
Geen vechtcontracten 
meer 
Samenwerkingsverband DOEN zoekt 
naar de ultieme samenwerking: “Het 
kan echt anders in de sector.”
>  L e e s  v e r d e r  o p  p a g i n a  4

Op bezoek bij  
Heuvelman Ibis 
Nieuw managementteam tilt met ambi-
tieuze plannen het Groningse bedrijf 
naar nog hoger niveau.
>  L e e s  v e r d e r  o p  p a g i n a  6

“Woest jaar” voor eerste 
Nederlandse Watergezant 
Henk Ovink 
Ovink weet als geen ander dat wat hij 
doet enorm belangrijk is: “Als we niets 
doen is de komende vijftig jaar veertig 
procent van de wereldbevolking de klos 
door te veel of te weinig water.”
>  L e e s  v e r d e r  o p  p a g i n a  8

Zichtbaar zijn in Den Haag 
Politieke belangenbehartiging is prio-
riteit, zodat we kansen en pijnpunten 
op het spoor komen.
>  L e e s  v e r d e r  o p  p a g i n a  3

Hendrik Postma, en Edwin Lokkerbol

‘Vereniging is een volwaardige gesprekspartner’ 
Waterschappen, politiek en 
bestuur en duurzaamheid. 
Dit zijn voor voorzitter Hen-

drik Postma en directeur Edwin Lokker-
bol de belangrijkste items voor de ko-
mende periode. Daarnaast gaan zij 
door met het organiseren van inhoude-
lijke bijeenkomsten waar de leden echt 
iets mee hebben en is de vereniging  
voor de overheid en waterschappen 
een meer dan volwaardige gespreks-
partner. Beiden kijken vooruit en blik-
ken uiteraard terug op hun eerste vol-
ledige jaar. “Het was wel een jaar 
waarin veel dingen gebeurd zijn.”

“Druk, vol, maar wel ontzettend leuk.” 
Edwin Lokkerbol schudt de woorden 
over hoe hij op zijn eerste twaalf maan-
den terugkijkt er zonder enige aarze-
ling uit. Hij heeft het jaar vooral 
gebruikt om het waterbouwveld 
tot in alle uithoeken te leren 
kennen. “Ik ben bij heel veel 
lidbedrijven over de vloer 
geweest. En dat zijn hele 
plezierige kennismakingen 
geweest.” Hendrik Postma 
knikt. “Ik heb het genoegen 
gehad om een aantal keer 
samen met Edwin op werk-
bezoek te gaan. Behalve dat 
dit ontzettend leuk is, is het 
ook heel leerzaam. Het is heel 
mooi om bij een collega in het 
bedrijf te kijken. Je ziet ook de gewel-
dige diversiteit van onze leden.”

Betrokkenheid
Lokkerbol is vooral verrast door de be-
trokkenheid van leden bij de vereniging. 
“De bereidheid om aan de vereniging een 
bijdrage te leveren is groot. Bij veel an-
dere brancheverenigingen is die betrok-
kenheid wel een punt.” Het tweetal ziet 
dat bijvoorbeeld ook terug in de grote 
opkomst bij de regiobijeenkomsten.  
“Waar voorheen alleen bedrijven uit de 
regio zelf kwamen, zie je nu leden van 
overal vandaan. Dat moet ook, want het 
is een bijeenkomst in de regio die wel 
voor iedereen is. Er ontstaan goede ge-
sprekken over de inhoud.” “De bijeen-
komsten in het land”, benadrukt Lokker-
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bol, “hebben aansprekende onderwer-
pen. Onderwerpen die bijvoorbeeld te 
maken hebben met bedrijfsvoering en 
met de relatie met de klant. Het bijzon-
dere aan waterbouwers is natuurlijk dat 
zij wat de opdrachten betreft, voor bijna 
100 procent afhankelijk van de overheid 
zijn. Dus dat betekent dat we tijdens de 
bijeenkomsten ook de relatie met de 
overheid centraal stellen. Wat moet ik 
doen om voor de komende drie jaar mijn 
werk veilig te stellen? De focus bij de bij-
eenkomsten ligt op Rijkswaterstaat, wa-
terschappen en havenbedrijven. Wat gaat 
zich daar de komende drie jaar afspelen? 
En hoe kunnen onze leden daarop inspe-
len? En door de werkbezoeken die we 
blijven doen, weten we wat er onder de 
leden leeft.”

Marktvisie
Het afgelopen jaar heeft na-

tuurlijk ook in het teken ge-
staan van de totstandko-
ming van de Marktvisie van 
Rijkswaterstaat. In januari 
is deze visie tijdens een 
bijeenkomst op de Bouw-
campus officieel gepre-
senteerd. Lokkerbol: “We 
hebben een constructieve 

bijdrage kunnen leveren 
aan het ontstaan van deze 

Marktvisie. Twintig verschil-
lende lidbedrijven van ons zijn er 

mee bezig geweest om in het licht 
van de Marktvisie inzichtelijk te maken 

wat we zelf moeten veranderen en welk 

gedrag we niet meer willen zien. Boven-
aan het lijstje staat wantrouwen en al-
leen maar voor je eigen belangen opko-
men. Wat we meer willen zien is het ver-
plaatsen in de ander.” Hendrik Postma 
vult aan: “Als je alleen maar oog hebt 
voor juridische zaken en het procesge-
deelte, zou je wel eens besluiten kunnen 
nemen die helemaal niet in het belang 
van het project zijn. Je moet altijd het 
einddoel, waar ging het nou om bij dit 
project, centraal stellen. En als je dan ook 
nog oog hebt voor elkaars belangen dan 
voer je ook een heel ander gesprek.” 

Beloofde land
Beiden zijn het er over eens dat de 
Marktvisie wordt gezien als dé sleutel tot 

>  L e e s  v e r d e r  o p  p a g i n a  2
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een zelfde traject als Rijkswaterstaat heeft 
gedaan, te willen doorlopen. Ze hebben al 
het document Publieke opdrachtgever-
schap. Dat zijn zij nu aan het evalueren en 
de doorvertaling daarvan willen ze samen 
met de branchevereniging doen. Medio 
oktober moet er een gedragen stuk lig-
gen. Dit vinden we een belangrijk onder-

werp, omdat we ook bij waterschappen 
tegen hoge tender- en transactiekosten 
aanlopen en een selectie in veel gevallen 
op de laagste prijs is gebaseerd.”

Duurzaamheid
Als het gaat om duurzaamheid bena-
drukt Lokkerbol dat de vereniging alles 
behalve tegen een CO2 reductie is. Wel 
plaatst hij kritische kanttekeningen bij de 
CO2-prestatieladder. “Vooropgesteld,” 
benadrukt hij, “die ladder heeft tot 
prachtige resultaten geleid in het besef 
dat CO2 reductie belangrijk is. Maar we 
willen niet dat er een heel systeem van 
certificeringen gaat ontstaan met een 
wildgroei aan allerlei keurmerken. Dat 
zie je nu wel als je kijkt naar de eisen die 
aan duurzaamheid worden gesteld. We 
willen juist dat duurzaamheid in werken 
wordt gerealiseerd. Daar heeft het naar 
ons idee de meeste toegevoegde waarde 
voor Nederland. Dus we gaan voor het 
beperken van administratieve druk en 
administratieve lasten en zetten een 
sprong voorwaarts.”  

het beloofde land. Lokkerbol: “De ko-
mende vier maanden moet blijken of de 
intenties die we met elkaar hebben afge-
sproken gerealiseerd kunnen worden. Als 
je de komende periode niets doet ebt de 
energie weg. De uitdaging van de Markt-
visie”, voegt hij er aan toe, “is niet het op-
stellen van dit document. Hoewel ik het 
wel heel bijzonder vind dat Rijkswater-
staat dit samen met de brancheorganisa-
ties heeft gemaakt. Ik vind het mooi dat 
Rijkswaterstaat zich kwetsbaar heeft dur-
ven opstellen met als resultaat dat wij als 
brancheorganisaties dat ook hebben ge-
daan. Maar het moeilijkste van de strate-

gie is hoe je het uitvoert. Daar hebben we 
ook een eigen verantwoordelijkheid bij.” 
Hendrik Postma: “We moeten niet af-
wachten, maar ook zelf nadenken welke 
projecten zich hiervoor lenen. En dan nog 
het liefst met verschillende contractvor-
men. Gewoon om helder te krijgen hoe 
we dat moeten aanvliegen.”

De wijze waarop de Marktvisie tot stand is 
gekomen sterkt het tweetal in de weten-
schap dat de vereniging als een volwaar-
dige gesprekspartner wordt gezien. “Als 
wij een mening hebben”, zegt Edwin Lok-
kerbol, “wordt daar naar geluisterd. Niet 
zozeer alleen, omdat wij de waterbou-
wers zijn, maar omdat we goed hebben 
nagedacht over wat de effecten van voor-

genomen beleid voor 
waterbouwend Ne-

derland betekent. 
Op die manier 
hebben we ons 
gepositioneerd 
als goede ge-
sprekspartner 
voor de over-

heid.” Dat bleek 
recent maar weer 

eens toen minister 
Melanie Schultz van 

Haegen een bezoek 
bracht aan een aantal wa-

terbouwprojecten. Postma: 
“Het was een zogenoemde benen 

op tafelsessie met de minister waarin we 
alles met elkaar hebben besproken. Het 
was een goed gesprek en over en weer 
werd goed naar elkaar geluisterd. Na af-
loop hadden we allemaal zo’n gevoel van 
‘dat smaakt naar meer’.”

Een van de onderwerpen was ook het 
wederzijds kennisniveau. Lokkerbol: “En 
dan bedoel ik kennis die beleidsbepalers 
van de praktijk hebben. Een goed voor-
beeld daarvan is de loodsverplichting 
voor werkschepen waar op het ministe-
rie aan wordt gedacht. Maar telkens een 
loods aan boord nemen voor het in- of 
uitvaren van de haven betekent nogal 
wat. Het werkt kostenverhogend en is 
niet effectief. Wij zijn nu dus bezig om uit 
te leggen wat een werkschip is en wat 

die veranderende wetgeving voor onze 
leden betekent.” “De kennis moet bij alle 
partijen aanwezig zijn want anders ben 
je geen gelijkwaardige gesprekspart-
ners”, vult Postma zijn directeur aan. “En 
dan blijf je ook hangen in procedures.”

Politiek en bestuur
De relatie met politiek en bestuur wil de 
vereniging het komende jaar in elk 
geval verder gaan uitbouwen. 
“We willen continu de wa-
terveiligheid onder de 
aandacht brengen. 
In dat kader zijn we 
ook al bezig met 
het Deltafonds 
na de periode 
2024”, vertelt 
Lokkerbol. “Ko-
mend jaar is er 
een miljard te 
besteden. Maar 
we moeten oppas-
sen dat er niet na 
2018 en 2020 een dip 
in de werkzaamheden 
komt. Dus op welke manier 
wordt het budget vanuit het Del-
tafonds gespreid over de jaren is voor 
ons een reële zorg.” 

Als Lokkerbol vooruitblikt dan zijn ook de 
waterschappen en duurzaamheid twee 
onderwerpen die aandacht verdienen. 
“De waterschappen hebben aangegeven 

>  V e r v o l g  v a n  p a g i n a  1
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De waterbouwsector is niet extreem 
afhankelijk van politieke belangen, 
maar zichtbaar blijven in Den Haag is 
wel een must. Gemiddeld genomen zijn 
alle politieke partijen doordrongen van 
de noodzaak van investeringen in wa-
terveiligheid en bestaat er nergens de 
indruk dat we voor een dubbeltje op de 
eerste rang kunnen zitten. Dat wil ech-
ter niet zeggen dat we rustig achter-
over kunnen leunen. In de Haagse 
waan van de dag hoeft de urgentie van 
vandaag morgen immers niets meer te 
betekenen. Want hoewel het Deltapro-
gramma en Deltafonds de investerin-
gen in waterveiligheid ook de komende 
jaren lijkt te borgen, moeten we er voor 
waken dat al die plannen ook daadwer-
kelijk gefinancierd kunnen worden en 
dat er niet allerlei andere zaken uit het 
Deltafonds worden betaald. 

Politieke belangenbehartiging is een van 
de prioriteiten van ons bestuur, aan mij 
de mooie taak om voor de waterbouw 
belangrijke politieke ontwikkelingen bij 
te houden en in nauw overleg met de 
directeur de politieke agenda op te stel-
len. Vorig jaar heeft directeur Edwin 
Lokkerbol in aanloop naar het Alge-
meen Overleg Water kennismakingsge-
sprekken gevoerd met de woordvoer-
ders Water van de grootste fracties in 
de Tweede Kamer. Hij nam daarin en-
kele punten mee die volgens ons voor 
de sector van belang zijn en direct on-
der de aandacht van de Kamerleden 
konden worden gebracht. De contacten 
die hier zijn gelegd hebben we sinds-
dien vaker gebruikt om Kamerleden te 
attenderen op relevante feiten en ont-
wikkelingen. Zoals recentelijk, met be-
trekking tot een aantal onttrekkingen 
aan en kasschuiven binnen het Delta-
fonds. 

Nog veel belangrijker 
dan de contacten met 
Kamerleden zijn de 
goede contacten op 
ambtelijk niveau door 
medewerkers van het 
bureau van de vereniging. 
Kansen of pijnpunten worden in 
een vroeg stadium gesignaleerd, zodat 
snel anticiperen mogelijk wordt. Re-
cente voorbeelden hiervan zijn de 
nieuwe Loodswet of de certificering van 
drijvende werktuigen. Alles wat we hier 
al bereiken, scheelt veel inspanning die 

zou moeten wor-
den verricht om 
iets in politieke zin 
te corrigeren. En 

het recente werkbe-
zoek van minister Me-

lanie Schultz van Haegen 
draagt hier ook in niet ge-

ringe mate aan bij. Zo krijgt men tot op 
het hoogste politieke niveau bekendheid 
met de sector, wat goed is voor de wa-
terbouw in Nederland en wat hen ook 
weer helpt om onze sector in het buiten-
land zo goed mogelijk te verkopen. 

We hoeven al met al de deur dus niet 
plat te lopen bij de verschillende Ka-
merleden. Het kan echter geen kwaad 
om af en toe je hand op te steken en te 
laten zien dat je er bent en dat je van 
waarde bent voor de inwoners en eco-
nomie van dit land. Het is dus zaak de 
lijn die we het afgelopen jaar hebben 
ingezet door te trekken en de water-
bouw zo nadrukkelijk mogelijk in beeld 
te houden in Den Haag!

Lorenzo Essoussi, Adviseur Public Affairs
Vereniging van Waterbouwers

Zichtbaar zijn in het Haagse: een must voor de waterbouw

Twee leden van de Vereniging van Wa-
terbouwers mogen zich dit jaar dé top-
per in hun branche noemen: COR NAB 
BV en Kurstjens B.V. zijn beiden uitge-
roepen tot winnaar van een Nationale 
Business Succes Award (NBSA). Een 
Succes Award wordt op basis van on-
derzoek toegekend aan ondernemin-
gen die excellente resultaten hebben 
bereikt in hun branche en een lichtend 
voorbeeld zijn van succesvol onderne-
men. Een prijs om trots op te zijn dus!

De Nationale Business Succes Awardver-
kiezing is de grootste ondernemersprijs 
van Nederland en heeft een eigen weke-
lijks televisieprogramma: De Succes Fac-
tor op RTL 7. 

Hoog kwaliteitsniveau 
COR NAB ontving de Succes Award in de 
Waterwerkenbranche. “COR NAB heeft 

ruime kennis en ervaring op het gebied 
van waterwerken en weet dit uitstekend 
te combineren met een innovatieve aan-
pak, waardoor zij zeer hoog scoort op 
klanttevredenheid,” aldus de Nominatie-
commissie. Volgens de commissie heeft 
het bedrijf zich ontwikkeld tot een toon-
aangevende onderneming met een zeer 
sterke positionering.
 
In alle jaren heeft de onderneming vast-
gehouden aan enkele principes: alleen 
werken met eigen mensen, altijd waar-

maken wat je belooft, eerlijkheid in de 
advisering, communicatief blijven met de 
opdrachtgevers en alleen hoogwaardige 
materialen gebruiken. COR NAB kiest 
volgens de jury voor een hoog kwaliteits- 
niveau met een daarbij passende uitstra-
ling. 

Innovatief karakter
Kurstjens B.V. mocht de Succes Award in 
de branche Baggerwerken mee naar huis 
nemen. Het bedrijf is specialist in onder 
andere hydraulische baggerwerken en 

toonaangevend in on-site extractieve rei-
niging van grond en baggerspecie en 
heeft door haar innovatieve karakter een 
sterk onderscheidend vermogen ontwik-
keld. De jury prijst het totaalpakket dat 
Kurstjens biedt. “Kurstjens B.V. geldt als 
leidend in haar branche en weet haar 
uitgebreide vakkennis uitstekend te 
combineren met een klant- en servicege-
richte aanpak, waardoor zij zeer hoog 
scoort op klanttevredenheid.”

COR NAB BV en Kurstjens B.V.: absolute toppers
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De marktpartij die begin volgend jaar 
de renovatie van de Nijkerkerbrug ge-
gund krijgt, blinkt uit in samenwerking. 
Dat wordt namelijk het belangrijkste 
onderdeel waar de partij op wordt ge-
selecteerd. Machiel Galesloot, senior 
innovatieadviseur bij Rijkswaterstaat 
en Nynke Grootveld, betrokken vanuit 
de Vereniging van Waterbouwers, be-
drijfsjurist bij Boskalis, kijken met 
spanning uit naar het moment dat het 
inkoopplan in maart of de aanbeste-
ding in april op TenderNed verschijnt. 
Het tweetal maakt deel uit van het sa-
menwerkingsverband DOEN, dat met 
deze pilot wil aantonen dat het anders 
kan in de sector. “Niemand wordt nog 
blij van vechtcontracten.” 

Project Doen, een samenwerking tussen 
Rijkswaterstaat, Vereniging van Water-
bouwers, Bouwend Nederland, NLinge-
nieurs, MKB Infra en de Vereniging van 
Nederlandse Constructeurs, staat aan  
de vooravond om het eerste regelarme 
project op de markt te brengen. “Voor  
de Nijkerkerbrug is gekozen”, vertelt  
Machiel Galesloot, “omdat het een vrij 
eenvoudig werk is. Het gaat alleen om de 
betonnen aanbruggen. Dat betekent dat 
het bewegende deel niet meedoet en 
het sluizencomplex eveneens buiten de 
scope valt. Dus het is technisch ook niet 
zo ingewikkeld. We gaan geen hoofdbre-
kens hebben over de techniek, maar wel 
over de samenwerking.”

De afgelopen maanden is DOEN bezig 
geweest met de voorbereiding van de 
aanbesteding. Deze maand verschijnt het 
inkoopplan op TenderNed. “Dat is bijzon-
der”, merkt Galesloot op, “want normaal 
verschijnt zo’n stuk niet in de openbaar-
heid. Nu doen we dat bewust wel, omdat 
dit document de uitkomst is van het tra-
ject dat Rijkswaterstaat samen met de 
brancheverenigingen doorlopen heeft. 
Daarnaast is het een belangrijk document 
voor partijen die een aanbieding willen 
doen, omdat het vast inzicht geeft in wat 
er van de inschrijver verwacht gaat wor-
den. Begin april volgt dan de daadwerke-
lijke aanbesteding.” 

Voor de inschrijving moeten de inschrij-
vers hun visie op de samenwerking ge-
ven. Uit de inschrijvers worden vijf par-
tijen geselecteerd. Een onafhankelijke 
partij bepaalt vervolgens op basis van 
een assessment welke drie van de vijf 
partijen in deze setting het beste kunnen 
samenwerken. “Dan komt de fase om 
van drie naar één partij te gaan waarin 
vooral de klantwaarde om de hoek komt 
kijken.” In deze fase moet duidelijk wor-
den wie van de drie de klant het beste 
kan doorgronden. Daaruit blijft één par-
tij over waarmee het engineeringstraject 
wordt ingegaan. Pas dan wordt in sa-
menspraak de prijs vastgesteld. “We wil-
len geen idioot mooie brug, maar een 
goede brug voor een eerlijke prijs. We 
verwachten natuurlijk wel, dat dit ook de 
prijs is die we aan het einde van het tra-
ject gaan betalen. Als het goed is, zijn de 
afspraken met elkaar doorgesproken zo-
dat je daar tijdens de uitvoering geen 
discussie meer over hebt. Het gaat om 
een eerlijk werk tegen een eerlijke prijs”

Leuke uitdaging
Nynke Grootveld zit namens de Vereni-

ging van Waterbouwers in het pro-
jectteam. Ze noemt het een 

leuke uitdaging om als be-
drijfsjurist een regelarm 

project na te streven. 
“Het is voor mij wel 
een spanningsveld 
van wat wel kan en 
wat niet. Ik vind 
vooral de creativiteit 
erg inspirerend. Het 
komt natuurlijk van-

uit de gedachte dat we 
op een andere manier 

met elkaar moeten gaan 
samenwerken en dat we 

van die vechtcontracten af 
moeten. Dan kunnen we met el-

kaar betere projecten uitvoeren. Dat is 
niet alleen in het belang van Rijkswater-
staat maar ook van de waterbouwers. 
Niemand is gebaat bij vechtcontracten 
en lange juridische procedures. Het is 
ook geheel in lijn met de Marktvisie van 
Rijkswaterstaat en de visie die de Vereni-
ging van Waterbouwers heeft.” Zeggen is 
één, het daadwerkelijke doen is natuur-
lijk twee. Nynke knikt. “Je hebt enerzijds 
te maken met een publiek belang en an-
derzijds met een commercieel belang en 
die moeten beiden tot z’n recht komen. 
Daar hebben we regels voor. Maar wat 
zijn regels die deze belangen goed 
behartigen en wat zijn regels die 
we gaandeweg met elkaar 
hebben bedacht in beleid 
of in wensbeelden die 
zijn doorgeschoten? In 
het voortraject moet 
je daar goede afspra-
ken over maken.” 

Out of the box
Ze heeft het gevoel 
dat er in het project-
team out of the box is 
gedacht. “Geen prijs 
neerleggen vond ik echt 
wel een hoofdbreker. Want 
hoe ga je dan vergelijken en hoe 
maak je de juiste afweging? Binnen 
het project vind ik de keuze voor samen-
werking, hoe je daar als partij mee om-
gaat en dit straks in de uitvoering borgt 
wel een goede.”

Nynke ziet vooral de dialoog die er door 
deze wijze van werken ontstaat als winst-
punt. “Wat wil de één en wat wil de an-
der en waarin kunnen we elkaar vinden. 
Daarvoor moeten we wel nog de nodige 
vooroordelen overboord gooien. Welke? 
Dat in de ogen van de markt Rijkswater-
staat alleen maar risico’s bij de markt 

legt en in de ogen van Rijkswaterstaat 
aannemers het onderste uit de kan wil-
len halen. Dát is de uitdaging.” Machiel 
Galesloot is het met haar eens: “Er is 
vaak onbegrip over elkaars positie. Door 
deze manier van werken krijg je inzicht in 
elkaars onzekerheden en vraagstukken. 
Vanuit begrip kan je vervolgens bepalen 
wat het beste is voor het project.”

Nynke Grootveld: “De kaders zijn ge-
schetst, maar gaan we het ook bereiken? 
Staat er straks een aannemer aan de an-

dere kant die dit wil doen en ook de be-
reidheid heeft om bepaalde onzekerhe-
den te accepteren? Die houding moet er 
niet alleen tijdens de aanbesteding zijn, 
maar juist ook gedurende de uitvoering. 
Partijen moeten ook als het even tegen-
zit niet terugvallen in hun oude rol.” Na 
een korte stilte zegt ze: “Voor de vereni-
ging hoop ik dat we hiermee zien dat het 
echt anders kan. We zijn zo toe aan deze 
samenwerking.”
 

Projectgroep DOEN brengt renovatie Nijkerkerbrug op de markt

‘Zoeken naar de ultieme samenwerking’
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Sociale partners in 
de waterbouw heb-
ben veel aandacht 
voor duurzame inzet-
baarheid van mede-
werkers in de sector. 
Tijdens de cao-on-
derhandelingen van 
2013 zijn hierover 
protocol afspraken 
gemaakt die in de 
afgelopen tijd tot uit-
voering zijn gekomen. 

Zo is in 2014 het rapport 
‘Waterbouwer’ verschenen 
met aanbevelingen hoe de sec-
tor invulling kan geven aan duur-
zame inzetbaarheid van medewerkers. 
Een van die aanbevelingen was om de 
behoefte bij medewerkers in kaart te 
brengen door een inzetbaarheidsscan. 
Zo’n scan gaat over gezondheid (lichame-
lijk en mentaal), werkbeleving, leefstijl en 
loopbaan, waarbij de vraag centraal staat 
hoe men ‘fit for duty’ blijft tot aan pensio-
nering. Met nieuwsbrieven, flyers en brie-
ven aan de huisadressen van cao-mede-
werkers is het afgelopen jaar aandacht 
gevraagd om een dergelijke vragenlijst in 
te vullen. Veel cao-medewerkers hebben 
hieraan gehoor gegeven. 

De resultaten uit deze scan zijn eind 2015 
besproken door sociale partners die aan 
de aanbevelingen verder opvolging willen 
geven. Naast de eigen verantwoordelijk-
heid van de medewerkers is ondersteu-
ning en het ontwikkelen van beleid door 
bedrijven belangrijk om echt inhoud te 

kunnen geven aan duurzame inzetbaar-
heid, zodat de sector kan blijven rekenen 
op gezonde en fitte medewerkers die lan-
ger inzetbaar en productief blijven. Hierbij 
moet ook rekening worden gehouden 
met de specifieke kenmerken van onze 
sector zoals het werken in ploegendien-
sten, nachtwerk en onregelmatigheid.

De komende tijd werkt Waterbouw.nl 
(de website van sociale partners) aan het 
ontwikkelen van een digitale portal, waar 
instrumenten worden aangeboden voor 
werkgevers en werknemers op het ge-
bied van veilig en gezond werken, leef-
stijl en loopbaanontwikkeling. 
Meer informatie over dit thema is te vin-
den op www.waterbouw.nl, of neem 
contact op met het Secretariaat van Par-
tijen in de waterbouw (l.vanvlier@water-
bouwers.nl).

Duurzame inzetbaarheid 
medewerkers Waterbouw

Tijdens een feestelijke ceremonie in 
Harlingen doopte mevrouw Anke 
Struijk-van den Herik, dochter van op-
richter Jan Hendrik van den Herik en 
echtgenote van DGA Arie Struijk, de 
nieuwe hopperzuiger Charlock. De 
Charlock is geclassificeerd als een 
‘clean ship’, waarmee Van den Herik 
vooruitloopt op het akkoord van Parijs. 
Uitgangspunt van het ontwerp  
van de nieuwe hopperzuiger  
is duurzaamheid: minder 
brandstof (CO2-reductie), 
minder uitstoot (uitlaatgas-
sen, stikstof en zwavel) en 
past daarmee bij de hui-
dige eisen van de maat-
schappij.

Het nieuwe schip is een 
vervangingsinvestering: Van 
den Herik heeft twee sleep-
hoppers uit de vaart genomen. 
De Charlock, gebouwd door Bark-
meijer Shipyards, komt nog deze 

Van den Herik Sliedrecht doopt 
‘clean ship’ T.S.H.D. Charlock

maand in actie. Het schip gaat voor de 
Nederlandse kust, nabij Bloemen-
daal-Zandvoort, vooroeversuppletie uit-
voeren. Onder andere dit project, in op-
dracht van Rijkswaterstaat, vormde in 
2007 mede aanleiding voor deze inves-
tering. 

Waterbouwers willen meer 
ambitie in duurzaamheid
Duurzaamheid is een belangrijk thema 
in de waterbouw. Binnen de sector ont-
plooien we al vele initiatieven die hier 
invulling aan geven. Toch zien we graag 
dat duurzaamheid onder regie van de 
overheid anders wordt vormgegeven 
voor de waterbouw. Want duurzaam-
heid in de waterbouw is meer dan de 
C02-prestatieladder. Het betekent ook 
dat er internationaal dezelfde spelre-
gels gelden voor alle waterbouwers (en 
hun schepen). De Vereniging van Wa-
terbouwers brengt dit nu met een ‘po-
sition paper duurzaamheid’ onder de 
aandacht van de minister.

De waterbouw in Nederland is een mon-
diale industrie die te maken heeft met 
grensoverschrijdende maritieme regel-
geving bij de invulling van ambities op 
duurzaamheid en innovatie. Gelijke re-
gels voor alle spelers op het ‘we-
reldtoneel’ is cruciaal voor 
het uitbouwen van de 
concurrentiekracht 
van de Nederlandse 
waterbouwers. Daar-
bij helpt het enorm 
als de internationale 
spelregels niet voor-
zien worden van een 
Nederlandse aanvulling. 
En dat we een groen kli-
maat in Nederland creëren 
waar we innovatie op het gebied van 
duurzaamheid ruim baan geven. 

Materieel is toekomstbestendig, wel 
moeten de spelregels niet veranderen
Energie-efficiënt materieel is belangrijk 
voor de concurrentiepositie van een wa-
terbouwer. Een nieuw schip (groot en 
klein) in de waterbouw is gericht op de 
realisatie van werken, altijd maatwerk, 
ontworpen op basis van de laatste in-
zichten en moet 30 jaar mee kunnen. 
Het materieel is door deze uitgangspun-
ten per definitie toekomstgericht. De wa-
terbouwvloot is niet te vergelijken met 
de container- of cruisevaart en heeft 
binnen de regelgeving van de IMO (Inter-
national Maritime Organization) gelukkig 
een aparte status. Wat we zien is dat 
door de druk op milieuregelgeving er 
tussentijds verscherpingen van regels 

worden ingevoerd, die tot gevolg heb-
ben dat tussentijds de spelregels wor-
den gewijzigd. Bij een schip dat voor 200 
miljoen Euro twee jaar geleden is ge-
bouwd, is het economisch onverant-
woord om aanzienlijke investeringen te 
doen als gevolg van nieuwe (milieu)re-
gelgeving. Hoe graag we dit ook zouden 
willen. Het creëren van een gelijk ‘level 
playing field’ is voor de mondiaal opere-
rende waterbouwers cruciaal om voorop 
te blijven lopen. 
Voor al deze elementen vraagt de Ver-
eniging van Waterbouwers  aandacht in 
de position paper. 

Duurzame ambities
Om onze sterke internationale positie te 
behouden en onze ambities op het pad 
van duurzaamheid te realiseren, willen 
we graag het hoge niveau van de water-

bouwers op het gebied van duur-
zaamheid verder uitbouwen. 

Een idee is het opzetten 
van een proeftuin, 

waarin waterbouwers 
kunnen experimente-
ren met oplossingen 
voor mondiale water-
uitdagingen. Zo’n 

proeftuin zet aan tot 
creativiteit en innovatie 

en bevordert een gezonde 
waterbouwsector waardoor 

nieuwe investeringen in ‘groene techno-
logie’ weer mogelijk worden. 

Een ander punt is de focus op duurzaam-
heid binnen een project. We moeten bij-
voorbeeld voorkomen dat een schoner 
schip de halve wereld over vaart omwille 
van een hoge EMVI-score. Deze focus 
vraagt van opdrachtgevers om al in de 
planfase ruimte te houden om op een 
creatieve wijze na te denken over duur-
zame(re) en innovatieve oplossingen, 
waardoor een project op wellicht verras-
sende wijze nog duurzamer uitpakt.

Naar onze mening komt duurzaamheid 
echt tot zijn recht als we verder kijken 
dan de checklist van een prestatieladder. 
Echte duurzaamheid komt tot zijn recht 
door uit te blinken op duurzaamheid op 
alles aspecten van een werk. Meer von-
ken en minder vinken. 
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In 1975 trok Arie Heuvelman met zijn 
baggerschip de ‘Ibis’ vanuit Krimpen 
aan den IJssel naar de haven van Delf-
zijl. Het Groningse havengebied was op 
dat moment volop in ontwikkeling en 
Heuvelman zag er legio kansen voor 
zijn baggerbedrijf. Hij bleek het bij het 
rechte eind te hebben, want  ruim vier 
decennia later is wat ooit begon met 
één baggerschip uitgegroeid tot een 
breed georiënteerde waterbouwonder-
neming met zo’n 80 medewerkers in 
binnen- en buitenland.

Op het uiterste puntje van de Handels-
kade West, op een kort uitstekend 
schiereilandje in de haven van Delfzijl, 
wordt hard gewerkt. Vanuit dit Gro-
ningse hoofdkwartier worden vrijwel alle 
bezigheden van familiebedrijf Heuvel-
man Ibis gecoördineerd. En dat zijn er 
nogal wat. Of het nu gaat om bagger-
werkzaamheden, oeverbescherming, 
steiger- en kadebouw of grondbewer-
king: Heuvelman Ibis heeft de techniek 
en de mensen in huis. Of, zoals tech-
nisch directeur Martijn Heuvelman om-

schrijft: ‘Of er nu op, in of aan het water 
moet worden gebouwd, bij ons ben je 
aan het juiste adres.’
 
Heuvelman Ibis is voornamelijk actief in 
Nederland en Duitsland, met een tweede 
vestiging in de Duitse havenstad Leer. 

Onder de opdrachtgevers mogen zij on-
der meer Rijkswaterstaat en verschil-
lende waterschappen en provincies re-
kenen. Daarnaast besteden diverse col-
lega-waterbouwondernemingen 
geregeld werkzaamheden uit aan Heu-
velman Ibis, dat erg flexibel inzetbaar is 
dankzij de zelfstandigheid van de ver-

schillende afdelingen, de korte lijnen 
binnen het bedrijf en de aanwezig-

heid van een eigen staal-
bouwafdeling.

Nieuw managementteam
Na decennialang als boeg- 
beeld van Heuvelman Ibis 
te hebben gefungeerd, 
heeft Arie Heuvelman op 

1 juli 2015 het stokje door-
gegeven aan een nieuw ma-

nagementteam. Erik Stuut 
(Algemeen Directeur), Martijn 

Heuvelman (Technisch Directeur), 
Luuk Knol (Directeur Projecten) en de 

directeur van de vestiging in Leer, Bas-
sam Mouchawrab, lopen allen al langere 
tijd rond binnen het bedrijf en zijn dan 
ook vastbesloten Heuvelman Ibis de ko-
mende jaren naar een nog hoger plan te 
tillen.

Duurzaamheid
Daarbij staat duurzaamheid hoog in het 
vaandel. Heuvelman Ibis heeft zich de 
afgelopen jaren steeds verder gespeciali-
seerd in het zoeken van duurzame op-
lossingen voor waterbouwkundige 
vraagstukken. Zo verwerkt en levert het 
FSC-gecertificeerd hout en is het in het 
bezit van een CO2-Bewust Certificaat. 
Ook is een gedragsveranderingspro-
gramma opgezet om alle medewerkers 
mee te krijgen in dit streven naar duur-
zaamheid.  Stuk voor stuk leren zij hoe ze 
hun werk zo duurzaam mogelijk kunnen 
uitvoeren. Dat heeft niet alleen een posi-
tief effect op het milieu, maar ook op de 
betrokkenheid van het personeel.

Toekomstambities
In de huidige markt gebeurt het steeds 
vaker dat aanbestedingen plaatsvinden 
op basis van Design en Construct. Het 
waterbouwbedrijf neemt daarbij het vol-
ledige proces, van ontwerp tot opleve-
ring, voor zijn rekening. Om daar de ko-
mende jaren nog beter op te kunnen in-
spelen, wil de directie van het Groningse 
waterbouwbedrijf zijn dienstverlening 
nog verder optimaliseren. De kennis en 
ervaring van het personeel, aangevuld 
met de nodige opleidingen en scholing, 
moeten daarvoor een stevige basis vor-
men. Daarnaast wil Heuvelman Ibis in de 
toekomst fors investeren in een verdie-
ping van de samenwerking tussen toele-
veranciers en aannemers. 

Op bezoek bij Heuvelman Ibis in Delfzijl
Er gaat niets boven Groningen

Tim Pallandt is Hoofd aanbe-
stedingen bij Van den Herik 
in Sliedrecht en voorzitter 

van het Platform Jonge Waterbouwers. 
Hij deelt deze week met ons zijn werk-
zaamheden die vooral in het teken 
stonden van successen en keuzes ma-
ken.

De week begon met het indienen  
van de aanbesteding vaargeulverruiming 
Eemshaven – Noordzee. Voor je een 
grote aanbesteding indient, is het vaak 
nog even stressen ondanks de vooraf 
ruim ingestoken planning. Nu was dat 
natuurlijk niet anders. Zo vlak voor het 
indienen, komen er vaak toch nog ideeën 
naar boven: net even iets scherper in 

prijs en tekst waardoor je verwacht beter 
te scoren.

Daarna komt de onvermijdelijke dip. Tijd 
om je weer op te laden voor het vol-
gende project en dat 
kon gelukkig direct, 
want de volgende aan-
besteding lag alweer 
klaar! Het is dan wel 
weer even schakelen als 
de inkoper van de op-
drachtgever bij de start-
bijeenkomst uitlegt wat 
EMVI is en aan de zaal 
vraagt of iedereen hier bekend mee is. 
Ach ja, het hoort erbij, zal ik maar zeggen.

Na een wat rustige periode komt er de 
komende tijd een aantal grote werken 
tegelijk op de markt. Dat is erg prettig, 
maar het brengt wel capaciteitsvraag-
stukken met zich mee. Alle werken heb-

ben hun eigen kenmerken en contract-
vormen, waarvoor een specifieke aanpak 
nodig is. Deze week heb ik hierover met 
diverse partijen overleggen gevoerd. Het 
valt op, dat de uitvragen dusdanig com-

plex worden dat het in-
huren van externe exper-
tise noodzakelijk is. Dit is 
voor ons geen wenselijke 
trend, waardoor we er 
helaas soms voor moe-
ten kiezen niet in te 
schrijven op mooie wer-
ken.

Op donderdag maakte onze nieuwe 
sleephopper ‘Charlock’ de eerste succes-
volle proefvaart. We moeten nog even 
geduld hebben, maar dan kunnen we dit 
technische hoogstandje aan het werk 
zien nabij Bloemendaal.

Aan het einde van de week was er over-

leg met het Platform Jonge Waterbou-
wers (PJW). Dit jaar is Van den Herik sa-
men met de Hoop aan de beurt om het 
event van het PJW te organiseren. We 
hebben met de leden van de bedrijven 
het globale programma vastgesteld. Het 
belooft dit jaar een uitdagend en ook 
sportief programma te worden!

De week van: 
Tim Pallandt
Van den Herik Sliedrecht / Platform 
Jonge Waterbouwers

H E T  I S  W E L  E V E N 
S C H A K E L E N  A L S 
E E N  O P D R A C H T -
G E V E R  U I T L E G T 
W A T  E M V I  I S .
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In het voorjaar van 2016 start in Har-
derwijk bij het Dolfinarium de bouw 
van 20 boothuizen en zes ligplaatsen. 
Een fantastisch project waarin de veel-
zijdigheid van de waterbouw tot uiting 
komt. Een project dat goed past bij het 
DNA van waterbouwer COR NAB BV uit 
Breukelen. Zij bouwden al eerder boot-
huizen, maar dan in Huizen.

Koopmans TBI benaderde COR NAB BV 
in juni 2015 voor het project Waterfront 
in Harderwijk. De samenwerking is ver-
der aangevuld met RSP Recreatiebouw. 
COR NAB BV realiseert al ruim 30 jaar 
vele prachtige projecten op het gebied 
van damwanden, beschoeiingen, stei-
gers en bruggen. Maar deze waterbou-
wer heeft dus nog meer in huis. 

Alle expertise in eigen beheer
COR NAB BV heeft alle waterbouwkun-
dige expertise voor dit project in eigen 
beheer. Ze dragen zorg voor de com-
plete voorbereiding van 
het project, inclusief 
uitgevoerde berekenin-
gen en vergunningste-
keningen. In het uitvoe-
ringstraject produceren 
ze de complete beton-
nen onderconstructie en 
realiseren ze alle houten 
steigers en loopvlonders. 
Daarbij worden ook extra 
ligplaatsen aangelegd. Zo 
leveren ze maatwerk in 
waterwerken.

                        Duurzaam Bouwen 
Vanzelfsprekend worden 
de boothuizen ontworpen 
en gebouwd overeenkom-
stig de uitgangspunten 
van Duurzaam Bouwen en 
maakt COR NAB BV in  
dit project gebruik van 
duurzaam geproduceerd 
hout. Waar mogelijk 
wordt het in het werk te 
storten beton voorzien 
van toeslagmateriaal van 
betonpuingranulaat. 

Steigers
Zowel de steigers aan de binnenzijde van 
de botenhuizen als de vlonders en aan-
legsteiger aan de buitenzijde worden ge-
realiseerd van tropisch hardhout (duur-
zaamheidsklasse  1, sterkteklasse D50). 
Gladde dekplanken zorgen voor een 
mooie, strakke uitstraling. Deze planken 
hebben ook een heel praktisch voordeel: 
ze vertonen, in tegenstelling tot de veel 
gebruikte geribbelde planken, veel min-
der snel algen- en schimmelgroei. Naast 
duurzaam, wordt het dus ook comforta-
bel recreëren in Harderwijk.

Keuze uit verschillende typen boothuizen
Er komen drie typen boothuizen, ver-
schillend in woon- en kaveloppervlakte. 
En met de keuze uit diverse inbouwpak-
ketten kan men kiezen voor een week-
endverblijf of een compleet vakantieap-
partement. Bij de boothuizen is vol-
doende ruimte om een jacht, sloep of 
zeilboot aan te leggen. Door de herin-
richting van het gebied komt het Dolfina-
rium op een eiland te liggen. De boothui-
zen zijn bereikbaar via dit eiland. En van-
uit de boothuizen vaart men alle kanten 
op. Hoe centraal wil je recreëren?

COR NAB BV realiseert unieke boothuizen bij Dolfinarium

Fernhout Aannemingsbedrijf BV uit  
Lelystad is gespecialiseerd in het 
maaien van watergangen en  
oevers op moeilijk bereikbare 
plaatsen. Maar met hun  
ervaring, kennis en kunde 
zijn ze perfect in  
staat maatwerk te leve-
ren, waardoor onder-
staande bijzondere 
projecten tot een goed 
einde zijn gebracht. 
Twee voorbeelden uit 
de praktijk.

Voor de gemeente Amers-
foort heeft Fernhout in sa-
menwerking met de firma Van 
Schoonhoven Infra een kademuur 
over een lengte van meer dan 200 me-
ter gestabiliseerd. Deze, circa 20 jaar ge-
leden opgemetselde, niet-verankerde, 
natuurstenen kademuur stond over een 
groot gedeelte bol en was over een 
lengte van 10 meter ingestort. 

Na het opmetselen van het ingestorte 
gedeelte zijn ze gestart met het stabilise-

ren van de kademuur. Hiervoor zijn 
vanaf het water FSC-gecertificeerde 
hardhouten wrijfgordingen verticaal 
aangebracht. Deze balken zijn één voor 
één met de hand geheel pas gemaakt 
om de druk overal optimaal te verdelen. 
Achter de kademuur zijn betonnen an-

kerplaten van 10x800x800mm, geleverd 
door de firma EFKO uit Uitwellingerga, 
ingegraven. De gordingen en ankerpla-

ten zijn tenslotte door 4,5 meter lange 
ankerstangen M30 aan elkaar ver-

bonden. Door deze constructie 
moet de kademuur weer jaren 
mee gaan.

Damwand 
In het pittoreske Bunscho-
ten-Spakenburg is de Firma Van 
Bekkum in 2014 gestart met een 

kleinschalig nieuwbouwproject. 
Dit project ‘De Stadweide’ bestaat 

onder meer uit de bouw van diverse 
luxe -naar traditionele architectuur 

ontworpen-  woningen aan 
het water in het centrum 
van Bunschoten. Fernhout 
Aannemingsbedrijf BV ver-
zorgt alle houtconstructies, 
waaronder het aanbren-
gen van zo’n 150 meter aan 
FSC-gecertificeerde hard-
houten damwand, veran-
kerd met  JLD-klapankers.  
De aanliggende watergang 

is met een rupskraan vanaf het ponton 
op diepte en in profiel gebracht.

De damwand is in een dusdanige vorm 
geplaatst dat de terrassen van de wonin-
gen doen denken aan de achtersteven 
van aangemeerde schepen. De bovenste 
meter van de geplaatste damwand is 
ontworpen als balustrade en afgewerkt 
met een hardhouten bovenregel in de 
vorm van een dakprofiel. Momenteel 
wordt de laatste hand gelegd aan meer 
dan 300 vierkante meter hardhouten 
vlonders/terrassen en bijbehorende stei-
gers. De laatste woningen zullen in de 
loop van dit jaar opgeleverd worden.  

Fernhout Aannemingsbedrijf  BV

Van ingestorte kademuur tot damwand op maat
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Een woest jaar. Met deze drie woorden 
kenschetst Henk Ovink zijn eerste jaar 
als Nederlandse Watergezant. “De func-
tie van Watergezant is helemaal nieuw 
en dan komt er toch flink wat op je af. 
Nu aan het einde van dit eerste jaar zijn 
we een stap verder en ligt er een nette 
agenda. Dat is fantastisch, maar daar-
mee ga je de wereld niet veranderen. 
Dus ik ben voor 100 procent afhankelijk 
van het netwerk.” Een gesprek over de 
sector en de noodzaak om mondiaal 
met waterveiligheid aan de gang te 
gaan. “Negentig procent van alle ram-
pen wereldwijd is water gerelateerd.” 

Het interview met de eerste Nederlandse 
Watergezant heeft plaats in de auto als 
hij zich van Den Haag naar een afspraak 
in Utrecht begeeft. Het is zo’n dag dat 
Henk Ovink zich van de ene vergadering 
naar de andere spoedt. “Geen dag is het-

zelfde, maar dat maakt dit werk ook erg 
leuk.” In het begin van februari hebben 
zijn werkgevers de ministeries van 
Buitenlandse Zaken, Economische Zaken 
en Infrastructuur en Milieu de internatio-
nale Waterambitie ‘Convergerende Stro-
men’ naar de Tweede Kamer gestuurd. 
Het is een stuk waar Ovink aan heeft 
meegewerkt en waarin het voornemen 
staat om de wereldwijde waterproble-
men rigoureus aan te pakken. “Dat is 
echt heel belangrijk”, benadrukt Ovink, 
“omdat als we niets doen de komende 
vijftig jaar veertig procent van de wereld-
bevolking door te veel of te weinig water 
de klos is. Overigens”, voegt hij daar in 
één adem aan toe, “hoef je voor water-
ellende echt niet helemaal af te reizen 
naar Azië of Afrika. Ook hier in Europa 
hebben sommige landen als het gaat om 
waterveiligheid de boel slecht op orde. Als 
ik naar de overstromingen in Engeland, 

maar ook in Duitsland en Denemarken 
kijk, dan denk ik ‘dat leren van de Neder-
landers moet bij de buren beginnen.”

Gidsland
Want één ding is in zijn ogen wel duide-
lijk, Nederland is op dat terrein een gids-
land voor de rest van de wereld. “De Ne-
derlandse waterbouwsector is machtig 
goed in het begin af aan meedenken, wat 
is er aan de hand en hoe kun je het oplos-
sen. De kracht zit vervolgens in het ma-
ken van een integraal planproces waarin 
zaken als water, economie, ecologie, fi-
nancierbaarheid en uitvoering met elkaar 
worden verbonden.  Wij hebben”,  zegt hij 
na een korte stilte, “natuurlijk ook een 
paar eeuwen voorsprong op de rest van 
de wereld. Die voorsprong zit enerzijds in 
het droog maken en houden van Neder-
land. Anderzijds zit het ook in de instituti-
onele kant, in de wetgeving, beleid, de 
manier waarop Rijkswaterstaat, provin-
cies, gemeenten, waterschappen en 
marktpartijen met elkaar samenwerken. 
En die voorsprong haal je als wereld niet 
zo snel in. Toch vraagt de opgave dat ze 
daar wel wat aan doen en daarin heeft 
Nederland ook echt iets te bieden.”

Bewustwording
Eén van zijn drie opdrachten als Waterge-
zant is het zorgen voor waterbewustzijn. 
“Dat is wereldwijd eigenlijk heel laag”, 
benadrukt hij. “Het is ook mijn opdracht 
om daar iets aan te doen. Zo maken we 
bijvoorbeeld een wereld-wateratlas voor 
scholen om inzichtelijker te maken hoe 
ingewikkeld de waterproblematiek is, 
maar ook hoe je daar aan kan werken. 
Verder werken we aan campagnes en la-
ten we goede voorbeelden zien. Zo’n ver-
haal over Ruimte voor de Rivier is een 
onderdeel om het waterbewustzijn te 
vergroten.”  De tweede opdracht van 
Ovink als Watergezant is wat hij noemt “u 
vraagt en wij draaien.” Dat betekent in de 
praktijk dat men hem kan bellen als er 
iets op het gebied van water niet goed 
loopt of waarvoor ondersteuning nodig 
is. “Dan heb ik het natuurlijk over interna-
tionale vraagstukken. Voor Nederlandse 
zaken hebben we Deltacommissaris Wim 

Kuijken.” In dit kader wil hij ook bena-
drukken dat hij niet voor een individueel 
bedrijf, maar namens de Rijksoverheid 
voor de hele sector van overheden, be-
drijven en kennisinstellingen werkt. “Dat 
is bewust gekozen. Dan kan ik namelijk 
ook veel beter een bemiddelende rol spe-
len. Dan ben ik dus niet de dominee of 
verkoper maar een echte partner in ont-
wikkeling. Net zo goed voor onze buiten-
landse partners als van de Nederlandse 
partijen. Zo kan ik goed onze partijen 
koppelen aan hun buitenlandse part-
ners.” 
Als derde en laatste opdracht heeft Ovink 
het in kaart brengen en oplossingen be-
denken voor de wateropgave die er we-
reldwijd ligt. “Als je naar die enorme op-
gave kijkt dan is volhouden zoals we het 
nu doen echt niet de juiste manier. We 
moeten het anders gaan doen. Dit bete-
kent in kaart brengen wat nou de meest 
bedreigde plekken zijn, waar de dyna-
miek en kansen op verandering het 
grootst is, wat uiteindelijk de beste aan-
pak is en wat voor soort projecten daarbij 
horen.”

Drie jaar
Henk Ovink is voor drie jaar aangesteld. 
Zijn eerste jaar zit er op. “Het was een 
woest jaar. Maar ook een jaar van vallen 
en opstaan”, blikt hij terug. “Je bent iets 
met elkaar aan het bouwen en iets aan 
het bedenken en dat gaat natuurlijk niet 
vanzelf. Verder heb ik een secretaresse. 
Zij is fantastisch, maar ik ben voor 100 
procent afhankelijk van het netwerk. En 
dat is ook de kracht, daar geloof ik ook in, 
maar dat is voor iedereen ook even wen-
nen.”  “Aan de andere kant”, zegt hij, 
“heeft de wereld nog nooit zo goed in el-
kaar gezeten. We hebben alle kennis in 
huis, alle expertise, alle ervaringen voor-
handen om het nu te doen. Dus het is 
niet alleen ‘no time to waste’ we hebben 
simpelweg ook geen excuus. Er is geen 
enkele manier en reden om te zeggen 
“we weten het niet”, want we weten het 
wél. In die zin is het ook simpel. Als we 
niet veranderen, ligt het aan ons zelf en 
aan niemand anders.”

De Waterbouwer is een uitgave van de 
Vereniging van Waterbouwers en is be-
doeld om haar leden en relaties te infor-
meren over onderwerpen die de branche 
raken. De Waterbouwer verschijnt 4x per 

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

Voor reacties en nadere informatie kunt 
u terecht bij:

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

Vormgeving
De Groot Drukkerij
Zuidzijde 131
2977 XE Goudriaan
Telefoon 0183 - 58 3310 
info@degrootdruk.nl
www.degrootdruk.nl
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Omstanders: 
Watergezant beleeft “woest eerste jaar”
Door: Hans Ouwerkerk
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