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De eilandengroep Marker Wadden in het Markermeer is een uniek stukje nieuwe
natuur in Nederland. Marker Wadden wordt veelvuldig geroemd vanwege de
bijzondere bijdrage aan de natuur, de kansen die het biedt voor toerisme in het
Markermeer en de innovatieve technieken die zijn gebruikt bij de aanleg. De
governance van Marker Wadden is echter minstens zo innovatief en interessant. Denk
daarbij aan de samenwerking tussen Natuurmonumenten en de overheid, de korte tijd
waarin het project tot stand is gekomen en de manier waarop de partijen en individuen
vervolgens hebben samengewerkt. Vaak blijft dergelijke ‘proceskennis’ verborgen in
de hoofden van de direct betrokkenen. In het Kennis- en Innovatieprogramma Marker
Wadden (KIMA) is daarom onderzoek verricht naar deze unieke governance en de
lessen die we kunnen trekken voor toekomstige projecten. Dit artikel belicht de
inzichten rondom aanbesteding en contractvorming van Marker Wadden en kan
daarbij als voorbeeld dienen voor andere building with nature projecten.

Over Marker Wadden
Marker Wadden is een uniek natuur- en recreatiegebied
in ontwikkeling. De aanleiding voor aanleg van Marker
Wadden is de achteruitgang van het ecosysteem in het
Markermeer. Op de bodem ligt een dik slibdeken die het
leven van planten, insectenlarven, schaal en schelpdieren
beperkt. Met Marker Wadden wordt beoogd een win-win
situatie te creëren: slib van de bodem van het Markermeer
krijgt een nieuwe toepassing in natuureilanden. Daardoor
verbetert de waterkwaliteit en het leefgebied onder water
en er ontstaat een nieuw natuur- en recreatiegebied.
De doelen van het project zijn 1) het creëren van een
vogelparadijs; 2) verbetering van het watersysteem
Markermeer; en 3) leren en kennis genereren voor volgende
fasen (aanleg van nieuwe eilanden).
Het project werd in 2012 door Natuurmonumenten
geïnitieerd met een bijdrage van 15 miljoen euro van
de Nationale Postcode Loterij. Vanaf 2014 kreeg
Natuurmonumenten bestuurlijke steun van toenmalige
ministeries EZ (later LNV) en IenM (later IenW),
Rijkswaterstaat en de provincie Flevoland. Later zijn
ook de provincie Noord-Holland en gemeente Lelystad
aangehaakt. De aanbesteding werd gewonnen door een

bouwconsortium getrokken door Boskalis, en de aanleg
begon in 2016. De aansturing van de uitvoering was in
handen van Rijkswaterstaat en Natuurmonumenten, die
een publiek-private samenwerking zijn aangegaan.
In 2016 startte de eerste fase: de aanleg van vijf
eilanden. In het voorjaar van 2021 startte de aanleg
van twee extra eilanden. Als die zijn afgerond zal het
totale gebied – inclusief het onderwaterlandschap
– 1300 hectare omvatten. In de beheerfase is
Natuurmonumenten als erfpachter verantwoordelijk
voor het beheer en de exploitatie van Marker
Wadden. Rijkswaterstaat blijft verantwoordelijk als
waterbeheerder. Boskalis is de eerste 10 jaar na
oplevering nog verantwoordelijk voor het onderhoud van
de randen van Marker Wadden. Marker Wadden vormt
een deelgebied van Nationaal Park Nieuw Land.

Aanbestedingsproces
In ‘bouwen-met-natuur’ projecten zoals Marker Wadden,
wordt vaak gebruik gemaakt van nieuwe technieken.
Kennisontwikkeling en innovatie zijn onderdeel van het
project, er moet immers gedurende de aanleg geleerd
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worden en zo nodig bijgestuurd. Er zijn verschillende
vormen van aanbesteden die meer ruimte bieden aan
deze kennisontwikkeling en innovatie. De methoden
verschillen in de stijfheid van het contract, de ‘technology
readiness level’, het type innovatie (radicaal – een nieuwe
doorbraak, of incrementeel – geleidelijke verbetering van
een bestaand product), en afspraken over het intellectueel
eigendom (afbeelding 1). De twee aanbestedingsvormen
die de meeste ruimte laten voor kennisontwikkeling zijn
het innovatiepartnerschap en pre-commercieel inkopen
(PIANOo 2022). Hiermee kunnen in co-creatie met de markt
innovatieve oplossingen worden ontwikkeld. Beide vormen
lijken veel op elkaar, maar bij het pre-commercieel inkopen
dient er na het ontwikkeltraject een reguliere aanbesteding
te volgen. Bij het innovatiepartnerschap vindt het
aanbestedingsmoment voorafgaand aan de ontwikkeling
plaats. Voor Marker Wadden is echter gekozen voor een
derde vorm, de concurrentiegerichte dialoog. Deze aanpak
biedt de ruimte voor geschikte partijen om verschillende
oplossingen aan te dragen, om in de behoefte van de
aanbestedende dienst te kunnen voorzien. Vervolgens kan
de aanbestedende dienst in de dialoog samen met deze
deelnemers de voorgestelde oplossingen nader uitwerken
en uiteindelijk bepalen welke oplossing(en) het best in zijn
behoefte kan voorzien.
Tijdens de initiatiefase van Marker Wadden bestond het
ontwerp slechts uit een schets en een omschrijving van
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het idee. Er waren nog veel vragen over de precieze
vormgeving, de technische mogelijkheden en ook de
randvoorwaarden. Er is toen een marktconsultatie
opgezet, waarbij aan de markt is gevraagd om een
ontwerp te maken en de kostprijs aan te geven voor
realisatie van dit idee. Na de marktconsultatie is met
drie partijen een concurrentiegerichte dialoog gevoerd.
Uiteindelijk is op basis van de vooraf bepaalde
selectiecriteria gekozen voor het ontwerp van het
Boskalis consortium. Daarbij was de grootte van het
eiland een belangrijk criterium, omdat areaal belangrijk
is voor natuurontwikkeling. Daarnaast is er ook gekeken
naar de draagkracht van partijen om tegenslagen op te
kunnen vangen.
De gekozen route voor aanbesteding reflecteert de veel
gebruikte, traditionele, opdrachtgever – opdrachtnemer
verhouding. De aanleg van Marker Wadden is een
type project dat, vanwege het innovatieve karakter en
onderzoeksopgaven, geschikt lijkt voor andere vormen,
zoals bijvoorbeeld een innovatiepartnerschap. Hier is
tijdens de aanbestedingsprocedure bewust niet voor
gekozen. De reden hiervoor was dat de samenwerking
tussen Natuurmonumenten en Rijkswaterstaat als
gezamenlijk opdrachtgever al zeer vernieuwend en
uitdagend zou zijn, zonder extra complexiteit van een
innovatiepartnerschap met de opdrachtnemer erbij.
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Contractvorm
Met Boskalis is een design-construct-maintain contract
opgesteld voor de uitvoering van het project. In het
contract zijn de projectdoelen van Marker Wadden
uitgewerkt in functies, objecten en eisen. De drie
hoofdfuncties zijn: het invangen en vastleggen van
slib; het bieden van nieuwe habitats; en het bieden
van mogelijkheden van recreatie. Voor elke functie is
aangegeven welke objecten daaraan bijdragen. Denk
daarbij aan randen en dammen, waterbodemverlaging,
habitattypen en inrichtingselementen voor recreatie.
Om tijdens de uitvoering toch flexibel te zijn en
wijzigingen te kunnen doorvoeren in het ontwerp, zijn
er twee communicatielijnen tussen de opdrachtgever
en de opdrachtnemer afgesproken, namelijk als
opdrachtgever-opdrachtnemer en klant-leverancier.
De klant kijkt of het geleverde product inderdaad aan
de wensen voldoet, ook als daarmee de eisen moeten
worden bijgesteld. Dat wordt vervolgens verwerkt door
de contractmanager. Een voorbeeld hiervan zijn de
duinen op Marker Wadden, die pas aan het ontwerp
zijn toegevoegd toen de uitvoering al in volle gang was.
In het contract is naast het onderscheid hoofd- en
nevenfunctie geen expliciete hiërarchie van functies
vastgesteld. Hierdoor zijn er geen afspraken
gemaakt wat te doen bij eventuele conflicten tussen
functies zoals recreatie versus natuurontwikkeling
of bouwtempo versus bouwen met natuurlijk
geproduceerde grondstoffen. Wanneer er verschillende
diensten worden nagestreefd, bijvoorbeeld zowel
recreatie als de verbetering van flora en fauna boven
en onderwater, is aan te bevelen om deze hiërarchie
wel vooraf vast te stellen. Zo zorg je dat voor iedereen

Afbeelding 1.

Aanbestedings
mogelijkheden van diensten
die niet “off the shelf”
beschikbaar zijn, volgens
de EU richtlijnen
Bron: Goudt, 2016; Semple, 2014

duidelijk is: wat krijgt voorrang en wat moet wijken als het
systeem zich anders gedraagt dan verwacht.

Lessen voor andere projecten
Kies een aanbestedingsvorm die past
bij het innovatiegehalte van het project
Voor Marker Wadden is gekozen voor een concurrentie
gerichte dialoog als aanbestedingstraject. Het is echter
aan te bevelen om voor dergelijke innovatieve projecten
een innovatiepartnerschap te overwegen. Een voordeel
is dat er nog meer ruimte is voor interactie tussen
de opdrachtgever en potentiële opdrachtnemer om
gezamenlijk te innoveren. Bij een zeer radicale innovatie
kan worden gekozen voor pre-commercieel inkopen,
waarna er een regulier aanbestedingsproces gestart moet
worden. De indeling van aanbestedingsvormen zoals
getoond in afbeelding 1 biedt een goed startpunt om deze
keuze in aanbestedingsvorm te maken.
Een gezamenlijke ambitie en vertrouwen onderling
zijn de basis van een goede samenwerking
Uit de interviews komt naar voren dat de samen
werking door zowel de opdrachtgever als de
opdrachtnemer als positief is ervaren. Factoren die
hier volgens de opdrachtgever aan bijdragen zijn de
gezamenlijke wil om de eilanden te realiseren. Er is
volgens de opdrachtnemer veel vertrouwen onderling,
een belangrijke voorwaarde voor de samenwerking.
Informeel overleg wordt door beide partijen als belangrijk
genoemd voor de relatie. Wanneer er onduidelijkheden
zijn of de meningen verschillen (bijvoorbeeld over de
interpretatie van de eisen bij oplevering) dan wordt dat
liever eerst informeel besproken dan dat er gelijk formeel
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op de contractafspraken wordt teruggevallen en/of
wordt geëscaleerd.
Biedt perspectief op uitbreiding van de opdracht
als extra prikkel voor goede samenwerking
In het contract is een prikkel opgenomen door een knip
te maken in het budget tussen de aanbesteding (60 mln.
excl. BTW) en opdrachtverlening (in eerste instantie voor
33 mln.). Dit in de verwachting dat het zou lukken om
gedurende de uitvoering extra financiering aan te trekken.
Voor dit extra geld kan dan direct opdracht verleend
worden (zonder nieuwe aanbesteding) omdat het werk
al voor de volle omvang is aanbesteed. Er lag daarmee
voor beide partijen een goede prikkel voor samenwerking
omdat zowel de opdrachtgever als de opdrachtnemer
baat hebben bij een zo robuust mogelijke kwaliteit.
Wanneer de opdrachtnemer in de eerste periode werk
oplevert wat voldoet aan de contracteisen, vergroot dit
de kans op aanvullende financiering voor uitbreiding
van het aanlegproject Marker Wadden (zonder nieuwe
openbare aanbesteding) waar zij dan een opdracht voor
zullen krijgen.
Vind de balans tussen flexibiliteit en sturen op resultaat
De contracteisen zijn gericht op de objecten zoals
hoogteligging van de habitats en het type materiaal dat
is gebruikt. Er zijn echter geen afspraken gemaakt over
de indicatoren waarmee het functioneren van de eilanden
ook na oplevering kan worden getoetst, zoals het gebruik
door vogels en de bijdrage aan de waterkwaliteit. Het
is begrijpelijk om een project hier vooraf niet op vast
te willen pinnen, als niet met zekerheid te voorspellen
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is hoe het zich gaat ontwikkelen. Het ontbreken van
deze indicatoren maakt het echter lastig om in de
uitvoering en de beheerfase te sturen op de diensten
die de eilanden worden verwacht te leveren. Een goede
monitoringsaanpak is hierbij essentieel. Maak duidelijke
afspraken over de minimale eisen en gunningscriteria in
het aanbestedingstraject, en maak monitoring integraal
onderdeel van het in te dienen voorstel. De resultaten
van monitoringsprogramma kunnen bovendien gebruikt
worden om aan co-financiers te kunnen communiceren
in hoeverre een project de diensten levert die voor
deze partij belangrijk zijn. In oktober 2022 wordt het
eindrapport opgeleverd van KIMA, waarin o.a. de
effecten van Marker Wadden op de waterkwaliteit en
ecologie worden gepresenteerd.

Conclusie
Building with Nature projecten worden steeds vaker en
op grotere schaal toegepast. Dit biedt kansen voor het
aanpakken van meerdere maatschappelijke opgaven
op een geïntegreerde manier. De innovatie die hiervoor
nodig is, vereist echter ook een passende manier van
aanbesteden en contracteren. Hoewel in Marker Wadden
is gekozen voor een vrij conservatieve aanpak, heeft men
toch manieren gevonden om de flexibiliteit in te brengen
in de uitvoering van het project. Dit is gedaan door met
informeel overleg wijzigingen af te spreken, die daarna
met een Voorstel tot Wijziging en met gesloten beurzen
zijn vastgelegd. Het integraal meenemen van monitoring
in het project en vooraf bepalen van indicatoren voor het
meten van het functioneren van de eilanden verbetert de
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mogelijkheden om te sturen op de diensten (in aanvulling
op de objecten). Door het delen van de inzichten biedt dit
artikel hopelijk inspiratie en denkrichtingen voor het op de
markt zetten van nieuwe Building-with-Nature initiatieven
in de toekomst.
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Contouren eerste eiland zichtbaar

Wil je meer lezen over de samenwerking in het project
Marker Wadden? Lees dan het artikel IJff et al. (2021)
‘Innovatieve governance voor Building with Nature –
Lessen uit het Marker Wadden project’, Landschap 20211, p 25-33 https://www.landschap.nl/tijdschrift/archief/
jaargang-38-2021/
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Verantwoording
Dit artikel is geschreven op basis van de resultaten
uit Hüsken (2021). Zij heeft in haar onderzoek gebruik
gemaakt van literatuurstudie, systeemanalyse o.b.v.
Altamirano (2021), interviews en serious gaming (Benitez
et al. 2019). De studie is onderdeel van het governance
spoor; van het Kennis en Innovatieprogramma Marker
Wadden (KIMA). Meer informatie en rapportages zijn te
vinden op www.kennismarkerwadden.nl.
Eerste vogelkijkscherm
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ABSTRACT


Marker Wadden is a new archipelago in a large freshwater
lake in the Netherlands, Markermeer. The project is innovative
because of not only the new construction techniques (building
with mud), but also the governance setting. Think of the
public-private partnership between the governmental agency
Rijkswaterstaat and NGO Natuurmonumenten, the short time
window in which the project was realized, and the way that
the many stakeholders have cooperated in the project. Often,
this ‘process’ knowledge is not disseminated and remains
hidden. The governance track of the Knowledge and Innovation
programme Marker Wadden (KIMA) therefore investigates
these unique governance characteristics and lessons for future
application are identified. This article shows the main insights
regarding the procurement process and contracts of Marker
Wadden as example for other building-with-nature projects.
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