
MEER AMBITIE IN 

DUURZAAMHEID
Duurzaamheid is voor de 
waterbouw een belangrijk thema

• Stel een proeftuin in waarin we kunnen experimen-
teren met innovatieve en duurzame oplossingen 
voor mondiale wateruitdagingen. 

• Spoor opdrachtgevers aan om al in de planfase 
samen met de sector op zoek te gaan naar duurzam-
e(re) oplossingen in hun waterbouwprojecten.

• Zorg voor daadwerkelijke duurzame uitvragen op 
projectniveau, zorg voor concurrentie op duurzaam-
heid.

• Laat nationaal (en Europees) beleid en ambities 
op het gebied van emissiereductie aansluiten op 
internationale trends en ontwikkelingen, waaronder  
regelgeving voor de maritieme industrie (IMO).

• Geef de eigenheid en complexiteit van de water-
bouwsector en het daarin gebruikte materieel de 
ruimte, door binnenvaartregelgeving op het gebied 
van duurzaamheid en ontgroening aan te passen op 
waterbouwschepen op de binnenwateren.

• Stel niveau 3 van de CO2-Prestatieladder in als 
basisniveau voor alle waterbouwwerken. Grotere 
duurzaamheidsambities kunnen door een duurzame 
uitvraag worden gerealiseerd.

• Houd er oog voor dat, door de administratieve 
lasten om aan de eisen van een ladder te voldoen 
(‘checklist-denken’), het daadwerkelijk vergroten 
van duurzaamheid in de werken uit beeld lijkt te 
verdwijnen.

• Onderzoek de mogelijkheden om zandwingebied 
dichter bij de projectlocatie aan te wijzen, zodat 
CO2-uitstoot onmiddellijk wordt verminderd.
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‘Duurzaamheid is voor de waterbouw 
een belangrijk thema’

Dit is een samenvatting van ‘de position paper 
duurzaamheid’ van de Vereniging van Waterbouwers. 
In de position paper presenteren wij onze visie 
en ambitie op het gebied van duurzaamheid. 
In de waterbouw is duurzaamheid terecht een 
belangrijk thema. Binnen de sector ontplooien 
we tal van initiatieven die hier invulling aan 
geven. De waterbouwers zijn van mening dat de 
duurzaamheidsopgave in waterbouwkundige 
werken veel verder reikt dan alleen de CO2-emissies 
van de op een project in te zetten werkschepen.

Het gaat bijvoorbeeld ook om de Total Cost of Ownership 
van het project en om maatschappelijke baten als eco-
systeemdiensten en omgevingskwaliteit. Ruimte om te 
experimenteren met innovatieve en duurzame oplossingen 
voor (mondiale) wateruitdagingen is daarbij een randvoor-
waarde. Maar het is natuurlijk ook van belang, dat voor 
alle waterbouwers en hun schepen internationaal dezelfde 
spelregels gelden. 

Het is om deze redenen dat we met het position paper onze 
duurzaamheidsambities niet alleen bij de minister, maar ook 
bij u onder de aandacht willen brengen. Door middel van 
duurzame en innovatieve waterbouwprojecten dragen de 
waterbouwers bij aan een veilige leefomgeving. Daarmee 
zijn we van vitaal belang voor het leven in een delta. Immers, 
een moderne samenleving als die van ons kan niet bestaan 
zonder veilige bescherming tegen overstromingen, een 
goede vervoersinfrastructuur en voldoende ruimte voor 
economische activiteiten. Mede door de inzet van de water-
bouwers kunnen we als samenleving veilig wonen, werken 
en recreëren. 

‘Stimuleer het ontwikkelen en 
aanbieden van innovatieve en 
duurzame oplossingen’ 

Waterbouwers zijn per definitie pioniers. We begeven ons 
op terrein dat letterlijk en figuurlijk altijd in beweging is. 
Innovatiekracht zit in onze genen. We vernieuwen, maar 
altijd met oog voor het speelveld waarin de waterbouw zich 
bevindt en schuwen daarbij onze verantwoordelijkheid 
niet. Hierover voeren we voortdurend proactief het gesprek 
en we zijn ontvankelijk voor de kritische noten van andere 
stakeholders.

De uitdaging waar zowel opdrachtgevers als opdrachtne-
mers voor staan is om meer duurzaamheid en daardoor 
meer maatschappelijke meerwaarde in projecten te 
creëren. Daarvoor moet kwaliteit en duurzaamheid in 
aanbestedingen voldoende aandacht en ruimte krijgen. 
Regels en richtlijnen zijn goed, maar belemmeren soms 
innovatie en creativiteit. Wij kiezen liever voor het gesprek, 
waardoor je samen de goede kant op beweegt en elkaars 
belangen in het vizier houdt. Juist anders kunnen en mogen 
kijken, stimuleert namelijk het ontwikkelen en aanbieden 
van innovatieve en duurzame oplossingen. 

‘Complexiteit van de 
waterbouwsector’ 

De waterbouwers in Nederland richten zich in veel gevallen 
op onderhoud van havens en vaarwegen, aanpassing en 
uitbreiding van de (natte) infrastructuur, natuurherstel en 
natuurbehoud met als uitgangspunt: met respect voor de 
omgeving en geen verspilling. 

De invulling van die duurzaamheidsambities wordt mede 
bepaald door de complexiteit van de waterbouwsector. 
Het gaat om specialistische werkzaamheden waarbij de 
inzet van materieel en werkschepen centraal staat. Daarbij 
moet in ogenschouw worden genomen dat waterbouwac-
tiviteiten kapitaalintensief zijn. We zetten altijd in op de 
best beschikbare technieken, maar veel materieel heeft 
een levensduur van wel 30 jaar of langer. Deze levensduur 
heeft directe gevolgen voor het tempo van verjonging en 
vergroening van de waterbouwvloot en dus is een stabiele 
markt met een lange horizon nodig, zodat we daarop onze 
langetermijninvesteringen kunnen enten. 

‘Een mondiale industrie met 
grensoverschrijdende maritieme 
regelgeving’

Dag in, dag uit zijn wij omringd door natuur en ons bewust 
van onze taak richting de samenleving. Het belang van 
duurzaamheid is voor ons meer dan vanzelfsprekend. Niet 
voor niets is bij alles wat we doen respect voor de omgeving 
ons uitgangspunt. Samen met ons innovatieve karakter 
geeft dat ons een sterke positie op de wereldmarkt. 

Duurzame oplossingen zijn onontbeerlijk om de concurren-
tiekracht van de Nederlandse waterbouwer te verstevigen 
en uit te bouwen. De waterbouw is een mondiale industrie 
en heeft daardoor te maken met grensoverschrijdende 
maritieme regelgeving. Deze regelgeving is mede bepalend 
voor de invulling van ambities op het gebied van duur-
zaamheid en innovatie van bedrijven. Het spreekt dan ook 
bijna voor zich, dat gelijke regels voor alle spelers op het 
wereldtoneel cruciaal zijn voor het versterken van de positie 
van Nederlandse bedrijven. Een Nederlandse aanvulling op 
de internationale spelregels (zoals meetlatten en certifice-
ringen) is in dat licht gezien niet wenselijk.
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