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1 INLEIDING 

Van den Herik-Sliedrecht neemt deel aan de Green Deal Duurzaam GWW 2.0. Duurzaam GWW staat voor 

duurzaamheid in de Grond-, Weg- en Waterbouwsector (GWW). De Green Deal Duurzaam GWW 2.0 is een 

samenwerkingsverband binnen de sector met de ambitie om duurzaamheid in 2020 een integraal 

onderdeel te laten zijn van spoor-, grond-, water- en wegenbouwprojecten. Tevens zou De Green Deal 

Duurzaam GWW 2.0 eind 2020 officieel aflopen, maar is verlengd tot medio 2021, waarna naar verwachting 

een Green Deal Duurzaam GWW 3.0 zal komen. Het doel van deze Green Deal is dat in 2020 en 2021 in 

alle relevante GWW-projecten De Aanpak Duurzaam GWW wordt toegepast in planvorming, aanleg, 

aanbesteding, beheer en onderhoud. 

2 ERVARINGEN 

2.1  De Aanpak Duurzaam GWW 

De Aanpak Duurzaam GWW is ontwikkeld door samenwerkende organisaties in de sector om duurzaam 

inkopen in de sector beter tot zijn recht te laten komen en kansen voor duurzaamheid en innovatie beter 

te benutten. De Aanpak bestaat uit zes stappen die in elke fase van het project worden herhaald. Deze zes 

stappen zijn gebaseerd op vijf basisprincipes die verwerkt zijn in De Aanpak. 

De vijf basisprincipes: 

1. Vertaal duurzaamheidsdoelen van de organisatie naar de projecten en opgaves. 

2. Neem duurzaamheid zo vroeg mogelijk en integraal mee bij infrastructurele opgaven. 

3. Focus op de thema’s waar de meeste duurzaamheidswinst te behalen is. 

4. Innovatiegericht aanbesteden en gunnen op duurzaamheid; creëer ruimte voor innovaties en 

nieuwe duurzame oplossingen door zoveel mogelijk oplossingsvrij te specificeren.  

5. Om duurzaamheid op uniforme wijze te toetsen, zijn de volgende vier instrumenten gekozen: 

Omgevingswijzer, Ambitieweb, CO2-Prestatieladder en DuboCalc. Op deze manier kan 

duurzaamheid op een consistente wijze getoetst en geborgd wordt. 

2.2  Toepassen van Duurzaam GWW 

Op verschillende vlakken van het project “Heropenen 

Roode Vaart en Herinrichting Markt Centrum” te 

Zevenbergen is winst behaald met betrekking tot 

Duurzaam GWW. Dit project heeft De Aanpak gevolgd om 

de juiste maatregelen, doelstellingen en ambities te 

vinden om aan de wensen van de klant te voldoen. Het 

doel van het project was de zoetwater toevoer in Noord-

Brabant en Zeeland te vergroten door de Rode Vaart (en 

de Haven te Zevenbergen) te heropenen en de Markt in 

het Centrum van Zevenbergen te herinrichten.  Afbeelding 1. Miniatuur reconstructie herinrichting Centrum 

Zevenbergen. 
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Het project is in februari 2021 afgerond, waarbij er ups en 

downs zijn geweest in het verloop, maar het project over 

het algemeen goed is verlopen. Zo is bij het zetten van 

damwand wat vertraging opgelopen door puin/ obstakels 

in de grond, waardoor grotere type damwand gebruikt 

moesten worden. 

De samenwerking met Strukton is als goed ervaren; het 

project is een combinatiewerk waarbij Van den Herik-

Sliedrecht zich specialiseert in het aanleggen van kades 

en Strukton in bestrating en beton. Wel was er enige 

frictie tussen de aannemerscombinatie en de 

opdrachtgever; de opdrachtgever vond het soms lastig 

om de aannemers met vrijheid toe te vertrouwen en wou 

graag veel toezicht houden. Deze frictie is opgelost door 

een samenwerking aan te gaan met de opdrachtgever, 

met het doel om overeenstemming te creëren. 

Verder was de omgeving erg betrokken bij het project en 

wilde graag de mogelijkheid om met het proces mee te 

kunnen kijken. Daarbij probeerden Van den Herik-

Sliedrecht en Strukton zo veel mogelijk rekening met de 

omgeving te houden. Voor mogelijke klachten was een 

omgevingsmanager aangewezen en was een bouw-app in 

gebruik genomen om omwonenden de mogelijkheid te 

bieden om vragen te stellen over het verloop van het 

project. Reviews met betrekking tot het project in deze 

bouw-app waren enorm positief. Deze bouw-app kan 

gezien worden als een uitwerking van het thema sociale 

relevantie van de omgevingswijzer. De sociale relevantie 

en draagvlak voor het project wordt namelijk vergroot 

door toekomstige gebruikers, omwonenden en andere 

betrokken (en niet-direct betrokkenen) te betrekken bij 

de plannen. Het inzetten van een omgevingsmanager 

creëert de mogelijkheid om meer details in te winnen en 

de wensen uit de omgeving beter te begrijpen, wat het 

risico op conflicten verkleint.  

  

Afbeelding 2. Miniatuur reconstructie herinrichting 

Centrum Zevenbergen. 

Afbeelding 3 en 4. Voortgang van de werkzaamheden in 

Centrum Zevenbergen. 
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2.3  Duurzaamheidsinitiatieven 

Duurzaamheid speelt een cruciale rol in onze maatschappij, waarbij aannemers een verantwoordelijkheid 

hebben met betrekking tot het gebruik van grondstoffen en materialen. Indien hier geen rekening mee 

gehouden wordt heeft dit ernstige negatieve gevolgen zoals een stijging van CO2-uitstoot door 

toenemende vraag naar elektriciteit en onzekerheid over de beschikbaarheid van energie met een 

mogelijk vertragend effect op de economische groei tot gevolg. Er bestaan echter maatregelen die het 

mogelijk maken deze negatieve gevolgen te mitigeren. Zo kunnen grondstoffen bespaard worden 

doormiddel van efficiënter gebruik, recycling en het gebruik van alternatieve groene energiebronnen in 

plaats van fossiele brandstoffen. 

Als onderdeel van het Duurzaam GWW zijn er besparingsinitiatieven opgezet binnen het project. Beide 

partijen hebben maatregelen voorgesteld, die vervolgens zonder weerstand aangenomen zijn. De 

opdrachtgever was geïnteresseerd in de voortgang en resultaat van deze maatregelen; elke maand werd 

zowel intern als extern een bijeenkomst georganiseerd om de voortgang van de initiatieven te bespreken. 

De besparingsinitiatieven zijn positief ervaren. Hieronder een overzicht van de deze initiatieven. 

2.3.1  Hergebruik van materialen 

Zowel vanuit financieel- als duurzaamheidsoogpunt, heeft hergebruik diverse voordelen. Binnen het 

project wordt naar de volgende materialen gekeken voor mogelijk hergebruik: 

■ Uitkomende bovengrond, zand en dergelijken; 

■ Steenachtige materialen zoals straatbakstenen en natuurkeistenen; 

■ Funderingsmaterialen zoals puin betonnen paaltjes, rioleringsbuizen, putten, kolken. 

Het opstellen van een goede materiaalbalans heeft vele voordelen m.b.t. duurzaamheid; het hergebruik 

van grondstoffen en CO2-reductie door minder brandstofgebruik van transport (en eventuele minder 

hinder van transport). Tevens is winst te behalen met de verkoop van puin/ straatbakstenen aan 

afvalverwerkers die puin omzetten in bouwstoffen of andere gegadigden. 

2.3.2  Reductie van transportbewegingen 

Tijdens het boren van de zuidelijke overkluizing zou veel natte grond vrijkomen. Deze natte grond kon 

hinder veroorzaken rondom het centrumgebied omdat er voor de afvoer veel transport benodigd is. Om 

dit te voorkomen is er gekozen voor het wegpompen van de vrijkomende natte grond direct vanuit de 

vertrekput naar het tussendepot op het grasveld aan de Huizershoek. Hier heeft het water eerst tijd om 

te bezinken voordat het restant afgevoerd werd. Door het bezinkproces neemt het volume met minimaal 

50% af. Doordat het volume met minimaal 50% afneemt, neemt het aantal transporten en verkeershinder 

tevens evenredig af. Op deze manier was er minder hinder in het centrumgebied. Het afnemen van het 

aantal transporten en verkeershinder resulteert tevens in CO2-reductie. 
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2.3.3  Toepassen van “Het n ieuwe draaien”  

Het principe omtrent “Het Nieuwe Draaien” gaat om de ervaringen van ”Het Nieuwe Rijden” slim toe te 

passen in materieelgebruik. Dit geeft de mogelijkheid het brandstofverbruik aan te pakken en CO2-uitstoot 

te reduceren. Deze methode is ingezet op materieel, brandstof en gedrag. Middels voorlichting tijdens de 

projectintroductie van het personeel en het houden van een toolbox met betrekking tot dit onderwerp is 

deze ambitie bereikt. Enkele voordelen van het toepassen “Het Nieuwe Draaien”: 

■ Brandstof- en kostenbesparing; 

■ Minder slijtage, onderhoudskosten en/ of servicecontracten kosten; 

■ Indien financieel haalbaar, minder uitstoot roetdeeltjes de luchtkwaliteit op de bouwplaats verbetert. 

De voornaamste reden dat de toepassing van “Het Nieuwe Draaien” is gekozen voor dit project is om de 

geluids- en geurhinder te beperken. Bij het nieuwe draaien wordt er namelijk bewust omgegaan met het 

toerental en wordt het materiaal uit gezet wanneer het onnodig stationair draait. 

3 VOORUITZICHTEN 

Over het algemeen is de inzet van De Aanpak en 

besparingsinitiatieven als positief ervaren. Van den Herik-

Sliedrecht blijft open staan voor verdere ontwikkelingen van 

Duurzaam GWW (3.0) vanuit de opdrachtgever. Verder is het 

betrekken van de omgeving in projecten en duurzaamheid erg 

belangrijk voor Van den Herik-Sliedrecht. Om deze reden zal het 

gebruik van de Bouw-App opnieuw overwogen kunnen worden 

in vervolgprojecten. Aansluitend zullen ook de bovengenoemde 

besparingsinitiatieven ook bij andere projecten overwogen 

worden als maatregelen voor CO2-besparing.  

Afbeelding 5 en 6. Voortgang van de werkzaamheden in Centrum Zevenbergen. 

Afbeelding 7. Resultaat van de herinrichting Centrum 

Zevenbergen. 


