PROFILEREN
Creatief oplossen

ondernemen met

vaktechniek

Vergroting van de jachthaven in Nijkerk

Door kritisch mee te denken, problemen open aan te vliegen en
veel contact kreeg Arjan Buijtenhuis de opdracht om de jachthaven van Nijkerk te vergroten. Een bijzonder project, want de
opdrachtgever is een vereniging die er bovenop zit en veelvuldig
met nog betere en mooiere plannen komt. Mooi, maar het budget
is beperkt. Het betekent voor Buijtenhuis veel creatieve oplossingen zoeken.
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Project:
Opdrachtgever:
Aanneemsom:
Looptijd:
Uitvoerende partij:
Werkzaamheden:

uitbreiding jachthaven Nijkerk
Watersportvereniging Nijkerk
€ 250.000,maart 2016 tot september 2016
Buijtenhuis, Nijkerk
aanleggen nieuwe jachthaven, inclusief uitdiepen water,
aanbrengen steenlaag en oeverbescherming. In totaal
is 25.000 kubieke meter grond afgevoerd met de vrachtwagen. Daarnaast is er vervuilde grond met een schip afgevoerd. Tot het werk behoort ook het grof afwerken van het
terrein.

Arjan Buijtenhuis is elke donderdag op het werk voor overleg met de opdrachtgevers van de watersportvereniging. Daarnaast is het elke keer improviseren om in
overleg tot de goedkoopste oplossingen te komen.

Met een bootje en een peilstok is het water van de nieuwe jachthaven ingemeten
door de opdrachtgevers. Ambachtelijk werk, uitgevoerd door de bouwcommissie
van Watersportvereniging Nijkerk. Het illustreert hoe de opdrachtgever bezig is om
de kosten beperkt te houden. Iedereen die wel eens binnen een vereniging bij een
bouwproject betrokken is geweest, zal het herkennen: de plannen zijn groots, maar
het budget is beperkt. Dus is het zoeken naar zelfwerkzaamheid en mogelijkheden
om zaken goedkoper uit te voeren. Juist dat maakte het mooi vindt Arjan Buijtenhuis.
“Voor beide partijen was dit een heel nieuw project. Daar leer je veel van, want allebei
hebben we nu het gevoel dat we precies weten hoe het zou moeten als we weer
zouden beginnen.”

Optimistisch ingeschat
Door open over alle mogelijke problemen te spreken en veel uit te leggen, verwierf
Buijtenhuis uiteindelijk de opdracht voor het project Zuidwal, het uitbreiden
van de haven van Nijkerk met ongeveer 75 ligplaatsen. “In het begin hebben
de opdrachtgevers met meerdere aannemers contact gehad en zijn er prijzen
opgevraagd, maar uiteindelijk kregen wij de opdracht, doordat we juist veel
overlegden. Dat was nodig ook, want sommige zaken waren wel heel optimistisch
ingeschat. Zo dachten ze flink te verdienen aan de grond die zou worden uitgegraven.
Dat is een mengsel van klei, zand en veen en dat leverde de gedachte op dat dit goed
te verkopen was. Alleen viel alles net in een klasse waarmee je weinig kunt.”
Uiteindelijk viel de grondbalans zelf nog slechter uit toen bleek dat het veen een
hoog chloridegehalte had. Dat is logisch te verklaren doordat het gebied waar
de jachthaven komt vroeger in de zoute Zuiderzee lag. En alhoewel het gebied al
tachtig jaar is ingepolderd, blijkt dit zout toch niet te verdwijnen. Het betekende voor
Buijtenhuis een speurtocht om het veen toch kwijt te raken. “Ik heb veel geleerd, want
nu weet ik dat ze onder Amsterdam ook op dergelijk veen zitten”, lacht hij. “Daar is het
ook normaal om veen op chloride te bemonsteren. Hier niet, dus was dat ook niet in
de eerste grondmonsters meegenomen. Toen duidelijk was dat het zoutgehalte zo
hoog was, konden we het in de omgeving helemaal nergens meer kwijt. De boeren
zijn hier namelijk al niet zo dol op veen, en nu wilde helemaal niemand het meer”,
aldus Buijtenhuis. Pas na een lange zoektocht met veel overleg met het bevoegd
gezag werd uiteindelijk een bestemming in de buurt gevonden waar het veen wel
mocht worden toegepast. “Maar dan moest er wel geld bij. Dat is dus was anders dan
het met winst verkopen.”

Bewuste keuze
Voor Buijtenhuis was het een bewuste keuze om in te schrijven op het project. “We
willen graag meer eigen projecten via onderhandse aanbestedingen en dit is een
mooie klus om ervaring op te doen”, zegt hij. Ervaring is zeker een resultaat, want het
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1 ondernemen
De nieuw aangelegmet

vaktechniek
de aanlegpier. Onder
de afdekstenen is
een beschermdoek
aangebracht.

1
2 Tijdens het baggeren
kwam ook allerlei
rommel naar boven,
zoals dit bootje.

3 De bovenlaag van
de grond langs de
oever wordt gezeefd
om de afdekstenen
weer te kunnen
hergebruiken.
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werk vroeg uiteindelijk om veel creativiteit. Het terrein was namelijk maar
beperkt in kaart gebracht. Oorspronkelijk was het een kleine natuurstrook
naast de ingang van de huidige jachthaven, al is natuur misschien een
groot woord voor een begroeiing met veel onkruid en wat wilgen. Dat
hele gebied moest tot de oever worden uitgegraven, terwijl aan het eind
van het havenhoofd een vaste pier moest worden aangelegd.
Het eerste deel van het werk was het creëren van een nieuwe dam in het
water, van waaraf de damwand kon worden aangebracht. Omdat het
niet meevalt om een damwand vanaf een ponton te plaatsen, besloot
Buijtenhuis om op de plaats waar de pier moest komen eerst een nieuwe
dam aan te leggen. Om daar voldoende stabiliteit te krijgen, moest deze
vooral met zand en klei worden aangelegd. Het betekende op de plekken
waar grond moest worden uitgegraven zoeken naar plekken waar zand
en klei lag. “Liefst ook nog droog, om zoveel mogelijk stabiliteit te krijgen.
Dat viel nog niet mee, want het water was daar wel anderhalf tot twee
meter diep. Zelfs met rijplaten erop bleef het zakken. Uiteindelijk zakte de
kraan voor het plaatsen van de damwand op sommige plaatsen nog wel
een halve meter weg.”
Na het plaatsen van de damwand is aan de havenkant de dam weer
weggegraven en is aan de andere zijde een talud aangebracht. Om
voldoende stevigheid te krijgen, is het aangebrachte zand afgedekt met
een speciaal kunststof doek, waarop puin en een soort basaltstenen zijn
aangebracht. Voor het afdekken werd de rol doek in een speciale zelf
gefabriceerde evenaar gehangen. Deze werd met een kraan onder water
geduwd, waarna met een andere kraan de stenen werden aangebracht.
“Dat was best lastig, want het is daar al meer dan twee meter diep.”
Op de nieuwe dam moet nu nog een nieuw pad komen, maar dat hoort
niet tot het werk van Buijtenhuis. Dat gaat de vereniging namelijk zelf
doen. “Al zullen we nog wel wat werk hebben, want het zakt nog steeds.”

Vrachtwagens
Omdat alle grond moest worden afgevoerd, heeft Buijtenhuis het terrein
in vakken afgegraven. Dat betekende telkens een vak uitgraven waarna
later de buitenranden werden verwijderd. Hij koos voor deze oplossing
om de grond zo droog mogelijk te kunnen afvoeren. Voor het transport
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heeft hij alleen gebruik gemaakt van vrachtauto’s. “Als je maar een klein
stukje hoeft te rijden, is dat al goedkoper dan zelf met dumpers rijden. Een
vrachtwagen kost € 75,- per uur. Dan heb je een bak die goed waterdicht is
en neem je 25 m3 mee. Daarmee kwamen de kosten op € 4,- per m3. Dat
lukt me met een trekker en dumper nooit. Dan neem je vijftien m3 mee en
ben je al € 60,- kwijt. Bij de afstand die wij af moesten leggen kwamen de
kosten dan zeker op 5 euro per m3.”
Halverwege augustus was het zover dat ook het laatste vak kon worden
uitgegraven. Een groot deel van de grond uit het project wordt vervoerd
naar Zeewolde. Daar wordt de grond op het terrein gemengd om een
homogeen mengsel van klei, zand en veen te krijgen. Na uitzakken
wordt het daar verwerkt in een stadsuitbreiding. Voor deze bestemming
is uiteindelijk gekozen omdat hier de grond voor niets mocht worden
gebracht. Een tegenvaller voor de watersportvereniging, maar
uiteindelijk de goedkoopste oplossing, stelt Buijtenhuis vast. “Grond
blijft een probleem. We mochten het bijvoorbeeld wel brengen voor
een geluidswal in Nijkerk, maar ook daar moesten we bijbetalen. Dus is
uiteindelijk een paar kilometer rijden voordeliger dan gewoon in je eigen
gemeente blijven.”

Mooie referentie
Hoewel de vele open eindjes in het project veel overleg vergden, kijkt
Buijtenhuis toch met veel plezier terug op het werk. “We hadden elke
donderdag bouwvergadering en daar konden we telkens in goede
harmonie een oplossing vinden. Voor ons als bedrijf is het een mooie
referentie, want in de haven tref je toch veel mensen die op belangrijke
posities zitten.”
De manier van werken in dit project past ook bij de manier waarop hij
wil opereren in de markt van de onderhandse aanbestedingen, vindt
Buijtenhuis. “We willen graag in goed overleg en redelijkheid met
een opdrachtgever opereren, om gezamenlijk te komen tot een mooi
eindresultaat. Alleen zo kun je een duurzame relatie opbouwen. Of dat nu
een professionele organisatie is of een vrijwilligersclub.”
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4 Alle grond die
van het terrein
is afgevoerd, is
getransporteerd met
vrachtwagens. Zelfs
op korte afstand
is dat goedkoper
en zeker bij natte
grond schoner, vindt
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Buijtenhuis.

5 Het terrein is in
vakken afgegraven,
om zoveel mogelijk
grond droog te kunnen vervoeren.

6 Alle basaltstenen
zijn uitgezeefd en gereinigd om die op de
nieuwe oeverafwerking weer te kunnen
gebruiken.

7 Een deel van het
nieuwe havengebied
is vanaf een ponton
verdiept. Deze
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grond is met boten
afgevoerd, omdat
dit vervuilde bagger
betrof.

8 Het afgegraven deel
bestond uit zeer
bonte grond met
daarin lagen klei,
zand en veen.

9 De nieuwe pier is
aangelegd door
eerst een dam te
storten. Vanaf deze
dam is de damwand
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aangebracht.
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