinds 2018 in Nederland gevestigd is.  
Op hun website staan de challenges: 1) scaling up 
ecosystembased adaptation, 2) integrating climate 
adaptation into financial decisionmaking, 3) measuring 

bestuursperiodes te willen kijken. Naar de verre 
toekomst van 2050, van 2100 en zelfs verder. Geen bedrijf 
doet dat, geen organisatie, geen bestuur. Maar wél de 
watersector. Natuurlijk gaat dat gepaard met onzeker
heden. Over het klimaat, over de zeespiegel, over de 
rivieren, over de economie, over de demografie en over 
de maatschappelijke eisen van de verre toekomst. De 
taak vanuit het Deltaprogramma is om Nederland voor te 
bereiden op alle mogelijke scenario’s. En een antwoord 
klaar te hebben op het moment dat dat nodig is. De kunst 
daarbij is een goede balans te vinden tussen te snel en te 
veel én te weinig en te langzaam. 

Innovatie zit op allerlei plekken ingebakken in de aanpak 
van het Deltaprogramma. In de governance van 
samenwerking tussen Rijk en regio. In het adaptieve 
deltamanagement dat we op alle schaalniveaus vorm
geven. In de kennisprogramma’s die worden onder
steund. In de realisatie van het Hoogwater beschermings
programma, waar sneller dan ooit ook nieuwe technieken 
hun weg vinden. In proefprojecten voor zoetwater
conservering en voor het klimaatbestendig en water
robuust maken van steden, dorpen en wijken.  
En van onze infrastructuur en het buitengebied.

In dat opzicht is in de toekomst alle bouw in Nederland 
dus ‘waterbouw’. Oók op het droge. En naarmate de 
sector zelf adaptiever en innovatiever wordt, vinden de 
nieuwe oplossingen hun weg sneller naar de thuismarkt 
en de exportmarkt. Een adaptieve en innovatieve aanpak 
van de sector is nodig om de uitdagingen van de toe
komst aan te kunnen. Vragen waar de (water)bouw sector 
samen met opdrachtgevers voor gesteld staat, richten 
zich onder meer op het ontwikkelen van adaptieve 

ontwerpprocessen en het bieden van ruimte aan 
experimenten. Experimenten kunnen technisch zijn, 
maar ook zitten in participatie van belanghebbende 
burgers, wat kan bijdragen aan de acceptatie van te 
nemen maatregelen en kosten. Interessante nieuwe 
uitdagingen die de huidige generatie waterbouwers ook 
ongetwijfeld aankan en waarmee we als Nederlandse 
watersector internationaal voorop kunnen lopen. 
Immers, rond 2050 is de grote investeringsimpuls van na 
de Tweede Wereldoorlog 100 jaar oud en komt er 
wereldwijd een enorme vervangingsopgave van 
kunstwerken in deze onzekere context op de agenda.

Het is belangrijk dat innovaties de komende jaren in de 
praktijk worden getest. Voor de opgaven van nu, maar 
ook voor de opgaven verder in de toekomst. 
Het Kennisprogramma Zeespiegelstijging, dat net voor de 
zomer is aangekondigd, is in dit verband van groot 
belang. Daarin wordt onder meer onderzoek gedaan naar 
de ontwikkeling van de snelheid van zeespiegelstijging. 
Naarmate die sneller verloopt dan de huidige 20 cm per 
eeuw, zullen aanpassingen en vervangingen van onze 
kustbescherming en rivierdijken eerder aan de orde zijn. 
Met alle bijbehorende kunstwerken, keringen, sluizen, 
pompen en gemalen. Bekeken wordt in hoeverre de 
huidige aanpak vol te houden en op te schalen is. Naar 
verwachting nog zeker tot ruim voorbij 2050. Maar ook 
moet worden nagedacht over de periode daarna. 
‘Handhaven, zeewaarts vooruit of meebewegen’ zijn 
concepten die daarbij denkbaar zijn. Maar of en wanneer 
dat aan de orde komt, voor die vraag hebben we nog ruim 
de tijd. Uiteindelijk is dat een maatschappelijke vraag aan 
de natie. Een vraag van existentieel belang. Nederland 
heeft vaker voor hete vuren gestaan. 
Het Deltaprogramma wil de uitdagingen rond water
veiligheid, zoetwaterbeheer en ruimtelijke adaptatie 
actief en met de blik op de verre toekomst onder ogen 
zien. En tijdig (maar ook niet te vroeg) handvatten bieden 
voor actie: nuchter, alert en voorbereid. ● 

mr.drs. Peter c.g. glas, deltacommissarisRegelwerk Pannerdensch kanaal

Vooroeversuppletie bij de Westkapelse Zeedijk

Dijkverbetering Eemshaven-Delfzijl 
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Waterbouwdag

Duurzaam dijkversterken 
met gebiedseigen grond

de Project overstijgende Verkenning dijkversterking met gebiedseigen grond  

(PoV dgg)  heeft als doel om het gebruik van gebiedseigen grond bij dijkversterkingen 

zoveel mogelijk te stimuleren. daartoe ontwikkelt de PoV dgg een aantal producten om 

de kans van slagen van het toepassen van grond uit de omgeving te vergroten,  

zoals een werkwijzer waarin staat hoe met afwijkende grondparameters toch een  

veilige en duurzame dijk ontworpen en gebouwd kan worden, een kansenscan van  

locaties waar vanwege een irm-project, krw-maatregelen of gebiedsinrichtingsplannen 

grond vrijkomt.  en een handreiking voor het dijkversterkingsproces, waar het gebruik  

van grond uit de omgeving zo optimaal mogelijk kan worden ingebed.

Deze producten worden ontwikkeld in nauwe samen
werking met een aantal referentieprojecten. Daarnaast 
wordt een aantal QuickWins financieel ondersteund die 
bijdragen aan de doelstelling van de POV DGG.

Naar	een	gesloten	grondbalans	en		

een	grondgestuurd	ontwerp

Een gesloten grondbalans en een daardoor zo laag 
mogelijk energieverbruik was altijd al logisch, want dit 
leidt tot lagere kosten. Nu vanuit de duurzaamheidsdoel
stellingen naast de energieprijs ook de CO2uitstoot gaat 
meetellen, wordt dit waarschijnlijk alleen maar versterkt. 
Wat ons tegenhoudt is de onnodig strenge interpretatie 
van de ontwerpregels. We moeten de ruimte die er in de 
ontwerpregels zit opzoeken en benutten. Dit betekent 
niet dat we minder veilige dijken gaan maken, maar dat 
we andere veilige dijken gaan maken. We zullen weer 
moeten leren om grondgestuurd te ontwerpen, net als 
onze voorouders dat deden, in plaats van te ontwerpen 
met streng gespecificeerde grond die steeds schaarser 
wordt en die je vervolgens van steeds grotere afstanden 
moet laten aanrukken. Daarbij moeten we oog hebben 
voor alle fasen van het dijkversterkingsproces. We willen 
deze andere aanpak daarom stap voor stap ontwikkelen 
en testen in echte projecten. Dit resulteert in een 
roadmap, waarin de techniek en het proces elke fase in 
balans worden doorlopen.

Naar	een	andere	houding

Dit vraagt wel een verandering in ons denken en doen. 
We kunnen ons dan niet blijven beperken tot het korte 
termijn projectdoel, maar dit vraagt ook van ons dat we 
een doordachte ambitie neerleggen en onze nek uit
steken. Dat levert soms misschien wel wat frustraties op, 
maar dat is vooral zo als je niet verder denkt dan een 
project lang is. 

Naar	een	ander	klimaat

Een bijkomend voordeel is dat we noodgedwongen de 
grondkennis en het vakmanschap weer in ere moeten 
herstellen, bij alle partijen die betrokken zijn bij de 
dijkversterking en het beheer. Want die grondkennis en 
vakmanschap zullen we straks nodig hebben om ons te 
wapenen tegen de effecten van klimaatverandering op  
de dijksterkte. Denk bijvoorbeeld aan de effecten van 
toenemende droogte op de sterkte van onze deklagen.  
Of het belang van een doorbraakvrije dijkkern om de 
effecten van hogere ontwerpwaterstanden op het 
ruimtegebruik binnen de perken te houden. ● 

martin van der meer en arjan kooij, 

PoV dijkversterking met gebiedseigen grond 

Figuur 2 Roadmap met quick-wins (concept)

Figuur 1 

Toepassing 

gebiedseigen 

gemeentegrond 

voor talud-

verflauwing, 

Gouda.

(foto: Iris Loonen)
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Waterbouwdag

Kademuur Rothera Wharf in Antarctica

Als je aan Antarctica denkt, denk je aan ijs, kou en walvissen. Niet zomaar een plek om een kade 

te bouwen. De British Antarctic Survey (BAS) doet hier al jaren onderzoek, en dit zal binnenkort 

worden uitgebreid als het allernieuwste onderzoeksschip de ‘Sir David Attenborough’ in gebruik 

wordt genomen. Hiervoor zullen de bestaande kades van enkele onderzoeksstations, waaronder 

Rothera Station, moeten worden vergroot. Gezien de speciale omstandigheden en uitdagingen van 

het gebied is BAS samen met BAM een meerjarig construction partnership aangegaan. Het idee 

van de partnership is om samen tot de juiste oplossing te komen voor deze bijzondere locaties.

slecht twee Antarctische zomers, waarin het project 
gerealiseerd moet worden. Een grote uitdaging dus, 
technisch, logistiek en sociaal.

Om tot het beste resultaat te komen, zijn alle mogelijke 
kadevarianten onderzocht. Van niets doen en de 
bestaande kade laten staan, tot een geheel nieuwe kade 
bouwen op een nieuwe locatie. Uiteindelijk bleek het 
demonteren van de bestaande kade en herbouwen van 
een nieuwe op dezelfde locatie de beste oplossing. 
Bepalend hiervoor was de fundatie van de onderkant van 
de kade. Heien in het zeer harde zeebed is onmogelijk en 
boren in dit zeer gescheurde materiaal brengt ook hele 

Bouwen op Antarctica gaat niet zomaar. Het gaat gepaard 
met een strenge Environmental Impact Assessment (EIA) 
procedure om het milieu te beschermen. Daarnaast zijn 
de lokale condities ook zeer uitdagend. Zo bestaat het 
zeebed uit een zeer hard en gescheurd granietachtig 
materiaal, wat onder een zeer steil talud de diepzee in 
loopt, en drijven er regelmatig ijsbergen rond ter grootte 
van een flatgebouw. Ook het bouwproces kent bijzondere 
uitdagingen. De kade staat pal naast de landingsbaan van 
het vliegveld van het station, wat samen met alle 
onderzoeksactiviteiten gewoon actief blijft tijdens de 
bouw. Ook is het station minimaal een paar dagen 
verwijderd van het dichtstbijzijnde ziekenhuis en zijn er 

grote risico’s met zich mee. Er is daarom gekozen om niet 
alleen de bovenzijde van de kade, maar ook de onderzijde 
met de ankerwand te verbinden. En relatief simpele 
oplossing, maar voor deze onderste verbinding staat de 
bestaande kade in de weg en is demonteren noodzakelijk.  

Om de demontage zo veilig en soepel mogelijk te laten 
verlopen is veel voorbereiding nodig geweest. De kennis 
die hierbij is opgestoken, is gebruikt om het ontwerp van 
de nieuwe kade zodanig aan te passen dat deze in de 
verre toekomst makkelijker uit elkaar kan worden 
gehaald.  

Tegelijkertijd is ook het traject van voorbereiden en 
prefabricage van de nieuwe kade begonnen, waarbij deze 
als een bouwpakket is uitgevoerd. Er zijn 20 kade
modules gefabriceerd in de UK, in elkaar gevouwen en op 
een schip geladen. Dit schip is samen met al het 
benodigde equipment voor demontage en nieuwbouw 
afgelopen november aan zijn lange reis richting 
Antarctica begonnen. Daar aangekomen is alles 

uitgeladen en is de bestaande kade volgens plan, stap 
voor stap, gedemonteerd. Hierna is de nieuwbouw 
begonnen en zijn er een aantal modules van de nieuwe 
kade geplaatst. Dit betekent dat de geprefabriceerde 
delen zijn uitgeklapt en verder geassembleerd, en op de 
juiste positie in zee zijn neergezet. Op dit moment 
bevinden we ons tussen het eerste en tweede 
bouwseizoen in en zijn de geplaatste elementen omringd 
door damwanden van de oude kade die als bescherming 
tegen het winterijs dienen.

 Terugkijkend op de voorbereiding en het eerste bouw
seizoen, is goede samenwerking en communicatie 
bepalend geweest. Dit betreft de samenwerking tussen 
BAS en BAM, maar ook de samenwerking tussen ontwerp 
en uitvoering, wat beide door BAM zelf is uitgevoerd.  
De voorbereidingen zijn al weer in volle gang, dus op naar 
het tweede seizoen. ● 

emiel meijer, bam infraconsult

Demontage bestaande kade

Concept voor installatie van nieuwe kade
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Zand, een onverwacht 
schaarse grondstof

In 2007 werd nog gesteld dat er voldoende zand zou zijn om Nederland op te hogen: je hoeft 

de Noordzee maar één meter hoeft uit te diepen om Nederland vijf meter op te hogen (Van 

der Meulen et al.; 2007). Dit concept zorgde voor een gevoel van overdaad, het zand voor de 

bescherming van Nederland tegen een stijgende zeespiegelstijging leek ruimschoots voorradig. 

De stenen op het strand van Egmond aan Zee in 2016 (figuur 1), laten zien dat het vinden van 

geschikt zand voor suppleties niet altijd eenvoudig is en dat de voorraad bruikbaar zand wellicht 

kleiner is dan gedacht.

is ten opzichte van 2014. De conclusie vooralsnog is dat er 
genoeg zand beschikbaar is om aan de zandvraag op 
korte en middellange termijn te voldoen. 

In andere delen van de wereld geldt dit niet. De Verenigde 
Naties vragen aandacht voor het feit dat de natuurlijke 
aanvulling van zandvoorraden slechts de helft bedraagt 
van het jaarlijkse gebruik van zand wereldwijd (UNEP, 
2014; 2019). Ook is niet al het zand bruikbaar: in Dubai 
lijkt de zand voorraad oneindig, maar blijkt ongeschikt 
voor hoogwaardige toepassingen zoals in de bouw. Als 
gevolg wordt zand geïmporteerd uit verre streken als 
Australië. In Singapore is de vraag naar zand voor 
landaanwinning groter dan het aanbod. Gedurende de 
laatste tien jaar hebben de buurlanden Maleisië en 
Indonesië de zandkraan dichtgedraaid om voorrang te 
geven aan de ontwikkeling van hun eigen havens. Zand 
wordt nu van ver geïmporteerd.. Het aanleggen van 
polders is een alternatief om zand te besparen. Maar ook 
het gebruik van slib als bouwmateriaal en het 

Tot 2007 werd aangenomen dat zand op de Noordzee 
onbelemmerd gewonnen kon worden en dat vooral de 
afstand tot een haven of een suppletiegebied een 
beperkende factor was. Inmiddels is de ruimtelijke 
inrichting van de Noordzee sterk veranderd. In 
willekeurige volgorde, NATURA 2000 gebieden, 
windparken, visgronden, vaargeulen en ankergebieden 
en het kusfundament leggen een claim op grote gebieden 
van de Noordzee. Daarnaast lijken alle gebruikers 
voorkeur te hebben voor dezelfde gebieden.
De kennis van de ondergrond van de Noordzee en in het 
bijzonder de kustzone, is lang beperkt geweest tot een 
grootschalige classificatie van het NCP, gebaseerd op een 
beperkte hoeveelheid gegevens. Sinds 2014 wordt er 
structureel gewerkt aan het beter in kaart brengen 
middels boorcampagnes en geofysische opnames en het 
vastleggen van gegevens en interpretaties in het 
Delfstoffen Informatie Systeem (DIS) voor 
Rijkswaterstaat (figuur 2). Recent onderzoek laat zien 
dat het totale volume bruikbaar zand in 2018 afgenomen 

gedifferentieerd toepassen, zand waar het noodzakelijk 
is, slib waar het mogelijk is, bieden alternatieven. 
De Europese Commissie houdt sinds 2008 een lijst met 
kritische grondstoffen bij, gebaseerd op de economische 

waarde en de leveringszekerheid (EC, 2017). Zand (silica) 
wordt wellicht in 2020 opgewaardeerd naar kritische 
grondstof. De afnemende leveringszekerheid als gevolg 
van uitputting van bestaande voorraden, krimpende 
zoekgebieden voor nieuwe voorraden en de impuls tot 
circulariteit vanuit de Europese Commissie en de 
Nederlandse overheid zorgen voor een toename in 
kennisvragen om vraag naar zand te beperken. 
Hergebruik van bij sloop vrijkomende materialen (urban 
mining), het gebruik van zand beperken door slib te 
gebruiken voor het ophogen van land (Kleirijperij, 
Meegroeidijk) zijn voorbeelden waar onderzocht wordt 
hoe het gebruik van zand beperkt kan worden 
(Ecoshape). ● 

r.m. hoogendoorn, a.J.F. van der spek, m. blauw, deltares, 

s. van heteren, geologische dienst van nederland -tno, 

utrecht, en l. Vonhögen, nus deltares, singapore
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Figuur 2 overzicht van de zandwingebieden in de Noordzee  

en hun geschiktheid (groen is goed, rood is ongeschikt)

Figuur 1. Stenen op het stand in Egmond aan Zee in 2016. Op de achtergrond is de vuurtoren Jan van Speijk zichtbaar (rodi.nl)
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Dijkenklei kent specifieke eisen: deze klei mag niet te 
zout zijn, niet te nat en mag niet te veel organische stof 
bevatten. 

Rijpingsstrategieën

In elk proefvak wordt een manier getest om het gewenste 
effect te bereiken. Voor de ontwatering liggen in een 
aantal vakken drainagebuizen, al dan niet in combinatie 
met een zandbed. In andere proefvakken komt vegetatie, 
om het effect van infiltratie van neerslag en daarmee een 
betere en snellere afname van het zoutgehalte te 
onderzoeken. In weer andere proefvakken wordt de korst 
met de onderlaag gemengd. En in een ander vak wordt de 
korst juist langer intact gelaten: regenwater sijpelt via de 
scheuren diep de korsten in en spoelt daar het zout uit de 

In de pilot Kleirijperij onderzoeken Rijkswaterstaat, de 
provincie Groningen, Groningen Seaports, waterschap 
Hunze en Aa’s, Het Groninger Landschap en EcoShape 
verschillende manieren om slib om te vormen tot klei. 
Stichting Waddenfonds en het Hoogwaterbeschermings
programma zijn medefinanciers van de pilot. 
Onderzoekers voeren praktijkproeven uit om te kijken 
welke manier van rijpen het best werkt. Er zijn twee 
locaties voor de pilot Kleirijperij. De eerste locatie ligt 
binnendijks bij Oterdum (bij Delfzijl) en is in 2018 gevuld 
met slib uit het Havenkanaal bij Delfzijl. De tweede 
locatie ligt buitendijks op de kwelder tussen de Punt van 
Reide en de Duitse grens. Hierin komt in 2019 slib uit de 
nabijgelegen Polder Breebaart. In 25 proefvakken rijpt 
het slib door ontwatering, ontzilting en oxidatie. 

klei. Door de uitvoering van de rijpings strategieën krijgt 
het slib steeds meer de structuur van klei en zal het 
organisch stofgehalte door oxidatie afnemen.

Eerste	bevindingen

De ontwatering verloopt voorspoedig. Op de bovenste 
laag van de proefvakken heeft zich een dikke korst 
gevormd. Een eerste proef met vegetatie leverde nog niet 
het gewenste resultaat: de klei was nog te zout voor de 
ingezaaide bladrammenas en zomertarwe. Dit najaar 
volgt een nieuwe proef met meer zoutminnende gewas
sen zoals zeekraal of zeeaster. Na het eerste rijpingsjaar 
blijkt dat de afname van het zoutgehalte en het gehalte 
organische stof nog achterblijft bij de verwachting. 

Opschaling

In 2021 moet 70.000 m3 klei voldoende gerijpt en 
bruik baar zijn om 1 kilometer Dollarddijk te versterken 
in de pilot ‘Brede Groene Dijk’, een project van Water
schap Hunze en Aa’s. Als de pilot Kleirijperij succesvol is, 
bestaat de intentie om de resterende 11,5 kilometer 
Dollarddijk op deze manier te versterken en ligt verdere 
opschaling van kleirijperijen in het verschiet.  

In de Eems Dollard is te veel slib aanwezig. De waterkwaliteit is daardoor niet goed en de 

bio diversiteit neemt af. In de havens verzamelt zich veel slib, waardoor regelmatig bagger-

werkzaamheden nodig zijn. Aan de andere kant is er in het gebied behoefte aan klei om de 

zeedijken mee te versterken en om landbouwgrond op te hogen. Door slib uit de Eems Dollard  

te halen en om te zetten in klei, ontstaat een win-win situatie: de waterkwaliteit verbetert en  

er komt klei voor dijkversterking en ophoging van landbouwgrond beschikbaar.

Bij opschaling kan de hoeveelheid slib in de EemsDollard 
significant afnemen en bijdragen aan de verbetering van 
de unieke ecologische kwaliteit. De ambitie is om in 2022 
jaarlijks 1 miljoen ton slib te onttrekken aan de Eems
Dollard. 

Exportkansen

De pilot levert veel kennis op over de rijping van slib tot 
klei en de bruikbaarheid ervan. Deze kennis is ook elders 
in Nederland van grote waarde, bijvoorbeeld in de 
Westerschelde. Nederland kan als baggerland deze 
kennis internationaal nuttig toepassen; ook estuaria 
elders in de wereld hebben te kampen met slib proble
matiek. ● 

wim sterk, rijkswaterstaat, carrie de wilde, ecoshape

Het kleirijperij-depot bij Delfzijl wordt gevuld met slib uit het havenkanaal

Om de rijping van het slib te bevorderen wordt de sliblaag  

met een kraan omgezet

Het rijpende slib krijgt al duidelijk een klei-structuur

Het EcoShape-team poseert op de korst die door ontwatering van 

het slib is gevormd

Circulaire dijkenbouw met slib
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Havenbedrijf rotterdam

Op weg naar een CO2-neutrale haven

De twee kerntaken van het Havenbedrijf Rotterdam (HbR) zijn de duurzame ontwikkeling,  

beheer en exploitatie van de haven en het handhaven van de vlotte en veilige afhandeling van  

de scheepvaart. HbR is voortrekker in de energietransitie en wil de haven in lijn brengen met  

de doelen van het Klimaatakkoord van Parijs.

Energietransitie

De energietransitieopgave is helder: samen met 
bedrij ven werken we in drie stappen toe naar een 
CO₂neutrale haven.
In stap 1 neemt de industrie efficiencymaatregelen. 
Restwarmte wordt gebruikt om woningen, gebouwen en 
kassen te verwarmen. CO₂ wordt afgevangen en opge
slagen. Bijbehorende waterbouwkundige projecten zijn:
 Porthos: Carbon Capture Storage CCUS onder de 

Noordzee
 (Groene) Walstroom voor schepen

Stap 2 is verandering van energiesysteem. Op termijn 
gaan elektriciteit en waterstof een grote rol spelen in het 
verduurzamen van de industrie. Daarvoor is betaalbare 
duurzame elektriciteit nodig. Bijbehorende 
waterbouwkundige projecten:
 Drijvend zonnepark op de slufter van 100 MW in near 

shore condities
 North Sea Wind power hub

HbR streeft naar een versterking van de 
concurrentiepositie van de Rotterdamse haven als 
logistiek knooppunt en industriecomplex van 
wereldniveau. In omvang en in kwaliteit. De huidige 
footprint van de haven is weergeven in onderstaand 
overzicht. 

Bij stap 3 gaat het om vervanging van fossiele grond
stoffen.

Duurzame	Infrastructuur

Uiteraard kijken we ook naar de uitstoot van onze 
uitvoeringsprojecten.
Ondanks dat de CO2footprint hiervan een factor 300 
kleiner is dan de totale uitstoot van de haven is het 
noodzakelijk om ook hier te zoeken naar besparingen. 

De volgende ambitie op infrastructuur is vastgesteld:
 Vanaf 2021 wordt de aanpak duurzaam GWW in de 

infraprojecten omarmt;
 Er wordt gestreefd naar tenminste een evenredig 

bijdrage aan de Nederlandse CO2reductiedoel
stellingen (49 procent in 2030)

Deze laatste ambitie wordt deels bewerkstelligd binnen 
het Programma Innovatie infrastructuur (I2). Dit 
programma heeft de volgende aanleidingen:
 Laat de geldende ontwerprichtlijnen beter aansluiten 

op de werkelijke omstandigheden in de Rotterdamse 
haven en onderzoek de mogelijkheden om hier 
beargumenteerd van te kunnen afwijken;

 Benut de verborgen capaciteit van infrastructuur.

Daarbij behoren de volgende doelstellingen:
  Reductie kosten: € 48 mln per jaar;
  Reductie CO2: 9 kton per jaar ( 10 procent van de 

uitstoot in 2017);
  Hogere beschikbaarheid assets: 10 procent (hogere 

belastbaarheid en grotere parcel sizes);

  Verlenging levensduur assets: 20 procent langer 
functionele levensduur.

Resultaten

Resultaten op het gebied van duurzaamheid tot nog toe zijn:
 Naar aanleiding van het PhD onderzoek van Alfred 

Roubos ‘Enhancing Reliabilitybased assessments of 
Quay Walls’ is een voorstel gemaakt voor CC en RC 
klassen voor maritieme constructies. De nieuwe 
nationale bijlage NENEN 1990 heeft deze overge
nomen. Het resultaat na invoering is een mogelijke 
C02besparing van 5 procent;

 Full scale testing van stalen trospalen. Het resultaat is 
dat met 20 procent minder staal dezelfde functiona
liteit behaald kan worden. De besparing tot nog toe is 
7.000 ton staal en 6.6 kton CO2;

 Geplande full scale testing van fundatiepalen op de 
Maasvlakte. De verwachte besparing in het eerste 
project is 9.5 kton CO2;

 Inzicht in de mki’s van kademuren en mogelijke 
milieu besparingen.

Door een gerichte aanpak samen met opdrachtgevers, 
ingenieursbureaus, leveranciers, aannemers en weten
schappelijke instellingen is het mogelijk om een duur
zaamheidsslag te bereiken die de komende jaren 
door gezet moet worden. ● 

egbert van der wal, annemagreet schouten, 

teamleider natte infrastructuur)  en caroline bosschieter, 

senior engineer, havenbedrijf rotterdam

Testopstelling zon op de slufter

North Sea wind power hub
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Afsluitdijk: 
een duurzame parel 

De komende jaren neemt Rijkswaterstaat samen met bouwconsortium Levvel (BAM, Van Oord en Rebel) de 

Afsluitdijk stevig onder handen. Dat betekent onder meer: 32 kilometer nieuwe dijkbekleding, versterking van de 

bestaande spuicomplexen en de bouw van stormvloedkeringen, gemalen en extra spuisluizen.  

Duurzaamheid is daarbij het uitgangspunt. Het leverde tijdens de InfraTech2019 al een Duurzaamheidsparel op, 

waarmee het project een voorbeeld werd voor de rest van de sector.

bijvoorbeeld aan innovatie rond duurzame energie, zoals 
Blue Energy. Of het verbeteren van vismigratie.  
De sluizen worden daarvoor langer opengezet en er is  
een vispassage aangelegd. Daar komt nog een wereldwijd 
unieke vismigratierivier bij.
Ook heeft Levvel aange boden een drijvend zonnepark 
van 1 hectare te bouwen en dit gedurende vijftien jaar 
ecologisch te monitoren. 

Levvel-blocs

Door duurzaamheid mee te nemen in de aanbesteding  
is de markt uitgedaagd. Het zorgt voor bijzondere, 
innovatieve oplossingen. Zo wordt in Harlingen een 
volautomatische fabriek neergezet die zogenoemde 
‘Levvelblocs’, betonnen golfbrekerelementen van 6.500 
kilo per stuk, gaat produceren. De fabriek produceert er 
in totaal 75.000, 100 stuks per dag. Ze worden geplaatst 
tussen Kornwerderzand en Den Oever als versterking van 
de dijk. De Levvelblocs zijn speciaal voor de Afsluitdijk 
ontwikkeld. Ze leveren een CO2besparing op van maar 
liefst 40.000 ton, dat is 56 procent minder dan voor 
vergelijkbaar dijkversterkings materiaal.
Een mooi voorbeeld van het blijven zoeken naar nieuwe 

Duurzaamheid zit in het hele project verweven. Al in het 
begin is gekozen het project functioneel te specificeren 
en daarmee de marktpartijen uit te dagen op het gebied 
van duurzaamheid en innovatie. De ambities dienden 
door Levvel in hun aanbieding te worden vastgelegd in 
het ‘Kansen en Risico plan (EMVI)’ en het ‘Plan Duur
zaamheid’. Hiermee wil Rijkswaterstaat de volgende 
zaken realiseren: energieneutraliteit door besparen en 
opwekken, een lage milieubelasting van materialen en 
bouwmethoden over de gehele levenscyclus (met 
DuboCalc), een niveautrede 5 op de CO2prestatieladder, 
social return en een toonbeeld van vernieuwende 
waterbouw. De marktpartijen kregen de vrijheid dit 
geheel naar eigen inzicht en kunde te realiseren. Vanaf 
het begin van het project was duidelijk dat Rijkswater
staat in dit project duurzaamheid als een van de 
belangrijkste pijlers zag. 

Natuur,	recreatie	en	duurzame	energie

De grootschalige opknapbeurt was het ideale moment om 
ook andere ambities te verwezenlijken. Onder regie van 
de provincies en gemeenten zijn plannen ontwikkeld in 
recreatie, toerisme, duurzame energie en natuur. Denk 

duurzaamheidsoptimalisaties tijdens de realisatie van 
het project is het hergebruik van de fijne fractie die bij 
het breken van niet herbruikbare basaltzuilen vrijkomt. 
Deze fractie wordt hergebruikt in het beton voor de 
Levvelblocs. De grovere fracties worden toegepast als 
filtermateriaal onder de gezette steenbekleding.

Energie	lokaal	gewonnen

Ook voor het afvoeren van water is een slim ontwerp 
gemaakt: een combinatie van extra spuisluizen en 
pompen. Het motto is spuien als het kan, pompen als het 
moet. Door optimaal gebruik te maken van het getij 
worden de pompen alleen ingezet als het echt nodig is. 
Daardoor is er bijna tien keer minder stroom nodig dan 
oorspronkelijk was voorzien. De benodigde energie voor 
de pompen en de overige infrastructuur van de Afsluit
dijk wordt lokaal gecompenseerd met een zonnepark in 
Den Oever. 

Volledig	circulair	gebouw

Het is niet één maatregel die het verschil maakt, maar de 
combinatie van alle maatregelen bij elkaar en de 
constante focus op duurzaamheid. Bijvoorbeeld door 
hergebruik van materialen die vrijkomen uit de bouw
kuipen of van andere projecten. Zo zijn bijvoorbeeld het 

tijdelijke projectkantoor van bouwconsortium Levvel en 
de fabriek van de Levvelblocs volledig circulair.  
Alle materialen waaruit ze zijn opgetrokken, kunnen 
straks probleemloos worden hergebruikt. Ook is er een 
inzamelpunt voor gebruiksvoorwerpen bij de bouw. Hier 
kunnen oordoppen, werkschoenen en andere materialen 
worden ingeleverd. Een gespecialiseerd bedrijf verwerkt 
ze uiteindelijk tot nieuwe producten. 

Toonbeeld	van	duurzaamheid

Om te controleren of maatregelen daadwerkelijk de 
beoogde duurzame winst opleveren, wordt er continu 
gemonitord. Bijvoorbeeld in het energieverbruik. Het 
doel is 0 op de meter te krijgen. Als dit doel niet wordt 
bereikt, dan zijn er extra zonnepanelen nodig. 
Het streven naar duurzame oplossingen beperkt zich niet 
tot de tenderfase of de realisatiefase. Rijkswaterstaat en 
Levvel blijven samen op zoek naar een optimale invulling 
van het contract. Bij alle keuzes kijken we naar de lange 
termijn, wat betekent een beslissing voor de exploitatie
fase. De goede samenwerking bij dit omvangrijke en 
langdurige project is daarin de sleutel tot succes. ● 

Joost van de beek, projectmanager van rijkswaterstaat, 

carlos mollet, projectdirecteur levvel
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Waterbouwdag

De Houtribdijk was ooit bedoeld als ‘harde’ beëindiging van de inpoldering van het Markermeer. 

De Markerwaard is er echter nooit gekomen, waardoor de dijk een dam bleef en de dijkbekleding 

inmiddels ver over haar levensduur is. Als onderdeel van het Hoogwaterbeschermingsprogramma 

wordt de 26 km lange dijk tussen Lelystad en Enkhuizen sinds 2017 aan beide zijden versterkt. 

Baggerbedrijven Van Oord en Boskalis hebben in samenwerking met Rijkswaterstaat tijdens dit 

project zoveel mogelijk vrijkomend materiaal hergebruikt.

Nuttig	gebruik	van	vrijkomend	klei	en	veen	

Zand voor de zandige versterking komt uit winputten in 
het Markermeer. Om toegang te krijgen tot het diepere 
pleistocene zand dient de deklaag van holoceen klei en 
veen te worden verwijderd. Dit materiaal is ongeschikt 
voor de dijkversterking. In plaats van omputten of 
afvoeren is in goede samenwerking met stakeholders en 
opdrachtgevers het gelukt om het klei en veen nuttig toe 
te passen door 280 ha natuurgebied te aan te leggen. 

De dijkversterking van de Houtribdijk is een van de 
mooiste en toonaangevende waterbouwprojecten van 
deze tijd waarmee de kaart van Nederland is veranderd. 
Belangrijk hierbij zijn hergebruik en nuttig gebruik van 
vrijkomend materiaal. Om dit mogelijk te maken bleken 
samenwerking, creativiteit en de gemeenschappelijk wil 
voor een succesvol project cruciaal. ● 

mark caljouw, Van oord  

Op het traject tussen Lelystad en de oude werkhaven 
Trintelhaven wordt de glooiing overlaagd met breuksteen 
en gietasfalt. Onder water worden alle kraagstukken 
opgeruimd en vervangen door nieuwe kraagstukken met 
breuksteen.
Op het traject tussen Trintelhaven en Enkhuizen wordt 
zand aangebracht tegen de dijk. De zandige oevers 
bescher men de dijk bij stormen en initiëren natuur ontwik
keling. De bestaande vooroeverdammen worden afgebro
ken en opnieuw opgebouwd voor de zandige oevers. 

Hergebruik	van	breuksteen

Bij de werkzaamheden komt circa 1 miljoen ton 
breuksteen vrij. Doel van het project is hergebruik van 
materialen te optimaliseren en 100 procent van het 
vrijkomende breuksteen toe te passen in de versterking. 
In de praktijk bleek dit niet gemakkelijk door gebrek aan 
voorkennis over de aanwezige hoeveelheden en 
afmetingen van het breuksteen, strenge ontwerpeisen in 
het contract, verrassende vondsten tijdens uitvoering, 
werken in Natura2000gebied en de logistieke uitdaging 
om alles op het juiste moment te kunnen hergebruiken. 

Houtribdijk, ontwerpen met zoveel 
mogelijk hergebruik van materialen


