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1. Aanleiding: veiligheidstekort
(dijkring 45, primair totaal 42 km waarvan ca. 22 verbeteren)



Veiligheidsprobleem in Spakenburg: Hoogte-tekort

Nieuwe- en oude 
haven

1. Stand van zaken na planfase 2004-2008



Kern Spakenburg maatregelen: 2 mogelijke plekken

1. Om Spakenburg heen

2. Over de bestaande waterkering

MKBA:

Dijkverlegging om Spakenburg

ca. € 6.000.000 duurder
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1. Planfase 2008-2013



1. Planfase 2008-2013

Centrale rol in planfase:
Inbreng gemeente en bewoners

•Adviesgroep
•Ontwerpateliers
•Diverse informatiebijeenkomsten

Spakenburg

Afstemming beleid, eisen en 
randvoorwaarden Bevoegd Gezag:
•Stuurgroep
•Projectgroep
•Rijk
•Overleg met Vergunningverlenende 

partijen



1. Planfase 2008-2013

Probleem Nieuwe Haven:

Geen waterkering aanwezig!

Hoogte straat:  NAP + 1,0 m 

Hoogwaterstand: NAP + 1,64 m

Hoogte waterkering: NAP + 2,41 m

(1,40 m boven straatniveau)



1. Planfase 2008-2013

Oplossingen (2009) Nieuwe haven:

Ontwerpatelier met bewoners en gemeente

- Achter de woningen

- Ophogen straat

- Opblaasbaar

- Zandzakken

- Schotbalken 

- Muur

- Opklapbare kering

Eisen: 

1 de maximale hoogwaterstand (NAP +1,64 m) altijd 

keren

2 snel op te bouwen
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1. Planfase 2008-2013

Uitkomst (2011) Nieuwe haven:

• Muur met opklapbaar deel

• Afwerking passend in omgeving

Principe flexibele kering open



1. Planfase 2008-2013

Probleem Oude Haven:

- Hoogtetekort

Hoogte Turfwal:  NAP + 1,80 m

Hoogte Oude Schans: NAP + 1,55 m 

Hoogwaterstand: NAP + 1,64 m

Hoogte waterkering: NAP + 2,41 m

(0,6 -0,85 m boven straatniveau)
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1. Planfase 2008-2013

Oplossingen Oude Haven:

- Muurconstructie

- Opklapbare waterkering
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1. Planfase 2008-2013

Uitkomst Oude Haven:

• Opklapbare kering verzonken in de straat

• Afwerking passend bij de historische omgeving

Principe flexibele kering gesloten



1. Planfase 2008-2013

Uitkomst:

• Over ca. 600 m maatregelen

• Cultuurhistorische waarde centrum

• Voorbereiding samen met gemeente

• Uitvoering 2016/2017



• Oktober 2013 Goedgekeurd Projectplan, en verleende 
omgevingsvergunning (1 inspraakreactie op kern Spakenburg)

• Mei 2014: Raad van State, Projectplan onherroepelijk

• 2014 opstellen Contract- en aanbestedingsdocumenten

• 2015 Aanbesteding en gunning

1. Stand van zaken na planfase 2014



2. Oplossingen
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2. Oplossingen

Voorspelling wel/geen hoogwater

• Waterstand sterk afhankelijk van windrichting

• Voorspellen waterstand: ca. 6 uur

Condities

• Windkracht 10 – 12 bft, regen, ...

• Korte tijd voor opzetten kering

Bron: Blik op Nieuws, foto: Ko van Leeuwen



2. Oplossingen

Eisen (betrouwbaarheid, faalkansanalyse)

• Permanent aanwezig

• Op te zetten in 3 uur, met 4 personen

X X

Open vraag aan de markt, zijn er 
passende systemen -> 
Marktconsultatie!!!

INNOVATIE



2. Oplossingen
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3. Aanbestedingsprocedure (BVP)
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Belangen

• Gemeente Bunschoten: 
- Beperkte overlast
- Passend of versterkend voor functies en beeld historische havens

• Hoogwaterbeschermingsprogramma (HwBP): 
- Sober en doelmatig
- Hoge veiligheid

• Waterschap: 
- Lage operationele kosten
- Veilige kering

3. Aanbestedingsprocedure (BVP)

Uit de silo, helicopter view



-1- Belangen borgen door goede organisatie:

- Bestuurlijke begeleidingsgroep

- Burgermeester (cultuurhistorie)

- Wethouder (ruimtelijke ordening en verkeer)

- Heemraad (veilige waterkering)

- Projectmanager en omgevingsmanager

- Inpassingscommissie 

- 4 medewerkers gemeente

- 1 medewerker waterschap

- Beoordelingscommissie (maakbaarheid)

- 3 medewerkers waterschap

- 1 medewerker gemeente

3. Aanbestedingsprocedure (BVP)



-2- Belangen borgen door een goede aannemer!

Eisen aan aannemer:

- Opklapbaar in 3 uur met  maximaal 4 man;

- Bereikbaarheid bewoners en bedrijven;

- Goede communicatie met omgeving;

- Uitvoeringsperiode buiten toeristenseizoen;

- Wilhelmina en Vlettenloods terugplaatsen;

- Overleg met jachthaven en Bruine Vloot;

- Maakt inpassingsplan;

- Beperken overlast;

- Etc.

3. Aanbestedingsprocedure (BVP)



Prestatie-inkoop / Best Value Procurement

• Inkoop gericht op “expertise” in plaats van “scope”

• Met het selecteren van de partij met de juiste expertise borg je de 
goede uitvoering van je project

Aanbesteding in 2 fasen

• Fase 1 -> 6 partijen

• Fase 2 -> 3 partijen

3. Aanbestedingsprocedure (BVP)



Twee grote externe risico’s:

• Gemeente niet akkoord met inpassing

• HwBP niet akkoord met technische oplossing, problemen met de 
toetsing van een innovatieve kering

Fase 1:

• Inpassingplan (commissie inpassing, 3x Gemeente, 1x Waterschap)

• Prestatie-onderbouwing “leveren kering” en “doorlopen toetsing” 
(commissie beoordeling, 1x Gemeente, 3x Waterschap) 

3. Aanbestedingsprocedure (BVP)



Fase 2:

• Risico-dossier 

• Kansendossier

• Interviews

Prijs:

• Levensduurkosten (50 jaar)

(Aanneemsom, onderhoud)

Op basis van cijfers uit ronde 1&2 plus de

Levensduurkosten -> beoogd opdrachtnemer

3. Aanbestedingsprocedure (BVP)



Proces  beoogd Opdrachtnemer 

Nog geen gunning

Concretiseringsfase

• Verificatie inschrijving

• Uitwerken planning en plan

• Uitwerken risico-dossier

Gunning aan de combinatie v. Heteren/Jansen 
Venneboer(Spie), oktober 2015. 

3. Aanbestedingsprocedure (BVP)



4. Ontwerp

1. Achtergrond project

2. Uitvraag: oplossingen

3. Uitvraag: aanbestedingsprocedure (BVP)

4. Ontwerp

5. Uitvoering

6. Lessons learned/marktvisie



Definitief Ontwerp (DO) en Uitvoeringsontwerp 
(UO)

• Constructief

• Betrouwbaarheid sluiten

• Faalkansanalyse

• Inpassing en ontwerp infra

Uitdagingen

• Toets methodiek flexibele keringen bestond nog niet

• Het basis ontwerp bestond al 17 jaar, nu moest het 
voldoen aan de eisen voor toepassing in een primaire 
kering

• Korte doorlooptijd ontwerp. DO en UO in 6 maanden

4. Ontwerp



Aanpak

• Samenwerking gezocht en gevonden tussen ON, Waterschap, 
Deltares en de gemeente Bunschoten

• Gezamenlijk de toets methodiek voor flexibele keringen 
ontwikkeld

• Beheer en Onderhoud is direct betrokken geweest bij het ontwerp

• Vroegtijdig alle stakeholders betrokken bij het ontwerp

• Tracéwijziging doorgevoerd, waardoor de kering buiten de rijbaan 
is gepositioneerd

4. Ontwerp



4. Ontwerp
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Uitvoering

• Korte bouwtijd; 5 september 2016 t/m 31 maart 2017

• 2 Havens

• Winkels, bedrijven, botterwerf en jachthaven moeten bereikbaar 
blijven

• Uitvoering grotendeels in de winter

• Beperkte werkruimte in het oude centrum

• Alles trillingvrij

• Gemeente wil in de uitvoeringsperiode 1 haven uitbaggeren

• Jachthaven vereniging wil in de uitvoeringsperiode de complete 
drijvende steigers vervangen

• Parallel aan de bouw van de kade wordt volop gewerkt aan het 
inbreidingsplan Zuyderzee (parkeer en bereikbaarheid uitdaging)

5. Uitvoering



5. Uitvoering



Aanpak

• Vanuit de ontwerpfase veel gecommuniceerd met de omgeving. 
Geregeld overleg met sleutelfiguren van belangrijke en 
invloedrijke stakeholders (botterwerf, jachthaven, 
projectontwikkelaar nieuwbouw)

• Veel lokale onderaannemers en leveranciers ingezet, waardoor het 
“hun” project werd.

• Complete zelfsluitende kering en gemetselde kademuren 
geprefabriceerd om vertraging door winterse omstandigheden te 
kunnen voorkomen

5. Uitvoering



5. Uitvoering



5. Uitvoering



5. Uitvoering



6. Lessons learned/marktvisie
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6. Lessons learned/marktvisie



Van Naar

Nadruk op contract Nadruk op contact (mensen en 

vakmanschap

Hiërarchische relaties Samenwerken o.b.v. 

gelijkwaardigheid en 

complementariteit

Handelen uit bedreigingen Handelen vanuit kansen (o.b.v. 

vertrouwen)

Verkokering van kennis en kunde Investeren in kennisopbouw en 

bekwaamheid

6. Lessons learned/marktvisie (mens 
centraal)

• Selectie op expertise

• Best for project: win-win, 
geen silo’s, transparantie

• Innovatie nodig en mogelijk

• Toets = voorbeeld voor 
soortgelijke situaties



Van Naar

Verspreiden specialistische kennis Kennis Integraal samenbrengen en 

delen

Losse innovaties Structureel creëren van 

oplossingsruimte

Eenmalige samenwerkingen Project overstijgend leren en 

professionaliseren

Standaard contracteren Maatwerk in uitvraag voor kennis 

en capaciteit

Focus op prijs/kwaliteit product Focus op maatschappelijke waarde 

over levenscyclus

6. Lessons learned/marktvisie (maximale 
maatschappelijke waarde)

• Gebruik van expertise van 
OG en ON in ontwerp en 
toetsing

• Maatwerk in uitvraag 

• Prijscomponent: 
levensduurkosten over 50 
jaar/



6. Lessons learned/marktvisie (gezonde 
bouwkolom)

Van Naar

Risico’s verdelen Risico’s beheersen en 

beheersmaatregelen verdelen

Opschalen in de markt Meer ruimte voor 

ketensamenwerking

Realiseren van projecten Realiseren en verbinden van 

opgraven

Verliesgevend verdienmodel Eerlijk en verbinden van opgaven

• Risicobeheersing door ON, 
beheersmaatregelen delen

• DBM

• Waterkering + upgrade 
projectgebied (=win-win)

• Best value: win-win, geen 
externe risico’s voor ON



6. Lessons learned/marktvisie (gezonde 
bouwkolom)



6. Lessons learned/marktvisie

Samenwerken, veel contact en betrokkenheid vanuit 
opdrachtgever en opdrachtnemer. Gunnen

Maak de afspraken aan tafel en gebruik vervolgens het papier 
om de gemaakte afspraak vast te leggen.



Vragen ? 


