28

EMISSIELOZE
WATERBOUW.
EEN DIJK VAN
EEN OPGAVE

Rijkswaterstaat wil zandsuppleties langs
de kust vanaf 2030 emissieloos uitvoeren. De waterschappen zitten op hetzelfde spoor bij dijkversterkingen. Grootste
bron van CO₂-uitstoot is het materieel:
van vrachtwagens en graafmachines tot
sleephopperzuigers. Vrijwel alles nog door
diesel aangedreven. Hoe ga je naar nul?
De eerste winst zit in slim ontwerpen: hoe
minder grondverzet, hoe minder uitstoot.
TEKST HANS OERLEMANS

E

EMISSIELOZE WATERBOUW

29

Jan Baltissen

Ronald Schinagl
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e primeur gaat naar de Stenendijk Hasselt aan het
Zwarte Water in Overijssel. Deze historische dijk wordt
gerestaureerd en versterkt met een (elektrisch geslagen) damwand. Waterschap Drents Overijsselse Delta
gunt het project aan een bouwcombinatie met Dura
Vermeer en Ploegam. Het wordt de eerste emissieloos
uitgevoerde dijkversterking van het Hoogwaterbeschermings
programma (HWBP).
Emissiebeperking weegt zwaar bij nieuwe aanbestedingen z oals
Sterke Lekdijk (55 km), Meanderende Maas (26 km), WolferenSprok (13 km), Grebbedijk (5,5 km) en Hansweert (5 km). “Twee
jaar geleden sprak nog niemand erover en nu zitten we er middenin”, zegt Jan Baltissen, adviseur duurzaamheid bij het HWBP. “Het
gaat hard en de impact is groot. Dit vraagt om anders ontwerpen,
anders aanbesteden en anders aangedreven materieel. De waterschappen dagen de markt uit om samen aan innovatieve oplossingen te werken.”
Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden (HDSR) kiest bij het
project Sterke Lekdijk voor een nieuwe vorm van Europees aanbesteden: innovatiepartnerschap. Het gaat hier om 55 km dijkversterking tussen Schoonhoven en Amerongen met een looptijd van
tien jaar. Bij de aanbesteding heeft het waterschap drie bouwcombinaties gekozen om elk voor een deel van het traject een plan
uitwerking te maken. De uitvoering kan daarna bij voorrang aan
hen worden gegund (zonder nieuwe aanbesteding). De ambitie is
zoveel mogelijk CO₂- en stikstofvrij te bouwen. Hoe? Veel ligt nog
open. Waterschap en aannemers vormen gemengde teams om
innovaties (door) te ontwikkelen en uit te testen.
Emissiearm materieel
De emissies bij dijkversterkingen worden voor zo’n 75 procent
veroorzaakt door grondtransport, zo blijkt uit berekeningen met
de Milieukostenindicator (MKI). Het wagenpark in de grond- en
waterbouw draait grotendeels nog op dieselmotoren. Elektrificatie
komt op gang bij licht materieel zoals kleine kranen en shovels.
Ook worden bestaande kranen en graafmachines op bescheiden
schaal omgebouwd (retrofit) met een elektromotor. Baltissen: >

NR1 FEBRUARI 2021

‘ Elektrificatie
van het
zwaardere
materieel lijkt
nog ver weg’
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Dijkversterking bij Lelystad

Emissieloze graafmachine

‘ Slimmer
ontwerpen,
anders
organiseren
van het werk
en andere
brandstoffen.
Het telt
allemaal op’

“Elektrificatie van het zwaardere mate
rieel lijkt nog ver weg. Wel is het zo dat de
dieselmotor van nu aanzienlijk schoner
en zuiniger is dan voorheen. Aannemers
kunnen bij aanbestedingen scoren met de
nieuwste generatie motoren en bijmenging
met biobrandstoffen.”
Maar ook zonder emissieloos materieel
blijkt de CO₂-uitstoot fors omlaag te kunnen, vooral door het volume aan grondverzet en het transport over grote afstanden te
beperken. Een voorbeeld is de aanbesteding
van een vijf kilometer lang dijktraject aan
de Westerschelde bij Hansweert. Baltissen:
“Tussen de best scorende aanbieder op
milieu-impact en de slechtste zat volgens
de MKI-meetlat een verschil van 90 procent. Transport is een bepalende factor. Tot
nu toe maakte het niet uit waar de grond
vandaan kwam. Aannemers reden naar
België of verder weg om klei met de juiste
specificaties op te halen. Dat ligt anders als
de milieubelasting zwaar gaat meetellen.
Dan loont het lokaal beschikbare grond te
gebruiken. De specificaties in de aanbesteding en het ontwerp moeten dan wel op dat
type grond worden afgestemd.”
Het project Meanderende Maas tussen
Ravenstein en Lith koppelt dijkversterking
aan rivierverruiming. Werk aan de dijk
wordt straks uitgevoerd met klei afgegraven
in de uiterwaarden om de Maas meer ruimte te geven. Baltissen verwacht dat met
anders ontwerpen en minder transport de
CO₂-uitstoot nu al met de helft kan worden
teruggebracht. “We hoeven niet elk pro-

bleem robuust op te lossen met nog meer
zand en klei. Hoe hoger de dijk, hoe breder
en hoe zwaarder. Maak de opgave juist kleiner. Kijk bijvoorbeeld naar de versterking
van de Grebbedijk. Om de golfoploop bij
hoog water te remmen wordt in het dijk
lichaam een trap gemaakt. Vlak onder de
kruin komt een tweede kruin. De dijk hoeft
zo minder hoog te worden. Bovendien komt
er daardoor ruimte voor een recreatief
fietspad. Dat zijn mooie innovaties.”
LNG Hopperzuigers
“Emissiebeperking is een optelsom”, stelt
Ronald Schinagl, algemeen directeur
Nederland van Van Oord. “Slimmer ontwerpen, anders organiseren van het werk
en andere brandstoffen. Het telt allemaal
op. Niet twee keer zand verplaatsen van
a naar b naar c, maar in één keer van a
naar c. Klinkt simpel, maar je moet het wel
organiseren. Transport hoeft niet altijd over
de weg, het kan ook over water. Je kunt nog
een stap verder gaan en zand aanvoeren via
een pijpleiding, zoals we doen bij de aanleg
van het werk- en natuureiland van windpark
Fryslân. Dat scheelt enorm in emissies.”
Van Oord is wereldwijd een grote speler bij
zandsuppleties, dijkversterkingen en baggerwerk. Het concern heeft ruim honderd
schepen in de vaart waaronder sleephopperzuigers voor de zandsuppletie. De koers
van de vloot verleggen naar zero emissies
vergt vele jaren. Schinagl: “Je praat bij onze
schepen over investeringen voor twintig tot
dertig jaar. Die haal je niet eerder aan de
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‘ Het vraagt tijd
om bij een
mega-operatie
als zandsuppleties
de bocht te
maken naar
zero emissies’

kant, zonder onverantwoord grote
afschrijvingen te moeten doen. Wel
kijken we bij vervanging en uitbreiding van het materieel sterk naar
de emissies. Eind 2021 komen onze
eerste sleephopperzuigers op LNG
in de vaart. Nog geen hernieuwbare
brandstof, maar wel veel schoner dan
diesel. Verder gebruiken we steeds
vaker diesel bijgemengd met biodiesel. In de transitieperiode kun je met
LNG en biodiesel al flinke reducties
realiseren.”
Proefdijk baggerslib
De ambities zijn hoog, erkent
Schinagl, maar de noodzaak is ook
groot. Klimaatverandering raakt alles
en iedereen. “We moeten hier op een
onconventionele manier mee aan de
slag. Het innovatiepartnerschap is
daar een goede methodiek voor. In
alle openheid samen aan oplossingen
werken. Het betekent wel dat partijen
bij de start geen volledig zicht hebben
op de kosten en risico’s. Dat kan
overigens ook meevallers opleveren.
De beste innovaties leiden tot kosten
besparingen.”
Schinagl geeft een voorbeeld: “In
Groningen doen we mee aan een
EcoShape-pilot om baggerslib uit de
Eems-Dollard na een natuurlijk proces van drogen en inklinken geschikt
te maken voor de versterking van de
zeedijk. Van de afvalstroom baggerslib wordt hier een nieuwe grondstof
gemaakt. Als het constructief bruikbaar materiaal blijkt, scheelt dat in
de kosten voor afvoer en verwerking
van slib én voor de aanschaf en aanvoer van materiaal van elders.”•
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Waldo Broeksma
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ZERO-EMISSIE ZANDSUPPLETIE
IN 2030
Rijkswaterstaat laat jaarlijks 12 miljoen m³
zand op en voor de kust aanbrengen. Zand
is een circulaire bouwstof en ruimschoots
voorradig op de zeebodem. Het materiaal
is duurzaam, maar het materieel geenszins. De zware sleephopperzuigers en
cutterzuigers draaien op fossiele brandstoffen. Dat moet anders. Rijkswaterstaat
wil het kustonderhoud vanaf 2030 emissieloos uitvoeren.
“Dit gaat ons alleen lukken met een
systeemsprong,” stelt Waldo Broeksma,
omgevingsmanager Innovaties in de
Kustlijnzorg (IKZ) bij Rijkswaterstaat.
“Bestaande technieken optimaliseren is
uiteraard ook belangrijk. Bijmengen van
biodiesel levert CO₂-reductie op en dat is
winst in de aanloop naar 2030. Maar om
zero-emissies te bereiken, zijn substantiëlere innovaties nodig. We zijn hiervoor
het IKZ- programma gestart. Een eerste
uitvraag aan de markt heeft in 2019 tot
zeven innovatiepartnerschappen geleid.
Samen met de inzenders onderzoeken we
nu hun voorstellen. In 2020 leverde een
tweede uitvraag opnieuw veelbelovende
inschrijvingen op.”
Zandwin(d)molen
Het innovatiepartnerschap kent vier
opeenvolgende stadia met steeds een
‘go/no go’ moment. Na de verkenningsfase
volgt het ontwikkeltraject. Bij voldoende
perspectief treedt de fase van testen en
valideren in. En tot slot wordt de innovatie
toegepast bij een pilot in de praktijk. Als
alle hordes succesvol zijn genomen, mag
Rijkswaterstaat onderhands de indieners
een opdracht gunnen in het reguliere programma kustlijnzorg. Vanaf 2024 moeten

de eerste innovaties zover ontwikkeld zijn
dat ze in het programma kunnen worden
meegenomen.
Hoe ziet de oogst er tot nu toe uit? In welke
hoek wordt naar oplossingen gezocht?
“Dat loopt uiteen van het verduurzamen
van bestaande methodieken tot compleet
nieuwe systemen om zand te winnen en te
transporteren. Een voorbeeld is het concept ‘zandwindmolen’ voor compleet elektrische suppleties. Windmolens leveren
elektriciteit om met een nieuw werktuig
zand te oogsten op de zeebodem en dat via
een transportleiding naar de kust te pompen. Alles elektrisch aangedreven. Het
idee komt van een combinatie van Sweco,
De Vries & Van de Wiel en Royal IHC.”
Rijkswaterstaat gaat deze en andere
innovaties beoordelen op drie criteria: de
milieuwinst, de kosteneffectiviteit (prijs
per m³ verplaatst zand) en de impact
op de omgeving (invloed op ecologie,
horizonvervuiling). Daarbij is de beproefde
methode van zandwinning met sleephopperzuigers zeker nog niet afgeschreven.
Als op termijn materieel met emissieloze
aandrijving en groene energie in de vaart
komt, geldt dat evenzeer als een systeemsprong.
Voor het zover is, zijn ook al substantiële
innovaties mogelijk, vindt Ronald Schinagl
van Van Oord. “Nu hebben de hoppers een
dubbelfunctie: het baggeren én het transport van zand. Ze varen heen en weer, wat
veel brandstof vraagt. Je kunt het transport wellicht loskoppelen en uitvoeren met
elektrisch of LNG-aangedreven schepen.
Dat betekent minder emissies. Het vraagt
tijd om bij een mega-operatie als zandsuppleties de bocht te maken naar zero emissies. Als we vanaf nu flink bijsturen, komt
jaar na jaar het einddoel dichterbij. Over
dat doel zijn we het allemaal eens.”
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