
Aanbesteding en contractering van baggerwerk 
 

Themadag Baggernet 2 april 2014 

 
In samenwerking met  
- Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard 
- Waterschap Hollandse Delta 
 

 

 

LET OP! Nieuwe locatie!!:   Zalmhuis, Schaardijk 396, 2909 LA  Rotterdam 

www.zalmhuis.nl  
 
 
Nog steeds worden veel baggerwerken gespecificeerd in een RAW-contract, onderhands of 
openbaar aanbesteed en uitgevoerd onder UAV-voorwaarden. Maar de laatste jaren verschijnen 
naast deze min of meer traditionele manier van werken, steeds meer andere manieren van 
specificeren, aanbesteden en het verdelen van verantwoordelijkheden in het werk.  
 
Ontwikkelingen in dit kader zijn onder meer: EMVI gunnen, UAV-gc, hybride-contracten, best 
value procurement en systeemgerichte contractbeheersing. Bovendien is in 2013 de 
Aanbestedingswet van kracht geworden, die een duidelijke relatie heeft met genoemde 
ontwikkelingen.  
Belangrijke trend in dit alles is de grotere rol van marktpartijen in het gehele proces van initiatief 
tot en met uitvoering van het werk. Daarnaast wordt niet meer alleen op laagste prijs gegund 
maar speelt de kwaliteit van het werk een steeds grotere rol. 
 
Wat is de achtergrond van dit alles, wanneer moet je wat doen en hoe werkt het in de praktijk?  
 
Op 2 april organiseert Baggernet in samenwerking met Hoogheemraadschap van Schieland en 
de Krimpenerwaard en Waterschap Hollandse Delta een themadag over dit onderwerp. 
Er zal worden ingegaan op het “waarom” van de regelgeving en hoe waterschappen en RWS de 
aanbesteding en contractering georganiseerd hebben. Ook komen de visie van de 
opdrachtnemers en cases uit de praktijk aan bod.  
 
Wilt u deelnemen aan deze bijeenkomst dan kunt u zich tot 18 maart aanmelden bij het 
secretariaat van Baggernet: marjan.euser@deltares.nl. Aan deelname zijn geen kosten 
verbonden.  
 
 
Programma 
  
09.00-09.30 Ontvangst 

 
09.30-09.35 Opening door dagvoorzitter Kees Vonk, Baggernet 

 
09.35-09.45 Welkom door  

- Wilco Werumeus Buning, Hoogheemraadschap van Schieland en de 
Krimpenerwaard en  

- Hugo de Vries, Waterschap Hollandse Delta 
 

09.45-10.05 Aanleiding voor regelgeving rond inkoop en aanbesteding 
Ruud de Groot of Lalot Koster, Rijkswaterstaat  
 

 

 
           z.o.z.         

mailto:marjan.euser@deltares.nl


Themadag Baggernet 2 april 2014 – vervolg 

 

 

 

 
Baggernet is een netwerk gericht op kennisuitwisseling inzake de omgang met verontreinigde waterbodems en 
baggerspecie. Baggernet wordt gefinancierd door Rijkswaterstaat, SIKB en de Vereniging van Waterbouwers. 
 

 

 
10.05-10.25 Gezamenlijk optrekken van Waterschappen en de Unie voor Waterschappen 

bij inkoop 
Arnoud van Vliet, voorzitter subwerkgroep Inkoop / Waterschap Hollandse 
Delta 
 

10.25-10.45 Visie waterbouwers op aanbesteden 
Fay van Dongen, Vereniging van Waterbouwers 
 

10.45-11.15 Pauze 
 

11.15-11.35 Aanbesteding en contractering bij Rijkswaterstaat  
Harry Zondag, Rijkswaterstaat 
 

11.35-12.00 Inkoopervaringen van HHSK en WSHD  
- Frederique Haslinghuis, Hoogheemraadschap van Schieland en de 

Krimpenerwaard 
- Ingrid Nijsink, Waterschap Hollandse Delta 
 

12.00-12.20 Paneldiscussie  
 

12.20-12.30 Nieuwtjes voor en door Baggernetters 
 

12.30-13.50 Lunch en kleine infomarkt  
 

13.50-14.00 Introductie op middagprogramma 
 

14.00-14.20 Duurzaam aanbesteden doe je zo! 
Sander Dekker, voorzitter werkgroep Duurzaamheid van de Vereniging van 
Waterbouwers 

 
14.20-14.40 Ervaringen contracttoezicht bij EMVI en UAVgc  

Erik Gerding, Niebeek Milieumanagement 
 

14.40-15.00 Stand van zaken nieuwe RAW-hoofdstuk ‘Kleinschalige baggerwerken’ en 
ontwikkelingen in hybride contractvormen 
Bas Huisman, CROW 
 

15.00 Afsluiting themadag met borrel 
 

16.00 Einde  
 

 

 


