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Tevens wordt meer ruimte gecreëerd voor 
de rivieren door de rivierbeddingen te ver-
diepen en zelfs bypasses aan te leggen. Te-
gelijker tijd verbetert Rijkswaterstaat in deze 
gebieden de ruimtelijke kwaliteit en de na-
tuurontwikkeling. Het Ruimte voor de Rivier 
Programma telt 36 deelprojecten, met de 
aanleg van het Reevediep, een bypass in de 
IJsseldelta bij Kampen, als laatste.

In de IJsseldelta worden twee grote maat-
regelen genomen om het hoogwater van de 
IJssel te reguleren. Een nieuwe waterverbin-
ding tussen de IJssel en het Drontermeer, het 
Reevediep, zorgt ervoor dat het water straks 
- naast de bestaande rivierbedding – gebruik 
kan maken van een zogenaamde ‘bypass’. 
Daarnaast wordt de capaciteit van de IJssel 
vergroot door het zomerbed te verdiepen. 
De werkzaamheden verkeren al in een ver-
gevorderd stadium.      ❯

Een bypass voor rivier  
de IJssel: Ruimte voor de rivier
De grote rivieren in ons land krijgen steeds meer water te verwerken en daarmee stijgt de 
kans op overstromingen. Om dorpen en steden hier tegen te beschermen worden langs de 
rivieren de dijken versterkt. 

Tekst | Liliane Verwoolde  Beeld | Isala Delta De verlegde Kamperstraatweg over het inlaatwerk en de Scheeresluis.

Ruimte voor de rivier IJsseldelta.

Een bypass voor rivier de IJssel: Ruimte voor de rivier
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De bouw van het Reevesluiscomplex.
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De Nieuwendijkbrug verbindt Noord en Zuid met elkaar.

Zodra het Reevesluiscomplex gereed is en 
de dijken zijn opgehoogd, worden de Rogge-
botsluis en de IJsseldijk verwijderd en kan de 
IJssel bij hoog water haar nieuwe weg volgen.
 
GRONDWERKEN EN 
KUNSTWERKEN
De werkzaamheden worden uitgevoerd door 
Isala Delta, de combinatie van Boskalis en Van 
Hattum en Blankevoort. Waar Boskalis de grond-, 
weg- en waterwerken en de natuurontwikkeling 
uitvoert, draagt Van Hattum en Blankevoort zorg 
voor de kunstwerken, waaronder het inlaatsys-
teem, bruggen, sluizen en gemalen. Zij zijn samen 
verantwoordelijk voor dit project van formaat. 
 
HET TOTALE PROJECT
Over ruim zeven kilometer - tussen de Mo-
lenbrug en de Eilandbrug - is de bedding van 
de IJssel verdiept, waarbij voor de pijlers van 
de stadsbrug aanvaarbeveiligingen zijn aange-
bracht. De uiterwaarden in Scherenwelle en 
Zalkerbosch zijn heringericht ter bevordering 
van flora en fauna. In de Onderdijkse Waard 

is de Scheeresluis aangelegd voor de recreatie-
vaart in het Reevediep. Ter hoogte van Wilsum 
begint de nieuwe acht kilometer lange bypass 
van de IJssel, het Reevediep, aan beide zijden 
beschermd door dijken en voorzien van een 
vaargeul voor recreatievaart. In het midden 
biedt de brug Nieuwendijk de gelegenheid om 
het nieuwe Reevediep over te steken. En ten 
slotte is in de totale delta de ruimtelijke kwali-
teit verbeterd. Overal verschijnen nieuwe wan-
del-, struin- en fietspaden en faciliteiten voor 
de recreatievaart.
 
NATURA 2000-GEBIED
Hoezeer de uitvoering ook afhankelijk is van 
moderne ontwikkelingsprogramma’s en krach-
tig materieel, het idee is niet nieuw. In 1821 
zette koning Willem I nagenoeg hetzelfde plan 
op papier. “Er is nu wel meer aandacht voor 
de flora en fauna in het gebied”, vertelt Ro-
bert Bosma, projectleider van Isala Delta. “Om 
de biodiversiteit te waarborgen is het gebied 
deels gekwalificeerd als ‘Natura 2000’-gebied. 
Er is bijvoorbeeld rekening gehouden met de 

broedperiode van de grote karekiet en de 
roerdomp en waar riet is weggehaald, is dit el-
ders gecompenseerd.”
 
VERKREGEN MET D&C-CONTRACT
Isala Delta verkreeg de opdracht met een 
D&C-contract, waarbij het project vooral 
werd gegund op de Economisch Meest Voor-
delige Inschrijving (EMVI)-criteria ‘planning’ en 
‘ruimtelijke kwaliteit’. Isala Delta heeft de op-
lossingen zowel ontworpen als uitgevoerd in 
samenwerking met haar opdrachtgever.      ■

RUIMTE VOOR DE RIVIER  
PROJECT IJSSELDELTA 
Fase I, 2014-2021
Opdrachtgever RWS  
+ Provincie Overijssel 
Uitvoerder Isala Delta  
met EMVI op D&C-contract 
Aanneemsom € 127 miljoen
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In totaal was Boskalis ruim vier jaar actief in 
de IJsseldelta, met baggerwerken en groot 
grondverzet als hoofdactiviteit. Een jaar lang 
lag cutterzuiger De Seine in de IJssel om deze 
ongeveer twee meter te verdiepen. Gezien 
de enorme omvang van het werk namen ook 

‘We hebben de kaart van 
Nederland veranderd’
50.000 kuub grondverzet per week

Van de totale herinrichting van de IJsseldelta leverde Boskalis de grootste prestatie op het gebied van bagge-
ren en grondverzet. Er werd zo’n twee miljoen kuub zand gebaggerd, die vervolgens weer voor de opbouw 
van de dijken en het landschap werd ingezet. Eerst werd het zomerbed van de Beneden-IJssel verlaagd. 
Over een lengte van zeven kilometer - tussen de Molenbrug en de Eilandbrug – werd de rivier verdiept. 
Vervolgens werd de nieuwe bypass van de IJssel aangelegd ten zuiden van Kampen met ruim driehonderd 
hectare natuurgebied en aantrekkelijke wandel- en fietspaden. En ten slotte werd de nieuwe vaargeul 
(Reevediep) voor de recreatievaart in de bypass tussen de IJssel en het Drontermeer gerealiseerd.

Tekst | Liliane Verwoolde  Beeld | Boskalis / Peter Grobbée

deeltaken soms maanden in beslag. “Het vroeg 
bijvoorbeeld een jaar om ons werkterrein in te 
richten en de IJssel te verdiepen”, vertelt Bert 
van Bavel, projectmanager van Boskalis. “De 
veengrond en de ecologie in het gebied be-
zorgden ons veel extra uitdagingen.”

BAGGERTRANSPORT VAN DE 
IJSSEL NAAR HET REEVEDIEP
De verdieping van de IJssel gebeurde volgens 
een doordacht plan. Voorop voer ‘De Seine’. 
“Dit is een kleinere cutterzuiger met vakkun-
dige bemanning”, vertelt Van Bavel. “De ‘cut-

In juni 2015 voerde Boskalis de eerste baggerwerkzaamheden uit om het zomerbed van de IJssel te verlagen.

‘We hebben de kaart van Nederland veranderd’

PROJECT ISALA DELTA
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ters’ - ook wel ‘snijkopzuigers’ genoemd - kun-
nen in extreem harde grond krachtig snijden 
en baggeren tegelijk en dat tot op een diepte 
van 35 meter.” Via een dikke slang werd het 
ingewonnen zand van De Seine naar bakken-
lader De Olst gepompt, waarop het in splijt-
bakken werd gestort. De splijtbakken voeren 
vervolgens naar een oude zandwinplas in de 
Onderdijkse Waard en losten daar het zand. 
Een tweede zuiger – de ‘Ceres’ – pompte het 
zand door naar het Reevediep, waar het werd 
verwerkt in de dijken.

WAARSCHUWEN VOOR 
RISICOVOLLE SITUATIES
De combinatie van cutterzuiger, persslang 
en bakkenlader - zo midden op de IJssel – 
was een object van formaat dat ook een ri-
sico vormde op het water. Hiervoor werd 
scheepvaartbegeleiding ingezet. Zowel de 
beroepsvaar t als de recreatievaar t werd 
hiervoor gewaarschuwd. Van Bavel: “De 
beroepsvaar t konden we eenvoudig infor-
meren via de marifoon. Recreatieschippers 
waarschuwden we met flyers en waarschu-
wingsborden. Deze wilden ook vaak uitleg 
over onze werkzaamheden. Dat leverde ei-
genlijk altijd leuke gesprekken op.”

DIJKEN MET EEN KERN VAN ZAND
Voor de tweede grote uitdaging – de uitgraving 
van het Reevediep – moest in dit gebied eerst 
de waterhuishouding worden aangepast. Dit 
gebeurde onder ecologische begeleiding. “Zo 
werd voor de waterspitsmuis eerst een nieuw 
habitat ingericht, voordat we een gedeelte 
van zijn oude leefgebied mochten gebruiken 
voor de aanleg van werkwegen”, vertelt Van 
Bavel. Vervolgens werden de vijf polders in 
het werkgebied qua watersysteem losgekop-
peld. “Hiervoor hebben we de polders eerst 
samengetrokken tot een aaneengesloten ter-
rein. Daarna was het gebied klaar om het Ree-
vediep uit te graven en dit aan weerszijden te 
voorzien van uiterwaarden en beschermende 
dijken. Het zand en de klei die vrijkwamen uit 
het Reevediep zijn verwerkt in de dijken. Het 

veen is verkocht als potgrond. Zo ontstond een 
‘gesloten grondbalans’; alle vrijkomende mate-
rialen zijn duurzaam, op korte afstand en hoog-
waardig hergebruikt. De dijken kregen hiermee 
een stevige zandkern. De buitenzijden van de 
dijken zijn opgebouwd met klei.”

EEN VOORBELASTINGSPROFIEL
Om zeker te zijn dat de dijken voldeden aan 
de eisen voor restzetting legde Boskalis de dij-
ken eerst aan volgens een voorbelastingspro-
fiel. “Gedurende twaalf maanden hebben we 
de dijken zwaar belast met een overhoogte 
van klei of zand. In die periode hielden we met 
zakbakens de zetting van de ondergrond in de 
gaten. Pas toen de metingen uitwezen dat de 
grond niet meer zakte, hebben we de dijken 
afgewerkt met klei.”      ❯

Uit het Reevediep werd 2,5 miljoen kuub zand, veen en klei ontgraven.

'Het archeologisch onderzoek  
leverde haardkuilen en 

vuurstenen op uit de Middensteentijd.  
Dat is 7000 tot 5000 jaar voor Christus'

PROJECT ISALA DELTA



www.boskalis.com/nederland

SPECIALIST OP 
LAND EN WATER 

Baggeren, grondverzet, aanleg en onderhoud van havens, aanwinning 
van land, bescherming van kusten en oevers, medeontwikkelen van nieuwe 
ruimte en natuur en aanleg van grote infrastructurele werken zoals (snel)
wegen, viaducten, fly-overs zijn de kernactiviteiten van Boskalis Ne-
derland. We zijn trots op al onze projecten. En op onze mensen. Onze 
professionals gaan voor het beste resultaat. Wij werken met het beste 
materieel. Innovatief en duurzaam.

Wil jij ook meewerken aan onze mooie projecten 
zoals Isala Delta? Wij zijn voortdurend op zoek 
naar nieuwe collega’s. Kijk op werkenbij.boskalis.
com/vacatures voor onze meest recente vacatures.
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Na de opbouw van de dijken trof Boskalis langs 
en op de dijken de voorbereidingen voor de 
fietspaden en grasbetonpaden. 

IMMENSE HOEVEELHEDEN
“Dag-in-dag-uit en zelfs jaar-in-jaar-uit heb-
ben we zo miljoenen kuubs grondstoffen ver-
plaatst”, vertelt Van Bavel. “Uit de IJssel bag-
gerden we 1,8 miljoen en uit het Reevediep is 
nog eens 2,5 miljoen kuub zand, veen en klei 
ontgraven. Om onze beloftes na te komen, 
deden we dit in een behoorlijk hoog tempo. 
Regelmatig haalden we met de droge sets een 
productie van 50.000 kuub per week. Mede 
hierdoor moesten we echt even schakelen bij 
het bericht dat in het Reevediep een archeolo-
gische vindplaats was aangetroffen.”

ARCHEOLOGISCHE VONDSTEN
Het ging hier om een gebied van ongeveer 
een hectare dat dus niet met de enorme 
bakken van Boskalis kon worden uitgegraven, 
maar met de hand en centimeter voor cen-
timeter. Voor Boskalis het moment om haar 
diensten op een andere manier aan te bie-
den. “Om de ontgravingen in droge grond 
te kunnen uitvoeren hebben we voor het ar-
cheologische team een bouwkuip van dam-
wanden gerealiseerd”, ver telt Van Bavel. “Zo 
ontstond een relatief droge bouwkuip waar-
in de archeologen rustig hun werk konden 
doen. Het heeft mooie vondsten opgeleverd, 

tieve reacties. Bezoekers zagen een prachtig na-
tuurgebied ontstaan met unieke recreatiemoge-
lijkheden. Daarbij ondervonden zij - dankzij de 
gesloten grondbalans en het slimme logistieke 
plan – nauwelijks overlast van ons werk.”

“Het zijn fantastische jaren geweest”, blikt Van 
Bavel terug. “Alles is voorbijgekomen. Nat en 
droog grondverzet, civiel werk en wegenbouw 
en de bouw van twee complete sluizen. En het 
mooiste van alles: we hebben de kaart van 
Nederland veranderd. Als je nu inzoomt op 
Google Earth zie je dat honderden hectaren 
opnieuw zijn ingericht.”      ■

Aanbrengen bodembescherming rondom invaart Scheeresluis.

Archeologische vindplaats.

waaronder haardkuilen en vuurstenen uit de 
Midden-Steentijd. Dat is 7000 tot 5000 jaar 
voor Christus.”

POSITIEVE REACTIES
Het laatste onderdeel van het project betrof het 
Reevesluiscomplex. Hier bouwde Boskalis in sa-
menwerking met Van Hattum en Blankevoort 
in plaats van een keersluis een schutsluis. “Aan-
vankelijk stond de omgeving kritisch tegenover 
het megaproject zo dwars door de polder. Maar 
toen onze uitvoerder en omgevingsmanager ge-
durende het hele project contact bleven zoeken 
met de omgeving, veranderde de kritiek in posi-

PROJECT ISALA DELTA
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Iedere keer als Van Hattum en Blankevoort 
het civiele gedeelte wind-, water- en stofdicht 
had gemaakt, ging Vialis met de elektrotechni-
sche installaties aan de slag. Samen plaatsten zij 
de schanscaissons bij de Stadsbrug in Kampen, 
bouwden zij de Scheeresluis, het inlaatwerk, de 
Nieuwendijksebrug over het nieuwe Reeve-
diep en ten slotte de schut- en spuisluis van de 
Reevesluis in het Drontermeer.

SCHANSCAISSONS BIJ DE 
STADSBRUG IN KAMPEN
In de IJssel plaatste Van Hattum en Blankevoort 
vijf piramidevormige caissons op de plek waar 
de schepen onder de Stadsbrug doorgaan. De 
caissons – 25 x 5 x 10 m - leiden de binnenvaart 
letterlijk in goede banen, waardoor de brug be-
schermd is. Mocht een binnenvaartschip nu on-
verhoopt stuurloos raken, dan schuift dit eerst 

Met de afronding van het 
Reevesluiscomplex is  
Ruimte voor de rivier voltooid
Bij de totale herinrichting van de IJsseldelta vormen Van Hattum en Blankevoort en Vialis, beiden onderdeel 
van Koninklijke VolkerWessels, vanaf het eerste uur een sterk team. Waar Van Hattum en Blankevoort de 
grote betonnen kunstwerken uitvoert, neemt Vialis de elektrotechnische installaties voor haar rekening. 

Tekst | Liliane Verwoolde  Beeld | Van Hattum en Blankevoort / Vialis

op een van de caissons. “De betonblokken wer-
den per kraan naar hun plaats gehesen”, vertelt 
Sipke Schadenberg, hoofd Werkvoorbereiding 
Civiel van Van Hattum en Blankevoort. “Het 
transport werd extra uitdagend omdat elk cais-
son bestond uit drie delen, die als Lego-blokken 
op elkaar moesten aansluiten.”

BRUG NIEUWENDIJK,  
RANK EN SLANK
Om te regelen dat de bewoners in de omgeving 
van het Reevediep eenvoudig van de noordzijde 
naar de zuidzijde kunnen reizen, bouwde Van 
Hattum en Blankevoort halverwege het Reeve-
diep de brug Nieuwendijk. “Vanwege het slanke 
ontwerp, moesten we het brugdek vervaardigen 
van in-situ beton”, vertelt Schadenberg. “En dat 
terwijl de ondergrond niet draagkrachtig genoeg 
was om er de tijdelijke ondersteuning op te bou-

wen. Volker Staal en Funderingen heeft toen voor 
elk dek tijdelijke palen geheid en wij hebben een 
complete staalconstructie met ondersteuning 
aangelegd. Dankzij de slimme tafelconstructie 
kon deze wel steeds - als tafel - opnieuw worden 
ingezet. Het bedenken van dit soort oplossingen 
is kenmerkend voor Van Hattum en Blankevoort. 
Expertise, ervaring en creativiteit gaan bij ons 
hand in hand. Die ene perfecte civiele constructie 
komt altijd boven water.”

INSTALLATIES VOOR  
BEDIENING OP AFSTAND
Voor de bouw van de Scheeresluis - tussen de 
IJssel en het Reevediep - bundelden Van Hattum 
en Blankevoort en Vialis hun krachten. Zodra 
het werk van Van Hattum en Blankevoort was 
afgerond, installeerde Vialis in het bedienhuis 
de installaties waarmee de sluis op afstand kan 
worden bediend. “De mechanische aandrijfin-
stallaties zijn in de kelder geplaatst”, vertelt Rob 
Streep, projectleider Realisatie Technische Instal-
laties van Vialis. “De elektrische installaties voor 
de bediening van de sluis bevinden zich op de 
verdieping. Deze alleen al vroegen 40 km kabels 
en glasvezel. Voor de bedienaar legden we het 
camerasysteem aan, waarmee hij het hele ter-
rein kan overzien. Nu hij alle schepen op afstand 
ziet aankomen, kan hij de sluisdeuren veilig be-
dienen. Verder bevinden zich op en rondom de 
sluis overal bewakings- en beveiligingssystemen, 
tot en met een ijsbestrijdingsinstallatie toe.”

STERK IN VEILIGHEID
De veiligheidseisen voor de Scheeresluis waren 
extreem hoog. “Dat is voor ons niet vreemd”, 
vertelt Streep. “Bijna altijd is het in ons werk de 
uitdaging om het accent te verleggen van bevei-
liging naar preventie en predictie. Op die manier 
houden we de omgeving veilig en onze voeten 
droog. Onze installaties dragen hiermee een Schancaissons- Montage bovenelement.

Met de afronding van het Reevesluiscomplex is Ruimte voor de rivier voltooid

PROJECT ISALA DELTA
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grote verantwoordelijkheid, maar daar zijn onze 
ontwerpers en engineers in gespecialiseerd.” 

HET REEVESLUISCOMPLEX,  
EEN VEELZIJDIGE UITDAGING
Het Reevesluiscomplex was zondermeer het 
meest complexe en belangrijke kunstwerk van 
het project. De combinatie van een schutsluis 
voor de beroeps- en pleziervaart en een spui-
sluis met een hoogwaterkerende functie maken 
het mogelijk om het water vanaf beide kanten te 
keren en het Dronter-Vossemeer altijd beheers-
baar te maken. Het volledige project werd ge-
realiseerd zonder de scheepvaart te verstoren. 
Dat maakte de bouw van het Reevesluiscomplex 
extreem uitdagend. Op het gebied van logistiek, 
bouwtechniek, elektronica, hydrauliek, veiligheid 
en omgevingsmanagement lag de lat hoog.      ❯

Overzicht Reevesluiscomplex met de Spuisluis en de schutsluis.

Brug Nieuwendijk.

PROJECT ISALA DELTA



Van Hattum en Blankevoort en Vialis zijn werkgevers 
met ambitie. En om die ambitie waar te maken, 
hebben we mensen nodig. De beste mensen. 
Onze medewerkers maken het verschil tussen een 
gemiddelde organisatie en een succesvolle organisatie. 
En daar kunnen we jou goed bij gebruiken!

Als onderdeel van Koninklijke VolkerWessels werken 
wij elke dag aan Nederland leefbaar maken en 
houden. Door onder andere het optimaliseren van 
de doorstroming op de weg en het beheren en het 
realiseren van grote infrastructuurprojecten zoals het 
project Ruimte voor de Rivier IJsseldelta. 

WIL JE MEER WETEN? GA NAAR WWW.VHBINFRA.NL/NL/WERKEN-BIJ OF WWW.WERKENBIJVIALIS.NL

VANDAAG WERKEN AAN DE UITDAGINGEN VAN MORGEN. 

MAAK MORGEN MOGELIJK BIJ 
VAN HATTUM EN BLANKEVOORT OF VIALIS
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DE SCHUTSLUIS ALS  
TIJDELIJKE VAARROUTE
“We hebben eerst de schutsluis gebouwd en 
de scheepvaart hieromheen geleid”, vertelt 
Schadenberg. “Toen deze klaar was, hebben we 
hier de tijdelijke vaarroute van gemaakt en de 
spuisluis gebouwd op de locatie van de tijdelijke 
vaargeul/omleiding.” De aanvoer van materi-
aal, materieel en personen vond plaats over de 
schutsluis heen, waarbij het middeneiland tussen 
de sluizen fungeerde als tussenstation. “Op de 
bouwplaats waren regelmatig meer dan tachtig 
mensen actief”, weet Peter Vervooren, discipli-
neleider Civiel van Van Hattum en Blankevoort. 
“Voor al deze mensen moest de veiligheid gega-
randeerd zijn. Wij laten hierbij niets aan het toe-
val over: ‘We werken veilig of we werken niet’.”

BEDIENING EN BESTURING 
REEVESLUISCCOMPLEX
“Op de begane grond hebben we bestu-
ringskasten en energieverdelers geplaatst”, 
ver telt Streep. “Hier is de energieverdeling 
voor het gehele complex geregeld. De me-
chanische installaties – de hydraulische instal-
laties voor zowel de spuisluis als de schutsluis 
- zijn opgenomen in bewegingswerkkelders. 
Hydraulische cilinders voor het aansturen 
van de deuren en het totaal van camera- en 

audiosystemen, bewakings- en beveiligingsin-
stallaties en meetapparatuur hebben dit tot 
een uniek project gemaakt.”

DUURZAAMHEID
Bij de bouw van de bedieningskamer speel-
de ook duurzaamheid een rol. “Nu wordt de 
sluis nog vanuit de lokale bedienruimte aange-
stuurd”, vertelt Arnold van Velzen, projectma-

nager van Vialis. “De kans is echter groot dat 
Rijkswaterstaat in de toekomst de bediening 
van alle beweegbare kunstwerken gaat centra-
liseren. Hiervoor hebben we de infrastructuur 
al aangelegd. De bedieningsruimte is geheel cir-
culair gebouwd. Mocht het zover zijn, dan kan 
de bovenetage van het gebouw relatief eenvou-
dig worden opgepakt en op een andere locatie 
voor nieuwe doelen worden ingezet.”      ■

De slimme tafelconstructie was iedere keer opnieuw inzetbaar.

Materieel en materialen voor de bouw van de spuisluis werden over de tijdelijke vaarroute aangeleverd.

PROJECT ISALA DELTA
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Van der Meulen Woudsend verdiepte een ge-
deelte van de vaargeul van de IJssel en pompte 
het zand dat hierdoor vrijkwam in de Noor-
delijke put. Over een traject van zes kilometer 
verrichtte zij graafwerkzaamheden op de IJs-
sel en het Drontermeer. Het bedrijf raakte bij 
de herinrichting van de IJsseldelta betrokken, 
doordat Boskalis op zoek was naar een geschikt 
schip voor de aankomende waterbouwkundige 
werkzaamheden. “Dat bracht Boskalis bij de 
Aeolus”, vertelt Gerrit Bruinsma, schipper/
kraanmachinist van Van der Meulen Woudsend.  

‘We hebben de Aeolus, die 
grondstoffen kan verpompen 
over een afstand van 700 meter’
De pure waterwerken

Overal in de IJsseldelta werden vaargeulen verdiept, oevers verstevigd en taluds verfraaid.  
Een deel van deze waterwerken werd uitgevoerd door Van der Meulen Woudsend.  
Gedurende vijfenhalf jaar zette zij haar schepen in voor de herinrichting van de IJsseldelta  
vanaf het water. “Het was uitdagend, veelzijdig en leerzaam.”

Tekst | Liliane Verwoolde  Beeld | Bas Barkhof

HET GESCHIKTE KRAANSCHIP
De Aeolus is een kraanschip met een beun-
inhoud van 690 ton, een hydraulische kraan 
voorzien van een baggercomputer met GPS 
en een pompinstallatie waarmee grondstof-
fen over grote afstanden kunnen worden 
verpompt. Het schip kan varen met slechts 
twee bemanningsleden, een schipper en een 
matroos. “Boskalis beschikte zelf over een 
snijkopzuiger”, ver telt Bruinsma. “Hiermee 
verrichtten zij de grove werkzaamheden om 
het zomerbed te verdiepen. Wij verricht-

ten met de Aeolus de waterbouwkundige 
werkzaamheden waar de snijkopzuiger niet 
bij kon. Wij hebben bijvoorbeeld kabels en 
leidingen verwijderd.”

BAGGEREN MET BOORDCOMPUTER
Om te voorkomen dat de zuiger zou stagneren 
door te grote objecten in de ondergrond, werd 
de Aeolus uitgerust met een boordcomputer 
die zicht gaf op de ondergrond. Bruinsma: 
“Hiermee konden wij de weg vereffenen voor 
de snijkopzuiger. Baggeren met een computer 

Zinkstukken aanbrengen bij de Reevesluis zuidzijde.

‘We hebben de Aeolus, die grondstoffen kan verpompen over een afstand van 700 meter’
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Om de ondergrond te verkennen, werd de Aeolus uitgerust met een boordcomputer.

wwwwww..vvaannddeerrmmeeuulleennwwoouuddsseenndd..nnll//dduuuurrzrzzaaaammhheeiidd

Wij verbouwden kraanschip Triton tot een hybride schip, waardoor er nu 99% minder roet, 16% minder CO2 en 98% minder 
stikstof wordt uitgestoten. Voor schepen met deze lengte is dit uniek. 

Zowel de voortstuwing, boegschroef als de kraan worden nu elektrisch aangedreven. 
De energie wordt opgewekt door een generator, die voldoet aan de nieuwste Euro VI + eisen (Europese emissiestandaard). 

Uiteraard is er, naar de vereisten van de scheepvaartinspectie, een reservegenerator aanwezig.

98% MINDER STIKSTOF

99% MINDER ROET

16% MINDER C02

was nog nieuw voor ons, maar dat hadden we 
verrassend snel onder de knie. Dat heeft dit 
project ook leerzaam gemaakt.”

BIJZONDER EN AANTREKKELIJK
“Daarnaast was het project geweldig veelzij-
dig”, vervolgt Bruinsma. “Werkelijk alles kwam 
voorbij. We hebben de Noordelijke en Zuide-
lijke zandwinput omgebouwd tot twee plas-

sen met een vaargeul en faciliteiten voor vis-
sen en natuur. Op meerdere plaatsen hebben 
we taluds verfraaid en als laatste klus hebben 
we bij het Reevesluiscomplex op het Dronter-

meer het onderwaterbeton aangebracht om 
de bodem te beschermen. In een enkel geval 
hebben we hiervoor een ander schip uit onze 
vloot ingezet, bijvoorbeeld de Triton.”      ■

‘Als andere schepen er niet bij konden,  
nam de Aeolus het over’
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Van der Bruggen Grondverzet is gevestigd in het Brabantse Den Dungen. 
Als er werk was in de IJsseldelta, zette Albert van der Bruggen, directeur/
eigenaar van Van der Bruggen Grondverzet, deels eigen medewerkers in 
en deels medewerkers uit de nabije omgeving van de IJsseldelta. 

De VOLVO-dumpers zorgden ervoor dat de transporten zo soepel mo-
gelijk verliepen op de vaak slechte ondergrond van klei en veen. Bij echt 
slechte transportbanen werd onder regie van Boskalis gebruikgemaakt 
van grote stalen rijplaten. Dit scheelde zowel in de snelheid als in het 
brandstofverbruik. Bovendien konden de werkzaamheden dan onder 
alle weersomstandigheden doorlopen. Inmiddels zit het werk er voor 
Van Bruggen Grondverzet al geruime tijd op en is zij alweer op andere 
locaties actief met grootschalig grondverzet.

Behalve dumpers beschikt Van der Bruggen Grondverzet over graaf-
machines, loaders, bulldozers en walsen. De meeste machines voldoen 
aan de nieuwste milieueisen en zijn geschikt voor het gebruik van HVO-
brandstof. Een nieuwe bulldozer Cat D6XE is in bestelling. Hiermee heeft 
Van der Bruggen Grondverzet alles in huis om elke vorm van grondver-
zet uit te voeren met de bijbehorende vakmensen.      ■

Grondverzet  
in drassige  
ondergronden
In de IJsseldelta werd veel grondwerk verzet.  
Een gedeelte hiervan werd in opdracht van Boskalis  
uitgevoerd door Van der Bruggen Grondverzet.  
Gedurende vier jaar bracht zij met dumpers de grote 
hoeveelheden grond daar waar ze moesten zijn.

Tekst | Liliane Verwoolde  Beeld | Van der Bruggen Grondverzet

Grondverzet in drassige ondergronden
In de IJsseldelta werd veel grondwerk verzet. Een gedeelte hiervan werd uitgevoerd door Van der 
Bruggen Grondverzet. Gedurende vier jaar bracht zij met dumpers de grote hoeveelheden grond daar 
waar ze moesten zijn.

Van der Bruggen Grondverzet is gevestigd in het Brabantse Den Dungen. Als er werk was in de IJsseldelta, 
zette Albert van der Bruggen, directeur/eigenaar van Van der Bruggen Grondverzet, deels eigen medewerkers 
in en deels medewerkers uit de nabije omgeving van de IJsseldelta. 

De Volvo dumpers zorgden ervoor dat de transporten zo soepel mogelijk verliepen op de vaak slechte 
ondergrond van klei en veen. Wanneer de transportbanen slecht waren, werd gebruik gemaakt van grote 
stalen rijplaten. Dit scheelt erg veel in snelheid en brandstofverbruik. Dit alles onder regie van de uitvoering 
van Boskalis. Zo liepen de werkzaamheden onder alle weersomstandigheden door.” Inmiddels is het werk 
voor ons al geruime tijd klaar en zijn we weer op andere locaties actief met grootschalig grondverzet.

Behalve dumpers beschikt Van der Bruggen Grondverzet over graafmachines, loaders, bulldozers en walsen. 
De meeste machines voldoen al  aan de nieuwste milieu-eisen en zijn geschikt voor het gebruik van HVO 
brandstof, maar ook is een nieuwe bulldozer Cat D6XE in bestelling. “We hebben eenvoudigweg alles in huis 
om elke vorm van grondverzet uit te voeren  met  de bijbehorende vakmensen.”          

Van der Bruggen Grondverzet bv 
Nieuwlandweg 4, 5275JV Den Dungen
T +31 73 594 23 93 
E info@bruggengrondverzet.nl  
W www.bruggengrondverzet.nl

Vier jaar lang reed Van der Bruggen Grondverzet af en aan.

PROJECT ISALA DELTA

Grondverzet in drassige ondergronden



45

De patrouillevaartuigen van Swets Nautical Services zijn duidelijk herken-
baar en hebben voor dit doel alle benodigde nautische apparatuur aan 
boord. “Bij het Reevesluiscomplex hebben onze patrouille- en RIB-vaar-
tuigen de scheepvaart vanuit twee richtingen door dezelfde smalle vaar-
route geleid”, vertelt Eric Fijen, projectmanager Scheepvaartbegeleiding 
van Swets Nautical Services “Maar we doen meer.”

UITSLUITEND MAATWERK
Swets Nautical Services ondersteunt bijvoorbeeld ook bij het opstellen van 
vaarwegmanagementplannen en treedt op als centraal aanspreekpunt voor 
vaarwegbeheerders, projectmedewerkers en stakeholders. Fijen: “Het gaat 
bij ons altijd om maatwerk, want overal is de situatie anders. Het type scheep-
vaart, het vaarwater en de omstandigheden verschillen per project. Het is 
onze uitdaging om de veiligste oplossing te bedenken met minimale hinder.”

Rondom de in aanbouw zijnde Reevesluis vond de communicatie met 
de beroepsvaart plaats via de marifoon. De vele plezierschippers op 
het Drontermeer voer Swets Nautical Services eenvoudig tegemoet 
om hen te infomeren over de verkeerssituatie rondom het bouwpro-
ject. “Rijkswaterstaat adviseerde ons om hierbij een RIB-vaartuig in te 
zetten. Dat heeft zeker geholpen om de communicatie doeltreffend en 
omgevingsvriendelijk te laten verlopen.”      ■

Overal waar de situatie op het water tijdelijk 
anders is, begeleiden wij de scheepvaart’
De scheepvaartbegeleiding tijdens het IJsseldelta-project

Tijdens de uitvoering van het IJsseldelta-project 
regelden de nautische verkeersregelaars van 
Swets Nautical Services de scheepvaart. Met 
begeleidingsvaartuigen, bemand door deskundige 
scheepvaartbegeleiders, leidden zij de schepen 
langs de werkzaamheden. Zo creëerden zij een 
veilige omgeving voor de scheepvaart en voor de 
mensen die hier aan het werk waren.

Tekst | Liliane Verwoolde  Beeld | Swets Nautical Services

Overal waar de situatie op het water tijdelijk anders is, begeleiden wij de scheepvaart’

PROJECT ISALA DELTA
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Zoveel mogelijk afvalstoffen worden geschikt gemaakt voor hergebruik of 
verantwoord afgevoerd.

‘De afvoer van stoffen  
is voor ons slechts het begin’

Loon- en grondverzetbedrijf Buijert Zwartendijk Kampen bv bestaat al 
bijna vijftig jaar en levert materieel dat nodig is om grondstoffen van A 
naar B te transporteren. De shovels, trekkers met kippers en kranen in 
het uitgebreide machinepark van het bedrijf voldoen stuk voor stuk aan 
de laatste stand van de techniek en de actuele milieueisen. Daarnaast 
heeft Buijert Zwartendijk Kampen de mensen in huis die dit materieel 
deskundig kunnen bedienen. “Hiermee zijn ook grote klussen op het 
gebied van grondverzet vaak al met een telefoontje geregeld”, vertelt 
Klaas Buijert van Buijert Zwartendijk Kampen. Voor project IJsseldelta 
leverde Buijert Zwartendijk Kampen verschillende machines en werk-
zaamheden voor het grondverzet.
 
RECYCLEN WAAR MOGELIJK

‘Wat een mooi project’
Het grondwerk in IJsseldelta

Bij de herinrichting van de IJsseldelta werd veel grondwerk verricht. Verschillende bodemvreemde mate-
rialen die uit de grond verwijderd moesten worden, werden gesplitst, waar mogelijk gerecycled en weer 
ingezet voor de herinrichting van de IJsseldelta. Bij deze werkzaamheden werd Recycling Kampen betrok-
ken door Boskalis. Buijert Zwartendijk Kampen ondersteunde deze werkzaamheden door de inzet van 
diverse grondverzetmachines. Beide bedrijven zijn gevestigd op een steenworpafstand van de IJsseldelta.

Tekst | Liliane Verwoolde  Beeld | Recycling Kampen

De hoofdactiviteit van Recycling Kampen is het bewerken, verwerken 
en inzamelen van bouw, sloop- en bedrijfsafval, waarbij zoveel moge-
lijk afval geschikt wordt gemaakt voor hergebruik. “We zijn gespecia-
liseerd is het recyclen van steenachtige stoffen”, ver telt Harry Mooi-
weer van Recycling Kampen. “Hiermee was de IJsseldelta ons op het 
lijf geschreven. We hebben hier diverse soorten granulaten om toe 
te passen in de wegenbouw. We nemen afvalstoffen zoals hout, puin, 
bouw- en sloopafval en teervrij asfalt in. Teerhoudend asfalt wordt 
thermisch gereinigd. Zo worden zoveel mogelijk afvalstoffen geschikt 
gemaakt voor hergebruik of verantwoord afgevoerd.”
 
PLEZIERIG SAMENWERKEN
Binnen het project IJsseldelta hebben Buijert Zwartendijk Kampen en 
Recycling Kampen gedurende vier jaar samengewerkt. Daarnaast was 
er de intensieve samenwerking met Boskalis. Een plezierige opdracht-
gever, vinden Buijert en Mooiweer. “Het is een partij die de werkzaam-
heden tijdig inplant. Daarnaast is er altijd overleg mogelijk. Ze zijn be-
reid om de oplossing te zoeken die voor iedereen haalbaar is. Dat heeft 
ook van project IJsseldelta een mooi project gemaakt.”      ■

Buijert Zwartendijk Kampen leverde het materieel om de grondstoffen te 
verwerken.

PROJECT ISALA DELTA

‘Wat een mooi project’
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De deurcilinder wordt bij het bovenhoofd van de schutsluis geplaatst.

SCHUTSLUIS MET TRAPLOZE SNELHEIDSREGELING
Voor elke deur van de schutsluis installeerde Hydroton twee hydrau-
lische units en twee cilinders. “Een unit met 2000 liter tankinhoud 
stuurt de deurcilinder aan en een kleinere unit stuurt de vergrendel-
cilinder aan”, ver telt Paul Plomp, operationeel directeur en project-
leider van Hydroton. “Dankzij de geïntegreerde, traploze snelheids-
regeling kan ook de snelheid waarmee de deuren open- en dichtgaan 
worden geregeld. Een beveiliging op de cilinder zorgt ervoor dat het 
systeem ook bij een aanvaring beschermd is. Mocht een schip onver-
hoopt tegen een sluisdeur aanvaren en deze vervormen, dan wordt 
een overstortklep bekrachtigd en schuift de cilinder in of uit, afhan-
kelijk van de vaarrichting van het schip.”

SPUISLUIS MET REDUNDANTIE
Voor de spuisluis leverde Hydroton een hydraulische unit en acht 
cilinders die de vier spuischuiven aansturen, alles in veiligheidsklasse 
SIL2. Plomp: “Om zeker te zijn dat de sluizen altijd gesloten kunnen 
worden, hebben we hier een dubbel noodpompsysteem ingebouwd. 
In geval van calamiteiten staat er dus een complete redundante nood-
installatie klaar.”

“Het Reevesluiscomplex was een fantastisch project om als bedrijf bij 
betrokken te zijn”, vervolgt Plomp. “Uiteenlopende technische dis-
ciplines kwamen in dit project samen en werden gestaafd aan de 
hoge RWS-normen (NBD6000). Vanaf het ontwerpproces tot de in-
bedrijfstelling van de installaties zaten we in het bouwteam; precies 
zoals we graag werken. Al die factoren tezamen hebben dit werk 
geweldig uitdagend gemaakt.”      ■

Dankzij de hydraulische  
aandrijvingen werkt de sluis altijd 
Hydraulische systeemtechniek van de hoogste kwaliteit
Om de enorme krachten te genereren die de sluisdeuren van het Reevesluiscomplex in bewe-
ging brengen, leverde Hydroton hydraulische aandrijfsystemen. Het bedrijf uit De Meern levert 
sinds de jaren 60 maatwerkhydrauliek.

Tekst | Liliane Verwoolde  Beeld | Hydroton

Het manifold op de hydraulische unit van de spuisluis stuurt acht spuischuiven aan.

hyd_0838_adv_gww_LC.indd   1 18-11-20   09:05
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Dankzij de hydraulische aandrijvingen werkt de sluis altijd
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Een belangrijke partner bij het creëren van de 
juiste waterkeringsoplossingen was Hollandia 
Infra. Zij was sinds 2014 betrokken bij de her-
inrichting van de IJsseldelta en dacht voortdu-
rend mee. “De projecten werden aanbesteed 
met een Design&Construct-contract”, vertelt 
Patrick Bos, projectmanager bij Hollandia Infra. 
“Deze aanbestedingsvorm haalt het beste in ons 
naar boven. We kunnen dan meedenken, ont-
werpen, bouwen en monteren.” In het IJsseldel-
ta-programma ontwierp en realiseerde Hollan-

‘We duiken er diep in om  
de beste oplossing te vinden’
Sluizen en waterkeringen in IJsseldelta

Het belangrijkste onderdeel van de herinrichting van de IJsseldelta is de nieuwe waterverbinding 
tussen de IJssel en de Randmeren, Het Reevediep. Hierbij horen ook nieuwe schutsluizen voor de 
scheepvaart en (nood)keringen die ingezet kunnen worden bij storm en hoog water. 

Tekst | Hollandia Infra  Beeld | Hollandia Infra

dia Infra het werktuigbouwkundige deel van de 
schut- en spuisluis van het Reevesluiscomplex.

RECREATIESCHUTSLUIS
Voor de Recreatieschutsluis, inmiddels ‘Scheere-
sluis’, realiseerde Hollandia Infra in Fase 1 de 
keermiddelen, bewegingswerken en schotbal-
ken. Deze sluis bevindt zich in het noordelijk 
deel van de verbindende waterkering IJsseldijk. 
“De Scheeresluis heeft twee sets puntdeuren 
gekregen, aangedreven door een elektro-me-

chanisch bewegingswerk met tandwielover-
dracht”, vertelt Bos. “Daarnaast hebben we de 
schotbalken geleverd om de sluiskolk te kunnen 
afsluiten bij calamiteiten of onderhoud.”

REEVESLUIS-COMPLEX
Het Reevesluiscomplex valt onder Fase 2 en 
gaat de Roggebotsluis vervangen. Dit complex 
bestaat uit een schutsluis, spuisluis en vispassa-
ge. Bos: “Voor de schutsluis hebben we het hy-
draulische bewegingswerk, twee enkele draai-

De hefcilinders van de Reeve-Spuisluis wachtend op hun ingebruikname.

‘We duiken er diep in om de beste oplossing te vinden’
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De staalelementen zijn in eigen beheer geproduceerd.De montageploeg plaatst één van de deuren van de 
Reeve-Schutsluis.

Sinds 1928 bouwt Hollandia toonaangevende projecten in binnen- en buitenland. 

Zoals bijvoorbeeld de keermiddelen voor project IJsseldelta. Benieuwd aan welke 

projecten wij nog meer werken? Of samen met ons mooie projecten realiseren? 

Kijk dan op snel op onze website.

Building together a new world of steel

www.hollandia.biz

Adv_Hollandia_GWW_1/2p_2311.indd   1 23-11-20   16:54

Koning Willem Alexander opende het Reevediep bij 
de Recreatieschutsluis.

deuren en een set reservedeuren ontworpen 
en geproduceerd. Aanvankelijk zou de Schut-
sluis worden voorzien van een aandrijving met 
tandwielen, maar bij een aanvaring is deze con-
structie te kwetsbaar. Op ons advies is gekozen 
voor een hydraulische cilinder met een grote 
overstort, goedkoper en minder kwetsbaar.” 
Voor de spuisluis ontwierp en bouwde Hol-

landia Infra vier schuiven met acht hydraulische 
cilinders, die in de zomer werden ingehesen.

VEEL KENNIS AAN BOORD
Bos vindt de IJsseldelta een mooi, uitdagend 
project. “De laatste jaren is het aantal con-
structeurs, engineers en tekenaars op onze 
ontwerpafdeling flink uitgebreid. Dit maakt 

meteen duidelijk waarom dit project ons op 
het lijf geschreven is. We hebben ongelooflijk 
veel kennis aan boord, zowel uit de praktijk als 
uit de boeken. Geef ons de functionaliteiten 
en eisen van een project en ons projectteam 
kruipt er diep in, houdt samen met de op-
drachtgever alle perspectieven tegen het licht 
en komt met de beste oplossing.”      ■
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Gebr. Olieman kocht in de IJsseldelta 
250.000 m2 veengrond aan.

Hans Olieman is mede-eigenaar van Gebr. 
Olieman en koopt al sinds 40 jaar grote hoe-
veelheden grond – voornamelijk veengrond 
- op ten behoeve van boomkwekerijen, hove-
niers, gemeentes, semi-overheidsinstanties en 
particulieren. Om de grond geschikt te maken 
voor deze nieuwe gebruikers, slaat Gebr. Olie-
man de grond eerst twee jaar op, zodat deze 
kan rijpen en krimpen. 

DEPOT VOOR RIJPEN EN KRIMPEN
Als Gebr. Olieman zou overgaan tot aankoop 
van de veengrond in de IJsseldelta, moest zij 
dus ook een depot vinden voor de periode 
van twee jaar. “Dat vonden we bij De Slaper 

Gecertificeerde veengrond, 
gerijpt en gekrompen
In de IJsseldelta was de grond opgebouwd in laagjes. Voor de bovenste laag, die bestond uit klei, 
had Boskalis wel een bestemming. Maar waar moest zij naartoe met de onderliggende 250.000 
m3 veengrond? Als bij toeval liep Bert van Bavel van Boskalis toen Hans Olieman tegen het lijf, 
waarmee het probleem binnen enkele gesprekken uit de wereld was.

Tekst | Liliane Verwoolde  Beeld | Gebr. Olieman

in Kampen”, vertelt Olieman. “Hier heeft Bos-
kalis de veengrond gedumpt, waarna wij deze 
zo hoog mogelijk hebben opgestapeld en te-
gelijkertijd de kwaliteit hebben gecontroleerd.” 

EEN GEOLIEDE MACHINE
Inmiddels zijn er drie jaar verstreken en wer-
ken Boskalis en Gebr. Olieman samen als een 
geoliede machine. “Boskalis slaagt er werke-
lijk in om voor zo’n groot project als de IJs-
seldelta één aanspreekpunt te hebben. Of ik 
Bert van Bavel nu een vraag stel over de plan-
ning, de calculatie of de afvoer, ik krijg altijd 
direct antwoord.” Soms lift Gebr. Olieman 
ook mee op de kracht van een grotere orga-

nisatie. “Als groot bedrijf heeft Boskalis haar 
veiligheidszaken op orde. Veiligheidshelmen, 
oranje hesjes en verstevigde schoenen zijn 
op haar locaties standaard. Als onze mensen 
samenwerken, gaat dit ook automatisch ook 
voor ons gelden, een goed voorbeeld.” 

RAG-GECERTIFICEERD
Om zeker te zijn dat de grondpartijen voldoen 
aan de hoogste kwaliteitsnormen, laat Gebr. 
Olieman de grond voor doorverkoop testen. 
Alleen als krimp, PH-waarde, zoutgehalte en 
AP04-rapport in orde zijn en de grond in aan-
merking komt voor het RAG-keurmerk, gaat 
de grond door naar de volgende eigenaar.      ■

PROJECT ISALA DELTA

Gecertificeerde veengrond, gerijpt en gekrompen
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ESB Group plaatste ook de bebording op de hele sluis.

'De Fenna Gezina en de Anne Mathea  
zaten al een tijdje in de (bouw)pijpleiding.  

Nu konden ze direct worden ingezet'

Maar er zijn meer factoren die het maritieme 
werk in de IJsseldelta bijzonder maken. Zo ko-
men voor ESB Group nagenoeg alle disciplines 
voorbij – dijken verhogen, baggerwerken, slui-
zen bouwen – waardoor zij haar vloot breed 
kan inzetten. ESB was ook vanaf het eerste mo-
ment betrokken bij het project. “Vaak gaan op-
drachtgevers pas op zoek naar maritieme on-

De inzet van werkschepen, 
bebording en  
vaarwegverkeersbegeleiding
Het maritieme werk in IJsseldelta

Voor maritiem dienstverlener ESB Group is de IJsseldelta een project dat in alle opzichten hoge ogen 
scoort. Dat begint met de ligging van het project. “We zijn gevestigd in Elburg en dan is de IJsseldelta 
bij wijze van spreken je achtertuin”, vertelt Pieter de Jong, directeur/eigenaar van ESB Group. “Je krijgt 
dan automatisch te maken met mensen die dezelfde taal spreken. Dit voelt als een thuiswedstrijd.”

Tekst | Liliane Verwoolde Beeld | ESB Group

dersteuning als het werk al half is ingevuld; nu 
waren we vanaf de voorkant betrokken bij het 
project. Ook dat maakt dit project speciaal.” 

NIEUWE SCHEPEN  
MET BEMANNING
Als ESB Group zet haar werkschepen in met 
bemanning. Deze kennen het schip en weten 

De Fenna Gezina is uitgerust met een kraan, sputpalen en zware generatoren.

PROJECT ISALA DELTA

De inzet van werkschepen, bebording en vaarwegverkeersbegeleiding
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De Anne Mathea is een wat lichter multi-schip.

wat er van hen verwacht wordt. De IJssel-
delta was zelfs aanleiding om twee nieuwe 
schepen aan te schaffen. De Jong: “Deze za-
ten al een tijdje in de pijpleiding. Dit was de 
gelegenheid om de knoop door te hakken. 
We konden ze nu direct rendabel te maken.” 

FENNA GEZINA EN  
ANNE MATHEA
De Fenna Gezina werd gebouwd en te water 
gelaten in 2017. Het multi-schip is uitgerust 
met een kraan, sput palen en zware gene-
ratoren. In 2018 zette ESB Group het schip 
in voor de IJsseldelta en met name voor het 
ondersteunen van heiwerken, het varen met 
betonpompen en alle voorkomende werk-
zaamheden rondom op het kunstwerk. De 
Anne Mathea is eveneens een multi-schip 
en inzetbaar voor dezelfde werkzaamheden, 
maar in een lichtere uitvoering.

MEEDENKEN
Bij de uitvoering van het werk werd de input 
van ESB Group steeds op prijs gesteld. Dat 
bevalt De Jong. “Er moesten bijvoorbeeld en-
kele betonpompen worden getransporteerd 
over het water. We hebben toen samen met 

de aannemer gezocht naar de beste manier 
om dit te doen. In gezamenlijk overleg is be-
sloten de pompen eerst op het midden van 
de sluis te plaatsen en daarvoor een RORO-
systeem in te zetten waardoor de pompen 

makkelijk op en af de vaartuigen konden rij-
den. En dan komt de laatste factor bovendrij-
ven die het werk bijzonder maakt. “We zijn als 
een van de eersten door de sluis gevaren. Dat 
geeft een ongelooflijke kick!”      ■
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Het beton werd gestort met de slipformpaver.

De betonnen paden op de nieuwe dijkli-
chamen in de IJsseldelta zijn bedoeld voor 
fietsers. Over 7 km is het fietspad 3 tot 3,4 
m breed; over 5,3 km heeft het fietspad de 
vorm van een karrenspoor. Hier is het fiets-
pad in de lengte gesplitst en in het midden 
voorzien van een groenstrook. Met het kar-
renspoor maakte de ontwerper de cultuur-
historische verbinding met het omringende 
landschap. BKB Infra realiseerde in opdracht 
van Boskalis de betonnen fietspaden.

BETON. HET IDEALE MATERIAAL
Het totale fietspad kreeg een robuuste con-
structie. Om er ook met onderhoudsvoer-
tuigen gebruik van te kunnen maken, kreeg 
het karrenspoor een betondikte van 210 mm 
en de standaardfietspaden een dikte van 
190 mm. “Beton is het ideale materiaal voor 

Koersen door het Reevediep
Extra dikke betonnen fietspaden

De aanleg van het Reevediep in de IJsseldelta was tevens het moment om nieuwe recreatiemoge-
lijkheden te creëren. Een betonpad van 12,5 km door het Reevediep – gedeeltelijk in de vorm van 
een karrespoor - is hiervan een mooi voorbeeld. Hierdoor ontstond een aantrekkelijk fietspad vanaf 
Kampen door de uiterwaarden naar de Drontermeerdijk.

Tekst | Liliane Verwoolde  Beeld | BKB Infra

De kanten zijn zodanig afgewerkt dat deze straks weer mooi aansluiten op het landschap.

PROJECT ISALA DELTA
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Met de slipformpaver werd het pad in éen beweging gelegd.

Groenewoudsedijk 10 
Tel. +31 (0) 30 2919600
info@bkbinfra.nl
www.bkbinfra.nl

BKB Infra voor een duurzame totaaloplossing in beton

- Verhardingen voor wegen en fietspaden
- Lijnconstructies en kantopsluitingen
- Rotondes en bedrijfsverhardingen
- Gekleurde en gefigureerde verhardingen

Specialist in betonverhardingen
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fietspaden”, ver telt Laurens Bogerd, project-
leider van BKB Infra. “Beton is bestand te-
gen een waterrijke omgeving. Het gaat ruim 
vijftig jaar mee en dat nagenoeg zonder on-
derhoud. Het is vormvast bij lage én hoge 
temperaturen. En de lichte kleur geeft een 
veilig gevoel.”

SCHEURINLEIDERS EN 
KRIMPVOEGEN
BKB Infra bracht het beton aan met een slip-
formpaver. Met deze machine werd de beton-
mortel in één werkgang verdicht en in de de-
finitieve vorm gestort. Om het pad bestand 
te maken tegen krimpen en uitzetten bracht 
BKB Infra krimp- en uitzetvoegen aan. Bogerd: 
“We plaatsten om de 3 m een krimpvoeg en 
om de 100 m een uitzetvoeg. De krimpvoe-
gen/scheurinleiders hebben we gerealiseerd 
door het uithardende beton tot een derde 
van de dikte in te zagen. De uitzet- of dilata-
tievoegen zijn zo’n 3 cm breed en vangen de 
lengte-uitzetting van de betonplaat op. Om 
de werking van de uitzetvoegen te garande-
ren zijn deze opgevuld met een plastisch ma-
teriaal en aan de bovenzijde afgewerkt met 
een bitumineuze voegvulmassa.”

KRUISINGEN MET ‘RONDE HOEKEN’
Over het hele traject ver toont het fiets-
pad ronde vormen, zelfs op de kruispunten. 
“Hiermee heeft de architect het fietspad 
een vriendelijke uitstraling gegeven. De uit-
voering ervan heeft wel wat extra aandacht 
gevraagd, maar het heeft zeker cachet.” Alle 
fietspaden zijn afgewerkt met een bezem-
streek dwars op de rijrichting.

“Het is een mooi duurzaam werk gewor-
den. De uitdaging zat hoofdzakelijk in de  
logistiek en de natte ondergrond. Gezamen-
lijk met Boskalis hebben we veel moeten re-
gelen om het werkgebied te kunnen berei-
ken. Dankzij de langere doorlooptijd hebben 
we elk jaargetijde maatwerk kunnen leveren.  
Op dit betonpad gaan fietsers nog jaren  
plezier beleven!”      ■

PROJECT ISALA DELTA
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SPECIAL XXXXXX

Op de dijken zaait Netjes Kampen een speciaal dijkenmengsel. Uit de zaad-
jes ontkiemt binnen enkele dagen een grassoort die onder uiteenlopende 
omstandigheden goed presteert. “We hebben het dan over zodenvormen-
de grassoorten”, vertelt directeur/eigenaar Jan Netjes. “Deze kiemen snel, 
wortelen goed en maken de dijk groen en tegelijkertijd stevig.” Op diverse 
platte oppervlaktes zaait Netjes Kampen bloemen- en bijenmengsels.  

SPECIALISTISCH MATERIEEL
Gezien de grote oppervlaktes – in totaal 100 ha – heeft Netjes Kampen 
voor dit werk een speciale zaaimachine gebouwd. Met een extra arm 
aan de tractor of kraan kan zij nu ook op de steile taluds probleemloos 
zaaien. Op de vlakke terreinen zet zij een tractor in met daarachter een 
zelf ontwikkelde zaaimachine.

MAAIVERZAMELBOOT
Omdat Netjes Kampen ook het beheer van de IJsseldelta onder zich 
heeft, valt tevens het maaiwerk onder haar verantwoordelijkheid, zowel 
op het land als in het water. “Hierbij is het zaak dat de planten die we on-
der de waterspiegel hebben gemaaid ook direct worden afgevoerd”, legt 
Netjes uit. “Zo voorkom je dat de groei zich versnelt door de uitstoot 
van nutriënten. Met onze maai-verzamelboot kunnen we dit werk vlot 
en efficiënt uitvoeren. We zijn er wel trots op dat we deze boot in ons 
bezit hebben. Er zijn er maar enkele van in Nederland.”      ■

Zaaien en maaien in de IJsseldelta
Werken aan een natuurlijke balans tussen flora en fauna 
Waar de waterwerken in de IJsseldelta zijn 
afgerond, volgen de groenwerken. Met het  
zaaien van speciale grassoorten op de dijken 
en bloemenmengsels op het platteland stimu-
leert Aannemingsbedrijf Netjes Kampen de 
natuurlijke balans tussen flora en fauna. 

Tekst | Liliane Verwoolde  Beeld | Netjes Kamp

Met een extra arm aan de tractor kan Netjes Kampen ook op de steile taluds probleemloos zaaien. Met de maai-verzamelboot worden gemaaide 
planten direct afgevoerd.

    Kennis 
                kan zich alleen 

vermenigvuldigen 
  op het moment 
            dat je het deelt

Netjes Kampen is een aannemingsbedrijf 
dat gespecialiseerd is in waterwerk, 
groenvoorziening en grondverzet. 

Al ruim 30 jaar wordt in de wijdste regio 
met passie gewerkt voor kleine, grote en 
de grootste opdrachtgevers. Van tuin tot 
openbare ruimte, van droge tot natte 
infrastructuur. 

Modern duurzaam in techniek en een 
betrokken hart voor onze medewerkers, 
met creatieve oplossingen voor complexe 
uitdagingen, maar altijd vasthoudend aan 
gezond verstand en nuchtere kennis 
van zaken.

Duurzame realisatie in 
groen, grond en water Onze fi losofi e

•   Vertrouwen op voorhand 
is de basis. 

•  We staan open voor elkaar 
en voor de mening 
van anderen. 

•  Communiceren doen we 
transparant.

Slaper 1, 8265 PC Kampen
T (038) 33 33 999
E info@netjeskampen.nl
W www.netjeskampen.nl
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