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Duurzaamheid in Baggerwerkzaamheden 

Aanpak Duurzaam GWW en Ambitieweb 

 

10 oktober 2017 Baggernetdag 

 

 

 

 

 

 

    Dirk van Hout 

    Sjoerd Schellevis 
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Klimaatverandering 
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Green Deal Duurzaam GWW 2.0 

• Samenwerken 

• Klimaatdoelstellingen in NL halen 

 

Bijvoorbeeld  

• 2030 50% minder gebruik primaire grondstoffen en CO2 reductie te 

bewerkstelligen in 2020 van 20% t.o.v. 1990.  

  

• 2020 in alle relevante GWW-projecten de Aanpak Duurzaam GWW 

toepassen: in planvorming, aanleg, aanbesteding, beheer en 

onderhoud. 
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Green Deal Duurzaam GWW 2.0 

 

Ondertekend januari 2017 

 

Door : 

- Alle Waterschappen 

- Alle Provincies 

- Ministeries, waaronder IenM en EZ 

- Gemeenten 

- Aannemers 

- Ingenieursbureaus 

- Koepelorganisaties, waaronder NL ingenieurs, betonketen etc 

- etc 
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Werkwijze Duurzaam GWW 
 

Wat is de Aanpak 

→ Werkwijze voor het proces van duurzame projectontwikkeling 

→ Duurzaamheid breed beschouwd (People, Profit en Planet) 

→ Uniforme aanpak 

→ Instrumentarium 

 
 

 

www.aanpakduurzaamgww.nl 

www.duurzaamgww.nl 
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Wat is de Aanpak 

 

 
 

 

Werkwijze Duurzaam GWW 
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Wat is de Aanpak 

 

 
 

 

Werkwijze Duurzaam GWW 
 

- Keuzes maken en ambities vastleggen. Deze vasthouden van begin tot eind; 

- Vroeg beginnen voor grootste winst; 

- Ruimte voor innovatie, oplossingsvrij specificeren 

- Instrumenten en hulpmiddelen om te helpen bij de afweging; 

- Projectleider geeft alle actoren een rol in duurzaamheid (bestuurders, aanbestedende 
dienst, opdrachtnemers) 



 PAGINA 7 

 

 
 

 

Instrumenten Duurzaam GWW 
 



 PAGINA 8 

Instrumenten Duurzaam GWW 
 

Omgevingswijzer 
 
→ Duurzame gebiedsontwikkeling 
→ Methodiek om projecten en programma’s 

te analyseren op duurzaamheid: hoe scoor 
je t.o.v. beleid? 

→ Met opdrachtgevers, stakeholders, 
belanghebbenden in beeld brengen wat  
er speelt 

→ Op zoek naar kansen  
→ Helpt discussie structureren 
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Instrumenten Duurzaam GWW 
 

Omgevingswijzer: werkwijze 

 

 

 

A 
Water-

veiligheid  

Wat is het effect op de veiligheid van overstroombare 
gebieden tegen hoog water? 

POS    NEG   GEEN x NVT 

Niet genoemd/nvt (alleen kleine beken ed)  

B 
Water-
overlast  

Wordt het water vastgehouden, geborgen en daarna pas 
afgevoerd, en wat is hiermee het effect op de potentiële 
voorkoming van wateroverlast? 
 

POS  x NEG   GEEN x NVT 

Deels positief: vergroten afvoer IJssel (Stadsassen, pp. 
83)  

C 
Water-

kwaliteit  

Wat is het effect van de visie op de regionale 
waterkwaliteit? 

POS    NEG   GEEN x NVT 

Niet genoemd  

D  Watertekort  

Wat is het effect op de regionale zelfvoorzienendheid in 
water?  

POS    NEG   GEEN x NVT 

Niet genoemd  

Wat is het effect op de zoetwaterverdeling bij droogte of 
tekort?  

POS  x NEG   GEEN   NVT 

Beken aanwezig in hele gebied (Toekomstvisie A1 zone, 
pp. 23). En bewustwording: Waterproject Holterberg 
(Groen transferium, pp. 101)  

E  
Klimaatbe-
stendigheid  

Wat is het effect op de klimaatbestendigheid van het 
watersysteem? 

POS    NEG   GEEN x NVT 

Niet genoemd  
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Instrumenten Duurzaam GWW 
 

Omgevingswijzer: resultaat 
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Instrumenten Duurzaam GWW 
 

Ambitieweb 
 

→ Bepalen van ambitieniveaus per thema: wat wil ik nu echt? 

→ Helpt de dialoog 

→ Biedt vervolgens een handvat bij doelstellingen en eisen 
 

 

 

 1

3

2

Kosten 

& Waarde

Duurzame 

bereikbaarheid

Leefomgeving

Materialen

Natuur & Ruimte

Water & Bodem

Energie



 PAGINA 12 

Instrumenten Duurzaam GWW 
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Ambitieweb 
 
 
 

→ Niveau 1: voldoen aan de norm/minimum eisen, bijvoorbeeld 
duurzaam inkoopcriteria RVO 
 
 
 

→ Niveau 2: significante verbetering, vastleggen en behalen 
aanvullende doelstellingen 
 
 
 
 
 

→ Niveau 3: Geen negatief effect, creëren van meerwaarde, C2C, 
Energieneutraal, best haalbare bereiken 
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Instrumenten Duurzaam GWW 

→ De Omgevingswijzer  

• Vroege planfase (initiatieffase) 

• 12 duurzaamheidsthema’s inzichtelijk en gebiedsgerichte 

meekoppelkansen voor het project. De focus ligt op de 

raakvlakken en synergie met de omgeving. 

 

→ De ambitieweb 

• Volgend op Omgevingswijzer, verdere duur van het project 

• project centraal en worden de duurzaamheidsdoelstellingen 

voor het project bepaald. 
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Instrumenten Duurzaam GWW 
 

CO2 Prestatieladder 
 

→ Bedrijfscertificaat, stimuleert tot CO2-reductie (in de hele keten!) 

→ In te zetten bij aanbesteding (planuitwerking/ ontwerpfase: IB, 

uitvoering: aannemer): hogere trede op ladder is meer fictieve korting 
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Instrumenten Duurzaam GWW 
 

DuboCalc 
 
→ Ontwerpvarianten vergelijken: optimaliseren op grootste winst 
→ Als gunningcriterium, waarmee de opdrachtnemer zich onderscheidt 

met een oplossing met een lagere MKI. 
→ Als eis in contract  
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Instrumenten Duurzaam GWW 
 

DuboCalc: werkwijze 
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Algemeen Duurzaam GWW 
 

Wat levert de aanpak duurzaam GWW op: 
 

→ Meer duurzaamheid! 

→ Besparing/ efficiëntie: oplossingen die geld opbrengen (op langere 

termijn, door meerwaarde, door synergie) 

→ Sociaal draagvlak, stakeholders mee in proces 

→ 1 taal in GWW! 

→ Ieder werkt met zelfde instrumenten: efficiënter in planvorming 
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Voorbeeld Project: Bypass IJsseldelta bij Kampen 

→ Opdrachtgever Rijkswaterstaat 
 

→ Duurzaamheid: Was geen EMVI criterium, maar is wel in 
het project meegenomen middels: 
• Gesloten grondbalans 
• Hergebruik gebaggerd materiaal uit IJssel in dijken 
• Hergebruik veen als potaarde 
• Transport grond/bagger over water en via 

persleidingen 
• CO2-footprint  
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Sessie Duurzaam GWW: Invullen ambitieweb 
 

→ Contact personen 

• Susan van Kruijsbergen 

• Lieke van der Sanden 

• Wilbert van den Bos 

 

 

 

 

 



 PAGINA 20 

Instrumenten Duurzaam GWW 
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Ambitieweb 
 
 
 

→ Niveau 1: voldoen aan de norm/minimum eisen, bijvoorbeeld 
duurzaam inkoopcriteria RVO 
 
 
 

→ Niveau 2: significante verbetering, vastleggen en behalen 
aanvullende doelstellingen 
 
 
 
 
 

→ Niveau 3: Geen negatief effect, creëren van meerwaarde, C2C, 
Energieneutraal, meest haalbare bereiken 
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 Transport certificering in EMVI 

  Ontvangsplicht inzetten voor  

           gesloten grondbalans 

 Aanleggen weilanddepots 

 Stimuleren van hergebruik door het  

 toelaten van toevoegingen van andere stoffen 

? 

 Inzet BKK voor efficiënter 

 hergebruik grond 

 Lastig toegevoegde waarde te geven  

 aan natuur ivm uitgebreide  

 wetgeving. 

Geen opmerkingen/niet besproken 

Inzet van risico gestuurd beheer  

en onderhoud 

Inzet verkeersregelaars tbv  

Social Return 

Geen opmerkingen/niet besproken 

 Resultaat Sessie 1 

? 
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• Leeftijd Motor in EMVI 

• Hydraulisch of as of gecombineerd 

• Vergunning elektrisch vaak lastig 

 Geen opmerkingen / niet besproken 

? Eisen t.a.v. zuurstof & vertroebeling water 

Combineren Landbodem en Waterbodem  

  (nog erg sectoraal, hergebruik slib in buiten- 

  land verder en meer) 

Hergebruik slib bij  Natuurvriendelijke oevers 

 & wandelpaden middels verharding  

 In geotextiel verwerk zout slib tot vogeleiland 

  in brakgebied 

Toepassen Hinderklassen in EMVI 

 Social Return is lastig. Idee: bij regelen 
  baan binnen SR langere tijd op te voeren  
  binnen aanbestedingen 
 Innovatie door koppeling met onderzoeks- 
  instituut 

Geen opmerkingen / niet besproken 

? 

   Resultaat sessie 2 



 PAGINA 23 


