
Waterbouwers willen meer ambitie in duurzaamheid 

 
Duurzaamheid is een belangrijk thema in de waterbouw. Binnen de sector ontplooien 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 duurzaamheid in de waterbouw is 
meer dan de C02 prestatieladder. Het betekent ook dat er internationaal dezelfde spelregels 
gelden voor alle waterbouwers (en hun schepen). De Vereniging van Waterbouwers brengt dit nu 
met een ‘position paper duurzaamheid’ onder de aandacht van de minister. 
 
De waterbouw in Nederland is een mondiale industrie die te maken heeft met grensoverschrijdende 
maritieme regelgeving bij? de invulling van ambities op duurzaamheid en innovatie. Gelijke regels 
voor alle spelers op het ‘wereldtoneel’ is cruciaal voor het uitbouwen van de concurrentiekracht van 
de Nederlandse waterbouwers. Daarbij helpt het enorm als de internationale spelregels niet voorzien 
worden van een Nederlandse aanvulling. En dat we een groen klimaat 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 waterbouwer. Een 

nieuw schip (groot en klein) in de waterbouw is gericht op de realisatie van werken, altijd maatwerk, 

ontworpen op basis van de laatste inzichten en moet 30 jaar mee kunnen. Het materieel is door deze 

uitgangspunten per definitie toekomstgericht. De waterbouwvloot is niet te vergelijken met de 

container- of cruisevaart en heeft binnen de regelgeving van de IMO (International 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 hebben dat tussentijds de 

spelregels gewijzigd worden. Bij een schip dat voor 200 miljoen Euro twee jaar geleden is gebouwd, 

is het economisch onverantwoord om aanzienlijke investeringen te doen als gevolg van nieuwe 

(milieu)regelgeving. Hoe graag we dit ook zouden willen. Het creëren van een gelijk ‘level playing 

field’ is voor de mondiaal opererende waterbouwers cruciaal om voorop te blijven lopen.  

Voor al deze elementen vraagt de Vereniging 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 waterbouwers op het gebied van 
duurzaamheid verder uitbouwen.  
 
Een idee is het opzetten van een proeftuin, waarin waterbouwers kunnen experimenteren met 

oplossingen voor mondiale wateruitdagingen. Zo’n proeftuin zet aan tot creativiteit en innovatie en 

bevordert een gezonde waterbouwsector waardoor nieuwe investeringen in ‘groene technologie’ 

weer mogelijk worden.  

Een ander punt is de focus op duurzaamheid binnen een project. We moeten bijvoorbeeld 

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 duurzame(re) en innovatieve oplossingen, waardoor een project op wellicht 

verrassende 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 vonken en minder vinken.  

 

 


