
Als het aan Peter Struik, Hoofdingenieur-Directeur voor Duurzaamheid 
en Leefomgeving van Rijkswaterstaat (RWS) ligt, zou Rijkswaterstaat 

marktpartijen die mogelijkheden voor innovaties en duurzaamheid ont-
wikkelen, mogen belonen. “Soms moeten we het gelijke speelveld om-
wille van duurzaamheid een beetje loslaten.” Een gesprek met de man 
die Rijkswaterstaat aan het ‘vergroenen’ is en de waterbouwsector op 
dat vlak ‘nog iets te afwachtend’ vindt.

Ruim 2,5 jaar geleden heeft Peter Struik 
de taak op zich genomen om duur-
zaamheid in de volle breedte van de 
organisatie te verankeren. Een uitdaging 
waarvoor hij in totaal vijf jaar heeft uitge-
trokken. “In drie jaar kun je een impuls 
geven, maar het nog niet echt veran-
keren. Daar heb je echt wel vijf jaar voor 
nodig.” Struik is nu dus halverwege. Op 
de vraag of hij in zijn missie slaagt, geeft 

hij niet rechtstreeks antwoord. Maar hij 
kijkt wel met enige voldoening terug op 
de Marktdag eerder dit jaar bij Rijkswa-
terstaat toen bezoekers de vraag kregen 
of ze Rijkswaterstaat herkennen als een 
duurzame organisatie. “Zelf dacht ik dat 
het fifty fifty zou zijn. Maar meer dan 
tachtig procent van de aanwezigen zei ‘ja, 
dat herken ik’. Dat was voor mij wel een 
enorme opsteker.”

Netwerk
Bij zijn aantreden formuleerde Struik 
na gesprekken met sleutelspelers in de 
organisatie en bij partnerorganisaties 
vijf speerpunten waarmee hij aan de slag 
wilde. “Het bestuur wilde echter liever 
sneller resultaat op drie onderwerpen 
dan in de breedte resultaat op vijf.” En zo 
werd gekozen voor de drie speerpunten 
circulaire economie, energie & klimaat 
en duurzame gebiedsontwikkeling. Naar 
een antwoord op de vraag waar je dan 
begint, hoeft hij niet lang na te denken. 
“Ik ben mijn netwerk van gemotiveerde 
collega’s volop gaan benutten. Dat zijn 
mensen die al met duurzaamheidson-
derwerpen bezig zijn, daarmee ervaring 
opdoen en pilots uitvoeren. Daarnaast 

heb ik inmiddels meer dan 30 jaar erva-
ring in deze organisatie. Dus ik weet hoe 
iets kan landen, wat je met beleid moet 
doen en wat in de uitvoering kan worden 
meegenomen. Ik ben als het ware het 
elastiek tussen het netwerk van gemoti-
veerde medewerkers en de hiërarchisch 
staande organisatie. Ik ben voortdu-
rend bezig om dat dichter bij elkaar te 
brengen.” In die hoedanigheid ziet hij 
zich soms als het oliemannetje om in de 
organisatie iets voor elkaar te krijgen. 
“Maar”, voegt hij daar in één adem aan 
toe, “ik ben ook iemand die op manage-
mentniveau verantwoordelijk is. Ik maak 
een beweging van onderaf met mensen 
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‘Gelijke speelveld 
loslaten voor 
duurzame 
innovatieś

Peter Struik 
Rijkswaterstaat

Als Nederlanders hebben wij slechts 
een aantal zekerheden in het leven. 

Los van onze sterfelijkheid en het betalen 
van belasting, zijn dat de zekerheden dat 
de zeespiegel stijgt en de bodem daalt. 
En dat zijn uitdagingen waar wij als water-
bouwers onze tanden in kunnen zetten! 
Het is prachtig om daar als vereniging een 
bijdrage aan te leveren.

Tijdens de ALV van januari 2019 die plaats-
vond op het platform InfraTech hebben 
de leden ook het besluit genomen om de 
komende vijf jaar extra geld te investeren 
in de onderwerpen die cruciaal zijn voor 
de waterbouw in 2019-2025: de conti-
nuïteit van werken, de arbeidsmarkt en 
duurzaamheid. 

Momenteel zijn wij samen met jullie 
volop plannen aan het maken hoe wij 
als vereniging de sprong voorwaarts 
kunnen maken. De komende honderd 
jaar is droge voeten houden immers niet 

meer vanzelfsprekend. Wellicht hebben 
we nieuwe ‘Deltawerken’ nodig in de 
vorm van eilanden voor de kust.  Of meer 
‘ruimte voor de rivier’ programma’s en 
moeten we delen van Nederland weer 
‘vrij geven’ aan het water. Ook zullen 
we het de komende jaren meer dan nu 
moeten hebben van digitalisering en het 
gebruik van data. Ik denk dat we aan de 
vooravond staan van veel ontwikkelingen.

Het afgelopen jaar hebben we als Vereni-
ging van Waterbouwers geprobeerd 
om ver voorop te lopen. De afgelopen 

maanden hebben echter laten zien dat 
we ook in het nu moeten leven. Het 
klimaatakkoord geeft randvoorwaarden 
voor de ontwikkeling van onze branche. 
We moeten naar veel minder uitstoot. 
We moeten antwoord geven op de vraag 
hoe en wanneer we emissieloos kunnen 
bouwen. En we moeten omgaan met 
grote hoeveelheden zeer zorgwekkende 
stoffen in de bodem. PFAS is ons over-
komen door ondoordacht beleid en het 
moge duidelijk zijn dat we alles moeten 
doen wat in ons vermogen ligt om een 
ramp voor onze sector te voorkomen. 

De gevolgen van het stikstof- en PFAS-be-
leid hebben mij laten zien dat de ontwikke-
ling van de vereniging moet plaatsvinden 
met twee verschillende snelheden. De 
ene snelheid is gericht op de komende 
tien tot twintig jaar, om richting te geven 
aan de investeringen die nodig zijn. De 
andere snelheid moet dicht bij vandaag 
liggen, om onze ambities continue naast 
de politieke waan van de dag te houden 

en invloed op uit te oefenen. Geld voor 
waterveiligheid is tot medio 2032 in het 
Deltaprogramma geborgd. En watervei-
ligheid wordt de komende jaren steeds 
belangrijker in Nederland. Maar slecht 
beleid of de politieke waan van de dag 
kan onze sector meer schade berokkenen 
dan een recessie in Nederland.

Meer dan vijf jaar heb ik jullie directeur 
mogen zijn. Ik vond het bijzonder om 
te mogen doen. Leidinggeven aan een 
vereniging betekent samenwerken met 
grote en kleine lidbedrijven. Het bete-
kent ook samenwerken met collega’s 
om een gemeenschappelijk perspectief 
te ontwikkelen voor de toekomst van de 
waterbouw in Nederland. Ik heb dat met 
heel veel plezier gedaan. En dat maakt mij 
een bijzonder gelukkig mens. 

Veel dank voor de afgelopen jaren!

Edwin Lokkerbol
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die in de uitvoering ergens tegenaan 
lopen en heb ook aan de top mogelijk-
heden om met de Directeur-Generaal, 
het bestuur en soms bewindslieden 
structureel in gesprek te zijn.”

Alternatieve brandstoffen
Het streven van Struik is om ervoor te 
zorgen dat het thema duurzaamheid 
altijd een onderwerp van gesprek is. 
Maar soms is dat niet gemakkelijk. 
“Een concreet voorbeeld daarvan is de 
aanbesteding van het baggeren van 
de toegangsgeulen Zeehavens, werk-
zaamheden waarbij sprake is van veel 
CO2-uitstoot. Daar was de vraag ‘hoe 
duurzaam gaan we daarin te werk zodat 

we CO2-uitstoot kunnen verminderen?’ 
Dat is vervolgens een hele spannende 
discussie. Want als je zegt ‘we willen 
laten merken dat duurzaamheid onze 
ambitie is’, dan moet je het gebruik van 
brandstoffen met minder CO2-uitstoot 
stimuleren. Maar dat is gelijk duurder. 
Deze casus hebben we vanaf de werk-
vloer opgepakt en naar boven gebracht. 
Uiteindelijk besloot de minister dat de 
uitvraag markpartijen mag belonen die 
alternatieve brandstoffen gebruiken met 
minder emissies. Het gevolg is dat het 
project duurder wordt. Dat kan leidend 
zijn voor vervolgcontracten. Maar ook 
daar zal wel steeds de discussie over de 
kosten worden gevoerd.”

Uitdagen
Voor Struik staat vast dat duurzaamheid 
een steeds belangrijker onderdeel in de 
uitvraag gaat worden. “Met EMVI gaan 
we ervoor zorgen dat er een substantieel 
deel voor duurzaamheidsaspecten is die 
tot en met het gunnen doorwerken. Daar 
willen we echt het verschil gaan maken.” 
In dat kader zegt hij de sector uit te dagen 
en te stimuleren om op de lange termijn 
energieneutraal te zijn. “Op de korte 
termijn gaan we dat wat mij betreft in 
elke aanbesteding en ieder werk dat op 
de markt komt laten zien.”

Kantelpunt
Hij heeft het gevoel dat RWS en de sector 
op een kantelpunt zitten. Enerzijds zit het 
tij mee. Anderzijds ziet hij de werkdruk 
binnen zijn organisatie. “Onder andere 
door de hoeveelheid onderhoudspro-
jecten en natte en droge projecten 
binnen vervanging en renovatie maakt 
dat we echt vol zitten. Als je dan iets 
minder voor duurzaamheid voelt, kan je 
makkelijker zeggen ‘nu even niet’. Daar 
moeten we nu wel doorheen, en dat is 
ook mijn werk.” Overigens zal Struik de 
laatste zijn om zich te strijdvaardig op te 
stellen. “Dan krijg je de organisatie niet 
mee. Ik ben heel erg zorgvuldig in welke 
ambitie we waar kunnen maken en hoe 
we dat doen. Wat kunnen we beloven en 
hoe realistisch is dat? Ik zit wel in de voor-
hoede om te kijken wat er kan. En inder-
daad, soms zegt men wel dat het strenger 
moet, maar ik denk niet dat dat helpt. 
Het is voortdurend schakelen tussen de 
ambitie die je kunt hebben en waar de 
organisatie zit.”

Transitiepaden
Struik betrekt daarbij uiteraard ook 
de markt. “We ontwikkelen vier tran-
sitiepaden voor klimaatneutrale en 
circulaire infraprojecten: Wegverhar-
ding, Nat Grondverzet en Kustlijnzorg, 
Droog Grondverzet en Kunstwerken. 

Samen met de markt gaan we bepalen 
welke stappen we in contracten kunnen 
toepassen om te versnellen.” Wat dat 
betreft vindt hij dat de sector ook een 
eigen verantwoordelijkheid heeft. “Op dat 
vlak vind ik de sector iets te afwachtend. 
Duurzaamheid is afhankelijk van grote 
investeringsbeslissingen. Als je nu zegt ‘ik 
hou het bij het oude’, want je meet het af 
aan de contracten van eergisteren, dan 
heb je echt je ogen dicht. Rijkswaterstaat 
is met al haar kennis, ondernemingsgeest 
en bedrijvigheid echt toongevend. Dat 
zijn we al ruim 200 jaar en in internatio-
naal opzicht krijgt dat veel bewondering. 
We kunnen dus echt het verschil maken.”

Beloning
Tegelijkertijd kent hij genoeg partijen die 
uitgedaagd willen worden maar soms 
stuiten op de afweging tussen investeren 
in het voortraject en de kans op het 
mislopen van de opdracht in het aanbe-
stedingstraject. “Het is het probleem van 
het gelijke speelveld. Maar voor duur-
zaamheid en innoveren moeten we dat 
op een betrouwbare manier ook durven 
loslaten. Dat is een spannende discussie, 
maar geredeneerd vanuit duurzaam-
heid ben ik daar een voorstander van. 
We moeten duurzaamheid en innovatie 
kunnen belonen.”

Met de aanschaf en het in gebruik nemen van de Werkendam, het al-
lereerste kraanschip in de wereld dat op ’liquid natural gas’ (LNG) 

vaart, heeft Van Oord een belangrijke stap in het verduurzamen van het 
materieel gezet. “Het was tijd voor een nieuw schip in onze vloot en dan 
is het niet meer dan logisch dat je kiest voor een duurzame investering”, 
vertelt Cor Paans, directeur van Paans Van Oord. “Momenteel is LNG een 
hele schone brandstof waarmee we een CO2-reductie van 25 procent 
halen. Dit schip is voor ons een pilot-project waar we veel van kunnen 
leren.”

Paans noemt de Werkenda “één brok 
techniek”. Dit betreft vooral elektro-
techniek. Want niet alleen vaart het 68 
meter lange en ruim 11 meter brede 
schip op vloeibaar gas, er zijn meer duur-
zame aanpassingen aan boord. Paans: 
“De Werkendam beschikt over zoge-
noemde ultracaps, accu’s die extreem 
snel energie kunnen opslaan. De kraan 
die aan boord staat, is elektrisch. Het 
bijzondere is dat deze kraan bij het 
vieren van een last energie opwekt die 
in de ultracaps wordt opgeslagen. Bij het 
hijsen van de last wordt de energie uit 
de ultracaps gebruikt.” Daarnaast is de 
Werkendam voorzien van een spudpaal-
systeem waarmee het schip met diverse 
spudpaallengtes tot meer dan dertig 
meter diepte kan werken. “Dit systeem 
is eveneens elektrisch aangedreven”, legt 
Paans uit. “Ook via dit systeem wordt de 
energie die vrijkomt bij het zakken van de 
spudpalen opgeslagen in de ultracaps. 
Veel energie die anders verloren gaat, 
wordt nu nuttig gebruikt. Dit werkt direct 
door in een lager brandstofverbruik en 
daarmee lagere emissies.”

Indrukwekkend
De specificaties van het bij Neptune in 
Hardinxveld-Giessendam gebouwde 

schip zijn indrukwekkend. Het schip is 
ontworpen om ook in grote waterdieptes 
efficiënt te kunnen werken en beschikt 
over onder andere een DP-systeem. 
De opslagtank op het achterdek van de 
Werkendam biedt plaats aan 35 kubieke 
meter LNG. Voor het geval dat de LNG 
opraakt, heeft het schip een back-up met 
diesel. In vergelijking met diesel levert 
LNG meer dan tachtig procent minder 
fijnstof, zeventig procent minder stik-
stofoxiden en een CO2-reductie van 25 
procent. “Dat zijn gegevens waarmee 
we voor de dag kunnen komen. Zeker in 
deze tijd waarin duurzaamheid centraal 
staat en het volop gaat over stikstofuit-
stoot”, geeft Paans aan. “Ook zien we 
dat duurzaamheid in de uitvoering van 
projecten een steeds belangrijkere rol 
gaat spelen. De maatschappelijke druk 
neemt toe en de duimschroeven worden 
aangedraaid. Alle denkbare (scheeps)
motoren moeten aan nieuwe en steeds 
strengere milieunormen voldoen.”

Worsteling
Dat gezegd hebbende, ziet hij ook 
de worsteling bij opdrachtgevers om 
duurzaamheid in aanbestedingen een 
plek te geven en vervolgens de inschrij-
vingen objectief en voor iedereen gelijk 

te beoordelen. “De MKI (Milieu Kosten 
Indicator) lijkt daarvoor het meest voor 
de hand liggende instrument omdat 
het vele milieueffecten integraal scoort. 
Echter, het vooraf invullen van de indi-
cator is complex en tijdrovend. Ook 
achteraf trouwens, omdat je dan moet 
aantonen dat de beloofde gegevens 
kloppen. Blijkt dat na monitoring niet zo 
te zijn, dan volgt er een boete. Maar stel 
dat je een x aantal liter brandstof hebt 
berekend bij windkracht drie en dat je 
het werk uitvoert met windkracht vijf. 
Dan verbruik je flink wat meer brand-
stof.” Paans wil er mee aangeven dat het 
op deze wijze beoordelen van duurzaam-
heid in projecten zowel voor- als nadelen 
kent en er een verfijning nodig is op basis 
van praktijkervaring. “Ook binnen de 
Kerngroep Markt van de Vereniging van 
Waterbouwers worden deze ontwikke-
lingen nauwgezet gevolgd.”

Green Award
Inmiddels heeft de Werkendam, die 
trouwens ook een Gouden Green Award 
heeft ontvangen, al drie projecten op 

haar naam staan. Op wat gebruikelijke 
kinderziektes na, die er bij een nieuw 
schip altijd zijn, werkt de Werkendam 
naar ieders tevredenheid. “De mede-
werkers hebben allemaal een speciale 
bunkertraining gevolgd. De bemanning 
heeft geleerd hoe er met het schip 
en vooral de nieuwe brandstof moet 
worden omgegaan. Ook zien wij steeds 
meer bunkerlocaties ontstaan en werken 
de diverse overheidsinstanties mee in de 
benodigde vergunningsprocedure.” Het 
eerste project voor de Werkendam was 
in de Rotterdamse haven. Ondertussen 
zagen ook de havens van Amsterdam 
en IJmuiden de inzetmogelijkheden 
van de Werkendam. “Het havenbedrijf 
Rotterdam wil de transitie van stookolie 
naar LNG als brandstof voor de scheep-
vaart stimuleren. Dan gooi je met dit 
schip gelijk hoge ogen”, zegt Paans. “We 
hebben de Werkendam met een forse 
eigen investering en een deel Europese 
subsidie kunnen bouwen. Nu werken 
we hard om deze investering met mooie 
opdrachten terug te verdienen.”

Cor Paans 
Paans van Oord

Paans Van Oord 
enthousiast over eerste 
LNG kraanschip
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Volgens Ruth Huisman-de Graaf, directeur van De Klerk Werkendam 
bevinden we ons als het gaat om duurzaamheid nadrukkelijk in een 

transitiefase. “We zijn er in de sector allemaal mee bezig, maar tegelij-
kertijd weten we nog niet welke kant het precies op gaat.” Voor De Klerk 
betekent het bij elke investering de vraag stellen: ‘waar doen we op dit 
moment goed aan?’

Ze heeft de aandacht voor duurzaam-
heid in de afgelopen jaren flink op gang 
zien komen. Ook binnen de bedrijfsvoe-
ring van De Klerk staat het onderwerp 
centraal. “Als het gaat om het vervangen 
van materieel kijk je naar de duur-
zaamste oplossing.” Zo is bijvoorbeeld bij 
de vervanging van een scheepsmotor de 
Euro VI vrachtwagenmotor in een schip 
geplaatst. Deze motor heeft een lagere 
CO2- en NOx-uitstoot. “Verder zetten 
we natuurlijk ons materieel zo efficiënt 
mogelijk in om het brandstofverbruik zo 
laag mogelijk te houden en werken we 
met de CO2-prestatieladder.”

Afweging
Huisman benadrukt dat telkens de afwe-
ging moet worden gemaakt tussen wat 
er op duurzaamheidsvlak het beste maar 
tegelijkertijd ook het betaalbaarst is. “Het 
zijn hoge investeringen die voor de lange 
termijn worden genomen. Wordt het 
LNG, waterstof of gaan we uiteindelijk 
op de lange termijn toch naar elektrisch? 
De ontwikkelingen zijn op dat vlak ook 
nog volop bezig, waardoor er nu nog 
veel onduidelijkheid is.” Wat voor haar 
niet onduidelijk is, is het feit dat er een 

flinke opgave ligt. Zo zette zij eerder dit 
jaar namens De Klerk haar handtekening 
onder de Green Deal Duurzaam GWW 
2.0. Doel van deze Green Deal GWW is 
om duurzaamheid in de hele aanbe-
stedingsprocedure én het ontwikkelen 
van een duurzame aanpak te borgen. 
“Hiermee staat het thema op de agenda 
alleen blijkt het omzetten in actie in de 
praktijk vaak wat lastiger.”

Proeftuinen
Volgens haar is het ook noodzakelijk 
dat er proeftuinen worden ingericht. 
“Daarmee bedoel ik te zeggen”, verduide-
lijkt ze, “dat als de opdrachtgever in zijn 
uitvraag blijft vasthouden aan technieken 
die zich in het verleden bewezen hebben, 
er niet snel een andere aanpak komt. Als 
je innovatief wilt zijn, moet je durven, en 
dat geldt dus ook voor opdrachtgevers.
Meer aandacht voor duurzaamheid in 
projecten heeft volgens haar ook een 
weerslag op de medewerkers. “Het kan 
betekenen dat je in plaats van diehard 
techneuten ook meer mensen met 
andere capaciteiten en kennis binnen 
het bedrijf moet hebben. Je moet veel 
breder denken.”

Stikstof
Momenteel wordt de sector beheerst 
door de PFAS en stikstofproblematiek. 
“Ook dat geeft aan dat duurzaamheid 
en milieu steeds belangrijker worden.” 
Huisman is er overigens van overtuigd 
dat er uiteindelijk wel een oplossing voor 
de huidige situatie wordt gevonden. “De 
belangen zijn voor iedereen dusdanig 
groot dat Nederland echt niet op slot 
gaat.” Er verschijnt een glimlach op haar 

gezicht als ze vertelt over een oud artikel 
uit 1988 van de vereniging Kust & Oever-
werken (K&O) dat ze onlangs was tegen-
gekomen. “Dat verhaal ging over het 
belang van duurzaam transport en dat 
er meer geld voor infrastructuur moet 
worden uitgetrokken. Ik wil er maar mee 
zeggen: het is een cyclus. Dat stoelt mij 
ook in het vertrouwen dat het uiteindelijk 
goed komt.”

‘De beste keuze 
proberen te maken’

Ruth Huisman-de Graaf 
De Klerk

Door het materieel op een project zo efficiënt mogelijk in te zetten kan 
de CO2-uitstoot flink worden teruggedrongen. “Het betekent heel 

veel monitoren en slim met het materieel omgaan”, aldus Jauk Stroo. De 
senior projectmanager bij de Vries & van de Wiel is verantwoordelijk voor 
de uitvoering van het project Onderhoud bodems en vaarwegen van 
Rijkswaterstaat West-Nederland Zuid.

Hij spreidt een flinke kaart op tafel uit. 
Deze kaart geeft een overzicht van de 
rivieren, havens en sluizen waar de Vries 
& van de Wiel de bodem moet onder-
houden. “Het is een serieuze hoeveel-
heid”, zegt Stroo. Rivieren zoals de Oude 
– en Nieuwe Maas, Beneden - en Boven 
Merwede, de Dortsche Kil, de Nieuwe 
Merwede en het Hollandsch Diep maken 
onderdeel uit van het werkgebied. Sinds 
2016 houdt de Vries & van de Wiel alle 
vaarwegen op diepte. Dat betekent in de 
praktijk dat de rivieren met zeegaande 
schepen elke maand en de andere 
rivieren iedere drie maanden worden 
gecontroleerd. Is er te veel aanzanding, 
waardoor de vaargeul ondiep dreigt te 
worden, dan moet er worden gebaggerd. 
“We hebben een prestatiecontract. Als 
er meer aanzanding is en er meer moet 
worden gebaggerd, dan staan wij daar-
voor aan de lat.”

CO2-prestatieladder
Belangrijk onderdeel van het contract, 
dat nog tot volgend jaar loopt, is de duur-
zaamheidsparagraaf. “Wij hebben inge-
schreven met de CO2-prestatieladder 

niveau 5. Dat betekent dat we een CO2- 
reductie op de uitvoering moeten halen”, 
legt hij uit. Om die doelstelling te halen 
heeft de Vies & van de Wiel het vooral 
gezocht in het optimaliseren van de inzet 
van het materieel. “Dus door delen die 
bij elkaar in de buurt liggen en moeten 
worden uitgebaggerd slim te combi-
neren, zodat we brandstof en daarmee 
CO2-uitstoot kunnen besparen.”

Om de staat van de bodems in het werk-
gebied te controleren vaart een Survey-
boot met meetapparatuur de rivieren 
en kanalen af die de bodemligging (lees 
waterdiepte) in kaart brengt. “We hebben 
die boot van trimvlakken voorzien waar-
door hij wel hard kan varen maar veel 
vlakker blijft liggen. Ook dat bespaart 
brandstof.” De hoeveelheid data die de 
boot ophaalt wordt vervolgens verwerkt 
in een softwareprogramma, waardoor 
Stroo en zijn medewerkers voor een 
langere periode de aanzanding kunnen 
voorspellen. “Deze software is in aanleg 
door Deltares ontwikkeld, maar wij 
hebben het met onze data weer een 
stuk verder gebracht.” De gegevens die 

dit systeem vervolgens levert maken het 
mogelijk om het project zo optimaal en 
duurzaam mogelijk uit te voeren.

Groene initiatieven
Volgens Stroo past deze aanpak ook 
in de duurzaamheidsvisie van het 
moederbedrijf, de DEME Group. “We zijn 
met elkaar heel breed met het thema 

bezig. Zo sponsort het concern groene 
initiatieven binnen een project. Wij 
hebben een voorziening voor dit project 
bedacht om zwerfvuil in het water op te 
vangen en weg te halen. Samen met de 
opdrachtgever zijn we dit aan het ontwik-
kelen, hoe mooi is dat?”

‘Efficiënte inzet materieel 
leidt tot CO2-reductie’

Jauk Stroo 
de Vries & van de Wiel
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Een passie voor water heeft Jordy Kames altijd al gehad. In zijn jonge 
jaren mocht hij graag langs de polders varen en later kitesurfen langs 

de kust. “Die woestenij trok me wel. Ik raakte gefascineerd door de op-
bouw en samenstelling van het landschap. Vandaar dat ik civiele tech-
niek ben gaan studeren.” In 2012 won hij de Waterbouwprijs voor zijn 
afstudeeropdracht over de invloed van veen op waterkeringen. In zijn 
afstudeeropdracht bracht hij in kaart hoe verschillende soorten veen on-
der een waterkering impact hebben op de stabiliteit en sterkte van die 
waterkering. Een vraagstuk dat rond 2012 volop in de actualiteit stond.

“Ik heb nooit proactief naar werk hoeven 
zoeken” geeft Kames eerlijk toe. “Na mijn 
afstuderen kreeg ik een baan aange-
boden bij het Hoogheemraadschap 
Hollands Noorderkwartier. Daar kreeg ik 
ruimte om mijzelf te ontwikkelen en door 
te groeien. Ik stapte op een langzaam 
rijdende trein die steeds sneller ging. 
Zo kwam ik op bijzondere locaties. Van 
secundaire tot primaire waterkeringen, 
van Texel tot het Markermeer. Stuk voor 
stuk pareltjes op ons vakgebied, waar ik 
veel van heb geleerd.”

Ondanks het uitdagende werk ontstond 
het idee om voor zichzelf te beginnen. 

“In mijn directe omgeving sprak ik regel-
matig met verschillende ondernemers. 
Zelfstandig ondernemerschap geeft 
me de vrijheid om zelf mijn werkzaam-
heden in te richten. Het uitwerken van 
complexe geotechnische vraagstukken 
op gebied van waterveiligheid geeft 
energie. Daarom ben ik vorig jaar met 
Kames Geotechniek begonnen.”

Als zelfstandig ondernemer is Kames 
onder andere werkzaam voor Water-
schap Rivierenland en werkt hij ook voor 
andere opdrachtgevers, zoals aanne-
mers. “De arbeidsmarkt in onze sector 
is momenteel gunstig. In 2050 moeten 

alle waterkeringen aan de watervei-
ligheidseisen voldoen. Er ligt dus een 
behoorlijke opgave.” Toch zijn er relatief 
weinig mensen die afstuderen in de 
richting civiele techniek. “Dijkdoorbraken 
komen gelukkig nauwelijks voor. Dit 
zorgt mogelijk voor beperkte naamsbe-
kendheid voor het specifieke vakgebied.”

Voor Kames blijft het een prachtig vakge-
bied waar hij elke dag met veel plezier en 
passie in werkt. “Het is een oer-Hollands 
vak. Nederland bestaat voor een groot 
deel dankzij de waterbouw. Hoe leuk is 
het als je bij kunt dragen aan een veilige 
en leefbare woonomgeving in het land 
waar je van houdt.”

‘Nederland 
land van 
waterbouw’

“Het is eigenlijk heel simpel”, zegt Marlieke Ketelaars, manager van 
de Van Oord Academy, “een beleidsvisie die door de directie wordt 

uitgestippeld kan alleen worden uitgevoerd door medewerkers met de 
juiste vaardigheden”. De opleidingen van de Van Oord Academy sluiten 
volgens haar dan ook naadloos aan op de lange termijnplannen van de 
maritieme ondernemer.

Alweer tien jaar worden de trainingen 
voor medewerkers gebundeld vanuit 
de Van Oord Academy. Behalve dat de 

Academy gebruik maakt van de eigen 
interne expert trainers, zoals bij het 
simulatoren trainingscentrum, kopen 

Ketelaars en haar collega’s jaarlijks vele 
tientallen cursussen, trainingen en work-
shops in. “Behalve het groeiende aanbod 
van wettelijk verplichte trainingen en 
cursussen hebben we een groot scala 
aan opleidingen en leiderschapstrai-
ningen in het aanbod zitten.” Medewer-
kers van Van Oord hebben via het zoge-
noemde Learning Management Systeem 
toegang tot de digitale catalogus. Via 
dit systeem kunnen zij zich voor een 
training of opleiding aanmelden en, als 
de aanvraag is goedgekeurd, zelf een 
plek ‘in de klas’ regelen. “Dat gaat heel 
soepel”, zegt Ketelaars. Soms komt het 
voor dat een medewerker een cursus 
wil volgen die niet in het aanbod zit en 
dan koopt zij alsnog de training in. “Mits 
daar natuurlijk door de leidinggevende 
toestemming voor is gegeven.”

Veranderende vraag
Met het ruime aanbod van trainingen en 
opleidingen houdt de Van Oord Academy 
niet alleen de kennis van de medewer-
kers op peil, maar speelt daarmee ook in 
op de veranderende vraag in de markt. 
Ketelaars geeft als voorbeeld de steeds 
complexere projecten. “Dat zorgt er voor 
dat van de huidige projectmanagers 
andere competenties worden gevraagd 
dan pakweg tien jaar geleden. En dat 
heeft gevolgen voor hun rol binnen een 
project.  Wat betekenen die verande-
ringen voor hun werk?” Deze vraag leidde 
uiteindelijk tot een heel nieuw studiepro-

gramma voor projectmanagers. “Het 
effect daarvan is dat de projectmanagers 
nu andere gesprekken voeren en op een 
andere manier hun teams aansturen.”

De aanpak heeft ook geleid tot een nieuw 
netwerk onder de projectmanagers. “Als 
ze, waar ook ter wereld, aan het werk zijn 
en ze zitten ergens mee, dan bellen of 
appen ze een collega.” Twee keer per jaar 
keren de projectmanagers vanuit alle 
windstreken terug naar het hoofdkwar-
tier in Rotterdam. “Er is echt een interne 
community ontstaan.”

Wettelijk verplicht
Als Ketelaars naar het aanbod vanuit 
de Academy kijkt, dan ziet zij een forse 
toename in het aantal trainingen die 
wettelijk verplicht zijn. “Vooral bij de 
aanleg van windmolenparken bijvoor-
beeld moeten er door de medewerkers 
flink wat veiligheidstrainingen worden 
gevolgd. Dat geeft de nodige extra werk-
druk omdat iemand die een training volgt 
niet inzetbaar is op een project of schip. 
Dus daar moeten we goed op sturen. 
Tegelijkertijd zien we ook nieuwe ontwik-
kelingen zoals de oprukkende digitalise-
ring die uiteindelijk ook weer z’n effect op 
het werk van onze mensen heeft. Nee, 
niemand is hier ooit uitgeleerd.”

‘Scholing maakt 
beleidsdoelen haalbaar’

Marlieke Ketelaars 
Van Oord Academy

Jordy Kames 
Eigenaar Kames Geotechniek 
Winnaar Waterbouwprijs 2012
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Als geboren Sliedrechtenaar, baggerdorp bij uitstek, kwam Niels de 
Vos al op jonge leeftijd in aanraking met de civiele techniek. Hij nam 

een bijbaantje op een scheepstimmerwerf en werkte aan grote schepen 
die daar lagen. “Ik werkte op de grens tussen land en water.” Toch koos 
hij niet voor de scheepsbouw maar voor de richting civiele techniek aan 
de hogeschool in Rotterdam. In 2018 won hij de Waterbouwprijs met zijn 
scriptie over ‘Subsea chain cutting trenching’, waarbij Niels onderzoek 
deed naar het optimaliseren van de combinatie van snijden en trans-
porteren van grond tijdens het ontgraven van sleuven voor kabels door 
 tracked ROV’s op de bodem van de zee.

Het boeiendste van civiele techniek vindt 
Niels de bagger- en offshore-sector. “De 
uitdaging zit hem vooral in de dynamiek 
en onvoorspelbaarheid. Zowel op tech-
nisch vlak waarbij je te maken hebt met 
omstandigheden op zee, of verschillende 
grondsoorten waar je mee werkt.” Aan 
de andere kant vormen ook de veran-
deringen binnen de sector een uitdaging 
op zich. “De energietransitie waar we nu 
voor staan en de offshore wind sector 
die nu erg in trek is. De innovaties die 
daarmee gepaard gaan, interesseren mij 
heel erg.”

Vooraf stond eigenlijk al vast dat Niels 
zijn master bij de TU Delft wilde halen. 
Na het winnen van de Waterbouwprijs 
besefte hij dat een combinatie tussen 
techniek en een managementopleiding 
ook mogelijk was. “Ik zit nu in het laatste 
jaar van de opleiding Management of 
Technology, gericht op het analyseren 
van het ontstaan van innovaties. Zo ben 
ik vanuit de techniek naar het bredere 
plaatje gaan kijken. Nieuwe techno-
logie en nieuwe innovaties die ontstaan 
vanuit onderzoek. Juist dat deel van 
mijn werk bij IHC IQIP hier in Sliedrecht 

vind ik momenteel erg boeiend. Hoe dat 
aansluit op veranderingen in de sector, 
zoals digitalisering en geluidsreduce-
rende maatregelen.”

Werkgelegenheid lijkt er volgens Niels 
voldoende te zijn. “Je zag op de Water-

bouwdag dat er veel interesse is vanuit 
studenten voor de richting civiele tech-
niek. Voor wie wil, zijn er uitdagingen 
en mogelijkheden genoeg. De Vereni-
ging van Waterbouwers biedt met de 
Waterbouwprijs een mooi podium om je 
carrière te beginnen.”

In de waterbouwsector zijn veel mannen actief. Toch kiezen ook steeds 
meer vrouwen na hun studie civiele techniek voor de waterbouw. Voor 

Sarah Sangster, winnaar van de Waterbouwprijs 2015, is de branche erg 
veelzijdig en uitdagend. Een sector waarin je ook als vrouw alle kanten 
op kunt. “Met een achtergrond in de waterbouw kun je echt iets toevoe-
gen aan de wereld.”

Op dit moment werkt Sarah aan een 
project in Canada. Het is niet voor het 
eerst dat deze getalenteerde project-
engineer bij Boskalis in het buitenland 
zit. “De waterbouw is op dit moment 
maatschappelijk erg relevant. Niet alleen 
in ons eigen land, maar ook mondiaal. 
Met een stijgende zeewaterspiegel is ons 
werk niet alleen nu van groot belang, 
maar ook in de toekomst. Ik ben trots dat 
ik daar een stukje aan bij mag dragen.” 
Zo werkte Sarah inmiddels aan verschil-
lende (haven)projecten in onder andere 
Mexico, Zuid-Korea en het Midden-
Oosten.

Met haar afstudeerscriptie deed Sarah 
onderzoek naar de natuurlijke functie 
van een havengebied in combinatie met 
de functionele eisen. Daarbij maakte 
zij een combinatie tussen technische 
noodzaak, hergebruik van materialen 
en ecologische doelstellingen. “Ik heb 
bij mijn onderzoek veel stakeholders en 

verschillende specialisten van diverse 
disciplines betrokken. Bouwen met de 
natuur is in de praktijk goed mogelijk. 
Een ontwikkeling waar veel partijen voor 
open staan.”

Het winnen van de Waterbouwprijs 2015 
leidde niet direct tot een verandering van 
werkgever. “Ik volgde mijn traineeship 
bij Boskalis. Daar heb ik in anderhalf jaar 
afwisselend op kantoor en op projecten 
gezeten. Daarna ben ik in vaste dienst 
gekomen. Boskalis is een breed bedrijf 
met veel verschillende divisies. Zowel 
specialistisch als generalistisch. Als je zelf 
aangeeft welke kant je op wilt, dan krijg je 
bij Boskalis alle ruimte om je in die rich-
ting te ontwikkelen.” Zo’n nieuwe stap is 
niet ver weg. “Op dit moment werk ik voor 
het ingenieursbureau van Boskalis”, legt 
Sarah uit. “Maar binnenkort start ik in een 
commerciële functie bij ons bedrijf. Een 
nieuwe uitdaging waar ik met veel plezier 
naar uitkijk.”

‘Scholing maakt 
beleidsdoelen haalbaar’

‘Op de grens 
tussen land 
en water’

Winnaars van de 
Waterbouwprijs

De Waterbouwprijs winnen en dan? Wat gebeurt er met 
de winnaar? Is zijn of haar kostje gekocht? Met welke 

verwachtingen keken ze toen naar de sector en is dat beeld 
in de jaren die daarop volgden gekanteld? ‘De Waterbou-
wer’ zocht drie voormalige Waterbouwprijswinnaars op.

‘Je kunt iets toevoegen 
aan deze wereld’

Niels de Vos 
Student TU Delft  

Winnaar Waterbouwprijs 2018

Sarah Sangster 
 Project Engineer Boskalis 

Winnaar Waterbouwprijs 2015
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Warmterecords die sneuvelen, natte periodes die langer worden en 
een alles en iedereen verlammende stikstofcrisis. Het is volgens 

Andy van den Dobbelsteen, hoogleraar Climate Design & Sustainabi-
lity aan de TU Delft, een understatement om te zeggen dat er helemaal 
niets aan de hand is. “Niets doen gaat ons niet helpen. We zullen ons 
echt moeten aanpassen aan de veranderingen die gaande zijn.”

Het gesprek met Van den Dobbelsteen 
heeft plaats na zijn optreden op de 
Waterbouwdag. In de grote zaal van het 
Beatrixtheater heeft hij de aanwezigen 
meegenomen in de ontwikkelingen 
die hij ziet. Kern van zijn boodschap is 
dat de huidige klimaatdiscussie veel te 
negatief wordt opgepakt, terwijl er juist 
veel meer focus op de voordelen moet 
komen te liggen. “Dat meen ik ook echt”, 
zegt hij terwijl hij een slok van zijn koffie 
neemt. “Omdat er veel nadruk op nega-
tieve aspecten ligt, dreigt de discussie te 
polariseren. Beide groepen graven zich 
in de loopgraven in en bevuren elkaar 
met vaak niet eens wetenschappelijke 
rapporten.”

Toptemperaturen
Het zal inmiddels duidelijk zijn dat Van 
den Dobbelsteen in het kamp zit waarin 
men zegt dat er, als we het hebben over 
het klimaat, duidelijk sprake is van een 
opwaartse trend. “Vorig jaar hebben we 
maanden van toptemperaturen gehad. 
Dit jaar is het warmterecord met maar 
liefst twee graden gebroken. Het record 
heeft sinds de Tweede Wereldoorlog 
standgehouden. Dat dit nu is gebeurd, 
is écht bijzonder. Het is alsof je de 
100 meter van 9,6 naar 8 seconden 
hebt teruggebracht. De kans op dit 
soort dingen wordt ieder jaar groter.” 
Als hoogleraar gaat hij liever af op de 
temperatuur van de oceanen. “De daarin 
geabsorbeerde energie en temperatuur 
zegt veel meer over de klimaatverande-
ring. Simpelweg omdat de oceanen veel 
trager opwarmen en ook veel trager 

weer afkoelen. Cijfers laten zien dat de 
temperatuur van het water stijgt. Dat 
kunnen we niet wegpoetsen. Natuurlijk 
roepen critici uit het andere kamp direct 
dat klimaatverandering van alle tijden is. 
Dat klopt. Ik heb zojuist ook een staatje 
laten zien dat er cycli zijn van ijstijden en 
warmere tijden. Echter, als we die cycli 
zouden volgen, dan hadden we nu juist in 
een koelere periode moeten zitten. Maar 
sinds de industriële revolutie schieten we 
qua temperatuur omhoog.”

Gevaarlijk dingetje
Een opmars die in zijn visie ook niet meer 
zo een, twee, drie te stuiten is. “Persoon-
lijk denk ik dat als we nu ingrijpen, we het 
wellicht binnen de twee graden kunnen 
houden. Anderhalve graad is denk al 
niet meer haalbaar; daar gaan we boven 
komen. Maar als we boven de twee 
graden opwarming uitkomen, weten 
ecologen niet meer zo goed welke kant 
het op kan gaan. Dat is dus naar mijn 
gevoel wel een gevaarlijk dingetje.”

Scenario’s
Er zijn dan in zijn ogen een paar scena-
rio’s mogelijk. In elk geval staat vast dat 
de waterbouwsector aan de bak kan. “Zo 
zou het weleens nodig kunnen zijn dat 
we in 2300 een nieuwe kustlijn organi-
seren, waarbij andere steden aan zee 
komen te liggen. We zullen ons in elk 
geval tegen het stijgende water moeten 
beschermen. Maar we moeten vooral 
anders met het water en bijvoorbeeld 
ook regenwater omgaan. Bij nieuwbouw 
denk ik aan het afvangen, opslaan en 

gebruiken van hemelwater. Überhaupt 
moet er in nieuwbouwplannen veel 
meer klimaatadaptatie zijn. Zeker als 
we op de diepste punten van ons land 
blijven bouwen.” Van den Dobbelsteen 
doelt daarmee onder andere op de 
ontwikkeling van een nieuwe woonwijk 
in de Zuidplaspolder bij Waddinxveen. 
“Zeven meter onder zeeniveau. Tegelij-
kertijd moet je daar natuurlijk wel veilig 
kunnen wonen. Overigens kwamen de 
baggeraars met het goedkoopste plan. 
Zij wilden de hele polder volgooien met 
zand. In totaal zou er drie meter grond 
worden gestort en bleef er uiteindelijk 
1,3 meter over, wat voldoende veilig is 
om op te bouwen en te wonen. Maar 
wij hebben als TU andere woningtypes 
voorgesteld zoals terpen, micropolders, 
paalwoningen en drijvende woningen.”

Drievoudige toename
Maar het begint bij bewustwording. “Je 

bewust zijn dat er iets aan het veran-
deren is en dat we ons echt moeten gaan 
aanpassen.” Bij dat aanpassen speelt 
in zijn ogen ook de waterbouwsector 
een rol. “We hebben zoals gezegd met 
de zeespiegelstijging, meer neerslag 
en meer smeltwater uit de bergen nu 
eenmaal te maken met een drievoudige 
toename van water.

De sector bij uitstek die daar iets mee 
moet, is de waterbouwsector.” Of de 
waterbouwsector zich bewust is van de 
verandering die zich aan het voltrekken 
is, kan hij geen antwoord geven. “Daar 
sta ik te ver van af. Wat ik wel zie is dat 
de sector innovatief genoeg is om met 
klimaatvraagstukken aan de gang te 
gaan. En dan is het goede voorbeelden 
realiseren die navolging kunnen krijgen. 
De zandmotor voor de kust bij Kijkduin 
is daar natuurlijk een treffend voorbeeld 
van.”

Als Alfons Vuist, hoofduitvoerder bij Martens en Van Oord met grote 
hopen zand of grond kan werken, is hij helemaal in zijn element. Dis-

ciplines combineren en efficiënte, innovatieve oplossingen realiseren 
staat hoog in het vaandel bij Martens en Van Oord. Hier krijgt Alfons Vuist 
als jonge waterbouwer dan ook alle ruimte om te doen waar hij goed in 
is. “Ik vind grondwerk gewoon mooi.”

Alfons kwam via stage en vakantiewerk 
terecht bij Martens en Van Oord. Na 
zijn studie Land en Watermanagement, 
afstudeerrichting Projectplanning en 
Realisatie kwam hij in vaste dienst. Op 

dit moment werkt Alfons aan het project 
Deichsanierung Xanten-Kleve bij Kleve 
in Duitsland. Een project dat onlangs 
bezocht is door het Platform Jonge Water-
bouwers. “Grond verzetten en iets maken 

Alfons Vuist 
 Martens en Van Oord

Andy van den Dobbelsteen 
 Hoogleraar Climate Design 

& Sustainability

Jonge 
Waterbouwers

De waterbouw is een boeiend en uitdagend vakgebied 
dat onlosmakelijk verbonden is met de geschiedenis 

van ons land. Vandaar dat steeds meer jonge studenten die 
afstuderen in de richting civiele techniek voor deze sector 
kiezen. En niet voor niets. De sector biedt volop kansen en 
carrièremogelijkheden. In gesprek met drie Jonge Water-
bouwers over hun passie voor het vak.

‘Ik vind grondwerk 
gewoon mooi’

‘We moeten ons 
echt aanpassen’
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Toen Ezra Groen (29) drie jaar geleden solliciteerde bij Beens Dred-
ging B.V. bestond zijn baan eigenlijk nog niet. Na zijn studie werk-

tuigbouwkunde en Master Offshore & Dredging Engineering aan de TU 
in Delft kwam hij enigszins bij toeval in aanraking met Ewald Scholten, 
directeur bij Beens Dredging B.V. “Als je werk zoekt, moet je me maar 
bellen.” Een paar maanden later besloot Ezra contact op te nemen met 
Ewald. “Een vacature was er niet, maar we hebben besloten om samen 
het avontuur aan te gaan.”

Ambitieus als Ezra Groen was, wilde 
hij zich niet alleen bezighouden met 
productiewerk maar ook met de techni-
sche ontwikkelingen binnen het mate-
rieel. Daar was bij Beens alle ruimte voor. 
“Baggeren is op zich niet zo ingewikkeld. 
Maar juist de invulling van het proces en 
kijken waar je een paar procent effici-
enter kunt werken, spreken mij erg aan.” 

De Beens Groep bestaat dit jaar 60 jaar. 
Beens Dredging is inmiddels vijf jaar 
actief. “Ik ben nu drie jaar in dienst. In 
die tijd hebben we een enorme groei 
doorgemaakt. Met een relatief jong team 
hebben we de baggertak van ons bedrijf 
vanaf de basis op weten te bouwen.” Eén 
van de eerste dingen die Groen deed, 
was het ombouwen van een onderlosser 
tot hopper. “Door mijn technische kennis 
in te brengen heb ik het hele traject 

begeleid. Het geheel bestaat nu uit een 
zuiginstallatie met een losse duwboot 
erachter. Zo ben je effectiever, zeker als 
er ook een ploeg op de duwboot wordt 
gezet. Bij slecht weer kan de hopper 
aan de kant worden gelegd en de boot 
ploegen. Deze zomer hebben we de 
duwboot vervangen en deze tot ploeg-
boot omgebouwd.” Innovatie en duur-
zaamheid gaan bij Beens hand in hand. 
“Op de nieuwe boot hebben we een 
nabehandelingssysteem op de voort-
stuwing geïnstalleerd die de uitstoot van 
stikstofoxiden enorm reduceert. Toen ik 
hier binnenkwam, was het allemaal nog 
maar een idee. Nu drie jaar later hebben 
we het al in de praktijk gerealiseerd.”

Zijn deelname bij het Platform Jonge 
Waterbouwers is voor Groen van groot 
belang. “Het is goed om kennis te delen 

en met elkaar te netwerken. Stel, je zit 
eens met een probleem. Dan is het 
goed om mensen in de branche te 
kennen. Daarnaast kun je kijken of je 

elkaar als bedrijf kunt ondersteunen bij 
opdrachten. De contacten zijn erg waar-
devol.”

‘We hebben besloten om samen 
het avontuur aan te gaan’

Eigenlijk heeft Binne van der Wal, 25 jaar, junior projectmanager bij 
 Royal Smals, altijd affiniteit met wiskunde, natuur- en scheikunde ge-

had. Waar veel anderen met die vaardigheden kiezen voor de bouwsec-
tor, koos Binne bewust voor de richting civiele techniek in de waterbouw. 
“Die sector is vaak een ondergeschoven kindje. Een imago dat best mag 
worden opgepoetst. Juist de ruimte waar je mee werkt in combinatie 
met het technisch aspect van de waterbouw spreekt mij enorm aan.”

Bij Royal Smals krijgt Van der Wal alle 
ruimte om zichzelf te ontwikkelen. “Veel 
studenten willen graag de combinatie 
maken tussen buiten en binnen. Niet 
alleen de hele dag achter een computer 
zitten, maar af en toe ook je handen 
vuil maken op locatie. Dat laatste kun 
je natuurlijk bij uitstek in de bagger-
sector doen. Bij Royal Smals heb ik veel 
verantwoordelijkheid en bevoegdheden. 
Het werk is uitdagend en afwisselend. 
Je moet zelfstandig kunnen werken en 
beslissingen kunnen nemen.” Directeur 
Dredging René van der Zweep schuift 
kort aan: “Je gaat altijd naar het werk toe. 
Waar het gebeurt, moet je zijn. Zo kom je 
overal in binnen- en buitenland.”

Duurzaamheid staat hoog op de agenda 
bij ‘Koninklijke Smals’. Met een vloot van 
zo’n 18 baggervaartuigen waaronder 
de ‘IJsselmeer’, de toekomstige grootste 
elektrische zandzuiger van Nederland, 
heeft Smals behoorlijk wat materieel. 
“Die zijn we stuk voor stuk aan het 
verduurzamen. Momenteel hebben we 
een hybride zandzuiger, zijn vier van 
onze winzuigers al elektrisch en zijn we 
een vijfde aan het bouwen.” De klei-

nere diesel aangedreven cutterzuigers 
in Nederland krijgen B50-diesel, ook 
wel blauwe diesel genoemd. Daarmee 
is er zo’n 50 procent minder CO2-uit-
stoot dan bij normale diesel. Ook in het 
werk staat duurzaamheid voorop. “Bij 
een project in een Engelse rivierarm 
in een natuurgebied hebben we oude 
kleiputten uit de vorige eeuw voorzien 
van slib dat afkomstig was uit een nabij 
gelegen jachthaven. Dat kan met onze 
demontabele cutterzuiger, voorzien 
van biologisch afbreekbare hydraulie-
kolie. Zo hebben de havenrecreanten 
geen last van transportbewegingen of 
geluidsoverlast en blijft het natuurgebied 
vrij van spoorvorming. Zo maken we de 
menselijke sporen in een natuurgebied 
onzichtbaar.”

Het Platform Jonge Waterbouwers is 
voor Binne van der Wal erg waardevol. “Ik 
probeer zoveel mogelijk bijeenkomsten 
te bezoeken. Zo kun je kennis uitwisselen 
en van elkaar leren. Bijvoorbeeld hoe een 
ander omgaat met problemen als PAS en 
PFAS. Dat reflecteer je vervolgens naar je 
eigen werkzaamheden. Ook locatiebe-
zoeken zijn erg interessant. Zo zie je waar 
anderen in de branche mee bezig zijn en 
hoe zij bepaalde zaken aanvliegen. Dat is 
elke keer erg leerzaam.”

Ezra Groen 
Beens Dredging B.V.

‘De sector is vaak een 
ondergeschoven kindje’

Binne van der Wal 
 Royal Smals

van klei vind ik mooi om te doen. Ik heb 
ook een tijd baggerwerk gedaan, maar dit 
is leuker.” Het gaat Alfons Vuist met name 
om het proces. “Van maand-, naar week- 
en dagplanning gaan en die planning dan 
vervolgens uitvoeren. Dat spreekt mij 
enorm aan. De weg er naartoe is voor 
mij interessanter en uitdagender dan het 
eindresultaat.”

Werken voor een Duitse opdrachtgever 

gaat anders dan in Nederland. Zo wordt 
een dijk bijvoorbeeld normaal gesproken 
niet opgehoogd, maar volledig nieuw 
opgebouwd. “Hoe je een dijk opbouwt 
staat precies beschreven in normen-
boeken. Daar wordt nauwelijks van 
afgeweken, zodat alle Duitse dijken 
volgens eenzelfde principeprofiel worden 
gebouwd. Dat gedicteerde opdrachtge-
verschap kan ook verlammend werken. 
In Nederland spelen efficiëntie en duur-

zaamheid een rol en werken we over 
het algemeen sneller.” Het schakelen 
tussen de verschillende opdrachtgevers 
is iets wat Alfons gemakkelijk afgaat. “Bij 
Martens en Van Oord wordt altijd ingezet 
op wat je kan. Het is een veelzijdig bedrijf 
met veel verschillende disciplines. Ook in 
de omgeving waar ik woon. Ik heb geen 
enkele behoefte om ergens anders te 
gaan werken.”

Toen Alfons werd gevraagd voor het 
Platform Jonge Waterbouwers hoefde hij 
daar niet lang over na te denken. “Het is 
goed om elkaar te kennen en kennis uit 
te wisselen. Door ervaringen met elkaar 
te delen leer je elke keer weer bij.” Hij 
vond het dan ook erg leuk om zijn collega 
waterbouwers rond te leiden over zijn 
huidige project bij Kleve. “Het geeft 
energie om aan collega’s uit te sector te 
mogen laten zien waar je mee bezig bent.”
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‘Duurzaam opdracht-
geverschap wordt de norm 
bij de waterschappen’
De weg die door de waterschappen is ingeslagen, is klimaatneutraal en 
circulair. De partijen die voor de waterschappen werken moeten zich hier 
volgens Wies Vonck, secretaris-directeur waterschap Scheldestromen, en 
Caroline van der Kleij, afdelingshoofd Weg- en Waterbouw bij waterschap 
Rivierenland, op voorbereiden. “Dat betekent dus vooral investeren in 
mensen en materiaal. Doen ze dat niet, dan wordt het straks lastig om in te 
spelen op vragen van waterschappen waarin duurzaamheid de norm is.”

Het onderwerp van het gesprek is duur-
zaam opdrachtgeverschap. Een thema 
waar beiden dagelijks mee bezig zijn. Zo 
heeft Caroline van der Kleij als lid van het 
platform WaterschapsWerken duurzaam 
opdrachtgeverschap in haar portefeuille 
en is Wies Vonck lid van de Stuurgroep 
Green Deal Duurzaam GWW 2.0. “Het 
grappige is”, vertelt Van der Kleij, “dat als 
je eenmaal met dit onderwerp bezig bent 
je steeds vaker afvraagt of je wel de juiste 
keuzes maakt. Ik ben nu met de auto 
van Tiel naar Middelburg gereden. Maar 
onderweg dacht ik ‘had ik niet beter met 
de trein kunnen gaan?’” Een herkenbaar 
beeld, vindt ook Vonck. “Omdat je er zelf 
mee bezig bent, zie je het ook overal om 
je heen. Men heeft het steeds vaker over 
het nuttig inzetten van afvalstromen, 
zonnepanelen en warmtepompen. Het 
wordt ook zo gewoon.”

Gewoner
Duurzaam opdrachtgeverschap wordt 
volgens beiden binnen de projecten 
van het waterschap dan ook steeds 
gewoner. De stippen aan de horizon zijn 
door de waterschappen gezet. Meerdere 
stippen, want er wordt bij duurzaamheid 
onderscheid gemaakt tussen energie- en 
klimaatneutraal en circulair. Vonck: “Bij 
Scheldestromen willen we in 2025 ener-
gieneutraal zijn. Met andere woorden, 
dat we net zoveel energie opwekken 
als dat we gebruiken. Andere water-
schappen richten zich daarmee op 2030. 
In 2030 willen we ook minder primaire 
grondstoffen gebruiken. Uiteindelijke 
streven we naar klimaatneutraliteit en 
100 procent circulariteit.” Het spreekt 

voor zich dat dat ook zijn weerslag 
krijgt in de projecten die door de water-
schappen in de markt worden gezet. Van 
der Kleij: “Daarbij is de Aanpak van Duur-
zaam GWW leidend.”

Meetinstrument
In de Green Deal Duurzaam GWW 2.0 
zijn opdrachtgevers en opdrachtnemers 
met elkaar bezig om duurzaamheid in 
de projecten echt te laten landen. Vonck 
zit namens de waterschappen in de 
stuurgroep van deze Green Deal. “We 
zien ons niet als stuurgroep maar als 
een beweging die een transitie op gang 
wil brengen.” Een concrete afspraak die 
in deze ‘beweging’ is gemaakt, is om 
in alle projecten van initiatief tot sloop 
volledige duurzaamheid integraal mee 
te nemen en daar de vier instrumenten 
van de Aanpak Duurzaam GWW voor bij 
te gebruiken. De waterschappen gaan 
vooral met DuboCalc aan de slag als 
meetinstrument om duurzaamheid in 
projecten te kunnen beoordelen. Van 
der Kleij: “Het is nog zeker geen gemeen-
goed en we zijn ook met elkaar bezig om 
het instrument DuboCalc op maat te 
maken. Dat doen we bijvoorbeeld met 
materialen die waterschappen specifiek 
gebruiken en door onze medewer-
kers op te leiden het instrument toe te 
passen. Dat pakken we gezamenlijk op. 
Zo krijgen en houden we het kennisni-
veau bij alle waterschappen op hetzelfde 
peil.”

Pilot
Vonck: “Wij hebben een pilot gedaan 
met DuboCalc maar zijn uiteindelijk 

in de aanbesteding teruggevallen op 
alleen de CO2-prestatieladder. DuboCalc 
is breder en daarmee complexer. Wij 
hadden hier laatst een bijeenkomst met 
onder andere programmamanagers en 
adviseurs duurzaamheid om te kijken 
hoe we duurzaamheid nu echt in die 
contracten kunnen krijgen. De intentie 
is er en de opdracht is er ook. Maar hoe 
dan? Natuurlijk kunnen we morgen al 
uitvragen, maar hoe gaan wij vervolgens 
wat daar op tafel ligt beoordelen?” Hij wil 
ermee zeggen dat er ook bij de water-
schappen tussen droom en daad nog 
wel een wereld zit. Volgens het tweetal 
is het van belang om het systeem tot in 
de finesses in de vingers te krijgen. Maar 
daar is ook een opdrachtnemer bij nodig. 
En daar zit, aldus Van der Kleij en Vonck, 
toch wel enige zorg. “Vooropgesteld, bij 
de grotere aannemers zie je dat ze rela-
tief makkelijk mensen vrij kunnen maken 
die zich vervolgens laten scholen. Water-
schappen hebben echter over het alge-
meen minder met die grote bedrijven te 
maken.”

Afwachtende houding
Vonck ziet bij kleinere bedrijven een 
afwachtende houding om zich op de 
nieuwe vraag voor te bereiden. “Toen 
ik nog bij Rijkswaterstaat werkte en we 
tegen marktpartijen zeiden: ‘laat maar 
zien wat jullie kunnen’, kregen we vaak 
het antwoord: ‘vraag ons maar wat je 
wilt hebben’. Dat zie ik bij het MKB met 
duurzaamheid ook weer gebeuren. Wij 
hebben ideeën en vragen bedrijven 
daarover mee te denken en zij vragen 
om concrete opdrachten. Natuurlijk 
begrijp ik best dat we vooral aan kleine 
bedrijven, waarvan de eigenaar overdag 
meewerkt en in de avonduren nog zijn 
offerte moet maken, veel vragen.” In 
zijn ogen is het inherent aan de transitie 
waarin iedereen zit. “Wij spelen daarin 

als opdrachtgever een belangrijke rol 
door perspectief te bieden. Wij geven nu 
aan dat duurzaamheid tóch de richting is 
en het criterium wordt. Dan is het zo dat 
bedrijven, hoe klein of groot ze ook zijn, 
daarop kunnen rekenen.”

Oefenstof
Caroline van der Kleij voegt eraan toe dat 
het bedrijf als opdrachtnemer ook een 
verantwoordelijkheid heeft. “Als markt-
partijen gaan wachten op onze vraag, zijn 
ze per definitie te laat om zich daar goed 
op voor te bereiden.” Dat voorbereiden 
ligt in haar visie vooral op het vlak van 
gezamenlijke kennisontwikkeling. Vonck 
knikt: “Wij hebben voor onze medewer-
kers een cursus over CO2-prestatieladder 
op touw gezet en daar zijn ook markt-
partijen voor uitgenodigd. Als we elkaar 
gaan beoordelen is het immers handig 
dat we dezelfde oefenstof hebben. Daar 
is op zich door marktpartijen goed op 
gereageerd. Maar tegelijkertijd zie je ook 
dat het voor de kleinere bedrijven lastig 
is om hier nu tijd voor vrij te maken. 
Begrijpelijk maar wel zorgelijk.”

Dilemma
Deze zorgen zijn ook in de Stuurgroep 
van de Green Deal Duurzaam GWW 
geuit. “Ook het dilemma van de tegen-
stelling ‘geef mij opdracht’ of ‘laat zien 
wat je kunt’, is daar op tafel gelegd. Het 
enige dat we kunnen doen, is met elkaar 
concrete stappen zetten en in gesprek 
blijven of we op de goede weg zitten.” 
Van der Kleij knikt: “Het is in deze tran-
sitie van belang om samen op te trekken 
en te zorgen dat we dezelfde taal gaan 
spreken. Zo kunnen we duurzaamheids-
kansen gaan verzilveren.” Vonck: “Inder-
daad, mijn boodschap is vooral: mis deze 
boot niet. Wij gaan hier echt de komende 
jaren mee door.”

Alfons Vuist 
 Hoofduitvoerder bij Martens 

en Van Oord

Wies Vonck (l) en 
 Caroline van der Kleij

8 DE WATERBOUWER - Hét blad voor de waterbouwers van Nederland


