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VOORWOORD

RUIMTE VOOR 
INNOVATIE
De bouwsector is volop in beweging. Dat is nodig, want we staan 

voor een aantal grote en complexe maatschappelijke opgaven. Het 

kabinet heeft besloten de gebouwde omgeving in hoog tempo te 

verduurzamen, met het oog op de klimaatverandering. Ook wil ons 

land een boegbeeld worden in circulair werken, met grondstoffen 

die steeds opnieuw gebruikt kunnen worden. Daarvoor zijn in 

nationale en internationale akkoorden handtekeningen gezet; van 

het Klimaatakkoord van Parijs tot de Bouwagenda, het nationale 

innovatieprogramma voor de bouwsector.

De bouwsector speelt een sleutelrol in het waarmaken van 

deze ambities. En dat liever gisteren dan vandaag, terwijl de 

bouwsector nu al te maken heeft met een tekort aan vakkrachten. 

Juist daarom is innovatie broodnodig. Niet als luxe in een tijd van 

economische voorspoed, maar als noodzaak, om zo snel mogelijk te 

komen tot een duurzaam, klimaatbestendig en circulair Nederland. 

Innovatie betekent: digitaliseren, robotiseren, succesvolle 

technieken opschalen, zodat we onze vakkrachten effectiever 

kunnen inzetten. Innovatie betekent ook: experimenteren, 

fouten maken, het goede behouden, op een nieuwe manier 

samenwerken als opdrachtgevers en opdrachtnemers.

In de drie noordelijke provincies geeft het Innovatieatelier het 

goede voorbeeld. Bouwers, ingenieursbureaus en publieke 

opdrachtgevers uit het noorden zitten sinds een paar jaar 

regelmatig samen om tafel om innovatie meer ruimte te geven. 

Onder het motto ‘Groot denken, klein doen’ besluiten ze samen 

welke infraprojecten zich daarvoor lenen. Het Innovatieatelier 

heeft inmiddels een aantal mooie eindproducten opgeleverd én 

een heel nieuwe manier van samenwerken. In deze publicatie 

leest u er alles over. Wij zijn ervan overtuigd dat het noordelijke 

Innovatieatelier partijen in het hele land inspireert om samen 

meer ruimte te geven aan innovatie.
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Innovatieve en duurzame oplossingen leveren 

maatschappelijke winst op: minder CO
2
-uitstoot, 

minder gebruik van fossiele brandstoffen, besparing 

op bouwstoffen. Wij zien er als provincie meerwaarde 

in om die oplossingen te ontwikkelen samen met 

marktpartijen. Daarom nemen wij deel aan het 

Innovatieatelier. Wij vinden het belangrijk elkaar te 

stimuleren om te denken vanuit mogelijkheden en 

kansen. Dat is ook de reden dat we in januari 2018 

een ‘Marktdag grond-, weg- en waterbouwprojecten’ 

hebben georganiseerd. Meer dan zestig bedrijven 

bezochten deze dag, waarbij het midden- en kleinbedrijf 

sterk vertegenwoordigd was. Dat zegt veel over het 

enthousiasme van ondernemers in deze sector om 

samen te werken aan vernieuwing.

Wij hebben de afgelopen jaren verschillende werken 

uitgevoerd waarbij vernieuwende technieken werden 

toegepast. Zo hebben we een fl owconverter in gebruik 

genomen in een omloopkanaal van een sluis. Deze 

wekt zelf energie op. We zijn bezig met het inzetten 

van sensoren die controleren of er wordt ingehaald op 

een drukke weg waar ribbelstroken in de wegas zijn 

gelegd. En we hebben onlangs een project afgesloten 

waarbij we sluisdeuren van composiet hebben ontwik-

keld samen met een Drents bedrijf. Drenthe loopt in 

Nederland voorop in de toepassing van duurzame, 

innovatieve materialen bij sluisdeuren. 

Wij dagen de markt graag uit om met nieuwe oplossingen 

te komen. Dat betekent dat wij andere vragen moeten 

stellen. Als het gaat om aanbesteden is de laagste prijs 

niet altijd de beste. We beoordelen ook op maatschap-

pelijke waarde. Wat we graag willen bereiken, is een 

verandering in de manier waarop we met elkaar omgaan als 

opdrachtgever en opdrachtnemer. Open staan voor elkaars 

ideeën. Een idee dat uit de markt komt verder brengen door 

het aan te durven af te wijken van het oorspronkelijke plan. 

Wederzijds meedenken en elkaar de ruimte geven. Daar-

mee helpen we elkaar én toekomstige generaties vooruit.

Samen op zoek naar slimme en duurzame manieren 

om het noorden bereikbaar, veilig en leefbaar te houden. 

Met die gedachte heeft de provincie Fryslân zich in 2015 

aangesloten bij het Innovatieatelier.

Om te innoveren is lef nodig. Want niet alle innovaties 

slagen in één keer. En misschien zijn ze soms wel 

helemaal niet succesvol. Die risico’s moeten we durven 

nemen. De verkeerskundigen van de provincie Fryslân zijn 

gelukkig niet bang de dingen anders te doen dan elders 

in Nederland. Zo hadden we in april 2018 een Europese 

primeur. Op een fi etspad vlakbij Leeuwarden brachten 

we een laag white topping aan: een duurzaam laagje 

beton, over het bestaande asfalt heen. Het beton blijft 

langer liggen dan normaal asfalt en is extra sterk. Een 

innovatieve én duurzame oplossing dus. Het fi etspad is 

een direct en mooi resultaat vanuit het Innovatieatelier. 

Innoveren in de infrasector betekent niet alleen dat wij 

als opdrachtgever aannemers en adviesbureaus vragen 

om innovatieve producten af te leveren. Het betekent 

ook dat we aannemers en adviesbureaus de kans en de 

ruimte moeten geven om met die innovaties te komen. 

Als je écht iets wilt bereiken, moet je soms bestaande 

contractvormen en aanbestedingsregels durven loslaten. 

Dat kun je als opdrachtgever niet alleen, daar heb je de 

opdrachtnemers bij nodig. 

De aanbesteding voor het fi etspad bij Leeuwarden pakten 

we daarom anders aan dan anders, met pitches in plaats 

van traditionele inschrijvingen. Van die veranderingen 

leren wij zelf ook. Allemaal kennis en informatie die we 

meenemen naar de volgende aanbesteding én die we 

kunnen delen met andere partijen in het Innovatieatelier. 

 ‘Groot denken, klein doen’ – met die gedachte begon 

het Innovatieatelier. We zien dat dat nu al succes heeft. 

Het is wat mij betreft dan nu ook tijd om ‘groot’ te gaan 

doen. De provincie Fryslân zal hier zich hier voor de volle 

100 procent inzetten.

Innovatie vraagt om samenwerking. Er liggen grote uitdaging-

en voor ons, zoals de energietransitie en circulaire economie. 

Deze uitdagingen kunnen we alleen aangaan als we als over-

heid, markt en kennisinstellingen samen openstaan voor 

nieuwe ontwikkelingen. Daarom hebben wij een voortrek-

kersrol genomen in de innovatie van de infrasector in 

Noord-Nederland en de oprichting van het Innovatieatelier.

Om te innoveren moet je fouten durven maken; iets wat 

we als overheid vanouds juist proberen te voorkomen. 

Liefst houden we processen en planningen zoveel mogelijk 

onder controle. Maar innoveren is: pionieren, uitproberen, 

van je fouten leren, loslaten. Het belangrijkste resultaat 

van het Innovatieatelier is openheid en begrip voor elkaar, 

als opdrachtgever en opdrachtnemer. Daarnaast zijn wij als 

provincie meer gaan nadenken over hoe wij projecten in de 

markt zetten. We experimenteren met onconventionele 

contractvormen, die ruimte bieden voor innovatie. Concreet 

heeft dit in Groningen bijvoorbeeld geleid tot drie innovatieve 

fi etsoversteken, een duurzame fi ets- en voetgangersbrug en 

twee energieneutrale rotondes. 

Om antwoord te kunnen geven op de uitdagingen van de 

komende jaren, worden onze informatiebronnen steeds 

belangrijker. Aan de hand van data kunnen we nieuwe 

ontwikkelingen stimuleren. Hoe krijgen we mobiliteit emissie-

vrij? Hoe raken we met z’n allen van het gas af? Hoe ziet een 

volledig circulaire infrastructuur eruit, waarbij iedere grond-

stof herbruikbaar is? Om op zulke vragen antwoord te krijgen 

en onze ambities waar te maken, hebben we de markt nodig. 

Innoveren doe je samen.

Als opdrachtgever willen wij de markt blijven uitdagen om 

te innoveren. Hiervoor hebben wij alle innovatieve projecten 

gedocumenteerd in het boekje Slim en Groen. Wij zijn de spin 

in het web van verbindingen tussen verschillende vakdisciplines. 

Deze samenwerking moet ertoe leiden dat Groningen als eerste 

provincie de energiedoelstellingen haalt. Wij willen als groene 

en slimme provincie (www.provinciegroningen.nl/slimengroen) 

een voorbeeld worden voor de rest van Nederland, en liever 

nog voor de hele wereld.

RUIMTE VOOR 
NIEUWE IDEEËN

INNOVEREN 
VRAAGT LEF

INNOVEREN 
DOE JE SAMEN
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DRIE JAAR INNOVATIEATELIER NOORD-NEDERLAND

BOUWEN OP 
VERTROUWEN
Hoe maken we ruimte voor innovatie in de infrasector? Over die vraag gingen bouwers, ingenieurs en provinciale opdrachtgevers uit de drie noordelijke provincies in 2015 in gesprek. Gaandeweg 
ontstond er niet alleen ruimte voor innovatieve producten, maar groeide ook het onderlinge vertrouwen. En dat blijkt minstens zo belangrijk voor innovatie, zeggen de betrokkenen een paar jaar later.

Een opdrachtgever die een aanbesteding tot de laatste details 

dichttimmert. Bouwers die zien dat innovatie eerder bestraft 

dan beloond wordt en die het onderste uit de kan halen om de 

klus het goedkoopst te klaren. Onderling wantrouwen tussen 

alle betrokkenen gedurende het hele traject, soms uitlopend 

op rechtszaken. Zo ging – en gaat – het er nogal eens aan toe 

in de bouwwereld.

Provinciale opdrachtgevers en bouwers vonden elkaar in Noord-

Nederland in de gedachte dat dat anders moet kunnen. In het 

najaar van 2015 maakten Groningen, Fryslân en Drenthe samen 

met een aantal bouwers het begin van die ommezwaai, met 

geld uit het regiospecifi ek 

pakket dat beschikbaar was 

gekomen na het besluit dat de 

Zuiderzeelijn niet zou worden 

aangelegd. De Groningse 

gedeputeerde Fleur Gräper 

vroeg brancheorganisatie 

Bouwend Nederland regio 

Noord om opdrachtgevers en 

opdrachtnemers samen aan 

tafel te brengen. Sindsdien is 

er regelmatig overleg tussen 

vertegenwoordigers van de 

drie noordelijke provincies, Bouwend Nederland, bestuurders 

van het Platform Infra Noord (onderdeel van Bouwend Nederland) 

en brancheorganisatie voor ingenieurs- en adviesbureaus 

Koninklijke NLingenieurs. Het ‘Innovatieatelier’ was geboren. 

‘De aanvankelijke gedachte achter het Innovatieatelier was 

dat we meer ruimte wilden creëren voor innovatie in infra-

structurele projecten door als opdrachtgevers en opdracht-

nemers op een andere manier te gaan samenwerken’, 

vertelt Sander Wubbolts, regiomanager van Bouwend 

Nederland regio Noord. ‘Gaandeweg zijn we er de afgelopen 

jaren achter gekomen dat de innovatie niet alleen zit in 

het concrete eindproduct. Minstens zoveel meerwaarde 

is er op procesniveau, doordat wantrouwen plaats heeft 

gemaakt voor onderling vertrouwen tussen opdracht-

gevers en opdrachtnemers. Er is begrip ontstaan voor 

de overwegingen van de ander en de interne processen 

in diens organisatie.’

‘ ER IS BEGRIP ONTSTAAN 
VOOR DE OVERWEGINGEN 
VAN DE ANDER’

ANDERE MINDSET
De deelnemers van het Innovatieatelier besloten om een aan-

tal opdrachten op innovatieve wijze aan te pakken. De provincie 

Groningen deed dat met de aanpak van drie fi etsoversteken, 

vertelt Frank Zijlstra, innovatiemanager bij de provincie 

Groningen en voorzitter van het Innovatieatelier. ‘In plaats van 

de gebruikelijke aanbesteding stuurden we een uitvraag van iets 

meer dan één pagina A4 rond, met een probleemstelling waarvoor 

we een oplossing vroegen, beschreven op maximaal twee pagina’s 

A4.’ Van de bouwers die hun plan instuurden, werd een eerste 

selectie gemaakt. Een van de grote uitdagingen voor deze groep: 

ze moes-ten vervolgens in elkaars bijzijn pitchen. Zijlstra: ‘Deze 

manier van samenwerken rond een opdracht vraagt een totaal 

andere mindset. Zowel bij de opdrachtgever – de beheersafdeling 

van de provincie had bijvoorbeeld aanvankelijk bezwaar tegen 

een van de plannen vanwege het risico van hoge beheerskosten 

– als bij de opdrachtnemer, die zijn plan moet presenteren in het 

bijzijn van concurrenten.’

Albert Stuulen, opgavenmanager Infrastructuur bij de provincie 

Fryslân, liep tegen soortgelijke struikelblokken aan toen de 

provincie Fryslân de verbreding van een fi etspad op innovatieve 

wijze in de markt zette. ‘Een aanbesteding via pitches is bepaald 

niet gebruikelijk. Bouwers die de opdracht níet gegund krijgen, 
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moeten namelijk bezwaar kunnen aantekenen, maar wanneer 

kun je bij een pitch zeggen dat de procedure goed is doorlopen? 

Wij moesten de bouwers die de opdracht niet kregen, formeel 

de kans geven om bezwaar aan te tekenen. Dat hebben we 

gedaan, en door goede afspraken vooraf bleek gelukkig dat 

er ook daadwerkelijk geen bezwaren zijn ingebracht.’

‘ DEZE MANIER VAN 
SAMENWERKEN 
VRAAGT EEN TOTAAL 
ANDERE MINDSET’

WENNEN
Stuulen merkte dat ook bouwers moesten wennen aan 

de innovatieve werkwijze. ‘Sommige aanbiedingen die wij 

binnenkregen, waren eigenlijk verkapte inschrijvingen op 

een aanbesteding die er nooit was geweest. We kregen ook 

vragen als: “Wanneer komt de nota van inlichtingen?” en 

moesten steeds herhalen dat de geselecteerde partijen 

moesten pitchen in elkaars bijzijn. Wij vermoeden dat voor 

sommige bouwers die aanvankelijk belangstelling hadden, 

dat reden is geweest om af te haken.’

De gepitchte aanbiedingen werden geselecteerd op een 

aantal vooraf bekende criteria zoals innovatie en uitvoer-

baarheid, en toch ook de prijs. Welke rol prijs moet spelen 

bij innovatieve projecten, blijft een punt van discussie, aldus 

Stuulen. ‘Als je als overheid 

innovatie wilt aanjagen, moet 

je de hand niet op de knip 

houden. Vergelijk het met 

de eerste elektrische auto’s 

die wij als provincie kochten. 

Die investering is relatief 

onrendabel, maar daarvoor 

heb je nu juist die aanjaag-

functie. Aan de andere kant: 

het geld klotst bij de over-

heid niet tegen de plinten 

op. Als je investeert in een 

echt dure innovatie, gaat dat soms ten koste van iets anders. 

Dat blijft een dilemma. Ons principiële vertrekpunt is: geld 

speelt bij innovatie geen hoofdrol. Maar natuurlijk komt 

het einde wel een keer in zicht.’

BEGRIP VOOR ELKAAR
Ook voor de bouwers was het fl ink wennen om mee te dingen 

naar een opdracht zónder het traditionele ‘aanbestedingscircus’, 

vertelt Peter Westra, directeur Infra bij Oosterhof Holman 

en bestuurder van het Platform Infra Noord. ‘Sinds de jaren 

tachtig is de bouwbranche in feite kapotgeslagen met het

verzoek dat uit een aanbesteding spreekt: denk zelf niet na. 

Projecten werden tot op het niveau van boutjes en moertjes 

beschreven, zodat je achteraf – als de verliezers een rechtszaak 

aanspanden – tenminste appels met appels kon vergelijken. 

Iets nieuws verzinnen is jarenlang ontmoedigd. Pas de laatste 

jaren komt daar verandering in, waarbij ons Innovatieatelier 

een heel vooruitstrevend voorbeeld is. Doordat we open en 

frequent met elkaar om tafel zitten, krijgen we begrip voor 

waar de ander tegenaan loopt. 

We hebben als het ware een 

setting gecreëerd waarin we 

niet meteen met z’n allen 

naar de rechter lopen. Binnen 

het Innovatieatelier zijn we 

als bouwers onderling niet 

elkaars concurrenten. We 

zijn samen bezig om het 

proces te veranderen. In een 

pitch zijn de rollen natuurlijk 

weer anders, dan zie je toch 

een zekere terughoudendheid 

‘INGENIEURS- EN ADVIESBUREAUS ZIJN SMEERMIDDEL’
Ingenieurs- en adviesbureaus hebben een steeds wisselende rol in het samenspel tussen overheid en marktpartijen. Juist 

daarom fungeren ze als ‘smeermiddel’, stelt Maurits Schilt van advies- en ingenieursbureau Witteveen+Bos. In het 

Innovatieatelier vertegenwoordigt hij samen met Michael Freerks van Royal HaskoningDHV de brancheorganisatie 

Koninklijke NLingenieurs.

‘Wij zijn graag inhoudelijk en technisch bezig met infrastructurele projecten. Maar de laatste jaren wordt daarnaast onze rol 

in het proces steeds groter: wij brengen kennis en partijen bij elkaar. Kijk naar de composietbrug in Oosterwolde, de eerste 

in zijn soort en die er nu al tien jaar ligt. De ingenieursbranche heeft destijds een belangrijke rol gespeeld in de keuze voor 

composiet in plaats van staal. Dat ging niet zonder slag of stoot.’ 

De bijdrage van advies- en ingenieursbureaus aan de totstandkoming van innovaties is belangrijk, zegt Schilt. ‘Wij overzien 

het speelveld van innovaties, omdat we de technische inhoud beheersen maar ook 

omdat we weten wat er leeft en speelt bij markt én overheid. Zo opereren onze leden 

bijvoorbeeld ook bij de totstandkoming van de biobased fi etsbrug in Ritsumasyl. Die 

brug wordt een prachtig icoon van duur-zaamheid, innovatie en circulair denken en 

doen.’ De advies- en ingenieursbureaus hebben zich ten doel gesteld om in de nabije 

toekomst slagvaardiger en transparanter voor de dag te komen als kennispartners 

van overheden en marktpartijen, stelt Schilt. ‘Ingenieurs- en adviesbureaus zijn nooit 

opgericht om hun tijd te verdoen met juridische processen. Wij steken onze tijd het 

liefste in het ontwerpen en uitdenken van mooie projecten waarop we trots kunnen 

zijn. Van bruggen tot sluizen en van wegen tot waterbergingsgebieden. Er is nog zo 

veel belangrijk werk te verzetten in Noord-Nederland.’

optreden. Toch is ook daar de basishouding dat we kunnen 

leren van elkaar.’

TOEKOMST
Frank Zijlstra (provincie Groningen) over het belangrijkste 

voordeel van het Innovatieatelier: ‘We hebben een platform 

gemaakt om onze zoektocht naar innovatie met elkaar 

te kunnen delen. Vertrouw-

en en openheid zijn de 

belangrijkste succesfac-

toren.’ In de toekomst zou 

hij nog meer de samenwer-

king willen opzoeken. ‘Dat 

kan in allerlei vormen. Het 

zou bij wijze van spreken 

mooi zijn als de afzonderlijke 

partijen bij elkaar in huis 

zitten en zo nog meer 

begrip krijgen voor elkaars 

werkwijze.’

‘ VOOR INNOVATIE IS HET 
NODIG OM UITGEDAAGD 
TE WORDEN’

Peter Westra: ‘Alle branches vernieuwen. Wij als bouwbranche willen 

ook vernieuwen. Nu gaat nog 30 procent van de kosten van een 

bouwproject op aan het proces om de daadwerkelijke bouw heen. 

We moeten ernaartoe dat de regels voor ons werken in plaats van 

wij voor de regels. Daar hebben we wel een ambitieuze opdracht-

gever bij nodig, die de lat hoog legt, zowel voor het proces als voor 

het product. Voor innovatie is het nodig om uitgedaagd te worden.’

Juist met het oog op die uitdaging zal de verhouding opdrachtgever-

opdrachtnemer in de toekomst niet snel verdwijnen, hoeveel onder-

linge samenwerking er ook is, zegt Albert Stuulen (provincie Fryslân). 

‘Als opdrachtgever en opdrachtnemer zouden we elkaar wel veel 

eerder in het traject kunnen tegenkomen. Je kunt al heel vroeg 

samen optrekken. Het zou mooi zijn als bij infrastructuurprojecten 

in de nabije toekomst advocaten, juristen en notarissen niet meer 

nodig zijn.’

MAURITS SCHILT

DAT SAMENWERKEN LOONT KOMT IN DE BOUWINNOVATIEGAME 
DUIDELĲ K NAAR VOREN (LEES MEER OP P. 23)
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De gemeente Delfzijl en Groningen Seaports wilden 

bij het chemiepark Delfzijl een alternatieve route voor 

fi etsers, met het oog op de veiligheid. Een complexe 

situatie, die zich daarom bij uitstek leende voor een open 

vraag aan de bouwwereld: kom met goede ideeën.

JOHANN
VOGEL

ROEL VAN
DEN BERG

HENK
BLAAUW

EEN NIEUW FIETSPAD BIJ DELFZIJL

‘DE OPLOSSING UIT 
HANDEN GEVEN, DAT 
ZIJN WE NIET GEWEND’
Het had heel anders kunnen afl open. In 2004 ontsnapte door een 

incident bij Akzo Nobel op het chemiepark van Delfzijl een dodelijke 

chloorwolk. De zuidwestenwind blies de wolk in de richting van de 

zeedijk. Een medewerker van Akzo Nobel was alert genoeg om naar 

de Dijkweg te gaan en fi etsers daar tegen te houden.

Het incident maakte duidelijk: áls er iets misgaat op het chemiepark 

bij de meest voorkomende windrichting, dan ligt de veelgebruikte 

fi etsroute over de Dijkweg in de directe gevarenzone. De burge-

meester van Delfzijl kondigde daarop aan dat de Dijkweg voor 

fi etsers gesloten zou worden zodra er een verkeersveilig en door 

de bevolking gedragen alternatief voorhanden zou zijn.

Een alternatieve fi etsroute wás er al wel, maar die gaat over het 

chemiepark en voert langs maar liefst negentien in- en uitritten. 

Het duurde mede daarom een fl ink aantal jaren voor het project 

in de markt werd gezet. Groningen Seaports, eigenaar van de 

grond waarop het chemiepark is gevestigd, en de gemeente Delfzijl 

besloten in het voorjaar van 2016 dat die aanbesteding het beste 

kon via het Innovatieatelier, dat toen net was opgericht.

‘De situatie was erg complex’, zegt Johann Vogel, technisch 

specialist Verkeer en Vervoer bij de gemeente Delfzijl. ‘Afsluiting 

van het bestaande fi etspad lag moeilijk bij de omwonenden 

omdat dat erg verkeersveilig is: langs de dijk, zonder kruisingen. 

Vanwege de externe veiligheid – het risico vanuit het chemiepark 

– moest die afsluiting toch plaatsvinden. Maar zie een route met 

negentien in- en uitritten maar eens net zo veilig te maken als 

een fi etspad langs een zeedijk. We waren erg benieuwd welke 

ideeën de markt daarover had.’

‘ DE KUNST IS OM IN 
EEN OPEN UITVRAAG 
NIET TE STUREN’

De uitvraag van twee A4’tjes ging naar deelnemers van het 

Platform Infra Noord van Bouwend Nederland. De gemeente 

Delfzijl en Groningen Seaports besloten die uitvraag in twee 

delen te knippen: een deel dat níet en een deel dat wél over 

het chemiepark voerde. De upgrade van eerste deel, bij het 

dorp Borgsweer, moest snel uitgevoerd worden en zou nog 

niet leiden tot afsluiting van de fi etsroute langs de zeedijk. 

Draagvlak vanuit de bevolking voor dat deel van het traject 

was daarom geen probleem.

UIT HANDEN GEVEN
Een open uitvraag naar bouwers is lastig, blikt Henk Blaauw te-

rug. Hij is teamleider project- en assetmanagement bij Groningen 

Seaports. ‘Als opdrachtgever heb je bepaalde ideeën over de op-

lossing. Je víndt er iets van, bedenkt alvast wat hoe dan ook niet 

kan of juist wel moet. De kunst is om in zo’n open uitvraag niet te 

sturen, om alleen maar de probleemstelling te omschrijven. Dat is 

de enige manier om innovatie de ruimte te geven.’ Vogel herkent 

dat: ‘De oplossing uithanden geven, dat zijn we niet gewend.’

Zeven bouwers dienden een plan in en pitchten in elkaars bijzijn 

in maart 2016. Vertegenwoordigers van de gemeente Delfzijl, 

Groningen Seaports en twee inwoners van Borgsweer vormden de 

jury. Delfzijl en Groningen Seaports hadden vooraf bekendgemaakt 

met de twee hoogst scorende bouwers verder te praten om de 

uiteindelijke keuze te maken. In dat vervolggesprek zouden planning 

en budget de doorslag geven en zou alleen het eerste deel van het 

traject aanbesteed worden. De gunning van het tweede deel van 

het tracé, over het chemiepark, werd uitgesteld omdat 

daarvoor meer draagvlak onder de omwonenden nodig was 

– de burgemeester had tenslotte een ‘door de bevolking 
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Innovatie in de bouwwereld krijg je 

alleen voor elkaar als opdrachtgever én 

opdrachtnemer risico’s durven te nemen. 

Dat concluderen de provincie Fryslân en 

bouwer Schagen Infra na het verbreden 

van een kleine anderhalve kilometer 

fi etspad ten oosten van Leeuwarden. 

‘Je moet elkaar kunnen vertrouwen.’

RONALD
DIELE

ALBERT STUULEN DAVID
DE VRIES

gedragen alternatief’ beloofd. Dat is er overigens nog steeds 

niet. Vogel: ‘We kijken hoe we verder kunnen komen met een 

alternatieve route zodat de Dijkweg toch voor fi etsers afge-

sloten kan worden. Ook een andere route die níet over het 

chemiepark gaat, wordt daar inmiddels in betrokken.’

‘ INTEGRITEIT VAN DE 
OPDRACHTGEVER IS 
VOORWAARDE BIJ EEN 
INNOVATIEF PROCES’

HOKJESDENKEN
Heijmans kwam bij de pitch als beste uit de bus, KWS Leek als goede 

tweede. In het vervolggesprek kozen de opdrachtgevers toch voor 

KWS Leek, omdat die het traject bij Borgsweer nog voor het zeil-

evenement Delfsail kon realiseren en ook budgettair beter uit de bus 

kwam. Terugblikkend op de pitch zegt Blaauw: ‘Er zijn plannen inge-

diend die ik niet had kunnen bedenken.’ Vogel: ‘Wij zitten als tech-

neuten van de opdrachtgever vaak in bepaalde hokjes te denken. 

Aannemers hebben breder zicht op technieken en mogelijkheden.’ 

Toch is het voor bouwers ook omschakelen om echt innovatief te 

zijn, vertelt Roel van den Berg, bedrijfsleider bij KWS Leek. ‘Aanvan-

kelijk begonnen wij ook met een techneutenoplossing – grote vellen 

met tekeningen met allerlei constructies. Pas vlak voor de deadline 

maakten we de switch naar het denken in een concept. Dan kom je 

eerder uit bij een animatie dan bij een technische tekening.’

In de oplossing van KWS Leek kreeg onder meer groene ver-

lichting en lichtgevende markering een plaats. Ook hergebruik 

van het bestaande wegdek, zonne-energie en beperking van 

de CO
2
-uitstoot maakt deel uit van de oplossing. Van den Berg: 

‘Natuurlijk is het mooi als opdrachtgevers expliciet om een 

duurzame oplossing vragen. Ik heb jarenlang gedacht: opdracht-

gevers moeten ons belonen als we duurzaam werken. Maar ik 

ben inmiddels zo ver dat ik het niet meer belangrijk vind of de 

opdrachtgever het belangrijk vindt. Duurzaamheid móet gewoon. 

Anders hebben onze kinderen en kleinkinderen geen aarde meer.’

EEN VOLLER RUGZAKJE
Pitchen in het bijzijn van andere bouwers was ‘heel eng’, zegt 

Van den Berg. ‘We zijn gewend om alles voor onszelf te houden. 

Het kan natuurlijk prima gebeuren dat een andere bouwer een 

snufje van jouw oplossing gebruikt in een volgend project. Dat 

kun je vervelend vinden, maar je kunt ook denken: ons rugzakje 

is óók wat voller geworden met de ideeën van de zes anderen. 

Zo komen we samen verder.’

‘ ONS RUGZAKJE IS WAT 
VOLLER GEWORDEN 
MET DE IDEEËN VAN 
DE ANDEREN’

Leiderschap van de opdrachtgever is belangrijk, stelt Van den Berg. 

Aan het einde van de pitch-middag zaaide de wethouder van Delfzijl 

nog even verwarring met een slotwoord in de trant van ‘bedankt, we 

nemen alle ideeën mee’. Het klonk alsof er alsnog een traditioneel 

bestek zou komen met een mix van de ingebrachte ideeën, in 

plaats van een door de jury aangewezen winnaar. ‘Dat is gelukkig 

snel rechtgezet’, zegt Van den Berg. ‘En de gemeente Delfzijl en 

DE LESSEN VAN EEN 
ALTERNATIEVE FIETSROUTE
  Innovatie heeft soms (extra) tijd nodig, met name 

aan de proceskant. Een te krappe planning beperkt 

de mogelijkheden. Anderzijds: onder druk wordt alles 

vloeibaar, dus hou wel vast aan gestelde deadlines.

 

  Laat als opdrachtgever het budget niet doorslag-

gevend zijn als je echt wilt innoveren.

  Ook het creëren van draagvlak kan innovatief 

worden aangepakt. Geef inschrijvers bijvoorbeeld 

de ruimte om wel of niet al vóór de aanbesteding 

met omwonenden in gesprek te gaan.

  Bij de juryboordeling na de pitches blijken de verschil-

len soms erg klein; een vervolggesprek waarin een 

keuze wordt gemaakt uit de twee hoogst scorende 

indieners, kan in zo’n geval discussie voorkomen. 

Groningen Seaports hebben zich verder een heel integere op-

drachtgever getoond door nooit te spreken over de bedragen en 

plannen van de andere gegadigden. Die integriteit is voorwaarde 

bij zo’n innovatief proces.’ 

Delfzijl en Groningen Seaports blikken tevreden terug op de aan-

pak van het fi etspad bij Borgsweer, zeggen Vogel en Blaauw. De 

aanbesteding was innovatief, het resultaat is dat ook. Dat roept 

bij Van den Berg de vraag op: ‘Waarom is het dan vooralsnog bij dit 

ene project in 2016 gebleven?’ Vogel: ‘Ik denk dat wij als opdracht-

gever de behoefte hebben om te weten wat we krijgen. Wij dragen 

graag zelf de oplossing aan, waarschijnlijk ook omwille van de tijd.’ 

Blaauw vult aan: ‘Onderschat de traditionele krachten binnen een 

organisatie niet. Vanuit beheersperspectief hangen we erg aan 

standaardisatie. Om te innoveren moet je die veiligheid durven 

loslaten.’ Van den Berg: ‘Standaardisatie ís natuurlijk ook een groot 

goed. Dat moet je niet zomaar loslaten.’ Blaauw: ‘Maar in complexe 

situaties misschien wel. Hoe breder de probleemstelling, hoe meer 

die zich leent voor een innovatieve oplossing.’
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DE VERBREDING VAN EEN FRIES FIETSPAD

INNOVATIE IS: 
RISICO DURVEN NEMEN
Het klinkt simpel: een fi etspad dat over een lengte van 1,45 

kilometer wat breder moet worden gemaakt. Maar als dat 

fi etspad ligt ingeklemd tussen een vangrail en een 100 km-weg 

aan de ene kant en een sloot met daarachter een natuurgebied 

aan de andere kant, dan ligt er toch een ingewikkelde opgave.

‘Het fi etspad tussen Leeuwarden en Tytsjerk moest van 2,5 

naar 3,5 meter breed om aan de huidige eisen voor verkeers-

veiligheid te voldoen’, vertelt Albert Stuulen, opgavenmanager 

infrastructuur bij de provincie Fryslân. ‘Dat kon vanwege de 

ligging tussen een weg en een natuurgebied niet op de traditio-

nele wijze: het oude asfalt eruit met een shovel en nieuw asfalt 

erin. Bovendien willen wij als provincie steeds meer circulair 

werken, dus met bestaand of herbruikbaar materiaal. Die beide 

gegevens samen maakten de verbreding van het fi etspad langs 

de N355 heel geschikt voor aanbesteding via het Innovatieatelier.

Ook omdat het een vrij klein project is dat wel gerealiseerd móest 

worden. Daarmee voorkwamen we dat innovatie een kwestie 

zou blijven van interessante vergaderingen. Dit fi etspad moest 

hoe dan ook aangepakt worden en we waren benieuwd welke 

innovatieve ideeën bouwers daarover zouden hebben.’

Geheel in de stijl van het Innovatieatelier kwam er een summiere 

uitvraag: realiseer zonder ingrijpende maatregelen een breder 

en duurzaam fi etspad. Stuulen: ‘We hebben bewust alleen het 

resultaat geformuleerd, niet het te gebruiken materiaal en zelfs 

geen maximumbedrag. Als je innovatie wilt stimuleren, moet 

je niet meteen over de prijs beginnen. We vertrouwden erop 

dat aanbieders zelf wel zouden begrijpen dat ze zich niet uit de 

markt moeten prijzen. Ze weten wel dat ze niet met een gouden 

fi etspad moeten aankomen.’ David de Vries, projectleider bij 

de provincie Fryslân, vult aan: ‘De prijs in verhouding tot de 

kwaliteit was wel een van de criteria waarop plannen beoordeeld 

werden, naast uitvoerbaarheid, levensduur, ruimtelijke kwaliteit 

en innovatie zonder ingrijpende maatregelen.’

‘ ALS JE INNOVATIE WILT 
STIMULEREN, MOET JE 
NIET METEEN OVER DE 
PRIJS BEGINNEN’

De uitvraag ging naar de leden van het Platform Infra Noord van 

Bouwend Nederland en Koninklijke NLingenieurs en leverde zeven 

aanbiedingen op. De Vries: ‘Eén daarvan bevatte een plan voor 

fi etspaden in heel Fryslân en viel om die reden af. Onze collega’s 

bij de provincie waren trouwens verbaasd dat we met zo’n 

summiere uitvraag zulke mooie plannen binnengekregen.’

CREATIEF
Een van de aanbiedingen kwam van Schagen Infra uit Hasselt, 

die de uiteindelijke winnaar werd. De bouwer was blij met een 

opdrachtgever die ‘z’n nek uitsteekt’, zegt Ronald Diele, hoofd 

advies, onderzoek en ontwikkeling bij Schagen. ‘De provincie zei 

in feite: we zijn op zoek naar iets anders, maar we weten nog 

niet naar wat. Een uitvraag waarin alleen de prestatiekenmerken 

van het eindresultaat worden omschreven, maakt dat je als 

gewonnen. ’t Is geen soundmixshow. En natuurlijk moet je wel 

een project hebben dat zich qua grootte leent voor deze aanpak. 

Drie tunnels in de weg tussen Leeuwarden en Bolsward kun 

je niet op een namiddag na een paar pitches aan een van de 

aanbieders gunnen.’

‘ JE MOET ALS 
OPDRACHTNEMER OOK 
ZELF DE RUIMTE VRÁGEN 
VOOR INNOVATIE’

MEER DAN BETON DRAAIEN
Ruime uitbestedingen maken het werk voor bouwers leuker, 

zegt Diele. ‘Je bent niet alleen de producerende partij, maar ook 

de ontwerpende. Je doet meer dan de betoncentrale aanzetten. 

Planning, tijdsduur, communicatie met stakeholders en samen-

werking met de opdrachtgever – het hoort er allemaal bij.’

bouwer creatief kunt nadenken over zo’n opdracht. Je vraagt 

je af: wat is slim, wat is handig?’ Het is logisch dat de prijs-

kwaliteitverhouding wel een rol speelde in de uiteindelijke 

beoordeling, zegt Diele. ‘Maar de beoordeling van de kosten 

had naar mijn idee wat innovatiever gekund, door niet met 

de eenmalige kosten maar met de Life Cycle Cost te rekenen: 

wat kost het fi etspad per jaar, gerekend over de hele 

levensduur?’ Schagen presenteerde een innovatief product: 

white topping, een betonlaag die, over het bestaande pad 

heen, dunner dan gebruikelijk kan worden aangebracht omdat 

hij is versterkt met vezels. Het bedrijf gebruikt bovendien een 

zelfontworpen betonmachine, die een betonlaag kan leggen 

die even breed is als de machine zelf – ideaal gezien de krappe 

ligging van het betreffende fi etspad.

Hoe spannend was het om dat idee aan de man te brengen 

in het bijzijn van concurrerende bedrijven? ‘Pitchen is niet 

gebruikelijk’, zegt Diele, ‘maar we wisten vanaf het begin waar 

we aan begonnen. Angst dat andere bedrijven in de toekomst 

met onze innovatie ervan doorgaan, hadden we niet. Innovaties 

in de wegenbouw hou je nu eenmaal niet lang voor jezelf. Je 

concurreert daarom ook niet zozeer op het product – al is het 

natuurlijk mooi dat wij als eerste white topping hadden – maar 

vooral op het project: wie kan in deze situatie de beste oplos-

sing bieden? Dat heeft ook te maken met randvoorwaarden 

zoals de beschikbare ruimte en de planning. Ieder project is 

daarin anders en je moet je dus steeds opnieuw afvragen: 

wat is belangrijk om het gevraagde eindproduct te bereiken 

en op welke punten daaromheen kun je scoren?’

Ook voor de opdrachtgever is dat een plezierige manier 

van werken. De Vries: ‘Het is leuk om het vertrouwen aan 

de markt te geven. Gewoonlijk is er veel meer afstand 

tussen opdrachtgever en opdrachtnemer. Nu hebben we 

samengewerkt. Dat is elders ook opgemerkt trouwens. 

Zelfs vanuit de gemeente Moerdijk kreeg ik de vraag hoe 

we dit precies hadden aangepakt.’ Diele: ‘Wij hebben ook 

veel reacties gekregen op dit project. Niet alleen vanwege 

het product, maar ook vanwege het proces.’ 

Schagen ziet innovatie in de bouw als een gezamenlijke uit-

daging voor opdrachtgevers en bouwers. ‘Natuurlijk heb je 

een opdrachtgever nodig die je de ruimte geeft voor innovatie, 

maar je moet ook zelf de ruimte daarvoor vrágen. Wij hebben 

iedere maand een innovatievergadering. Dat kan gaan over 

producten, productieprocessen, aanbestedingsprocessen, noem 

maar op. Soms komt daar iets uit dat we de moeite waard vinden 

om verder te brengen. In onze contacten met opdrachtgevers 

zetten we daar dan op in. We merken dat die ervoor openstaan 

als we vertrouwen in elkaar hebben opgebouwd. Dan kun je 

ook afspraken maken over het verdelen van de risico’s.’VOORLOPIGE GUNNING
De pitch leverde binnen de provincie Fryslân nog een fl inke 

discussie op, vertelt Stuulen. ‘Na afl oop van de presentaties 

is de jury drie kwartier in beraad gegaan, om daarna de winnaar 

bekend te maken. Dat had eigenlijk niet zo gemogen, hoorden 

we van onze juridische afdeling. De wet schrijft nu eenmaal 

voor dat er een voorlopige en een defi nitieve gunning is. Bij 

de uitslag hadden we dus expliciet moeten zeggen dat het 

om een voorlopige gunning ging.’

Het ‘probleem’ werd opgelost door alle inschrijvers formeel 

nog de mogelijkheid te geven om tegen de gunning in bezwaar 

te komen. Stuulen: ‘Tegelijk hebben we tegen de aanbieders 

gezegd dat iedereen wist aan welk proces we met z’n allen 

waren begonnen en dat dat was gebaseerd op vertrouwen 

in elkaar. Er werden dan ook geen bezwaren ingediend, maar 

het leverde wel wat vertraging op.’

De pitch was overigens niet doorslaggevend voor de gunning, 

benadrukt Stuulen. ‘De plannen waren al eerder ingediend en 

door de juryleden – apart van elkaar – beoordeeld. Na de pitch 

hebben zij hun defi nitieve oordeel gegeven. Het ene bedrijf pakt 

zo’n pitch veel professioneler aan dan het andere bedrijf, maar 

de belangrijkste informatie stond natuurlijk al in het ingediende 

plan. Niet zozeer de beste pitch, maar het beste product heeft 

DE LESSEN VAN EEN 
BREDER FIETSPAD
  Betrek als opdrachtgever de juridische afdeling 

aan de voorkant van het traject.

 

  Zorg ervoor dat er tijdens de pitch zodanige criteria zijn 

dat aanbieders een signifi cant verschil kunnen maken.

  Laat de communicatieafdelingen van opdrachtgever 

en opdrachtnemer al in een vroeg stadium 

samenwerken en afspraken maken over publiciteit.

  Zorg er als opdrachtnemer voor dat iedereen binnen 

het bedrijf, ook de productiemedewerkers, weten wat 

er tijdens een innovatief project gebeurt en waarom.
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De provincie Groningen selecteerde in 2016 via het Innovatieatelier een bouwer voor de verbetering 

van drie fi etsoversteken over provinciale wegen. Aanvankelijk was het doel van die procedure: 

ruimte geven aan innovatieve producten. Gaandeweg bleek dat het proces minstens zo innovatief 

werd. Frank Zijlstra (provincie Groningen) en Roel van den Berg (KWS Infra Leek) blikken terug. 

‘In een relatief klein project kwamen heel veel leerpunten naar boven.’

ROEL VAN
DEN BERG

FRANK 
ZIJLSTRA 

DRIE NIEUWE FIETSOVERSTEKEN IN GRONINGEN

GROTE LESSEN UIT 
EEN KLEIN PROJECT
Verbetering van de veiligheid voor fi etsers was hard nodig. 

De fi etsoversteken over de provinciale wegen bij Balmahuizen, 

Blijham en Zoutkamp worden veel gebruikt, maar waren tot het 

najaar van 2016 niet overzichtelijk genoeg.‘Onze wens was om 

fi etsers gefaseerd te laten oversteken: niet twee rijbanen tegelijk, 

maar één voor één’, vertelt Frank Zijlstra, innovatiemanager bij 

de provincie Groningen. Na het project in Delfzijl (zie pagina 10) 

was dit het tweede project dat via het Innovatieatelier in de 

markt werd gezet.

‘Dit project leende zich voor het Innovatieatelier omdat het 

overzichtelijk was met een budget van tegen de 300.000 euro 

en omdat de fi etsoversteken bij uitstek geschikt waren voor 

innovatieve toepassingen om de veiligheid te vergroten. Ons 

vermoeden was dat bouwbedrijven vast allerlei innovaties op 

de plank hebben liggen die ze niet kwijt kunnen in ‘gewone’ 

aanbestedingstrajecten omdat daarbij tot op de millimeter is 

voorgeschreven wat er moet gebeuren. Bouwers hoeven er bij 

wijze van spreken alleen nog maar een prijs achter te schrijven. 

Innovatie wordt daarmee in de kiem gesmoord.’

KWS Infra Leek was een van de inschrijvers en kreeg de klus ge-

gund. Bedrijfsleider Roel van den Berg: ‘Met het Innovatieatelier 

hadden we een podium gecreëerd waar innovatie een wat 

ontpannener kans kreeg dan bij het gebruikelijke aanbesteden. 

Als overheden opdrachten in de markt zetten, is transparantie 

en openheid heel belangrijk. Opdrachten worden daarom tot in 

detail voorgeschreven, zodat je achteraf appels met appels kunt 

vergelijken. Om innovatie mogelijk te maken, moesten we die 

traditionele zekerheid loslaten.’ 

De provincie Groningen stelde, in samenwerking met 

Bouwend Nederland regio Noord, een uitvraag op met 

summiere voorwaarden. Die paste op iets meer dan 1 

A4’tje en luidde kort samengevat: bied ons een oplossing 

voor de verbetering van de veiligheid van fi etsers bij deze 

drie oversteken, met gebruik van innovatieve producten.

WIJ-ZIJ-DENKEN
Het proces dat volgde, was spannend, zegt Van den Berg. 

‘De grootste hobbel was om het wij-zij-denken over opdracht-

gever en opdrachtnemer los te laten. Dat zit blijkbaar diep 

verankerd in het denken van alle betrokkenen; op verschillen-

de momenten in het traject stak het toch weer de kop op.’

‘ DE GROOTSTE HOBBEL 
WAS OM HET WIJ-ZIJ-
DENKEN LOS TE LATEN’

De gezamenlijke pitch van alle bouwers die een plan indienden, 

zorgde ook voor spanning. Van den Berg: ‘Wat gebeurt er met 

intellectueel eigendom? Stel dat wij een prachtige innovatieve 

techniek presenteren maar de opdracht niet gegund krijgen. Kan 

een andere bouwer er dan met dat idee vandoor gaan? Die vraag 

moet je durven loslaten. We hebben commitment gegeven: 

we gaan ’t aan. De houding binnen het Innovatieatelier was: 

we gaan met elkaar stappen maken, elkaar inspireren en van 

elkaar leren. Dat uitgangspunt moet je steeds voor ogen houden.’ 

De uitvraag werd verstuurd naar alle leden van het Platform 

Infra Noord en Koninklijke NLingenieurs. Negen inschrijvers 

meldden zich met een plan. Een beoordelingscomité van zo’n zes 

mensen van verschillende afdelingen van de provincie beoordeelde 

de plannen op vijf onderdelen: innovatie, beheer en onderhoud, 

ruimtelijke inpassing, verkeersveiligheid en duurzaamheid. De 

scores hielden ze nog even voor zich, tot na de pitchbijeenkomst.

Van den Berg prijst de provincie Groningen die de nek durfde 

uit te steken door traditionele zekerheden los te laten en toch 

voor de juiste voorwaarden te zorgen. ‘Het beoordelen van de 

verschillende ideeën is professioneel aangepakt. Dat voorkomt 

dat verliezers met een naar onderbuikgevoel achterblijven. Zo’n 

traject vergt leiderschap en dat heeft de provincie getoond.’

Zijlstra heeft er achteraf echter gemengde gevoelens over: 

‘We hadden het puntensysteem anders moeten inrichten. De 

leden van het beoordelingscomité konden op alle vijf onderdelen 

punten geven van 1 tot 10. Maar de een geeft veel sneller een 

onvoldoende dan de ander. Dus een 6 heeft niet voor iedereen 

dezelfde betekenis. Bovendien: wat de een duurzaam vindt, 

vindt de ander nog niet ver genoeg gaan. De plannen lopen ook 

zó ver uiteen, dat je uiteindelijk toch appels met peren aan het 

vergelijken bent.’ Van den Berg: ‘Misschien kun je de volgende 

keer een beoordeling met 1 tot 4 punten doen, of een systeem 

met 2, 4, 6 en 8 punten.’
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‘ALS JE HET EI VAN 
COLUMBUS HEBT, MAG 
DE HELE WERELD DAT 
DAN WETEN?’

EI VAN COLUMBUS
De inschrijvers presenteerden hun plannen tijdens een gezamen-

lijke pitchbijeenkomst. Eén inschrijver – nota bene met de hoogste 

gemiddelde score én de hoogste score op innovatie – liet verstek 

gaan. Zijlstra: ‘Deze partij had aangegeven het project niet binnen 

de gestelde termijn te kunnen realiseren én wilde niet pitchen 

in het bijzijn van concurrenten.’ Van den Berg: ‘Ik kan me daar 

wel iets bij voorstellen. Als je het ei van Columbus hebt, mag de 

hele wereld dat dan weten?’ Vooraf was wel vastgelegd dat de 

provincie één aanbieder met bijbehorend plan zou selecteren 

en geen mix van ingediende voorstellen aan één indiener zou 

gunnen. Daarmee werd voorkomen dat bouwers tijdens dit project 

‘ervandoor zouden gaan’ met de ideeën van de ander. Over wat 

er daarna, bij eventuele andere infrastructurele projecten, wel of 

niet met andermans innovaties gedaan mocht worden, is niets 

afgesproken. Van den Berg: ‘Als je angst hebt, moet je niet met 

elkaar aan de slag gaan met innovatie. Je moet als marktpartij 

tegen die openheid kunnen, en anders niet meedoen.’

‘HET KAN ZOVEEL 
OPLEVEREN ALS JE WAT 
ONTSPANNENER MET 
ELKAAR MEEDENKT’
In het vervolg van het traject kwam het ‘oude denken’ vaak weer 

naar boven, viel Zijlstra op. Wat kost dat, wat vindt de beheers-

afdeling, is dat juridisch wel houdbaar – dat soort vragen. ‘Wij 

hebben bewust onze juridische afdeling op afstand gehouden in 

dit project. De discussies die dat zou opleveren, zouden zonder 

meer tot vertraging hebben geleid. Natuurlijk moet het uit-

eindelijke resultaat binnen het budget blijven en aan bepaalde 

voorwaarden voldoen, zoals verkeersveiligheid. Dat hebben 

we zorgvuldig doorgesproken. Dat tot in detail op papier willen 

dichttimmeren is typisch een voorbeeld van oud denken. Voor 

mij was belangrijk dat mijn toenmalige afdelingshoofd Richard 

Lombaerts achter mij stond. Het idee kwam van hem, inclusief 

de risico’s.’ Van den Berg: ‘Om echt stappen te maken heb je 

zulke mensen nodig, die de hele meuk aan ‘oude vragen’ van 

tafel vegen.’ En toch, vertelt Zijlstra, stak ook bij de provincie 

halverwege het traject het traditionele denken weer de kop op. 

‘In tweede instantie hebben we toch nog een contract gemaakt 

met allerlei voorwaarden op het gebied van onder meer planning 

en veiligheid. Het zou mooier zijn geweest als we als opdracht-

gever en opdrachtnemer nóg meer samen waren opgetrokken. 

Dan hadden we dat contract misschien niet nodig gehad.’

ANDERE STAKEHOLDERS
Innovatie hoeft zich niet te stoppen als de spade in de grond 

gaat, realiseren Zijlstra en Van den Berg zich achteraf. Van den 

Berg: ‘Bij de uitvoering hadden we de stakeholders beter moeten 

betrekken. Partijen als nutsbedrijven, maar ook omwonenden. 

Die hebben we te weinig meegenomen in wat wij aan het doen 

waren. En we hadden het werk effi ciënter kunnen doen. We 

waren op drie plekken in de provincie tegelijk bezig en dat heb-

ben we niet echt volgens de principes van lean werken gedaan. 

Dat had beter doordacht en gepland kunnen worden.’ Zijlstra: 

‘Hadden wij daarin met jullie mee kunnen denken?’ Van den Berg: 

‘Zeker, want een buitenstaander kan soms heel verfrissende 

ideeën hebben. Ook daarin zijn we eigenlijk weer in de valkuil van 

oud denken getrapt. Wij zijn gewend dat opdrachtgevers geen 

medeverantwoordelijkheid willen nemen voor de uitvoering en 

als opdrachtnemers denken we vanouds: wil de opdrachtgever 

het anders? Prima, dan berekenen we dat wel even door in de 

prijs. Terwijl het zoveel kan opleveren als je wat ontspannener 

met elkaar meedenkt. Bovendien, het maakt het werk ook 

gewoon een stuk leuker. Onze mensen hebben er veel plezier 

aan beleefd om met dit project iets nieuws uit te proberen.’

DE LESSEN VAN DRIE 
FIETSOVERSTEKEN
  Hou van begin tot eind oog voor de communicatie 

tussen alle betrokkenen als cruciale succesfactor.

  Neem de tijd voor innovatie; de fi etsoversteken 

zijn later opgeleverd dan oorspronkelijk gepland.

  Kies voor een effectief beoordelingssysteem voor 

ingediende plannen, bijvoorbeeld met 1 tot 4 punten 

(in plaats van 10) of een rankingssysteem.

  Innovatie slaagt alleen als opdrachtgever en 

opdrachtnemer beiden leiderschap tonen en 

‘oude zekerheden’ van drie cijfers achter de 

komma los kunnen laten.

  Wacht niet te lang met evalueren en kies snel 

een volgend project om verder mee te innoveren.

SEMINAR BIJ RIJKSUNIVERSITEIT GRONINGEN

SAMEN EEN MIDDAGJE 
SPARREN OVER INNOVATIE
Bouwers, ingenieurs en opdrachtgevers zochten elkaar in de vroege zomer van 2017 op aan de Rijksuniversiteit van Groningen. 
Tijdens een seminar bespraken ze hoe ze (willen) samenwerken en legde elk van de noordelijke provincies een eigen infra-
vraagstuk voor aan een gemêleerd gezelschap.

De ‘ballon challenge’ tijdens het seminar aan de RUG was even 

hilarisch als leerzaam, vertelt Valerie Kort, adviseur Bouw en 

Infra bij Bouwend Nederland regio Noord. ‘Het draaide om 

de vraag: wie durft z’n ballon het grootst op te blazen? Uit 

angst dat-ie knapt stop je vaak te vroeg. Zo gaat het ook met 

innovatie: we zijn geneigd voor de zekerheid kleiner te denken 

dan nodig is. Met een beetje durf kom je veel verder.’

Zo’n vijftig mensen uit de bouwwereld, van ingenieurs- en 

adviesbureaus en van de noordelijke provincies wisselden op 

20 juni 2017 van gedachten over hoe ze wél verder komen 

met innovatie, zowel in toepassingen als in samenwerking. 

In het plenaire gedeelte wezen de sprekers, onder wie 

dr. Thijs Broekhuizen, associate professor Innovatie en 

Technologie Management, op de succesfactoren van geslaagde 

innovatieprojecten. ‘Met name samenwerking binnen de keten 

blijkt van belang’, blikt Kort terug. Het gehele seminar heeft 

er volgens haar ‘zeker toe bijgedragen dat opdrachtgevers en 

opdrachtnemers elkaar beter leren kennen en het nut inzien 

van samen sparren in een vroeg stadium’.

In de tweede helft van het programma werd dat meteen in de 

praktijk gebracht: elk van de drie noordelijke provincies legde 

in een workshop een eigen vraagstuk voor aan een gemêleerd 

gezelschap, dat daarover vervolgens ging brainstormen. 

Ton Woestenburg, projectleider Verkeer en Vervoer bij de pro-

vincie Drenthe, bracht verduurzaming van de Drentse gemalen 

ter sprake. ‘De zeventien gemalen die de provincie Drenthe 

beheert, zijn samen goed voor een gigantische stroomrekening. 

Alle reden dus om daar duurzame oplossingen voor te bedenken.’

‘ WE ZIJN GENEIGD VOOR 
DE ZEKERHEID KLEINER 
TE DENKEN DAN NODIG IS’

De bouwers, ingenieurs en collega-provinciemedewerkers 

die zijn workshop bijwoonden, kwamen met tal van ideeën. 

Woestenburg: ‘De twee belangrijkste ideeën die overbleven 

waren de ideeën waarmee we zelf als provincie ook al bezig 

waren: zonnepanelen en spaarbekkens die ervoor zorgen dat 

er minder water verpompt hoeft te worden. In die zin heeft 

de workshop dus geen hele verrassende inzichten opgeleverd, 

maar het is wel goed om van vakspecialisten de bevestiging 

te krijgen dat je op het goede spoor zit. Inmiddels hebben we 

een gemaal verduurzaamd met spaarbekkens en zijn we bij 

een tweede bezig met zonnepanelen.’
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OPDRACHTGEVERS EN BOUWERS ZOEKEN ELKAAR VAKER OP

‘HET INNOVATIEATELIER 
WERKT AANSTEKELIJK’
De reikwijdte van het Innovatieatelier is veel groter dan alleen de projecten die via het atelier in de markt zijn gezet. Het gedachtegoed erachter – bied ruimte aan innovatie en zoek elkaar als 
opdrachtgever en -nemer in een vroeg stadium op – heeft zich de afgelopen jaren in de drie noordelijke provincies als een olievlek verspreid. En het is de bedoeling dat die olievlek nog veel groter wordt.

‘Het Innovatieatelier werkt aanstekelijk’, zegt Peter Westra stellig. 

Hij is directeur Infra bij aannemer Oosterhof Holman en bestuurder 

van het Platform Infra Noord. In die rol neemt hij sinds de oprich-

ting deel aan het Innovatieatelier. ‘Ik ben razend enthousiast over 

innovatie en het Innovatieatelier. Ik merk dat dat aanstekelijk is. 

Anderen die ervan horen, van provincieambtenaar tot projectleider 

in de bouw, denken: ik wil dit ook. Ruimte geven aan innovatie en 

nauwer met elkaar samenwerken als opdrachtgever en opdracht-

nemer is goed voor beide partijen én voor de economie én voor het 

milieu. De reikwijdte van dit initiatief is daardoor veel groter dan 

alleen dat wat binnen het Innovatieatelier gebeurt.’ 

‘ ANDEREN DIE VAN HET 
INNOVATIEATELIER 
HOREN, DENKEN: 
IK WIL DIT OOK’

In alle drie noordelijke provincies zijn inmiddels voorbeelden van 

projecten of bijeenkomsten die voortborduren op de uitgangspun-

ten van het Innovatieatelier (zie kaders op de volgende pagina’s). 

De civiele bouw heeft ‘niet per se een heel innovatief imago’, 

zegt Westra. ‘Maar het Innovatieatelier laat zien dat innovatie 

wel degelijk mogelijk is. Als de overheid als opdrachtgever de 

lat hoog legt – bijvoorbeeld met het voornemen vanaf 2025 

alleen nog maar emissievrij te bouwen – volgt de markt wel. 

Dat zien we via het Innovatieatelier gebeuren. Als iets niet 

eerder is gedaan, wil dat niet zeggen dat het niet kan. Dat 

lijken we ons met z’n allen steeds beter te realiseren.’

GROOT CONTRAST
De noodzaak om duurzaam te bouwen, met het oog op een leef-

bare aarde voor komende generaties, wordt steeds meer gevoeld. 

Daarnaast speelt het economisch tij ongetwijfeld ook een rol in 

de ruimte voor innovatie die is ontstaan, zegt Westra. ‘Het 

afgelopen decennium hebben we de ultieme dip in de bouw-

wereld meegemaakt. Bouwers waren in zichzelf gekeerd, bezig 

met overleven. Opdrachtgevers hadden weinig geld voor innovatie. 

Het contrast met waar we nu mee bezig zijn, is daardoor wel erg 

groot. Er wordt volop gewerkt aan innovatie. In het noorden dient 

het Innovatieatelier daarvoor als katalysator. We hebben echt 

iets in beweging gezet. Wie weet komt het ooit zover dat het 

Innovatieatelier overbodig is omdat innovatie gemeengoed is 

geworden.’ Westra noemt zichzelf ‘rasoptimist’, maar denkt toch 

dat het Innovatieatelier voorlopig nog niet kan worden opgeheven. 

‘De komende jaren zijn er nog genoeg zaken waarmee we ons bezig 

kunnen houden, zoals vragen rond intellectueel eigendom en de 

rol van het mkb in innovatie. Wellicht krijgt het Innovatieatelier 

op termijn een meer faciliterende en verbindende functie – denk

aan het faciliteren van tests via living labs.’

‘DURF JE TE DELEN? 
DAT WORDT DE KOMENDE 
JAREN EEN BELANGRIJKE 
VRAAG’
DURF TE DELEN
Ook in het overwinnen van scepsis ziet hij nog een taak. 

‘Als je iets nieuws probeert te vermarkten, wordt daar toch 

vaak sceptisch op gereageerd. Is het al getest? Is er een 

certifi caat? Daar moeten we echt nog stappen in maken. 

Net als in de durf om te delen. Bij sessies waarin kennis 

wordt gedeeld, komen bouwers liever om te halen dan om 

te brengen, is mijn ervaring. Durf je te delen? Dat wordt de 

komende jaren een belangrijke vraag. Provincies kunnen dat als 

opdrachtgevers deels afdwingen, zoals via het Innovatieatelier 

gebeurt met de pitches in elkaars bijzijn. Dat is spannend, maar 

als bedrijf krijg je er wat voor terug: kennis over wat anderen 

hebben geleerd. Daarmee kom je samen verder.’

‘WAAROM ZOU JE NÍET 
MET ELKAAR PRATEN?’
De provincie Drenthe ging begin 2018 tijdens een markt-

dag in gesprek met de regionale civiele aannemers. ‘We 

wilden al langer met de markt in gesprek. We wilden 

graag van gedachten wisselen of onze wensen en doel-

stellingen, bijvoorbeeld op het gebied van duurzaamheid, 

passen bij wat de markt op dit moment kan realiseren. 

We brengen de komende tijd verschillende projecten naar 

de markt, dus dit was een goed moment om daarover het 

gesprek aan te gaan’, vertelt Reina Geertsema, inkoop 

coördinator bij de provincie. ‘We zijn in gesprek gegaan 

over duurzaamheid en innovatie, maar ook over het aan-

bestedingsproces en de rol van het mkb in infraprojecten.’ 

De discussie werd aangezwengeld met prikkelende stel-

lingen als ‘innovatie moet bij de markt vandaan komen’.

Aannemers waren enthousiast over de uitnodiging om 

van gedachten te wisselen, vertelt Geertsema. ‘Anno 

2018 vind ik het niet meer dan logisch om als opdracht-

gever en opdrachtnemer met elkaar in gesprek te gaan. 

Waarom zou je het níet doen?’

De marktdag leverde concrete resultaten op. Aannemers 

vroegen bijvoorbeeld waarom de provincie Drenthe niet 

vaker iets doet met een bouwteam, waarin opdrachtgever 

en opdrachtnemer samen een ontwerp voor een project 

uitwerken. Geertsema: ‘Voor ons als opdrachtgever best 

spannend omdat we dan meer los moeten laten, maar 

we gaan het gewoon doen. We gaan op zoek naar een 

geschikt bouwteam-project.’ Ook besloot de provincie 

naar aanleiding van de discussies op de marktdag om 

tijdens de selectiefase van een niet-openbare aanbeste-

ding in principe niet meer te loten. ‘Aannemers vinden 

dat we beter op basis van goede criteria een selectie 

kunnen maken, en daar kunnen wij ons in vinden.’

De Drentse marktdag krijgt zeker een vervolg, zegt 

Geertsema. ‘Van beide kanten zien we daar de 

voordelen van in.’

SAMEN WERKEN AAN EEN 
DUURZAAMHEIDSICOON
In de provincie Groningen vertaalt het gedachtegoed van 

het Innovatieatelier zich in een opvallend project: tussen 

Winschoten en Blauwe Stad wordt in 2019 de langste fi ets- 

en voetgangersbrug van Europa aangelegd, de ‘Blauwe Loper’. 

‘We willen een duurzaamheidsicoon neerzetten’, vertelt 

Frank Zijlstra, innovatiemanager bij de provincie Groningen. 

‘We hebben een analyse gemaakt van bestaande duurza-

me bruggen en een soort ranking gemaakt van duurzame 

materialen. Daarbij hebben we functionele eisen voor de brug 

gevoegd – lengte, breedte, globale route – aangevuld met 

eisen van Rijkswaterstaat en de gemeente. Dat leverde een 

globale uitvraag op die we in de markt hebben gezet.’

Geen traditioneel bestek dus, om bouwers uit te dagen met 

een innovatieve en duurzame oplossing te komen. ‘De win-

nende aanneemcombinatie, Reef Infra en Oosterhof Holman, 

is met een nóg duurzamer ontwerp gekomen dan volgens 

ons mogelijk was. En dat was precies onze bedoeling.’

Bijzonder aan de Blauwe Loper is dat ook ná de gunning 

verder wordt gewerkt aan innovatie en duurzaamheid. 

Zijlstra: ‘Het ontwerp ligt er, maar moet nog verder worden 

uitgewerkt. Op initiatief van de bouwer werken twee teams 

daar gelijktijdig aan: een bouwteam dat alle fases van de 

uitwerking op de reguliere manier doorloopt én een inno-

vatief team dat in die uitwerkfase kijkt of er nieuwe 

ontwikkelingen en producten zijn die we nog voor dit 

bouwproject kunnen inzetten. Het kan zijn dat ideeën 

uit het innovatieteam naar het projectteam gaan. Dat is 

afwachten.’ Het ‘schaduwteam’ levert in ieder geval betere 

samenwerking tussen opdrachtgever en opdrachtnemer op, 

stelt Zijlstra. ‘Gewoonlijk kijken we elk door onze eigen bril 

naar hetzelfde project. Als je die brillen zo nu en dan weet 

te wisselen, kun je elkaar de juiste vragen stellen.’

ARTIST IMPRESSION: NOL MOLENAAR
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‘WE LEGGEN DE LAT BEWUST  
TE HOOG, OM HET MAXIMALE  
TE BEREIKEN’
Prima om met innovatie te ‘oefenen’ in relatief kleine 

projecten, maar op een gegeven moment moet je  

groot gaan denken, zegt Keimpe Strikwerda, hoofd 

Provinciale Waterstaat bij de provincie Fryslân. Onder 

zijn leiding zocht de provincie naar een manier om in-

novatie de ruimte te geven bij de vernieuwing van een 

brug bij Dronrijp, een project van zo’n 10 miljoen euro. 

‘Bij een aanbesteding voor dat bedrag ben je volgens 

de Europese aanbestedingsregels juridisch verplicht 

om een eerlijke prijsvergelijking mogelijk te maken’, 

vertelt Strikwerda. ‘Een globale, open uitvraag van  

1 of 2 A4’tjes was om die reden niet mogelijk. In plaats 

daarvan hebben we in de aanbesteding het ontwerp 

van de brug voorgeschreven én vooraf bepaald dat we 

na de gunning met de betreffende aannemer wilden 

werken aan verdere verduurzaming van het ontwerp.’ 

Niet de prijs, maar het beste en mooiste plan werden 

doorslaggevend bij de gunning. Oosterhof Holman 

kwam als beste uit de bus.

Na de gunning werd het ontwerp zo ver mogelijk  

verduurzaamd. ‘Gebruik van het meest duurzame  

materiaal – cortenstaal – bleek helaas door de prijs 

niet mogelijk, maar een brug die de gehele eigen ener-

giebehoefte opwekt, wél. Dit wordt de eerste brug in 

het noorden die niet op het energienet is aangesloten.’

Het innovatieve proces was taai maar leerzaam, zegt 

Strikwerda. ‘Alle betrokkenen, van juristen en bestuur-

ders tot techneuten en bouwers, denken traditioneel. 

Het vraagt lef om buiten de gebaande paden te treden. 

Maar nu het deze eerste keer gelukt is, wordt het 

volgende project makkelijker. We leggen de lat bewust 

te hoog. Als we 80 procent van de gestelde ambitie 

halen, ben ik blij. Ook in het denken kom je dan elke 

keer een stap verder.’

SERIOUS GAME VAN BOUWEND NEDERLAND LAAT DEELNEMERS ERVAREN: 
 WAT LEVERT INNOVATIE OP?
In plaats van steeds opnieuw te pleiten voor innovatie, kun je opdrachtgevers en bouwers beter laten ervaren wat innovatie oplevert. Met die 
gedachte liet Bouwend Nederland een serious game ontwerpen die inmiddels al zo’n vijftien keer door het hele land is gespeeld. Tom van Eck, 
een van de initiatiefnemers vanuit Bouwend Nederland: ‘De game levert allerlei interessante inzichten op. Vooral dat samenwerking loont.’

Deelnemers aan de bouwinnovatiegame Innovate! werken in  

teams van ongeveer zes personen aan de bouw van een stad.  

Binnen het team werken opdrachtgevers en opdrachtnemers  

uit de ‘gewone’ wereld samen. De uitdaging: bouw een innova- 

tieve stad die aantrekkelijk is voor zoveel mogelijk mensen én  

die zoveel mogelijk omzet genereert. De game werd onder meer 

gespeeld op het seminar van het noordelijke Innovatieatelier  

aan de Rijksuniversiteit Groningen, in de zomer van 2017.

‘SOMMIGE TEAMS 
EINDIGEN MET EEN PAAR 
HUIZEN, ANDEREN MET 
EEN PRACHTIGE STAD’

‘We hebben de innovatiegame laten ontwikkelen vanuit de  

gedachte: we kunnen wel op een zeepkist staan roepen hoe  

belangrijk innovatie is, maar beter is om het overheden en bouwers 

zelf te laten ervaren’, vertelt Tom van Eck, accountmanager Infra 

Midden bij Bouwend Nederland en programmamanager Innovatie. 

Van Eck is een van de initiatiefnemers van de innovatiegame. ‘Het 

spel laat je onder meer ervaren wat er gebeurt als je wel of niet 

innoveert en als je wel of niet kiest voor samenwerking of fuseren. 

We hebben onder meer wat onverwachte marktontwikkelingen in 

het spel gestopt. Je moet steeds kiezen hoe je daarop reageert.’

De uitkomsten zijn altijd weer fascinerend, merkt Van Eck, die al  

op allerlei plekken in het land de introductie van het spel en het 

nagesprek voor zijn rekening nam. ‘Ieder team heeft dezelfde  

uitgangssituatie: wat informatie en een paar munten. Sommige  

teams eindigen met een paar huizen, anderen met een prachtige 

stad. En weer anderen gaan halverwege failliet.’

DILEMMA’S
Bij de evaluatie gaat het over vragen als: hoe ga je om met  

onzekerheid, hoe werk je samen met teamgenoten en met  

andere partijen en wat doe je met het dilemma tussen investeren  

in innovatie en de broodnodige omzet halen? Soms komen in het 

nagesprek fundamentele vragen bovendrijven, merkte Van Eck. 

‘Bijvoorbeeld over vertrouwen. Toen we dit spel speelden bij de  

provincie Groningen was er één team dat in het begin veel geld  

stak in marktonderzoek en de uitkomsten halverwege het spel  

met fikse korting aan een ander team wilde verkopen. Die  

vertrouwde dat niet, waarop de deal niet doorging. Dat leverde  

achteraf een prachtige discussie op: hoe creëer je genoeg ver- 

trouwen om een win-winsituatie te benutten?’ 

De samenwerking tussen opdrachtgevers en opdrachtnemers ver-

loopt aan het begin van het spel altijd wat onwennig, ziet Van Eck. 

‘Maar in no time vormen ze één team, met één doel. Ze zien heel snel 

in dat het denken in tegenstellingen niets oplevert – integendeel.’

Meer weten over de innovatiegame? Neem contact op met  

Tom van Eck: t.vaneck@bouwendnederland.nl of 079-3252127.

TOM VAN ECK
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