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Wie zijn wij? 

Consortium voor pre-competitieve 

kennisontwikkeling op het gebied 

van Building with Nature 

 

 



Het probleem (1) 

Wereldwijd problemen met slib 

 

Map: courtesy University of Queensland 

Coastal erosion sites reported in Asian 

and Indian Ocean countries;  

(base map source from ITDB, 2004) 

Concentration increase Ems-Dollard 
limits ecological value 

http://www.coastalwiki.org/w/images/0/02/Fluid_mud_at_the_Suriname_Coast..jpg


Het probleem (2) 

Lokale tekorten aan bouwmateriaal (zand) 

Great Garuda, Bay of Jakarta  
 



De oplossing 

Integraal gebruik maken van de slibketen: 

 

 

 

 

 

= (schoon) slib duurzaam gebruiken door Building with Nature 

Sedimentatie – opvangen – baggeren – transporteren – bezinken – consolideren – rijpen - harden 

Socio-economie 

Ecologie 





Marker Wadden, NL  

Slibmotor Harlingen, NL  

Demak - Indonesia  

Kleirijperij, NL  

Marconi Delfzijl, NL  



Slibmotor Harlingen Transport from Port of Harlingen to Mud Motor 

by dredging vessel 

Transport from Mud Motor to saltmarsh 

development location by natural forcing 

• Strategische verspreiding van 

(schone) onderhoudsbagger 

van Harlingen 

• Kwelderontwikkeling 

stimuleren in Koehoal 

• Minder retourstroom terug 

naar Harlingen 



Slibmotor 

Kwelderontwikkeling 

opstarten door vergroten 

sediment aanbod 



Marconi Delfzijl  

• Integrale aanpak voor: 

• Hoogwaterbescherming 

• Ruimtelijke kwaliteit 

• Verminderen van siltatie 

• Volledige BwN-aanpak voor de 

regio uitgewerkt 

• Kwelderbouw-technieken verder 

testen door ‘learning by doing’ 



Marconi  

40-50 
years 



 
 

Kennis- en Innovatieprogramma MArkerwadden 

(KIMA) – in ontwikkeling 

http://www.waterenklimaat.nl/


1. Creëren vogelparadijs met diverse habitats 

2. Verbeteren watersysteem door immobiliseren slib 

3. Bijdragen aan Toekomstbestendig Ecologisch Systeem Markermeer  

4. Kennis opdoen van bouwen met slib 

5. Minimaliseren kosten voor onderhoud en vervolg 

 

KIMA – doelstellingen Markerwadden 



Pilot Kleirijperij 

http://www.provinciegroningen.nl/
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http://www.groningen-seaports.com/en-us/home.aspx
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Concept: Testen van diverse rijpingstechnieken om slib om te zetten tot klei geschikt voor dijken 

Partners: Provincie Groningen, Waterschap Hunze en Aa’s, Groningen Seaports NV, 

Rijkswaterstaat, Stichting Het Groninger Landschap en Stichting Ecoshape 

Pilot formaat: 330.000m3 slib omzetten tot >70.000 m3 op ~24 ha in ~3 jaar 

 

Dubbele doelstelling: 

• Kennisontwikkeling (rijpingstechnieken, kleikwaliteit, busines case voor kleirijping en inzicht in 

bijdrage oplossing vertroebelingsprobleem Eems-Dollard estuarium) 

• Realisatie van 70.000 m3 klei voor Pilot Brede Groene Dijk 

Pilot Kleirijperij 



Breebaart-kleirijperij:  
• 10ha op de kwelder  
• 100.000m3 slib uit  Polder 

Breebaart  
• 23.300m3 klei bruikbaar 

voor de Brede Groene dijk 

Delfzijl-kleirijperij:  
• 14ha op haventerrein 
• 210.000m3 slib uit haven 

Delfzijl  
• 46.700m3 klei bruikbaar 

voor de Brede Groene dijk 



BwN Indonesia - concept 

2003 

1000 m in 10 years 

2013 

25 km 



Living Lab for MUD 

• Interessante portfolio van relatief grote, regionale projecten met slib 

• Nevendoelstelling altijd om generieke kennis te ontwikkelen 

• Maar: projecten zijn kostbaar en middelen beperkt 

 

Behoefte om generiek kennis op te doen over slib: het ‘living lab for mud’ 

     … en aan internationalisering van de kennis over rijping! 



Living Lab for MUD – zoektocht support 

• Internationale pilot:  

• Support: Internationale Water Ambitie (BuZa, EZ, I&M)  

• Financiering: wellicht aansluiten bij andere initiatieven? 

• Overkoepelende generieke kennisontwikkeling: 

• Support: Veel positieve geluiden over ervaringen uit het verleden (op kleinere schaal) 

• Financiering: wellicht nieuwe samenwerkingen? 



EcoShape pilots 
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Contact:  erik.vaneekelen@ecoshape.nl    

  luca.sittoni@ecoshape.nl  
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