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‘Met innovatieve 
flexibele krib-
ben willen we 
de bodemerosie 
van rivieren in 
toom gaan 
houden’

Zijn twaalfde jaar is net ingegaan. Yuri Wolf kwam 
binnen bij Rijkswaterstaat als contractadviseur 
Bedrijfsvoering en InkoopOndersteuning van Rijkswa-
terstaat Oost-Nederland. Na enige tijd ging hij er de 
inkoop van contracten bij doen. Zo’n functie ligt niet 
echt voor de hand voor een afgestudeerd land- en 
watermanager. Maar door zijn werkervaring in de 
aannemerij en bij het CROW leerde hij de contractbusi-
ness kennen en stak iets van bestekken op. ‘Verder heb 
ik het vak inkoop al doende geleerd en aanvullend een 
interne opleiding gedaan.’

Intern ondernemer
Na een aantal jaren bij het latere onderdeel PPO 
(Programma’s Projecten en Onderhoud, waar alle 
vooral onderhoudsgeoriënteerde werken onder de  
65 miljoen euro terechtkomen) wilde hij doorgroeien. 
Met succes solliciteerde hij op een soortgelijke functie 
bij GPO (Grote Projecten Onderhoud voor projecten 
met een landelijke uitstraling van minimaal 65 miljoen). 
‘Het leuke was dat ik de innovatiekant van de inkoop 
van het programma SSRS (Self Suporting RiverSystem) 
mee mocht nemen. Op 1 oktober ben ik overgestapt 
van afdeling inkoop & contractadvies naar afdeling 
innovatie & markt. Mijn werk verandert eigenlijk niet, 
alleen mijn stoel is anders.’
Wolf noemt zich intrapreneur ofwel intern ondernemer, 
als tegenhanger van entrepreneur. ‘Bij innovatietrajec-
ten worden al onze disciplines aangesproken en gaat 
het onder meer om samen opschalen: ondernemen 
dus. Binnen en buiten Rijkswaterstaat breng ik daar - 
voor  de verbindingen aan. Doordat ik bij Larenstein als 
generalist ben opgeleid, weet ik overal iets van en kan 
ik over veel zaken meepraten. De bagage van mijn 
opleiding, mijn werk in de aannemerij, bij het CROW en 
bij een betonfabrikant neem ik mee in het werk dat ik 
doe.’

Ecosysteempartners
Rijkswaterstaat staat voor de opgave om over acht jaar 
circulair te werken; het is een afspraak uit het afgelo-
pen regeerakkoord. Wolf legt uit dat hiervoor als basis 
de 7R-principes worden gehandteerd: rethink, reduce, 
repair, reuse, refurbish, recycle en recover. Om die in 
principes in de projecten te verweven, worden er aan 
elk projectteam een duurzaamheidscoördinator 
toegevoegd die adviseert over verduurzaming. ‘Dat is 
wat we minimaal doen. Voor daadwerkelijk duurzaam, 
circulair werken is natuurlijk veel meer nodig. Daarvoor 
is het zaak om duurzaamheid en circulariteit de 

hoogste prioriteit te geven naast veiligheid, gevolgd 
door scope, doelmatigheid, tijd en geld. Verder komt 
het erop aan bestaande systemen en werkwijzen te 
wijzigen of los te laten. Wat voor een grote uitvoerende 
rijksorganisatie best lastig en niet zo snel te realiseren 
is. Toch doen we al mooie en goede dingen in het klein 
en in het groot, waarbij we op een andere manier met 
partners samenwerken en het aankomt op symbiose 
tussen de partners. Rijkswaterstaat is hierbij minder 
een opdrachtgever en meer een gelijkwaardige 
ecosysteempartner.’

Flexibele kribben 
Rijkswaterstaat heeft meerdere trajecten om de markt 
te stimuleren innovaties te realiseren. Wolf is bij tig van 
zulke projecten en programma’s betrokken, van 
biobased verkeersborden van bamboe langs een traject 
van de A1 tot de drie toekomstscenario’s voor het 
(rijks)wegbeeld. Waar vooral zijn hart ligt is de 
ontwikkeling van de flexibele krib, een project van het 
innovatietraject van Self Suporting RiverSystem. ‘In 
mijn tijd bij PPO Arnhem ben ik besmet geraakt met 
rivierbeheer. De IJssel is mijn favoriet; daar woon ik 
vlakbij. Een van de grootste opgaven in het Nederland-
se rivierbeheer is bodemerosie. Rivieren hebben een 
uitschurende werking, de rivierbodem daalt enorm. De 
kribben versterken die uitschurende werking. Eens per 
jaar wordt dat deels genivelleerd door te baggeren, 
maar dat geeft wel CO2-uitstoot en bovendien kunnen 
we de bodemdaling niet voldoende tegenhouden. Door 
de lagere waterstanden daalt de grondwaterstand in de 
uiterwaarden en het achterliggende land; de bodem 
verdroogt. Ook is bij lage waterstand minder scheep-
vaart mogelijk, terwijl het een van de milieuvriendelijk-
ste manier van vervoeren is!’ 

Leren bij het presteren
Wat te doen? ‘We hebben om praktisch onderzoek te 
doen een leerruimte gecreëerd, via een bijlage in het 
prestatiecontract om samen met een aannemer, kennis - 
instituut Deltares en Rijkswaterstaat te leren hoe we 
deze opgave kunnen oplossen. We vonden aannemer 
BAM/Van den Herik via een aanbesteding bereid en zo 
kon de leerruimte worden geactiveerd. Ik ben in het 
leerteam gestapt om de ideeën van de partijen te 
inventariseren, value cases te bepalen en te gaan 
implementeren. Een van de ideeën was om kribben 
flexibel te gaan maken. BAM suggereerde om daarvoor 
een kleinere variant van de X-blokken, die bij buiten-
landse haveningangen worden gebruikt, te ontwikke-
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‘De transitie 
naar een 
circulaire 
economie 
komt op 
stoom’ 

Rijkswaterstaat heeft als ambitie om in 2030 circulair te werken. Daarvoor zijn veel innovaties 
en nieuwe vormen van samenwerking nodig in inkoop, aanbesteding, ontwerp, bouw, 
exploitatie en ontmanteling. Niet langer is Rijkswaterstaat alleen opdrachtgever, ze wordt 
meer en meer een partner. Van aannemers vraagt het om nieuwe verdienmodellen te 
omarmen. Yuri Wolf levert als intrapreneur en innovator een bijdrage aan de transitie. 

Yuri Wolf bij de flexibele krib linksachter.
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len. De verwachting is dat de X-streamblokken door 
hun waterdoorlatendheid de kribvlammen verminde-
ren. (Kribvlammen zijn extra verdiepingen rondom de 
kop van de krib, die beïnvloed worden door hoog- en 
laagwater.) Verder zijn ze relatief makkelijk te plaatsen 
en te verwijderen en dus aan te passen aan hoog- en 
laagwater, door ze verschillende vormen aan te laten 
nemen. Zo is nog meer effect te bereiken. Een prettig 
ecologisch neveneffect is dat de holle ruimtes een 
habitat is voor flora en fauna.’ 
De flexibele kribben worden momenteel in de IJssel bij 
Kampen in de praktijk uitgetest (zie foto pag. 12). Het 
project heeft inmiddels een internationaal karakter 
gekregen. In een Europees subsidietraject met Duitse, 
Belgische en Nederlandse kennisinstituten en Oosten-
rijkse collega’s gaat het vooral om het bevaarbaar 
houden van de Europese rivieren.

Circulaire viaducten
Een ander voorbeeld van een opmerkelijk project is het 
circulaire viaduct uit het transitiepad Kunstwerken. 
Rijkswaterstaat staat voor de grootste onderhoudsop-
gave in zijn geschiedenis: veel bruggen en viaducten 
zijn toe aan vervanging of renovatie, en er is sprake van 
achterstallig onderhoud. Het is logisch dit alles te 
combineren met de circulaire opgaven. Zo ligt het voor 
de hand om vrijkomende betonnen onderdelen van 
viaducten niet te laten eindigen als afval of als 
fundering onder een weg, maar opnieuw in te zetten in 
onder meer viaducten. Een eerste ervaring is in 2017 
opgedaan bij Kampen, waar Spanbeton/Van Hattum en 
Blankevoort een tijdelijk circulair viaduct hebben 
gebouwd voor werkverkeer. De volgende stap is een 
circulair viaduct voor normaal gebruik, die langer 
meekan en aan de zwaarste veiligheidseisen voldoet. 
‘Om zo’n viaduct te ontwikkelen hebben we een 
nieuwe uit de VS afkomstige inkoopvorm geïntrodu-
ceerd: SBIR (small business innovation research). Het 
circulaire viaduct is ons eerste SBIR-experiment 
waarmee we marktpartijen willen uitdagen om 
innovaties te versnellen. SBIR is nog niet geregeld in de 
Europese aanbestedingswet. We moeten het helemaal 
zelf optuigen. Voor mij als inkoper is dat geweldig, het 
ultieme, om invulling te geven.’

Drie winnaars
Wolf legt uit hoe een SBIR werkt. ‘Bij een normale 
aanbesteding is er altijd maar één winnaar. Helaas, 
hoor je mij als inkoper zeggen, want daarmee gaan 
prachtige oplossingen van andere bedrijven verloren. 
Bij SBIR zijn er drie winnaars om mee verder te gaan. 
Bij de aanbesteding van het circulaire viaduct kregen 
we liefst 32 ideeën. We selecteerden tien oplossingen 
voor een haalbaarheidsstudie. Daaruit heeft een 
beoordelingscommissie de drie meest belovende 
oplossingen gekozen. Die worden uitgevoerd in een 
consortium. In dat consortium stellen wij ons op als 
partner. Vanuit het ministerie van EZK krijgen we  
1,5 miljoen voor elk SBIR-consortium dat we opstarten. 
Alles wat er meer aan financiering nodig is, zal uit 

andere potjes moeten komen. Het verloopt dus heel 
anders dan bij normale aanbestedingen. Deze manier 
van aanbesteden betekent voor Rijkswaterstaat ook 
loslaten, we hebben minder grip op het proces en het 
eindresultaat.’
Het circulaire viaduct bevindt zich in de prototypefase. 
‘Er zijn drie oplossingen geformuleerd, twee gaan er 
over hergebruik van onderdelen. De betonnen liggers 
zijn het belangrijkste onderdeel; zij moeten de weg 
veilig overspannen. We bekijken of en in hoeverre dit 
kan. Het is heel spannend.’
Uiteindelijk is het de bedoeling dat circulaire viaducten 
in normale aanbestedingen landen en ingekocht 
worden. ‘De koplopers doen nu de investeren, het 
peloton krijgt de revenuen. Maar de koplopers hebben 
wel voorkennis van de markt en de ervaring in huis 
waar zij in samenwerking met het peloton van aanne-
mers hun voordeel uit kunnen halen. Dit soort proces-
sen naar andere (circulaire) verdienmodellen zijn 
ontzettend interessant.’

Studenten voor onderzoek
Bij projecten schakelt Wolf geregeld studenten van 
Hogeschool Van Hall Larenstein in. Hij vindt het leuk 
om zo binding met zijn school te houden. Voor binding 
met oud-studenten laat hij geregeld zijn gezicht zien bij 
de ALV en activiteiten van VVA Aristaeus. Van 2009 tot 
en met 2011 was hij zelfs voorzitter van de alumniver-
eniging. 
Onlangs zette Wolf een onderzoeksvraag uit voor 
studenten voor een meerjarig experiment langs de 
IJssel. Op de oevers wordt een combinatie toegepast 
van maaien en begrazing door een schaapskudde. De 
bedoeling is om de begroeiing op de kribben en stenen 
oevers laag te houden en tegelijkertijd een goede basis 
te ontwikkelen voor meer biodiversiteit. Hij verwacht 
dat door de schapenmest er meer insecten komen en 
daardoor ook meer vogels. Studenten onderzoeken in 
veldwerk of deze hypothese klopt. 
In zijn vrije tijd als secretaris van een beheerstichting 
van het terrein van scoutinggroep Jan van Riebeeck 
heeft Wolf ook contact met Larenstein. De scouting-
groep in Eefde bezit 2 hectare bos en grasland. ‘We 
laten studenten van VHVL Bos- en Natuurbeheer een 
bosbeheerplan maken voor de lange termijn. En 
leerlingen van Yuverta mbo Velp (tot voor kort Helicon) 
hebben onlangs de stippen op de bomen gezet die in 
verband met de veiligheid op korte termijn moeten 
worden gekapt. Bij IPC Groene Ruimte kunnen 
Yuverta-leerlingen tot gecertificeerd boomspecialist 
(ETW’er) worden opgeleid en als onderdeel van de 
opleiding ons speelbos gaan uitdunnen en aanplanten. 
We hebben inmiddels ook ideeën voor een voedselbos. 
Sterker nog, het idee komt van de studenten.’
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Baggeren voor bouwgrondstoffen, verbetering van waterwegen, 
terugdringen van waterrisico’s en natuurherstel vormen het hart 
van Koninklijke Smals. Duurzaamheid en milieuvriendelijkheid 
wegen zwaar. Net als kwaliteitsbewaking en vernieuwingsdrift.
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