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PROFILEREN

Over rillen het water in
Revitalisering rietoevers Zuidlaardermeer

Er zijn projecten waarbij je dankzij specialisatie een unieke positie
inneemt bij een aanbesteding. Knoop Baggerwerken kon mede dankzij
de inzet van de Waterking het verschil maken bij het project Zuidlaardermeer. Bij dit project worden de oevers vernat en nieuwe vooroevers ontwikkeld.
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Project:
Opdrachtgever:
Aanneemsom:
Looptijd:
Uitvoerende partij:
Werkzaamheden:

revitalisering Rietoevers Zuidlaardermeer
Stichting Het Groninger Landschap, provincie Groningen
plafondbedrag € 626.000,januari 2016 tot en met maart 2017
Knoop Baggerwerken, Tynaarlo
bos verwijderen, plaggen rietland, aanbrengen beschoeiing
nieuwe vooroevers, graven van poelen en slenken, verondiepen sloten, verlagen kades, aanleg nieuwe vooroevers, geschikte biotoop voor de roerdomp creëren.

“De Waterking is voor ons een unieke machine om het verschil te maken bij dergelijk
natte projecten, maar met deze machine alleen redden we het niet. Het gaat bij dergelijke projecten om het totaalplaatje, waarin andere factoren ook zwaar wegen.”

Onder het grijze wolkendek zien we op grote afstand rupsdumpers pendelen over de
rillen om het vrijgekomen plagsel letterlijk het Zuidlaardermeer in te transporteren. Een
Waterking verwerkt het materieel als een fiere ooievaar vlot en soepeltjes. Een mooi
schouwspel, waar we zelfs met flinke laarzen op dat moment niet dichtbij kunnen komen.
Projectleider Arnoud Doornbos van Knoop Baggerwerken is daar helder in. “Afgelopen
week heeft het flink geregend. Het waterpeil in het Zuidlaardermeer kan vanwege zijn
bufferfunctie wel 25 centimeter stijgen. Dan kun je er even niet bij. Als het dan een paar
dragen droog blijft, zakt het peil weer.”

Vernatten
De inzet van het project Revitalisering Zuidlaardermeer is om het leefgebied van
de moerasvogels te verbeteren. Het grootste deel van de rietvelden rond het
Zuidlaardermeer is de afgelopen decennia te droog geworden voor moerasvogels.
Verruiging (houtopslag), verzuring en verdroging (waterpeilverlaging) hebben er toe
geleid dat er minder riet- en waterrietontwikkeling in het gebied plaatsvindt. Hierdoor
is de leefomgeving voor veel moerasvogels zo verslechterd dat er minder geschikte
broed- en foerageergebieden zijn. Door de oevers van het Zuidlaardermeer te vernatten
en door herinrichting wordt het gebied weer aantrekkelijker voor moerasvogels als de
roerdomp, de baardman, de grote karekiet en de snor. Door deze ingreep worden ook
nieuwe kansen voor de otter gecreëerd. Om dit te realiseren, wordt van twintig hectare
rietland circa 25 centimeter van de toplaag afgeplagd om het land te verlagen en dus
te vernatten. Ook worden er enkele grote waterpartijen aangelegd in de vorm van
foerageerpoelen en -slenken. In het Zuidlaardermeer worden vooroevers ontwikkeld,
waarachter het vrij gekomen afgeplagde materiaal wordt verwerkt. Met als doel het
herstellen van oud, verruigd rietland en het creëren van nieuw areaal aan rietland en
waterriet.

In etappes
Opdrachtgever Stichting Het Groninger Landschap heeft de klus regionaal aanbesteed,
zoals steeds meer gebruikelijk onder EMVI-inschrijving met een aanbestedingsplafond,
waarbij het beste plan op punten wint. Daarbij zijn de kaders (technische voorwaarden
en eisen) zo omschreven dat bedrijven veel ontwerpvrijheid en innovatiemogelijkheden
hebben. Na de eerste ronden bleven er drie serieuze kandidaten over, waarbij Knoop
Baggerwerken uit Tynaarlo uiteindelijk het best scoorde. De klus is onder UAV-GCcontractvorm aangenomen. Projectleider Greetje Mast, bij Knoop Baggerwerken ook
verantwoordelijk voor de aanbesteding, is helder over de gekozen aanpak. “Het gaat
hier om een totaalplaatje, waarbij een flink aantal factoren een rol spelen. Niet alleen
snelheid en kwaliteit, maar ook de manier van werken, het zo weinig mogelijk beroeren
en verstoren van de natuur, zo weinig mogelijk risico’s op calamiteiten en een goed plan
om het materiaal efficiënt en natuurvriendelijk in de te creëren vooroevers te verwerken”,
aldus Mast. Ze geeft aan dat dit bij het Zuidlaardermeer extra lastig is, omdat je werkt in
een veenachtig gebied met ondiep water met een wisselend waterpeil. “Het waterpeil
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1 ondernemen
In augustus is gestart
met
met de aanleg van
de vooroevers, te
beginnen met het
met GPS uitzetten
van de contouren.
In totaal is er 2300
meter beschoeiing
aangebracht.

vaktechniek

2 Met behulp van
de Waterking is
de beschoeiing
aangebracht en
later de vooroever
aangevuld.

1

2

3 Het hout is op verschillende manieren
(afhankelijk van het
gebied en de transportmogelijkheden)
verwijderd. Door een
shredder, versnipperaar en een frees
aan de giek van de
graafmachine.
4 Afgelopen voorjaar is
het riet gemaaid en
zijn houtopstanden
verwijderd. Het
rietmaaien is uit
besteed aan een
gespecialiseerd bedrijf.

3

is onvoldoende om met koppelpontons te werken. Dat is een behoorlijke
beperking”, legt ze uit. Verder speelt de beschikbare tijd een belangrijke
rol. Het gebied is in het broedseizoen (van 1 april tot 1 augustus) gesloten
voor werkzaamheden. “Dat is de beste tijd om dergelijke werkzaamheden
uit te voeren”, zegt Jakob Knoop. “Natuurlijk moeten we oog hebben voor
het broedseizoen en de natuur, maar met snel schakelen, zien waar de
mogelijkheden zitten en een korte broedseizoenstop wordt het allemaal
wel wat praktischer voor bedrijven”, aldus de ondernemer. Concreet
betekent dit voor Knoop dat het project in tweeën is geknipt. Vorig winter
vond het voorbereidende werk plaats, plaggen en op rillen zetten van de
vrijkomende grond, en in deze herfst en winter volgt de aanleg van de
vooroevers. Het project moet voor april 2017 klaar zijn.

Geen draglineschotten
Het lastige aan de klus is dat je niet van de oever af werkt, maar juist richting
het Zuidlaardermeer om vooroevers te creëren. En dat op verschillende
plekken in een brede strook met afstanden tot wel 500 meter en meer. Te
groot om via omslaan (overdraaien) met de Waterkings de vrijgekomen
toplaag in de vooroevers te verwerken en een te breed werkgebied om
een enkel centraal pad via draglineschotten aan te leggen. “Hier maken
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4
we het verschil met onze Waterking”, vertelt Mast. Zoals u wellicht weet,
zijn de Waterkings van Knoop volledig amfibische graafmachines. “Wij
hoeven daardoor niet te werken met normale rupsgraafmachines op
draglineschotten en hebben daardoor geen beperkingen tijdens de
uitvoering”, vertelt ze. Mast doelt daarmee niet alleen op het afplaggen,
want dat is met draglineschotten nog wel een keer te realiseren. Het zit
hem juist in het verwerken van het afgeplagde materieel in de vooroevers.
“Je zult dat toch netjes moeten verwerken, waarbij je eindigt in de
vooroevers. Daarna moet je weer terug met de graafmachine.”
Daarin speelt dan mee dat als het een keer goed nat is de machine zo
ineens 25 centimeter dieper in het water kan staan, lees te diep. Bovendien
is de kans op het van de schotten afglijden en dergelijke aanwezig. “Dat
afglijden is te overzien, maar eventuele bergingswerkzaamheden daarna
geven enorme overlast voor de natuur. Kom daar maar eens bij met een
flinke hijskraan”, zegt Mast. De Waterking heeft daar geen last van. “Die
kan terugrijden of - als het wenselijk is voor de aangelegde natuur - is via
het water te transporteren en daarmee ontlast je het natuurgebied. En hij
kan onbegrensd mobiel het materiaal verwerken. “Het is maar de vraag
of het überhaupt met een conventionele rupsgraafmachine conform de
eisen realiseerbaar zou zijn.”

5 In totaal is ongeveer
twintig hectare
grond afgeplagd,
goed voor 62.500
kuub grond. De
toplaag bevat
vooral organisch
restmateriaal.
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6 Eigen verantwoordelijkheid nemen
en actief overleg
voeren met de
opdrachtgever als de
voortgang daarom
vraagt, vormen een
belangrijke basis.
7 Knoop werkte met
drie Waterkings op
het project, waar
onder ook de nieuwe
grootste versie met
32-tons Doosangraafmachine.
8 Het afgeplagde
materiaal is op twee
meter hoge en zes
meter brede rillen
gezet, die daarna
als transportroutes
worden gebruikt voor
de rupsdumpers.

7

8
Dumpers wel
Om de vrijkomende teeltlaag op de plek te krijgen, huurt Knoop
Baggerwerken rupsdumpers in. “Rupsdumpers kunnen op hun 80
centimeter brede rupsen redelijk uit de voeten in dit terrein. Ze kunnen
gerust tot een meter door ondiep water rijden”, zegt projectleider
Doornbos, die nu de operationele leiding heeft. Ook hier zet Knoop
Baggerwerken echter in op een aanpak om schade aan de natuur zoveel
mogelijk te beperken. De oplossing van het bedrijf was om per deel de
vrijkomende toplaag op rillen te zetten en wel zodanig dat ze meteen de
aanvoerweg vormen naar de vooroevers. “Als deze rillen zijn opgedroogd,
zijn ze voldoende draagkrachtig om rupsdumpers te dragen, zodat er
geen enkele schade wordt toegebracht aan het terrein”, aldus Doornbos.
Hij voegt daaraan toe dat ook hier met verstand moet worden gewerkt.
“Als het waterpeil hoog staat en de rillen door veel voertuigbewegingen
nat worden, verkassen we naar een volgend deelgebied en pakken we de
werkzaamheden weer op als de omstandigheden weer gunstiger zijn.”
Doornbos geeft aan dat ze werken met ingehuurde rupsdumpers,
waarbij de eigen mensen op de Waterkings de voortgang controleren.
“We hebben allemaal ervaren machinisten op onze Waterkings draaien,
die weten om te gaan met de omstandigheden en tijdig ingrijpen als

het nodig is”, zegt Doornbos. De uitdaging zit dan natuurlijk op het eind,
wanneer de ril van het begin richting de vooroever wordt weggehaald.
“Rupsdumpers kunnen op eigen kracht leeg wel aan land komen. Wij
zetten dan de best mogelijke route uit om de schade aan de natuur zoveel
mogelijk te beperken.”

Uniek
Je hebt het gevoel dat voor dergelijke projecten andere oplossingen dan
de inzet van de Waterking nauwelijks mogelijk zijn. Knoop weerlegt dat
met de opmerkingen dat er altijd vindingrijke ondernemers zijn die met
creatieve oplossingen komen. “Zo gemakkelijk is het niet, maar met hard
werken en veel draglineschoten verleggen kom je een eind”, zegt hij. Hij
geeft echter aan dat hij met zijn specialisme op dergelijke projecten wel het
verschil probeert te maken. “Maar ook dan win je het alleen als het totale
plaatje klopt. Met alleen de inzet van de Waterking redden we het niet. Die
machine is een sterke troef in het totale plaatje, waarbij het vervoer van de
toplaag over rillen dit keer een belangrijk pluspunt voor ons was.”
TEKST: GERT VREEMANN
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