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Roadmap Transitiepad Kustlijnzorg 
en Vaargeulonderhoud

Datum: 16 mei 2022

Disclaimer: Deze roadmap is een
concept versie en nog in ontwikkeling.
In het najaar van 2022 wordt de
definitieve versie opgesteld.



Roadmap Transitiepad Kustlijnzorg en Vaargeulonderhoud | Min. I&W | ©NewForesight | All rights reserved

Om de ambitie van klimaatneutraal en circulaire kustlijnzorg en vaargeulonderhoud in 2030 
te realiseren is samen met verschillende partijen een roadmap opgesteld 
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Aanleiding, doel & proces

Aanleiding Doel

• Om de Nederlandse doelstellingen voor klimaat,
natuur en schone lucht te halen, werkt het Ministerie
van Infrastructuur en Waterstaat (I&W) aan het
verduurzamen van onze infrastructuur.

• Vanuit de ‘Rijksstrategie naar Klimaatneutrale en
Circulaire Infraprojecten’ (KCI) is ambitie om in 2030
volledig klimaatneutraal en circulair te werken in de
Grond-, Weg- en Waterbouwwerken (GWW).

• Vanuit het programma Schoon en Emissieloos Bouwen
(SEB) zijn er ook doelen geformuleerd op het gebied
van natuur (stikstof), klimaat (CO2) en schone lucht
(fijnstof en stikstof) gekoppeld aan verduurzaming van
mobiele werktuigen en bouwlogistiek.

• Om de programma’s KCI en SEB een concrete invulling
te geven zijn vijf transitiepaden geïdentificeerd en is
voor elk transitiepad een roadmap opgesteld. Dit
document beschrijft de roadmap voor het transitiepad
Kustlijnzorg en Vaargeulonderhoud.

• Het doel van de roadmap is om samen met partijen de
route te beschrijven naar klimaatneutrale en circulaire
wegverharding in 2030.

• De roadmap beschrijft een concrete visie waar de
Rijksoverheid samen met de sector naartoe wil, en
schetst verschillende tussendoelen en stappen die een
gezamenlijke leidraad vormen voor overheids- en
marktpartijen om deze visie te realiseren.

• Voor overheidspartijen (opdrachtgevers) geeft de
roadmap inzicht in de maatregelen die nodig zijn om
de ambitie te realiseren en welke acties er nodig zijn
van hen om deze maatregelen te stimuleren. Voor
marktpartijen (opdrachtnemers) geeft de roadmap de
richting en het tempo aan van de transitie.

Proces

• I&W en Rijkswaterstaat (RWS) hebben samen het
voortouw genomen om de roadmap op te stellen voor
het transitiepad Kustlijnzorg en Vaargeulonderhoud.

• Via onderzoek, interviews, workshops, geschreven
input en inhoudelijke kennis heeft het transitiepad
team van I&W en RWS invulling gegeven aan de
inhoud van de roadmap. Hiervoor is input opgehaald
bij een groot aantal betrokkenen, o.a.
opdrachtnemers, product leveranciers, provincies,
kennisinstellingen, ingenieursbureaus, en platform
organisaties.

• De roadmap is nog in ontwikkeling - de volgende stap
is om de roadmap te toetsen met mede overheden en
marktpartijen, en zodoende verder uit te werken en
aan te scherpen.

Analytisch raamwerk & ondersteuning
Het TransMissie© model is als analytisch raamwerk gebruikt voor het ontwikkelen van de roadmap (zie volgende pagina).
Hierin is het transitiepad team ondersteund door NewForesight Consultancy via trainingen, workshops en coaching
gesprekken. Op basis van de input van het transitiepad team is door NewForesight vervolgens dit document opgesteld.
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4. Institutionalisering3. Kritieke massa2. Competitie 1. Inceptie

Hoe werkt het TransMissie raamwerk?

• Duurzame oplossingen gaan door 4 fasen
heen – elke fase heeft zijn eigen
karakteristieken en elke fasen vraagt om
andere interventies van verschillende
stakeholders.

• In elke fase zijn er 7 sleutelprocessen die
goed moeten functioneren wil een systeem
kunnen verduurzamen.

• De invulling van de sleutelprocessen
veranderd door de fasen heen.

• Voor een succesvolle markttransformatie gaat
het erom welke stakeholders wat voor
interventies, in welke fasen moeten doen om
de sleutelprocessen te verbeteren, het
opkomende systeem te versnellen en het
oude systeem onder druk te zetten.

Transformatie fasen

Transformatie sleutelprocessen

Het TransMissie© model – een nieuw, geïntegreerd raamwerk welke gebruikt kan worden om transitie
strategieën te ontwikkelen en te analyseren op basis van de fasen van Duurzame Markttransformatie en de
sleutelprocessen van Missiegedreven Innovatie Systemen

Analytisch raamwerk: TransMissie© 

• Als analytisch raamwerk voor het ontwikkelen van de roadmap is
gebruik gemaakt van TransMissie© - een unieke combinatie van de
fasen en interventies van stakeholders van Duurzame
Markttransformatie1 theorie van NewForesight en Nyenrode
Business Universiteit en de zeven sleutelprocesssen van
Missiegedreven Innovatie Systemen2 (MIS) theorie van het
Copernicus Instituut (zij bijlage I-III).

• Om te komen tot een transformatie strategie voor deze roadmap
zijn een aantal stappen doorlopen:

1. In kaart brengen van de verduurzamingsopgave: Bepalen van
de scope, huidige milieu impact, visie voor de toekomst, en
concrete ambitie om de visie te bereiken.

2. Analyseren van de waardeketens en marktdynamiek: Begrijpen
wat de kenmerken en (onduurzame) dynamiek zijn in de markt
en bepalen wat er nodig is om dit te veranderen.

3. Identificeren van maatregelen en plaatsen in transformatie
fasen: Vaststellen van maatregelen (technische of management
oplossingen) en bepalen in welke transformatie fase deze zich
bevinden.

4. Opstellen van een transformatie strategie: Bepalen welke acties
er moeten worden geïmplementeerd, en welke stakeholders
daar een rol in kunnen spelen, om de sleutelprocessen goed te
laten functioneren en maatregelen naar de volgende fase van
transformatie te brengen.

Bronnen: 1. Simons, Lucas en Nijhof, André. (2020). “Changing the Game: Sustainable Market
Transformation Strategies.”; 2. Elzinga et al. (2020) “Het Missie-gedreven Innovatiesysteem: Uitbreiding
‘Technologisch Innovatie Systeem’-raamwerk ter monitoring van de Circulaire Economie.” Working Paper.
TransMissie© is een concept ontwikkeld in partnership van NewForesight, Nyenrode en Copernicus
instituut.
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Inhoudsopgave
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1 Context van 
transitiepad

Scope van het transitiepad
• Wat wordt er verstaan onder kustlijnzorg & vaargeulonderhoud en om hoe veel kustlijnzorg & 

vaargeulonderhouden het gaat in Nederland?

Huidige milieu impact • Wat is de duurzaamheidsopgave, milieu impact en waar in de keten is de impact het grootst?

Visie, ambitie, en aansluiting 
initiatieven & beleid, 

• Wat is de visie waar de sector heen moet om te verduurzamen?

• Wat zijn de concrete ambities voor verduurzaming vanuit de Rijksoverheid en hoe sluiten deze aan bij 
andere initiatieven en beleid?

2 Waardeketen & 
marktdynamiek

Waardeketen structuur & markt 
kenmerken

• Hoe ziet de waardeketen eruit (spelers, handelingen, producten, en alternatieven) en wat kenmerkt 
de markt?

Marktdynamiek & implicaties voor 
de markttransformatie strategie

• Welke marktdynamiek speelt er en welke strategie is nodig om de dynamiek te veranderen en markt 
te transformeren?

3 Maatregelen & fasen
Maatregelen

• Welke maatregelen (technische of management oplossingen) kan op worden ingezet om kustlijnzorg 
& vaargeulonderhoud te verduurzamen?

Fase van markttransformatie • In welke fase van markttransformatie zitten de maatregelen?

4 Verwachte impact Verwachte impact maatregelen • Wat is de verwachte reductie in emissies en primair grondstoffengebruik (reductiepad)?

5 Actieagenda

Actieagenda

• Welke acties moeten er plaatsvinden om de markttransformatie sleutelprocessen goed te laten 
functioneren en de maatregelen naar de volgende fasen van markttransformatie te brengen? 

• Wie kan er bij deze acties worden betrokken?

Succesfactoren, risico’s, en 
monitoring & mitigatie acties

• Wat zijn de factoren voor een succesvolle implementatie van deze roadmap en de transitie naar 
duurzame kustlijnzorg & vaargeulonderhoud?

• Wat zijn de risico’s en hoe kunnen deze worden gemonitord en gemitigeerd?
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1. Context van 
transitiepad

2. Waardeketen & 
marktdynamiek

3. Maatregelen & 
fasen

4. Verwachte
impact

5. Actieagenda
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Binnen de scope van dit transitiepad valt kustlijnzorg, zoet en zout (vaar)geulonderhoud en 
overige baggerwerken
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Scope van transitiepad

In de scope van het transitiepad

• Binnen de scope van het transitiepad Duurzame Kustlijnzorg en Vaargeulonderhoud vallen de volgende activiteiten, relevant voor alle

netwerken van kust- en vaargeulbeheerders in Nederland:

o Kustlijnzorg (vooroeversuppleties en strandsuppleties).

o Vaargeulonderhoud in zoutwater en zoetwater (voor het laatste zowel vaarwegen als water dat geen vaarweg is).

• Activiteiten: Specifiek gaat het hierbij om het verplaatsen en gebruiken van bagger en zand (losmaken, transporteren en (elders)

neerleggen). Bestaande regelgeving ter bescherming van het leefmilieu stelt hieraan strikte randvoorwaarden.

• Duurzaamheidsopgave:

o Emissies: Bij uitvoering van de werkzaamheden worden broeikasgas-, stikstof- en fijnstofemissies uitgestoten door het

baggerproces en het materieel (schepen). Dit transitiepad richt zich op reduceren van CO2-emissies over de keten en het

reduceren van stikstof en fijnstof aan de pijp.

o Grondgebruik: Ook het verplaatsen en (circulair) gebruiken van bagger/grond zit in de scope van deze roadmap. De hoeveelheid

beschikbare bagger/grond wordt steeds schaarser, dus het gaat hierbij om zo veel mogelijk hergebruik en het beschermen van de

voorraad.

• Sporen: In de roadmap worden 2 sporen onderscheiden. De eerste gaat om het reduceren van emissies (stikstof, fijnstof, CO2) van

varend materieel en equipment, en de tweede gaat over hoogwaardig gebruik van bagger/grond.

Buiten de scope van het transitiepad

• Mobiele werktuigen en werktuigen zoals aggregaten die niet vast verbonden zijn met schip vallen onder het transitiepad van WDSM
en valt hier dus buiten de scope.

• Circulair maken van het baggerequipment, het verlengen van de levensduur van baggerequipment of het slopen ervan. Equipment dat
niet wordt ingezet voor VGO en KLZ.

Kustlijnzorg & vaargeulonderhoud in
Nederland

• Zoet vaargeulonderhoud wordt
met name uitgevoerd in opdracht
van gemeente, provincies,
waterschappen en Rijkswaterstaat.

• De schepen voor zoute bagger
worden ook internationaal ingezet.
In Nederland op basis van
beschikbaarheid en
tenderspecificaties. Voor de
kustlijnzorg worden veelal
sleephopperzuigers ingezet, voor
vaargeulonderhoud is het diverser,
waaronder kraanschepen,
beunschepen en cutter- en
hopperzuigers.

• Het benodigd transport van het
materiaal bagger (en grond) wordt
bepaald door beleid en regelgeving
voor bescherming van het milieu.

Bronnen: Rijkswaterstaat.

1. Context van transitiepad 2. Waardeketen & marktdynamiek 3. Maatregelen & fasen 4. Verwachte impact 5. Actieagenda
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Het grootste deel van de broeikasgas emissies in dit transitiepad wordt veroorzaakt door 
transport van bagger/grond
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Milieu impact

Definitie van de duurzaamheidsopgave

• Broeikasgasemissies: De opgave is om netto geen emissies van broeikasgassen uit te stoten door kustlijnzorg en vaargeulonderhoud.
Het gaat hierbij om emissies gerelateerd aan het aanleggen en onderhouden van infrastructuur, niet het gebruik ervan (upstream
scope 3 emissies conform de definities van de CO2-prestatieladder). Compensatie van emissies door bijvoorbeeld het aanplanten van
bomen is valt hier momenteel niet onder (dit zou eventueel mogelijke zijn als hier een expliciete beleidskeuze voor wordt gemaakt).
Het afvangen van CO2 is wel ‘toegestaan’.

• Stikstof en fijnstof emissies: Er zijn harde (bindende) doelstellingen voor stikstof en fijnstof emissie reductie. Het gaat in deze
roadmap om het reduceren van deze emissies aan de uitlaat.

• Circulair: Nederland moet zich aanpassen aan de gevolgen van klimaatverandering. Er is steeds meer grond/bagger nodig om ‘droge
voeten te houden’. Tegelijkertijd wordt de voorraad bagger/grond steeds schaarser. De opgave is daarom grond/bagger zo
hoogwaardig mogelijk (her)gebruiken en de voorraad te beschermen. Het gebruik is aan regels gebonden, maar verdere
optimalisering is mogelijk. Transport(afstanden) is niet relevant voor het beoordelen van de hoogwaardigheid (circulariteit) van het
gebruik van bagger/grond.

• Samenhang: Sommige technische oplossingen voor stikstof of fijnstof geven voor klimaat juist slechtere resultaten. Het uitgangspunt
binnen deze roadmap voor een dergelijke afweging is dat alleen ingezet wordt op maatregelen die een positief effect hebben op de
één en daarbij de ander niet negatief beïnvloed.

Figuur 1: CO2-uitstoot RWS transitiepaden
per levenscyclusfase 2017 (ton)1

Bronnen: 1. Min. I&W (2020) “Naar klimaatneutrale en 
circulaire rijksinfrastructuurprojecten.”;   2. TNO. (2022) 
“Verkenning Duurzaamheidsopties Zoete Waterbouwvloot.” 

1. Context van transitiepad 2. Waardeketen & marktdynamiek 3. Maatregelen & fasen 4. Verwachte impact 5. Actieagenda

Huidige milieu impact

• Klimaat: In 2017 was de totale CO2-uitstoot van kustlijnzorg en vaargeulonderhoud in opdracht van I&W gelijk aan 189 CO₂ in kton CO₂ -eq/jaar. Het grootste deel van de emissies
vindt plaats bij transport (84%), met maar een klein deel van de uitstoot door winning, aanleg en bij het einde van de levensduur (zie figuur 1).1 In totaal stoot de zoete
waterbouwvloot jaarlijks naar schatting 76 kton CO₂ uit.

• Stikstof: De schatting van totale stikstofemissies van de zoete waterbouwvloot zijn 634 ton NOx per jaar, waarvan vaargeulonderhoud verantwoordelijk is voor 410 ton NOx.2 Voor de
zoute waterbouwvloot moet de uitstoot nog worden berekend.

• Fijnstof: De schatting van de fijnstofemissies voor de zoete waterbouwvloot ligt in totaal op 18 ton PM10 per jaar, waarvan vaargeulonderhoud verantwoordelijk is voor 11 ton
PM10.2



Roadmap Transitiepad Kustlijnzorg en Vaargeulonderhoud | Min. I&W | ©NewForesight | All rights reserved

Om de visie voor 2030 te realiseren zijn concrete ambities en doelen opgesteld die aansluiten 
bij andere initiatieven en beleid
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4
Visie

• Het winnen, transporteren en toepassen van bagger/grond vindt plaats zonder broeikasgasemissies, doordat schepen en equipment
(materieel) wordt aangedreven door groene energie. Door het toepassen van verschoningsopties, zoals roetfilters, worden op korte
termijn al stikstof- en fijnstofemissies gereduceerd.

Visie, ambitie, en aansluiting initiatieven & beleid: materieel & equipment

• Per 2030, netto nul CO2-uitstoot door baggerwerkzaamheden (ambitie vanuit KCI).

• Per 2030, 75% reductie fijnstofemissie (harde doelstelling vanuit SEB).

• Per 2030, 60% reductie van stikstofemissie (harde doelstelling vanuit SEB).

Ambities & doelen

• De visie en ambities sluiten aan bij de afspraken en doelen die zijn gesteld in het Klimaatakkoord, Grondstoffenakkoord, programma
Nederland Circulair, en Europese Green Deal.

• Ook sluit het aan bij de afspraken in het Schone Lucht Akkoord om emissies van verontreinigende stoffen met ten minste 35% te
reduceren in 2035 t.o.v. 2015 (ook t.b.v. CO2-reductie) voor de binnenvaart.1

• Tevens sluit deze roadmap aan bij de Green Deal Zeevaart, Binnenvaart & Havens waarin meerdere emissie reductie doelen voor
binnen- en zeevaart worden gesteld, en samen wordt gewerkt om emissie loze schepen te stimuleren en experimenteerruimte (fysiek/
beleidsmatig) voor circulaire activiteiten beschikbaar te stellen.2

Aansluiting bij 
andere initiatieven 

& beleid

Bronnen: Rijkswaterstaat; 1. “Schone Lucht Akkoord: 
Gezondheidswinst voor iedereen in Nederland.” (2020).; 
2. “Green Deal Zeevaart, Binnenvaart en Haven.” (2019). 

1. Context van transitiepad 2. Waardeketen & marktdynamiek 3. Maatregelen & fasen 4. Verwachte impact 5. Actieagenda
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Om de visie voor 2030 te realiseren zijn concrete ambities en doelen opgesteld die aansluiten 
bij andere initiatieven en beleid
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4
Visie

• In de GWW vrijkomende grond en bagger wordt zo hoogwaardig mogelijk gebruikt. Er is een duidelijk kader voor het omgaan met grond
en bagger die niet (meer) gebruikt kan worden.

• Leveringszekerheid voor het gebruik van grond en bagger is Rijksbreed geborgd en richt zich op het (preventief) beschermen van de
bodemvoorraad en op het toekennen van voldoende ruimte voor de winning.

• Beleid en regelgeving voor het (hoogwaardig/ circulair) gebruiken van (verontreinigde) grond en bagger is uitlegbaar en uitvoerbaar.
Kennis kan toegepast en ontwikkeld worden in de projectuitvoering en voor het verbeteren van beleid en regelgeving.

• Het is duidelijke onder welke voorwaarden materialen uit andere kringlopen (tijdelijk) gebruikt kunnen worden als vervanger van het
materiaal grond/bagger.

Visie, ambitie, en aansluiting initiatieven & beleid: bagger / grond 

• Per 2030 zijn voorraden bagger/grond beschermd en wordt bagger/grond zo hoogwaardig mogelijk gebruikt (ambitie vanuit KCI).Ambities & doelen

• Bodem- en waterkwaliteitsbeleid: Vanuit deze beleidsvelden worden (strikte) randvoorwaarden gesteld aan het omgaan met 
(verontreinigde) grond en bagger.

• Afvalstoffenbeleid: Vanuit dit beleidsveld worden (strikte) randvoorwaarden gesteld aan het omgaan met (verontreinigde) grond en 
bagger.

• RWS Materialenstrategie: Voor het circulair maken van haar het gebruik van andere materialen dan bagger/grond heeft RWS een aparte 
strategie (en roadmap) uitgewerkt.

Aansluiting bij 
andere initiatieven 

& beleid

Bronnen: Rijkswaterstaat.

1. Context van transitiepad 2. Waardeketen & marktdynamiek 3. Maatregelen & fasen 4. Verwachte impact 5. Actieagenda
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1. Context van 
transitiepad

2. Waardeketen & 
marktdynamiek

3. Maatregelen & 
fasen

4. Verwachte
impact

5. Actieagenda

10
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Waardeketen structuur: materieel & equipment zoutwater

De zoute baggermarkt is internationaal, kapitaalintensief en kent een aantal grote spelers 

Producenten schepen / 
baggermaterieel

BaggeraarsLeveranciers van energie Opdrachtgevers
Grondstoffen & 

onderdelen producenten

Spelers • Motorenfabrikanten

• Brandstofcel fabrikanten

• Leverancier baggerpompen

• Staalproducenten

• Scheepsbouwers 

• Maritieme engineering

• Gti’s

• Internationale olie bedrijven 
(ook deels opdrachtgevers 
voor baggerbedrijven voor 
offshore en wind op zee)

• Bunkerstations

• Grote internationale spelers 
die 80% omzet buiten NL 
realiseren

• Marktdruk door toetreding 
van kleinere spelers en 
Chinese staatsbedrijven

• Rijkswaterstaat

• Provincies

• Havenbedrijven 

• Kustbeheerders en 
havenbedrijven buitenland 

Handelingen • Winnen en produceren van 
grondstoffen (bijv. metalen)

• Bouwen van motoren, 
baggerpompen

• Ontwerpen en bouwen 
(bagger)schepen

• Leveren energie t.b.v.
aandrijving schepen

• Baggeren

• Zand opspuiten

• Strandploeg voor 
strandsuppleties

• Surveys en monitoring

• Uitzetten opdrachten

Producten / 
diensten

• Scheepsdiesel (soms ook HVO 
of GTL)

• LNG

• Infrastructuur (veiligheid, 
bereikbaarheid, leefbaarheid)

Alternatieven • Energiezuinige of groene 
staalproductie

• Motoren aangedreven door 
hernieuwbare energie

• Baggerschepen die adaptief 
nieuwe aandrijflijn kent

• Baggerschepen aangedreven 
met duurzame energie

• Biodiesel

• Ethanol

• Elektriciteit

• Waterstof

• Bio-LNG

• IKZ-oplossingen (bijv.: 
Waterstofschip, ULEV, Cable 
Hopper, Zandwinmolen)

• Baggerwerkzaamheden 
uitvoeren met eigen materieel 
(bijv. Frankrijk en Duitsland 
doen dit deels)

Markt kenmerken

Bronnen: Interviews/workshops met Rijkswaterstaat.

1. Context van transitiepad 2. Waardeketen & marktdynamiek 3. Maatregelen & fasen 4. Verwachte impact 5. Actieagenda

Zoute baggermarkt is internationaal 
met slechts een paar grote spelers. Hier 
komen kleinere spelers bij.

1
Zoute baggermarkt is kapitaalintensief, kent 

lange termijn afschrijvingen en vraagt om 
terugverdientijd van klanteisen.

2
Bouw schepen / baggermaterieel (zoet & 

zout) is een kleine nichemarkt met enkele 
spelers en specialistische afnemers.

3
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Waardeketen structuur: materieel & equipment zoetwater

De zoete baggermarkt is meer nationaal en kent veel MKB spelers

Leveranciers schepen / 
baggermaterieel

BaggeraarsLeveranciers energie Opdrachtgever
Leveranciers onderdelen 

(motoren, kranen, pompen)

Spelers • Motorfabrikanten

• Brandstofcel fabrikant

• Scheepsbouwer • (Internationale) olie bedrijven 
en bunkerstations

• Diversen • Rijkswaterstaat

• Provincies

• Waterschappen

• Gemeenten

• Havens en bedrijven

Handelingen • Ontwikkelen en verkopen 
(veelal werktuigbouwkundige 
engineering)

• Bouwen en assembleren van 
schepen

• Verkoop gevraagde 
brandstoffen

• Huren en kopen materieel 

• Verrichten baggerwerk

• Uitzetten van opdrachten

Producten / 
diensten

• Kranen, motoren, 
baggerpompoen

• Cutters, kraanschepen, WID, 
Ploegboten, 
sleephopperzuigers, 

• Maaiboten, graafmachines, 

• Brandstoffen: diesel, 
biodiesel, 

• Baggerwerk, soms voor  
natuurprojecten (KRW, 
PAGW) of dijkenbouw

• Infrastructuur (veiligheid, 
bereikbaarheid, leefbaarheid)

Alternatieven • Machines aangedreven door 
duurzame brandstoffen

• (bio-)LNG, batterijpakketten, 
(m)ethanol

• Ander type materieel

Bronnen: Interviews/workshops met Rijkswaterstaat.

1. Context van transitiepad 2. Waardeketen & marktdynamiek 3. Maatregelen & fasen 4. Verwachte impact 5. Actieagenda

Zoete baggermarkt is meer nationaal 
en kent veel (kleine) spelers.

4
Zoete baggermarkt is kapitaalintensief.

5
RWS en Waterschappen zijn verantwoordelijk 

voor 60% van de vraag voor zoet baggeren.

6

Markt kenmerken
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Waardeketen structuur: bagger / grond

De markt voor bagger / grond is voornamelijk nationaal, maar is gebaseerd op EU regelgeving 
en import van grond / bagger vanuit EU naar Nederland vindt ook plaats

Verwijderen bagger / grondOpdrachtgeverGebruiken bagger / grond

Spelers • (Inter)nationale beleidsmakers

• Baggeraars, actief op zowel zoute als zoete 
baggermarkt

• Delfstoffenwinners

• Grondbanken

• Particuliere partijen

• Overheden (Rijkswaterstaat, Provincies,
Waterschappen, Gemeenten)

• (Inter)nationale beleidsmakers

• Afvalverwerkers (grote private Europese 
partijen) met vestigingen in NL

• Stortplaatsbeheerders (particulier en overheid 
zoals RWS)

Handelingen • Ontgraven, transporteren en bouwen met 
bagger/grond

• Uitzetten van opdrachten • Recovery

• Storten

Producten / diensten • “Grondwerken” (boven en onder water) • Infrastructuur en/in de leefomgeving • Secundaire bouwmaterialen (aggregaten)

• Stortplaatsen

Alternatieven • Grondvervangers (materialen uit andere 
ketens, zoals Granuliet en AEC (Beaumix))

• Nederland onder water! • Exporteren

Bronnen: Interviews/workshops met Rijkswaterstaat.

1. Context van transitiepad 2. Waardeketen & marktdynamiek 3. Maatregelen & fasen 4. Verwachte impact 5. Actieagenda

De markt voor bagger / grond is in 
beginsel nationaal maar gebaseerd op 
Europese regels (level playing field).

7
Grondgebruik wordt steeds 

belangrijker voor klimaatadaptatie en 
verminderen is geen optie.

8
RWS en Waterschappen 

leveren circa 90% van de 
afvalstof grond/bagger.

9
NL is een koploper op de EU markt 

voor afval(grond)verwerking en 
importeert hiervoor afval uit het 
buitenland.

10

Markt kenmerken
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Marktdynamiek zout, zoet & grond / bagger

De marktdynamiek heeft vervolgens weer implicaties voor de markttransformatie strategie

Marktdynamiek Implicatie markttransformatie strategie

1) Equipment voor zoute baggermarkt wordt wereldwijd 
ingezet, markt is internationaal met slechts een paar 
grote spelers. 

• International samenwerking en vraag
aggregatie: Voor de zoute baggermarkt is
het niet mogelijk om vanuit de Nederlandse
markt alleen verduurzaming af te dwingen.
Daarom samenwerken op internationaal
IMO (wereld) en EU niveau (bijv. via
normen, wet- en regelgeving, vraag
aggregatie).

• Nieuwkomers verwelkomen: Nieuwe
spelers in de zoute baggermarkt kunnen
een koplopersaanpak vergemakkelijken en
zorgen dat andere partijen in beweging
komen.

• Competitie op duurzaamheid stimuleren:
Meerdere partijen maken het mogelijk
koplopers te onderscheiden en competitie
op duurzaamheid te stimuleren.

• Nationale markt en invloed vanuit
overheid: Overheid kan sturen op
verduurzaming via wet- en regelgeving &
inkoop (meer via verdere vraag aggregatie).

• Optimaliseren van beleid voor
hoogwaardig grondgebruik: Het (EU)
speelveld (beleid) voor het hoogwaardig
gebruiken van (de afvalstoffen)
bagger/grond (en grondvervangers) kan
worden geoptimaliseerd om schaarste
tegen te gaan en circulair grondgebruik te
stimuleren.

• Vraag vanuit Nederland is klein t.o.v. de totale vraag, dus beperkte invloed.
• Nieuwe (kleine) spelers, vanuit China of vanuit zoete markt, zorgen voor meer 

concurrentie.

• Investeringen zijn groot, afschrijvingen duren lang en terugverdientijd afhankelijk van 
bezettingsgraad materieel. Dit zorgt voor hoge risico’s en beperkt gebruik alternatieve 
/ hernieuwbare aandrijflijnen (m.u.v. LNG & HVO).

2) Zoute baggermarkt is kapitaalintensief en met lange 
terugverdientijd. 

4) 1) Zoete baggermarkt is meer nationaal en kent veel 
(kleine) spelers.

• Meerdere nationale spelers die met elkaar concurreren.
• Ook voor zoete baggermarkt zijn investeringen groot, met lange terugverdientijd 
• Grotere invloed vanuit overheid op de markt.
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Markt kenmerken

3) Bouw schepen / baggermaterieel (zoet & zout) is een 
kleine nichemarkt met meerdere spelers en 
specialistische afnemers. 

• Baggerbedrijven sturen op optimale bezettingsgraad van het equipment, niet op 
optimale duurzaamheidsaspecten.

5) Zoete baggermarkt is eveneens kapitaalintensief.

6) Overheden (Waterschappen en RWS) zijn 
verantwoordelijk voor 70% van de vraag voor zoet 
baggeren in Nederland

7) De markt voor bagger / grond is in beginsel nationaal 
maar gebaseerd op Europese regels (level playing field).

10) NL is een koploper op de EU markt voor 
afval(grond)verwerking en importeert hiervoor afval uit 
het buitenland.

9) RWS en Waterschappen leveren circa 90% van de 
afvalstof grond/bagger.

8) Grondgebruik wordt steeds belangrijker voor 
klimaatadaptatie en verminderen is geen optie.

• Het gebruiken van grond in Nederland wordt steeds belangrijker om ‘droge voeten te 
houden’ en te adapteren aan een veranderend klimaat. Minder bagger/grond 
gebruiken is niet haalbaar. 

• RWS en Waterschappen leveren circa 90% van de Nederlandse afvalstof grond/bagger 
die conform het afvalbeleid deels uit de voorraad bagger/grond wordt onttrokken 
(mag niet worden gebruikt). Tegelijkertijd is Nederland een koploper op de EU markt 
voor afvalverwerking. Bedrijven importeren bijvoorbeeld TAG (en grond) uit het 
buitenland om in Nederland te verwerken.

• De voorraad grond wordt schaars door gebrek aan ruimte en vervuiling van grond 
door het lozen van verontreinigende stoffen. Restmaterialen uit andere ketens zijn 
niet voldoende beschikbaar dat hiermee grond volledig vervangen kan worden. 

Bronnen: Interviews/workshops met Rijkswaterstaat.

1. Context van transitiepad 2. Waardeketen & marktdynamiek 3. Maatregelen & fasen 4. Verwachte impact 5. Actieagenda
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1. Context van 
transitiepad

2. Waardeketen & 
marktdynamiek

3. Maatregelen & 
fasen

4. Verwachte
impact

5. Actieagenda
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De volgende maatregelen zijn geïdentificeerd die kunnen bijdragen aan het behalen van de 
ambities en doelen

Maatregelen (1/2)

Maatregelen voor het halen van doelen Uitleg

1.1 Elektrisch (batterij en stekker) 
zoete bagger

1.2 Waterstof in brandstofcel

1.3 Waterstof in verbrandingsmotor

• Batterij of stekker elektrische aandrijving.

• Geeft elektriciteit, water en een beetje warmte. Enige uitstoot is dus water.

• Kan gemengd of ongemengd als ‘drop-in fuel’ in conventionele zuigermotoren verbrandt worden, mits de
zuigermotor hiervoor geschikt is. Niet emissieloos. Door verbranding bij hoge temperaturen komen ook stikstoffen en
fijnstofvrij. Met een additionele emissie maatregel zoals SCR voor stikstof en DPF voor fijnstof kan een low-emission
aandrijving gerealiseerd worden.1.4 Methanol in verbrandingsmotor

1.5 Methanol in brandstofcel • Omzetting van (groene) methanol geeft elektriciteit, beetje warmte, water en CO2.

1.6 Biodiesel (HVO)
• Dit is een transitiemaatregel. Hogere kosten gemoeid en draagt niet structureel bij aan klimaat (het is eenmalig) en

draagt niet bij aan het doelbereik van fijnstof en stikstof zonder het treffen van additionele emissie reductie
maatregelen.

1.7 Biodiesel (derde generatie) • Dit is een eindoplossing. Het gaat hierbij om biobrandstoffen geproduceerd op basis van algen.

1. Alternatieve 
aandrijflijnen

1.8 Hybride aandrijflijn (diesel-
elektrisch)

• Aggregaat wekt elektriciteit op voor elektromotoren en pompen en eventueel een as met schroef. Aggregaat kan in
toekomst vervangen worden door brandstofcel of accu.

Bronnen: Rijkswaterstaat.

1. Context van transitiepad 2. Waardeketen & marktdynamiek 3. Maatregelen & fasen 4. Verwachte impact 5. Actieagenda
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De volgende maatregelen zijn geïdentificeerd die kunnen bijdragen aan het behalen van de 
ambities en doelen

Maatregelen (2/2)

Bronnen: Rijkswaterstaat.

1. Context van transitiepad 2. Waardeketen & marktdynamiek 3. Maatregelen & fasen 4. Verwachte impact 5. Actieagenda

2. Verschoningsopties

2.2 Minder transportafstand

2.3 Stage V / TIER III

• Aannemers minimaliseren transport reeds uit kostenoogpunt (transport kost geld), bovendien gelden er deels
wettelijke randvoorwaarden die minder of korter transport lastig maken

• De voorstuwing zeegaand is TIER-geclassificeerd. Afhankelijk van het bouwjaar, scheepstype en grootteklasse.
Voorstuwing binnenlands is CCR-norm: geeft stikstofoxiden, koolmonoxide, koolwaterstoffen, fijnstof grenswaarden
aan.

2.4 SCR-installatie • Doel om emissie van NOx te beperken. NOx wordt omgezet tot N2 en H2O.

2.5 DPF • Verwijderd roetdeeltjes uit de rookgassen van een schip en verlaagd PM10 (=fijnstof).

3. Circulair en 
hoogwaardig 
grondgebruik

3.1 Beschermen voorraad
• Preventie van verontreiniging van grond / bagger, bijvoorbeeld door afvalstoffen die in water worden geloosd.
• Zo veel mogelijk bagger / grond in het systeem houden.
• Garanderen van leveringszekerheid. Bijvoorbeeld door ruimtelijke reservering voor zandwinning.

3.2 Hoogwaardig gebruiken van 
bagger/grond

• Bagger/grond nuttig en functioneel toepassen op een hoogwaardige manier.

Maatregelen voor het halen van doelen Uitleg
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Fase van markttransformatie

De maatregelen voor verduurzamen kustlijnzorg en vaargeulonderhoud bevinden zich in 
verschillende fasen van markttransformatie

Fase 4: InstitutionaliseringFase 3: Kritieke massaFase 2: Competitie Fase 1: Projecten & pilotsFase 0: Urgentie creëren

1.4 Methanol in 
verbrandingsmotor

1.2 Waterstof in brandstofcel 1.6 Biodiesel (HVO)

2.4 DPF

2.3 SCR-installatie

1.7 Biodiesel (derde generatie)

1.1 Elektrisch (batterij en 
stekker) zoete bagger

2. Verschonings-
opties

1. Alternatieve 
aandrijflijnen

Ingroeipad: Oplossingen die klaar zijn om 
opgeschaald of geïnstitutionaliseerd te worden

‘Onvolwassen’: Oplossingen die nog 
niet klaar zijn voor opschaling

1.3 Waterstof in 
verbrandingsmotor

1.8 Hybride aandrijflijn (diesel-
elektrisch)

2.1 Minder transportafstand 2.2 Stage V / TIER III

1. Context van transitiepad 2. Waardeketen & marktdynamiek 3. Maatregelen & fasen 4. Verwachte impact 5. Actieagenda

3.1 Beschermen voorraad

3. Circulair en 
hoogwaardig 
grondgebruik 3.2 Hoogwaardig gebruiken van bagger/grond

Bronnen: Voor omschrijving van de markttransformatie 
fasen zie bijlage I; plaatsing van maatregelen in fasen door 
Rijkswaterstaat.

1.5 Methanol in brandstofcel
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Het ingroeipad stelt een minimum- en ambitieniveau voor schepen welke stapsgewijs worden 
aangescherpt tot 2030

Ingroeipad

19

• Het ingroeipad laat zien in welk tempo en omvang
maatregelen (zie pagina 12-13) zullen gaan
ingroeien in de totale waterbouwvloot voor het
baggeren, om de ambities en doelen te bereiken
voor het reduceren van stikstof-, fijnstof- en CO2-
emissies (zie pagina 6).

• Per periode en per scheepstype gelden twee
niveaus van eisen voor motoren en
energiedragers voor de in te zetten schepen in
baggerprojecten. Deze eisen worden stapsgewijs
aangescherpt (zie tabel 1).

• Via inkoop en flankerend beleid zullen de
volgende niveaus van eisen worden gehanteerd:

o Minimale eisen: Minimale eisen die door alle
opdrachtgevers voor baggerwerkzaamheden
moeten worden gehanteerd.

o Ambitie: Hogere duurzaamheidseisen voor
ambitieuze koplopers onder publieke
opdrachtgevers, projecten en marktpartijen.
Hier tegenover staat dat koplopers worden
beloond door bijvoorbeeld gunningsvoordeel
bij een aanbesteding, een vergoeding van de
onrendabele top, en de mogelijkheid om zich
te onderscheiden.

Tabel 1: Indeling van ingroeipad

Bronnen: Rijkswaterstaat.

1. Context van transitiepad 2. Waardeketen & marktdynamiek 3. Maatregelen & fasen 4. Verwachte impact 5. Actieagenda

Categorie Scheepstype Onderdeel Periode Opdrachtgever Specificatie 
van eisen

Zout • Sleephopperzuigers, 
Kraanschip, Cutter, 
Zuiger, 
Hopperzuiger, Water 
Injectie baggeren

• Motoren

• Energiedragers

• Periode 1: 
2023-2024

• Periode 2: 
2025-2027

• Periode 3: 
2028-2029

• Periode 4:  
2030 en 
verder

• Rijkswaterstaat

• Havenbedrijf

• Bijlage IV (p. 
38)

Zoet • Transportschip, 
Sleep-, duw-en
peilboten 
Schuifboten, Survey 
schepen, Overig 
klein varend 
materieel

• Kraanschip, 
Cutterzuiger, 
Bakkenzuiger, 
Beunschepen, 
Heischepen, 
Werkschepen, 
Hopperzuiger

• Rijkswaterstaat

• Provincies

• Gemeenten

• Waterschappen 

• Bijlage V (p. 
39)
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Er is voor een tweetal scenario's berekend wat het reductiepad is voor CO2-, Nox- & PM10-

emissies

21

Tabel 2: Reductiepad per jaar: CO2, NOx & PM10Scenario's

• Voor kustlijnzorg en vaargeul onderhoud zijn 
scenario’s het effect op CO2, NOx & PM10 Berekend. 
Dit is te zien in tabel  4. De 2 scenario’s zijn: 

1. Autonoom: Op basis van het niet nemen van 
additionele maatregelen voor de gehele 
sector. Voor RWS specifiek gelden er geen 
nieuwe prikkels via inkoop.

2. Uitdagend en Haalbaar: Dit scenario is 
gericht op de reductie uitkomsten die 
kwantitatief zijn onderlegd door TNO. Dit 
pad zal intersiever zijn dan autonoom. 
Daardoor zal het ook meer reductie 
opleveren. Voor RWS geldt een beperking 
van de CO2-uitstoot uit van 100 euro per ton 
inkoop. Dit geldt niet voor NOx & PM10. 

1)  Uitgaande van voldoende: budget, investeringszekerheid, beschikbaarheid van duurzame 
energiedragers en capaciteit bij werven.

Autonoom Uitdagend & haalbaar

2021 2025 2030
% t.o.v. 

2021

2030 

reductiepad

% t.o.v. 

2021

Zoet

CO2 – Mton 0,045 0,042 0,037 -18% 0,01 -70%

NOx – Kton 0,41 0,39 0,37 -10% 0,09 -78%

PM – ton 11 10 9 -17% 0,002 -85%

Zout

CO2 – Mton 0,11 0,11 0,10 -5% 0,06 -43%

NOx – Kton 1,42 1,27 1,04 -27% 0,42 -70%

PM – ton 34 34 34 0% 5,06 -85%

Verwachte impact: reductiepad

1. Context van transitiepad 2. Waardeketen & marktdynamiek 3. Maatregelen & fasen 4. Verwachte impact 5. Actieagenda

Let op: Dit is de voorlopige versie van het 
reductiepad, maar deze wordt nog aangepast.

Bronnen: Rijkswaterstaat expert judgement.
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Sleutelproces Actie Belangrijke partners

1. Urgentie- en 
visieontwikkeling

• Opzetten en uitvoeren van een communicatiestrategie richting de belangrijkste doelgroepen binnen de baggersector. Om 
op die manier bekendheid en draagvlak te creëren voor de routekaart. 

• RWS maakt en 
implementeert strategie

• Het opzetten van een systeem om de realisatie van de doelen te monitoren. Vanuit RWS gebeurd dit middels de CO2-
prestatieladder. Voor de baggersector moet dit nog worden bepaald. 

• RWS doet dit via CO2-
prestatieladder

• Vanuit baggersector moet 
dit nog worden bepaald

2. Kennisontwikkeling 
en -uitwisseling

• De TU Delft doet onderzoek naar methodes om te kunnen baggeren met lagere piekvermogen. • TU Delft

• Toepassing van een stationair zuig- perssysteem voor zand en slib ter vervanging van varend materieel. Er zal onderzocht 
moeten worden waar en of dit haalbaar is, de uitrol duurt vervolgens minimaal 5 jaar. 

• Rijkswaterstaat
• Havenbedrijven

• Een standaard ontwikkelen in het ontwerp van laadpunten en connectoren. Dit is randvoorwaardelijk voor het stimuleren 
van de elektrische infrastructuur.

• Netbeheerders
• Leveranciers
• Scheepsbouwers

• Vanuit dealdrechtcities wordt gewerkt aan een samenwerkingsverband “Zero Emission Dredging Hub”. Binnen deze triple 
helix samenwerking wordt kennis en technologie ontwikkeld op basis van een routekaart met concrete projecten. Een 
van deze project initiatieven is het zero emission dredging field lab, in het kader van het maritiem masterplan. Doel is 
dertig emissieloze schepen in 2030. Rijkswaterstaat en medeoverheden hebben hier een aantal taken in:

• Launching customer zijn;
• Onderhoudscontracten afsluiten onder de voorwaarde dat een schip refittable of modulair is;
• Aanschaf en retrofit subsidies aanbieden

• Van Oord
• Boskalis
• Royal IHC
• Damen
• de Drechtsteden

• Onderzoek welk type baggerwerk welk type infrastructuur, materieel en energie vraagt. Hieruit kan een
ontwikkelprogramma worden opgesteld om de juiste ‘match’ te maken. 

• Ministerie I&W

• Programma voor ontwikkeling van innovaties naar TRL 4-6. In samenwerking met waterschappen, STOWA en andere
overheden. Deze innovaties kunnen op termijn worden toegepast op de binnenwateren. 

• Unie van Waterschappen

Bronnen: Rijkswaterstaat.

Op basis van de markttransformatie analyse is de volgende actieagenda opgesteld

Actieagenda: materieel en equipment (1/4)

1. Context van transitiepad 2. Waardeketen & marktdynamiek 3. Maatregelen & fasen 4. Verwachte impact 5. Actieagenda
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Sleutelproces Actie Belangrijke partners

2. Kennisontwikkeling 
en -uitwisseling

• Verschillende overheden (vijftien) werken samen om doelstellingen aan te laten sluiten en de wijze van aanbesteden
zoveel als mogelijk op elkaar aan te laten sluiten.

• PIANOo

• Uitgebreider maken van overzicht van innovaties en beantwoorden van de vraag in welke mate de toepassing van de 
betreffende innovatie het transitiedoel dichterbij brengt (analyseren van kosten en opbrengsten). Nadat de inzetbaarheid 
van een innovatie positief is beoordeeld, werkt het transitiepad aan de opschaling/toepassing ervan in de praktijk.

• Ministerie I&W

• Samen met marktpartijen werkt Rijkswaterstaat in innovatie-partnerschappen aan duurzame en kosteneffectieve 
innovaties ontwikkelen die bijdragen aan dit doel. Het gezamenlijk doorlopen van de verschillende trajecten duurt 
meerdere jaren. Elk traject eindigt met een go/no-go-moment waarop de innovatie aan de vooraf vastgestelde criteria 
wordt getoetst. Lopende project: 1) Zandwinmolen, 2) Leaf Hopper, 3) Zandvleugel

• Rijkswaterstaat

3. Marktontwikkeling • Voortkomend uit het ingroeipad het opstellen van minimale contracteisen om te kunnen voldoen aan de snelheid van het 
reductiepad. Eisen hebben betrekken op stageklassen, SCR installatie, fijnstoffilters en duurzame energiedragers. Dit kan 
worden uitgedrukt in MKI, maar wellicht ook in een andere indicator(en).

• Rijkswaterstaat 
• TNO

• Om de verduurzaming van het transitiepad verder te stimuleren zal er een bonussyteem ontwikkeld worden die door 
middel van gunningcriteria de verduurzaming verder zal stimuleren.

• Rijkswaterstaat

• Onderzoeken hoe effectief een boetesysteem is t.o.v. een bonussyteem. In een boetesysteem worden de kosten van de 
uitstoot meegenomen. Dit kan door middel van een penalty van X per ton uitgestoten kg of ton.

• Ministerie I&W

• Verkennen in hoeverre mede opdrachtgevers dezelfde inkoopstrategie kunnen en willen hanteren. Dit zorgt voor een 
duidelijk en helder level playing field. Gebruik maken van de Buyersgroup baggeren

• Rijkswaterstaat
• PIANOo

• Onderzoeken of een system van True Pricing effectief is en zo ja hoe efficiënt het systeem daadwerkelijk is? True pricing 
kan toegepast worden via inkoop maar ook via belastingen. 

• Rijkswaterstaat

• Verkennend onderzoek naar de kosten (investeringen versus uitgaven) en het effect op de markt als RWS eigen schepen 
koopt en gebruikt.

• Rijkswaterstaat

Bronnen: Rijkswaterstaat.

Op basis van de markttransformatie analyse is de volgende actieagenda opgesteld

Actieagenda: materieel en equipment (2/4)

1. Context van transitiepad 2. Waardeketen & marktdynamiek 3. Maatregelen & fasen 4. Verwachte impact 5. Actieagenda
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Sleutelproces Actie Belangrijke partners

3. Marktontwikkeling • Onderzoek welke (inkoop) voorwaarden nodig zijn om de Leaf-hopper operationeel te maken. De dialoog rondom de 
Leaf-hopper concentreert zich op kosten per ton vermeden uitstoot en het mitigeren van risico’s.

• Rijkswaterstaat

• Uitwerken van een uniforme uitvraag van baggerwerkzaamheden op basis van de minimale eisen strategie en het 
bonussysteem/boetesysteem. Geen bijzonderheden meer in het inkopen van projecten. Dit zorgt voor consistentie en het 
kunnen sturen op de doelstellingen. i.s.m de Buyersgroup baggeren

• Ministerie I&W

• MKI wordt toegepast bij aanbestedingen. Het effect van MKI kan vergroot worden door MKI (of iets vergelijkbaars) op 
een hoger niveau (bijvoorbeeld wettelijk) te verankeren. Het is het waard om een verkenning te starten naar de 
mogelijkheden om normstelling t.a.v. duurzaamheid op een hoger niveau dan in aanbestedingsdocumenten van 
Rijkswaterstaat op te nemen zodat het geldig is voor de gehele markt. 

• Rijkswaterstaat

4. Creatie van 
geloofwaardigheid en 
legitimiteit van 
oplossingsrichting

5. Mobilisatie van 
financiële middelen en 
human capital

6. Sector coördinatie 
en organisatie

• Drie consortia van maritieme bedrijven en kennisinstellingen zijn bezig met de ontwikkeling van een maritieme 
masterplan. Een plan om wereldwijd leidend te worden in de bouw en het gebruik van slimme, schone en veilige 
schepen. Als transitiepad is het belangrijk om aansluiting te vinden bij dit plan. 

• RWS en Unie van 
Waterschappen kunnen 
aansluiting zoeken bij drie 
consortia van maritieme 
bedrijven en 
kennisinstellingen 

• Programma voor ontwikkeling van innovaties naar TRL 4-6. In samenwerking met waterschappen, STOWA en andere
overheden. Deze innovaties kunnen op termijn worden toegepast op de binnenwateren. 

• Unie van Waterschappen

Bronnen: Rijkswaterstaat.

Op basis van de markttransformatie analyse is de volgende actieagenda opgesteld

Actieagenda: materieel en equipment (3/4)

1. Context van transitiepad 2. Waardeketen & marktdynamiek 3. Maatregelen & fasen 4. Verwachte impact 5. Actieagenda
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Sleutelproces Actie Belangrijke partners

6. Sector coördinatie 
en organisatie

• MKI wordt toegepast bij aanbestedingen. Het effect van MKI kan vergroot worden door MKI (of iets vergelijkbaars) op 
een hoger niveau (bijvoorbeeld wettelijk) te verankeren. Het is het waard om een verkenning te starten naar de 
mogelijkheden om normstelling t.a.v. duurzaamheid op een hoger niveau dan in aanbestedingsdocumenten van 
Rijkswaterstaat op te nemen zodat het geldig is voor de gehele markt. 

• Rijkswaterstaat

• Het implementeren van doelstellingen uit de routekaart binnen Rijkswaterstaat en andere opdrachtgevers uit de sector 
(mede overheden en havenbedrijven). 

• Rijkswaterstaat

• Aansluiting vinden bij de initiatieven die ondernomen worden vanuit de Green Deal. Dit gaat zowel om projecten en 
bijeenkomsten die zijn gestart als het vergelijken van doelstellingen. 

• Ministerie I&W

• Veel (internationale) regels rondom zeegaande scheepvaart komen uit de koker van de IMO en de EU. De 
duurzaamheidsambities van IMO en EU lijken lager dan van het transitiepad kustlijnzorg en vaargeulonderhoud. Het is 
waardevol om inzicht te krijgen in het duurzaamheidsbeleid van IMO en het eventueel beïnvloeden van IMO en of 
Europees duurzaamheidsbeleid. Hierdoor zullen veel opdrachtnemers ook versneld verduurzamingsstappen uit gaan 
voeren. De Nederlandse markt is veelal te klein om hier alleen kartrekker in te zijn. 

• Ministerie I&W

7. Wetgeving en beleid 
aanpassen

Bronnen: Rijkswaterstaat.

Op basis van de markttransformatie analyse is de volgende actieagenda opgesteld

Actieagenda: materieel en equipment (4/4)

1. Context van transitiepad 2. Waardeketen & marktdynamiek 3. Maatregelen & fasen 4. Verwachte impact 5. Actieagenda
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De actieagenda is al volgt in de tijd uiteengezet 
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Kritisch tijdspad (1/2): materieel en equipment

4
2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

1. Context van transitiepad 2. Waardeketen & marktdynamiek 3. Maatregelen & fasen 4. Verwachte impact 5. Actieagenda

2. Kennis-
ontwikkeling en 
-uitwisseling

Onderzoek methaan-uitstoot

Lage piekvermogen

Stationair zuig- en perssysteem

Natuurlijke (eb)stromingen

Vloeibaar maken van slib

Zero Emission Dredging Hub

Ontwerpmaatregelen aanslibbing

Bunkerbehoefte kust- en vaarwegen

Aansluit type baggerwerk

Innovaties in de Kustlijnzorg (IKZ)

Standaardisering laadpunten

Varen door slib

Water injectie baggeren

Overzicht innovaties

3. Markt-
ontwikkeling

Minimale eisen strategie

Vervolg IKZ-innovaties

Normstelling(en) duurzaamheid

Indexeringregel

Inkoopstrategie

Inkoopvisie mede opdrachtgevers

Uniformering uitvraag

1. Urgentie en 
visie 
ontwikkeling
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De actieagenda is al volgt in de tijd uiteengezet 
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Kritisch tijdspad (2/2): materieel en equipment

4
2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

5. Mobilisatie 
van financiële 
middelen en 
human capital

Emissierechten

Meerkosten zero emission uitvoering

Stimuleringsmaatregelen

Kosten benodigde laadinfrastructuur

Inventariseren 
bekostigen 
innovaties

1. Context van transitiepad 2. Waardeketen & marktdynamiek 3. Maatregelen & fasen 4. Verwachte impact 5. Actieagenda

6. Sector 
coördinatie en 
organisatie

Buyergroup baggeren

Monitoring op stuurinformatie

Communicatie

Maritiem Masterplan

Ontwikkelprogramma voor innovaties

Integraal Rivieren Management

Implementatie doelstellingen

Green Deal Zee- & binnenvaart en havens

International Maritime Organization & de EU

Milieuzones op zee-& binnenwateren

7. Wetgeving en 
beleid 
aanpassen

4. Creatie van 
geloofwaardighei
d en legitimiteit 
van 
oplossingsrichting
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Sleutelproces Actie Belangrijke partners

1. Urgentie- en 
visieontwikkeling

• Maken en vaststellen visie op oppervlaktedelfstoffenwinning. • I&W

2. Kennisontwikkeling 
en -uitwisseling

• Coördinatie en overzicht van innovaties m.b.t. gebruiken van bagger/grond en beantwoorden van de vraag in welke mate 
de toepassing van de betreffende innovatie het transitiedoel dichterbij brengt (analyseren van kosten en opbrengsten). 
Nadat de inzetbaarheid van een innovatie positief is beoordeeld, werkt het transitiepad aan de opschaling/toepassing 
ervan in de praktijk.

• I&W, RWS

• Vooralsnog is er veel onzekerheid over de omvang van de effecten van methaan-uitstoot. Ter voorbereiding op een 
‘methaan strategie’ doet Rijkswaterstaat onderzoek naar de effecten van methaanemissies uit bagger. Kennis hiervan is 
nodig om hoogwaardigheid van gebruik te kunnen bepalen.

• Kennisinstituten, 
Waterschappen, 
Rijkswaterstaat

• Uitvoeren van pilots rondom het gebruik van natuurlijke (eb)stromingen voor de verspreiding van sediment. Door 
slimmer om te gaan met sedimentverspreiding kan een hoop werk en daarmee een hoop emissies worden bespaart. 

• Rijkswaterstaat
• Havenbedrijven
• Waterschappen

• Onderzoek naar inrichtingsmaatregelen om aanslibbing te verminderen. Dit kan bijvoorbeeld door gel barrières, 
luchtbellenschermen, verondiepen of CDW. Uiteindelijk moet dit uitmonden in minder baggeren en minder BKG. 

• I&W, Kennisoinstellingen, 
Rijkswaterstaat

• Het Havenbedrijf Rotterdam en internationale partners doen verder onderzoek naar de mogelijkheden van varen door 
slib. Dit is een nieuwe, verbeterde methode om de doorvaarbaarheid van waterwegen te bepalen. Hierdoor kunnen 
schepen dieper steken zonder extra baggerwerkzaamheden en kosten. 

• Havenbedrijf Rotterdam
• Rijkswaterstaat (WSDS)

• Havenbedrijf Rotterdam onderzoekt momenteel of het toepassen van baggeren door middel van waterinjectie effectief 
is. Dit onderzoek past in het programma PRISMA waarbij het Havenbedrijf nieuwe baggermethodes en de gedragingen 
van slib onderzoekt met als doel efficiënter baggeren en minder uitstoot. Uitkomsten hier van kunnen toegepast worden 
binnen overige opdrachtgevers. 

• Havenbedrijf Rotterdam

• Uitgebreider maken van overzicht van innovaties en beantwoorden van de vraag in welke mate de toepassing van de 
betreffende innovatie het transitiedoel dichterbij brengt (analyseren van kosten en opbrengsten). Nadat de inzetbaarheid 
van een innovatie positief is beoordeeld, werkt het transitiepad aan de opschaling/toepassing ervan in de praktijk

• Ministerie I&W

Bronnen: Rijkswaterstaat.

Op basis van de markttransformatie analyse is de volgende actieagenda opgesteld

Actieagenda: bagger / grond (1/2)

1. Context van transitiepad 2. Waardeketen & marktdynamiek 3. Maatregelen & fasen 4. Verwachte impact 5. Actieagenda

Let op: De actie agenda voor bagger / 
grond moet nog in de tijd worden gezet.
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Sleutelproces Actie Belangrijke partners

2. Kennisontwikkeling en -
uitwisseling

• Uitvoeren van pilots en onderzoeken naar de effectiviteit en uitvoerbaarheid van agitatiebaggeren. Met 
inzet van deze technieken wordt het met equipment transporteren en hergebruiken van bagger/grond 
vermeden. 
Havenbedrijf Rotterdam onderzoekt momenteel of het toepassen van baggeren door middel van 
waterinjectie effectief is. Dit onderzoek past in het programma PRISMA waarbij het Havenbedrijf nieuwe 
baggermethodes en de gedragingen van slib onderzoekt met als doel efficiënter baggeren en minder 
uitstoot. Uitkomsten hier van kunnen toegepast worden binnen overige opdrachtgevers. 

• Rijkswaterstaat
• Medeoverheden
• Van Oord
• Boskalis
• Royal IHC
• Damen
• de Drechtsteden

3. Marktontwikkeling • Uitwerken van een uniforme uitvraag van baggerwerkzaamheden op basis van de minimale eisen strategie 
en het bonussysteem/boetesysteem. Geen bijzonderheden meer in het inkopen van projecten. Dit zorgt 
voor consistentie en het kunnen sturen op de doelstellingen. i.s.m de Buyersgroup baggeren

• Inzichtelijk maken van vraag en aanbod (kalender van vrijkomen van bagger/grond = uitvoeringsplanning)

• Gezamenlijke OG-ON visie op risicobeheersing toepassen (www.mindergrondrisico.nl) in 
aanbestedingsdocumenten en tijdens realisatie

4. Creatie van geloofwaardigheid en 
legitimiteit van oplossingsrichting

5. Mobilisatie van financiële 
middelen en human capital

6. Sector coördinatie en organisatie

7. Wetgeving en beleid aanpassen • Regelgeving (BBK) verbeteren zodat grondverzet circulair wordt uitgevoerd. Hiervoor is nodig: diagnose 
instrumentarium (normstelling en normtoetsing), verduidelijken, rolvastheid (voorspelbaarheid), stelsel, 
ruimte bieden voor innovatie (en toepassen kennis = maatwerk).

• EU
• I&W

• Efficiënt uitvoeren van inrichtingsbesluiten. • RWS en andere 
opdrachtgevers

Bronnen: Rijkswaterstaat.

Op basis van de markttransformatie analyse is de volgende actieagenda opgesteld

Actieagenda: bagger / grond (2/2)

1. Context van transitiepad 2. Waardeketen & marktdynamiek 3. Maatregelen & fasen 4. Verwachte impact 5. Actieagenda

Let op: De actie agenda voor bagger / 
grond moet nog in de tijd worden gezet.

http://www.mindergrondrisico,nl/
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Het succes van de strategie in deze roadmap is afhankelijk van een aantal factoren en kent 
verschillende risico’s; het is belangrijk risico’s te monitoren en mitigeren 
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Succesfactoren, risico’s, en monitoring & mitigatie acties

1. Context van transitiepad 2. Waardeketen & marktdynamiek 3. Maatregelen & fasen 4. Resultaat & impact 5. Actieagenda

Succesfactoren

1. Deskundigheid

2. Heldere, meerjarige visie en bijbehorende
middelen en beleid

3. Energietransitie en bijbehorende duurzame
aandrijflijnen moeten beschikbaar zijn

4. Investeringsbereidheid van marktpartijen

5. Nieuwe technieken moeten productie
aankunnen

Risico’s

• Zwalkend beleid en geen middelen.

• Vaargeuelen, kustbescherming en overage functies
van de watersystemen en vaarwegen moeten
gehandhaafd blijven, nieuwe technieken vormen
een risico in het waarborgen hiervan.

• Energietransitie gaat te langzaam of richt zich op
andere sectoren.

• Internationale bedrijven richten zich op minder
uitdagende opdrachtgevers door onzekere
terugverdientijden voor investeringen.

Monitoring & mitigatie acties

• Visie en middelen bespreken en meerjarig
vastzetten.

• Vooraf inzicht verkrijgen en blijven monitoren.

• Waar mogelijk afspraken over beschikbaarheid
duurzame nenergiedragers.

• Gezamenlijk met markt blijven monitoren wat kan
en wat niet.

• Internationale vraag stimuleren.

• Via proeven en monitoren zorgen dat innovaties
opschaalbaar worden met voldoende
productievermogen. Anders temporiseren of
huidige productiemiddelen achter de hand houden.
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1. Markttransformatie
theorie

2. Markttransformatie
rollen & mogelijke acties

3. TransMissie
sleutelprocessenBIJLAGE
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Markttransformatie theorie is gebaseerd op systeemdenken die zich specifiek richt op het 
beïnvloeden van de marktdynamiek door het activeren van verschillende stakeholders
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• Annex I: Markttransformatie model 

Bronnen: Lucas Simons en André Nijhof (2020) “Changing
the Game: Sustainable Market Transformation Strategies.” 

De markttransformatie fasen

De ‘Inceptie’ fase
wordt gekenmerkt
door beginnend
bewustzijn van
problemen, en losse
pilot projecten om
oplossingen te
ontwikkelen.

De ‘Competitie’ fase
wordt gekenmerkt door
concurrentie op
duurzaamheid door
koplopers en de creatie
van marktprikkels om in
te zetten op
oplossingen.

De ‘Kritieke massa’
fase wordt
gekenmerkt door
samenwerking en
creatie van de juiste
voorwaarden voor
verandering.

De ‘Institutionalisering’
fase wordt gekenmerkt
door verankering van
het nieuwe normaal,
bijvoorbeeld in wet- en
regelgeving.

Wat helpt de markttransformatie theorie ons te begrijpen?

Markttransformatie theorie helpt ons inzicht te krijgen in transformatie naar een
duurzamere sector. Het onderscheidt vier fasen waar een duurzame oplossing
doorheen moet, met elk zijn eigen kenmerken. Ook identificeert het zeven
sleutelprocessen die goed moeten functioneren om een oplossing naar de
volgende fase te brengen. Alle fases moeten worden voltooid om een
transformatie succesvol te laten verlopen.

Hoe wordt het gebruikt?

Elke fase wordt gekenmerkt door zijn eigen unieke marktdynamiek, niveaus van
organisatie, barrières, risico's en kansen. De sleutelprocessen moeten in elke fase
goed functioneren, echter het belang en de invulling van de sleutelprocessen
verschilt per fase. Dit betekent dat in elke fase, een andere set van strategieën en
interventies nodig is om vooruitgang te boeken en te borgen.

Voor een succesvolle transformatie is het daarom cruciaal om te bedenken wie,
wat wanneer moet doen om de sleutelprocessen goed te laten functioneren en
oplossingen naar de volgende fase te brengen. Verschillende partijen hebben
andere rollen en verantwoordelijkheden in een transformatie proces (zie bijlage
III), met een toenemende mate van samenwerking en coördinatie in de tijd.

Hoe is het toepasbaar in dit onderzoek?

Het NewForesight Markttransformatiemodel is gebruikt om de mate van
organisatie en marktdynamiek te begrijpen in de relevante waardeketen en
markt, voor verschillende duurzame maatregelen. Door te snappen in welke fase
een maatregel zit kunnen er strategieën worden bedacht om de maatregel naar
de volgende fase van markttransformatie te brengen.

"In plaats van één 'magic bullet'-benadering vereist duurzame
markttransformatie dat we begrijpen in welke fase een oplossing zich bevindt;
wat de mogelijke barrières zijn die ons beletten vooruitgang te boeken; en wat
de succesfactoren zijn om de overgang naar de volgende fase te maken."

InstitutionaliseringKritieke massaCompetitieInceptie

©
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t

Bijlage I: Markttransformatie theorie
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In elke fase van markttransformatie moeten stakeholders een verschillende rol te spelen om 
sleutelprocessen goed te laten verlopen en oplossingen naar de volgende fase te brengen
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1. Inceptie 2. Competitie 3. Kritieke massa 4. Institutionalisering

Overheid
• Initieer pilots

• Stimuleer innovatie

• Geef subsidies

• Maak visie en criteria duidelijk

• (H)erken / beloon koplopers

• Duurzame inkoop

• Creëer een visie en platforms

• Neem beleidsdrempels weg

• Koop alleen in bij voorlopers

• Subsidieer onrendabele top

• Neem politieke verantwoordelijkheid

• Zet wet- en regelgeving op / 
veranker

• Biedt financiële stimulans

Bedrijven • Start met MVO

• Ondersteun goede doelen

• Neem deel aan projecten

• Onderscheid je van anderen

• Creëer of omarm standaarden,  labels, 
rankings, indexen

• Werk samen met je waardeketen

• Vorm en participeer in platforms

• Formuleer een sector strategie

• Stel non-competitieve agenda op

• Werk mee aan wetgeving

• Positieve lobby 

• Zorg dat achterblijvers er bij komen

NGO’s • Voer campagne

• Participeer in projecten

• Maak actie-agenda

• Beloon koplopers / straf achterblijvers

• Ondersteun strategie bedrijven

• Accepteer realiteit bedrijven

• Participeer in platforms

• Speel rol als waakhond

• Ga voor opschaling

• Discussieer met politiek

• Monitor de ontwikkeling

• Zorg voor transparantie

Financiële 
instellingen 

• Ondersteun goede doelen

• Start MVO of eigen stichting

• Begin projecten

• Beloon koplopers

• Ondersteun je klanten

• Biedt speciale groene services

• Participeer in platforms

• Help met structureren van maatregelen

• Positieve engagement bedrijven

• Voer (investerings)beleid in

• Durf ook uit te sluiten

• Blijf koplopers belonen

Kennis 
instellingen

• Geef urgentie aan

• Formuleer een agenda

• Bepaal frameworks

• Onderzoek best practices

• Monitor ontwikkeling

• Geef verbeterpunten aan

• Stap in ecosysteem bedrijven

• Adviseer politiek

• Monitor ontwikkeling

• Hamer op doorgaande verbetering

• Optimaliseer de instituties

• Wijs op bijeffecten

Bijlage II: Markttransformatie rollen & mogelijke acties

Bronnen: Lucas Simons en André Nijhof (2020) “Changing
the Game: Sustainable Market Transformation Strategies.” 
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In elke fase van een transitie zijn er 7 sleutelprocessen die goed moeten functioneren
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Bijlage III: TransMissie sleutelprocessen

1. Urgentie- en visieontwikkeling

2. Kennisontwikkeling en -
uitwisseling

3. Marktontwikkeling

4. Creatie van geloofwaardigheid en 
legitimiteit van oplossingsrichting 

5. Mobilisatie van financiële 
middelen en human capital

6. Sector coördinatie en organisatie

7. Wetgeving en beleid aanpassen

TransMissie© model

• De TransMissie sleutelprocessen
bouwen voort op Duurzame
Markttransformatie theorie1 en
de functies van Mission Driven
Innovation Systems (MIS)
theorie2.

• Let op! Dit gaat om een concept
versie van de sleutelprocessen en
deze zullen nog verder
uitgewerkt en onderbouwd
worden.

• Is het duidelijk dat er een duurzaamheidsprobleem is, en is er reden en 
urgentie voor verandering?

• Is er een visie waar we heen willen om het probleem op te lossen?

• Weten we wat mogelijke oplossingen zijn?
• Wordt voldoende kennis opgebouwd om deze oplossingen te ontwikkelen? 

• Worden koplopers (‘first movers’) met nieuwe duurzame oplossingen 
(h)erkend en beloond?

• Ontstaan er niche markten en worden deze opgeschaald?

• Is het duidelijk welke oplossingen wenselijk zijn om de visie te realiseren?
• Hebben deze oplossingen voldoende geloofwaardigheid en legitimiteit?

• Zijn er genoeg financiële middelen en ‘human capital’ om de gewenste 
oplossingen te ontwikkelen en op te schalen? 

• Zijn er voldoende middelen voor goed functioneren van sleutelprocessen? 

• Is er voldoende coördinatie tussen sector partijen om duurzame 
oplossingen te ontwikkelen en wordt de sector georganiseerd om deze 
oplossingen het nieuwe normaal te maken? 

• Worden wetgeving en beleid aangepast om nieuwe duurzame oplossingen 
te ontwikkelen en op te schalen, en het oude niet-duurzame systeem af te 
breken?

KernvraagSleutelproces

Bronnen:
1. Simons, Lucas en Nijhof, André. (2020).
“Changing the Game: Sustainable Market
Transformation Strategies to Understand and
Tackle the Big and Complex Sustainability
Challenges of Our Generation.”
2. Elzinga et al. (2020) “Het Missie-gedreven
Innovatiesysteem: Uitbreiding ‘Technologisch
Innovatie Systeem’-raamwerk ter monitoring
van de Circulaire Economie.” Working Paper.
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Basisniveau kustlijnzorg en vaargeulonderhoud 
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Bijlage IV: Basisniveau ingroeipad kustlijnzorg en vaargeulonderhoud 

Scheepstype
Periode 1

2022 tot en met 2024

Periode 2

2025 tot en met 2027

Periode 3

2028 tot en met 2029

Periode 4

vanaf 2030

Minimaal emissie conform tier klasse I*/** Minimaal emissies conform tier klasse I*/** Minimaal emissies conform tier klasse II*/** Minimaal emissies conform tier klasse III*/**

Minimaal 10% duurzame energiedragers Minimaal 20% duurzame energiedragers Minimaal 40% duurzame energiedragers Minimaal 60% duurzame energiedragers

*Gecertificeerd tier I t/m III of retrofit die voldoet aan de emissienormen conform tier I t/m III

** Uitgezonderd zijn schepen met een beuninhoud >15.000m2 waarbij aantoonbaar is gemaakt dat deze noodzakelijk zijn voor de uitvoer van de werkzaamheden
Toelichting 1: Niet geïnstalleerde mobiele werktuigen op vaartuigen vallen onder het transitiepad van Weg, Dijk, Spoor materieel (WDSM) 
Toelichting 2: xy% duurzame energiedragers: tenminste xy% duurzame energiedragers conform REDII in het contractenportfolio van opdrachtgever
Toelichting 3: Emissieklasse normering heeft betrekking op het gewogen gemiddelde van het geïnstalleerde vermogen op het gehele schip, dus inclusief alle hoofd, hulp en werkmotoren.

Sleephopperzuigers

Kraanschip 

Cutter zuiger 

Hopperzuiger

Water Injectie baggeren

Kustlijnzorg en zout vaargeulonderhoud (Zeegaand materieel) - Basisniveau

Rijkswaterstaat - Havenbedrijf

Energiedragers

Motoren

Scheepstype
Periode 1

2022 tot en met 2024

Periode 2

2025 tot en met 2027

Periode 3

2028 tot en met 2029

Periode 4

vanaf 2030

Geen eis Geen eis Minimaal emissies conform CCR II* Minimaal emissies conform CCR II*

Minimaal 20% duurzame energiedragers Minimaal 35% duurzame energiedragers Minimaal 60% duurzame energiedragers Minimaal 75% duurzame energiedragers

Geen eis Geen eis Minimaal emissies conform CCR II*
Minimaal emissies conform 

stage V (IWP-IWA)*

Minimaal 20% duurzame energiedragers Minimaal 35% duurzame energiedragers Minimaal 60% duurzame energiedragers. Minimaal 75% duurzame energiedragers

*Gecertificeerd CCR I t/m stage V (IWP-IWA) of retrofit die voldoet aan de emissienormen conform CCRI t/m stage V (IWP-IWA)
** Kleine cutterzuigers zijn zuigers die uitsluitend op zone 4 wateren worden ingezet
Toelichting 1: Niet geïnstalleerde mobiele werktuigen op vaartuigen vallen onder het transitiepad van Weg, Dijk, Spoor materieel (WDSM) 
Toelichting 2: xy% duurzame energiedragers: tenminste xy% duurzame energiedragers conform REDII in het contractenportfolio van opdrachtgever
Toelichting 3: Emissieklasse normering heeft betrekking op het gewogen gemiddelde van het geïnstalleerde vermogen op het gehele schip, dus inclusief alle hoofd, hulp en werkmotoren.

Vaargeulonderhoud zoet/aanleg - Basisniveau

Rijkswaterstaat - Provincies - Gemeenten - Waterschappen 

Transportschip, sleep-, duw-en 

peilboten, schuifboten, survey 

schepen, kleine cutterzuigers** 

overig klein varend materieel 

Kraanschip, Cutterzuiger , 

Bakkenzuigers, Beunschepen, 

Heischepen, Werkschepen

Hopperzuiger

Energiedragers

Energiedragers

Motoren

Motoren
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Bijlage V: Ingroeipad ambitieniveau kustlijnzorg en vaargeulonderhoud

Scheepstype
Periode 1

2022 tot en met 2024

Periode 2

2025 tot en met 2027

Periode 3

2028 tot en met 2029

Periode 4

vanaf 2030

Ambitie 20% tier klasse III*
Ambitie 50% tier klasse III* Emissies conform tier klasse III* Emissies conform tier klasse III*

Minimaal 20% duurzame energiedragers Ambitie 40% duurzame energiedragers Ambitie 60% duurzame energiedragers Ambitie 100% duurzame energiedragers 

*Gecertificeerd tier I t/m III of retrofit die voldoet aan de emissienormen conform tier I t/m III
Toelichting 1: Niet geïnstalleerde mobiele werktuigen op vaartuigen vallen onder het transitiepad van Weg, Dijk, Spoor materieel (WDSM) 
Toelichting 2: xy% duurzame energiedragers: tenminste xy% duurzame energiedragers conform REDII in het contractenportfolio van opdrachtgever
Toelichting 3: Emissieklasse normering heeft betrekking op het gewogen gemiddelde van het geïnstalleerde vermogen op het gehele schip, dus inclusief alle hoofd, hulp en werkmotoren.

Kustlijnzorg en zout vaargeulonderhoud (Zeegaand materieel) - Ambitie

Rijkswaterstaat - Havenbedrijf

Sleephopperzuigers

Kraanschip 

Cutter zuiger 

Hopperzuiger

Water Injectie baggeren

Energiedragers

Motoren

Scheepstype
Periode 1

2022 tot en met 2024

Periode 2

2025 tot en met 2027

Periode 3

2028 tot en met 2029

Periode 4

vanaf 2030

Geen ambitie
Ambitie 10% emissies conform

 stage V (IWP-IWA-NRE)*

Ambitie 40% emissies confrom

stage V (IWP-IWA-NRE)*

Ambitie 70% emissies conform

stage V (IWP-IWA-NRE)*

Ambitie 25% duurzame energiedragers Ambitie 50% duurzame energiedragers Ambitie 75% duurzame energiedragers Ambitie 100% duurzame energiedragers 

Geen ambitie
Ambitie 25% emissies conform 

stage V (IWP-IWA-NRE)*

Ambitie 60% emissies conform 

stage V(IWP-IWA-NRE)*

Ambitie 100% emissies conform

stage V(IWP-IWA-NRE)*

Ambitie 25% duurzame energiedragers Ambitie 50% duurzame energiedragers Ambitie 75% duurzame energiedragers Ambitie 100% duurzame energiedragers

*Gecertificeerd CCR I t/m stage V (IWP-IWA-NRE) of retrofit die voldoet aan de emissienormen conform CCRI t/m stage V (IWP-IWA-NRE)
** Kleine cutterzuigers zijn zuigers die uitsluitend op zone 4 wateren worden ingezet
Toelichting 1: Niet geïnstalleerde mobiele werktuigen op vaartuigen vallen onder het transitiepad van Weg, Dijk, Spoor materieel (WDSM) 
Toelichting 2: xy% duurzame energiedragers: tenminste xy% duurzame energiedragers conform REDII in het contractenportfolio van opdrachtgever
Toelichting 3: Emissieklasse normering heeft betrekking op het gewogen gemiddelde van het geïnstalleerde vermogen op het gehele schip, dus inclusief alle hoofd, hulp en werkmotoren.

Kraanschip, Cutterzuiger , 

Bakkenzuigers, Beunschepen, 

Heischepen, Werkschepen

Hopperzuiger

Vaargeulonderhoud zoet/aanleg - Ambitie

Rijkswaterstaat - Provincies - Gemeenten - Waterschappen 

Transportschip, sleep-, duw-en 

peilboten, schuifboten, survey 

schepen, kleine cutterzuigers** 

overig klein varend materieel Energiedragers

Energiedragers

Motoren

Motoren
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Algemeen

• Het tempo en de omvang van de maatregelen die worden weergegeven in het ingroeipad zijn gebaseerd op de technische volwassenheid van verschoningsopties, de economische 

haalbaarheid en het draagvlak/doorwerking van de maatregelen door de betrokken stakeholders. Het tempo en de omvang van de maatregelen zijn daarnaast in overleg met de 

sector en TNO gevalideerd.

• We hanteren de Renewable Energy Directive (RED II, Europese richtlijn hernieuwbare energie) om de duurzame energiedragers te definieren. De onderstaande energiebronnen

worden gedefinieerd als duurzaam:

1. Geavanceerde biobrandstoffen die vallen onder REDII Annex IXa

2. Renewable fuel of non-biological origin (RFNBO) met een CO2-reductie van tenminste 70%

3. Gebruik van groene elektriciteit

• De twee maatregelen uit het ingroeipad hebben betrekking op het onderstaande doelbereik:

1. Het verschonen van motoren door middel van de aanscherping van emissieklasse hebben impact op de reductie van stikstof en fijnstof. Een uitzondering hierop is het 

zeegaand materieel. Het aanscherpen van tier klassen heeft geen impact op de reductie van fijnstof. Er zijn geen additionele maatregelen genomen om de fijnstof uitstoot

van zeegaand materieel te verminderen omdat dit geen impact heeft op gezondheidwinst. Extra investeringen om fijnstof te reduceren voor zeegaand materieel zijn daarom

niet kosteneffectief. 

2. Het gebruik van duurzame energiedragers reduceert de CO2-emissies. 

• Voldoen aan de emissie-eisen horend bij een bepaalde emissieklasse kan door een directe certificering op de desbetreffende norm bij een nieuw te bouwen schip of door middel van 

retrofit waarbij wordt voldaan aan de emissienormen die gelden voor de desbetreffende emissieklasse.

• Er is gekozen om geen onderscheid te maken in verschillende vermogensklassen in de categorisering van het varend materieel om zogenaamd ‘duikgedrag’ te voorkomen.
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Algemeen

• Om kosteneffectief te blijven investeren in de verduurzaming van motoren is er voor gekozen dat emissieklasse normering (Tier klassen en CCR normering) betrekking hebben op het 

gewogen gemiddelde van het geïnstalleerde vermogen op het gehele schip. Dit is inclusief alle hoofd-, hulp en werkmotoren. 

• Het basis- en ambitieniveau omtrent het gebruik van duurzame energiedragers in periode 4 is alleen mogelijk bij grootschalige inkoop van biobrandstof en het gebruik van de eerste 

schepen op groene elektriciteit of RFNBO’s. 

• Uitgangspunt is dat het percentage duurzame energiedragers wordt gemeten op contractportfolio van de opdrachtgever. Dit is gedaan om ruimte te bieden aan individuele projecten 

waar het gebruik van duurzame energiedragers lastig(er) is. 

Zoet/aanleg materieel

• Er zijn relatief veel ‘oude ‘ transport, hei- en werkschepen in de vloot. Meer dan 80% van deze schepen zijn CCRI of lager. De minimale eisen uit het basisniveau die gesteld worden 

ten aanzien van de CCR normering in de 1ste en 2de periode zijn hierdoor beperkt. Wel wordt er gestimuleerd om de scheeptypen schoner te krijgen door te sturen op een ambitie 

t.a.v. stage V (IWA – IWP) in periode 2.  

• Voor kleine cutterzuigers en schuifboten zijn eisen hoger dan CCRII niet mogelijk. Stage V motoren zijn namelijk groter dan de huidige motoren, waardoor ze niet in het karkas passen 

van deze schepen. Uiteraard kun je dan een groter karkas maken, maar dan kom je niet onder de oude bruggetjes door. Dit is met name van toepassing voor de waterschappen. 

• De categorie kraanschepen, cutterzuigers en hoppenzuigers is relatief nieuw (2013 – 2016) t.o.v. de categorie transport- en overige schepen. Het basis- en ambitieniveau voor de CCR-

norm is daarom ‘strenger’ ingestoken voor deze categorie. 



Roadmap Transitiepad Kustlijnzorg en Vaargeulonderhoud | Min. I&W | ©NewForesight | All rights reserved

Uitgangspunten ingroeipad kustlijnzorg en vaargeulonderhoud

40

Zoet/aanleg materieel

• De minimale eisen van het basisniveau voor Stage V hebben betrekken op IWP en IWA. Zie hieronder de bijbehorende emissie uitstoot in gram per kWh. Dit is gedaan omdat de eisen 

die gesteld worden aan NRE voor een groot deel van de vloot niet haalbaar is:

Zeegaand materieel

• Het is economisch en technologisch onrealistisch om minimale eisen te stellen aan schepen met een beuninhoud boven de 15.000 m3. Daarom is er voor het basisniveau in het 

ingroeipad een uitzondering gemaakt voor zeegaande schepen groter dan 15.000 m3.

• Uit berekeningen van TNO blijkt dat 35% van huidige vloot wordt uitgesloten voor deelname met de minimale eis conform Tier I in periode 1. Er is daarom besloten om de eisen voor 

het basisniveau van de eerste periode niet strenger te maken. 

• Voor het zeegaand materieel is niet ingezet op strengere tier klasse eisen in periode 2. Reden hiervoor is dat dan mogelijk tot 50% van de beschikbare vloot weg valt. Het lijkt niet 

reëel dat deze in 3 jaar tijd vervangen wordt. 


