
resultaten fase I



CASE ZUIDWESTELIJKE DELTA

oesterrif
Viane

oesterrif
de Val

oeverversterking
Sophiastrand

transport door
de kering

vooroever
Oesterdam

suppletie
Galgeplaat

plaatrandversterking
Schelphoek



PILOT SUPPLETIE GALGEPLAAT

 video-monitoring succesvol (per saldo)
 morfologische activiteit lager dan gedacht
 ecologische herkolonisatie sneller dan gedacht

CONCLUSIE
plaatsuppleties zijn een nuttige maatregel

voor de (tijdelijke) mitigatie van plaaterosie



PILOT OESTERRIFFEN

 vorming van levende oesterriffen op een 
substraat van schelpen werkt ...

 .. maar je moet ze op de juiste plaats 
aanleggen  systeemkennis!

CONCLUSIE
oesterriffen zijn een interessante optie

voor plaatrandstabilisatie



PILOT OESTERRIFFEN: MAAKT SCHOOL

Project Fugelpolle, 
Ameland



CASE ZUIDWESTELIJKE DELTA

LESSEN

 Galgeplaat video-monitoring:
ook geautomatiseerde monitoring vergt voortdurend aandacht

 oesterrif-experimenten:
zelfs experimenten vergen overleg met stakeholders

 Oesterdam:
vraag projectleiders van RWS-aanlegprojecten niet om
te investeren in kennis voor volgende projecten



CASE IJSSELMEER/MARKERMEER

micro-suppletie Workumerwaard

locatie BwN-experiment Oude Mirdum

Workumerwaard

Oude Mirdum

Marker Waddenoeverdijk
grondbalans
Markermeer

ecosysteem-
dynamiek

Markermeer



WORKSHOP GRONDSTROMEN

 grondstromen begint een ‘hot issue’
te worden rond het Markermeer

 BwN-workshop grondstromen (2008) 
bewijst nu pas zijn nut

CONCLUSIE
BwN heeft zich hier bewezen als denktank

‘voor de muziek uit’



ONDERZOEKSPROJECT ANT

 onderzoek (promovendi) loopt nog
 nu al belangrijke nieuwe inzichten 

(o.a. over oorzaken vertroebeling)

CONCLUSIE
het systeem werkt anders dan we dachten

 onderzoek loont ook hier



PILOT WORKUMERWAARD

CONCLUSIE (voorlopig)
mini-zandmotoren in meren kunnen werken

als zandvoeding voor kustonderhoud

 de suppletie lijkt te werken
 de glasvezelmeting ook

maar: it’s
early days



CASE IJSSELMEER/MARKERMEER

LESSEN

 Workumerwaard-pilot:
kruiend ijs kan veel zand transporteren (& schade aanrichten)

 Pilots Friese kust:
niet te vroeg te specifiek met definities / afspraken / keuzen

 Pilots Friese kust:
politieke kampioenen cruciaal voor acceptatie BwN-projecten



CASE HOLLANDSE KUST

ecologische zandwinput

vangst eerste survey

Zandmotor Delfland 31-10-2012



PILOT ZANDMOTOR

 Argus-mast!

 ontwikkelt zich (min of meer) als voorspeld
 trekt veel belangstelling, ook internationaal
 monitoring (te) laat gestart
 bestuurders snel in paniekC

CONCLUSIE
schitterend en leerzaam experiment

ook bestuurlijk (proeftuin)



PILOT ECOLOGISCHE WINPUT

 niet alle vormen even makkelijk aan te leggen
 monitoring: 5 x zoveel vis in de put als in de

directe omgeving  conclusie?

CONCLUSIE
interessant experiment, 

maar nog lang niet voltooid



CASE HOLLANDSE KUST

LESSEN

 Experiment  Zandmotor:
- project loopt door na aanleg → expert-begeleiding ook! 

 Monitoring Zandmotor :
organiseren & veiligstellen (geld, vergunningen) vóór aanleg 

 Stenen in de Zandmotor:
publieke opinie kan omslaan → paniekreactie bestuurders

 Monitoring zandwinput:
meetresultaten vragen zorgvuldige interpretatie



CASE SINGAPORE

koraalonderzoek

mangrove als biobouwer

vertroebeling kustwateren



PILOT VERTROEBELING

 niet alle vertroebeling komt van baggerwerken
 uitgaan van effecten van vertroebeling in plaats

van sediment-input leidt tot betere normstelling

CONCLUSIE
andersom redeneren (van effect naar input) leidt hier 

tot interessant resultaten en gereedschappen



PILOT BIOBOUWERS

 onderzochte combinatie (koraal – zeegras –
mangrove) relevant voor (sub)tropische kusten

 symbiose-achtige interacties tussen deze drie
pleiten voor hun gecombineerde toepassing

 concrete pilot nodig om verder te komen
 Indonesië-case?

CONCLUSIE
het concept van biobouwers opent nieuwe

perspectieven, ook in de tropen



CASE SINGAPORE

LESSEN

 Vertroebeling:
we moeten van een input-gerichte naar een
impact-gerichte benadering → impact-respons modellen

 Samenwerking Singapore:
buitenlandse projecten komen niet van de grond
zonder commitment van de lokale overheid 



ALLE CASES

CONCLUSIES UIT DE CASES

 Building with Nature werkt en dat kunnen we laten zien! 

 Met real-life pilots kom je inhoudelijk en procesmatig echt 
verder (maar ze houden zich niet aan subsidietermijnen)

 Showcases zijn belangrijk voor het uitdragen van BwN

 Je hebt de probleemeigenaar nodig als actief meedenkend en 
gecommitteerd partner om een BwN-project ‘erdoor’ te krijgen
oftewel: BwN verkoopt zichzelf (nog) niet



BwN-GUIDELINE



BwN-GUIDELINE

LESSEN

 Een guideline maken die in de praktijk gebruikt wordt
kan niet zonder inbreng / feedback van gebruikers

 Doorwerking resultaten naar de praktijk kost meer inspanning 
dan men geneigd is te denken

 Het maken van de BwN-guideline is een leerzame vorm van 
interdisciplinaire samenwerking 



innovatieprogramma

Building with Nature

DE GOUDEN DRIEHOEK

overheid
bedrijfs-

leven

kenniswereld

Boskalis
Van Oord
IHC
Ver. v. Waterbouwers
Witteveen + Bos
Haskoning /DHV
Arcadis
Havenbedrijf R’dam

DGRW
Gem. Dordrecht

EFRO
RWS-DI

-----------------------
DGRWS

Unie v. Waterschappen
Provincie Zuid-Holland

Deltares
IMARES
Alterra
NIOZ

TUDelft
WU

UTwente

Coalitie
Natuurlijke

Klimaatbuffers

NUS
Deltares



SAMENWERKEN IN DE DRIEHOEK

LESSEN

 Van onderzoek naar innovatie:
het verschil is groot, maar niet alle partijen zien het

 De stromen van kennis en expertise moeten binnen de  
driehoek alle kanten op gaan (geen éénrichtingverkeer)

 Punten van de driehoek:
het onderscheid overheid - bedrijfsleven-kenniswereld werkt 
in onze sector niet goed, zinvoller is het onderscheid
financiers - gebruikers - producenten van kennis 

 Overheid:
De overheid is terughoudend (bang?) om actief mee te doen



EcoShape consortium



SAMENWERKEN IN HET CONSORTIUM

LESSEN

 Samenhang:
een consortium als dit blijft niet vanzelf bijeen, daar moet je 
aan blijven werken

 Connectiviteit:
samenwerken in het consortium heeft de lijntjes tussen de 
partners veel korter gemaakt



BwN-sites

bwn-type projects

CONCLUSIE
BwN begint te landen,

ook buiten het consortium



NAAR BREDERE TOEPASSING

LESSEN

 Het kan in elke processtap fout gaan:
doordenk de hele keten, d.w.z. alle fasen en overgangen + 
stakeholderprocessen, procedures, contractvormen, etc.

 Er op tijd bij zijn:
in een zo vroeg mogelijk stadium BwN-ideeën inbrengen

 Onzekerheid:
leer omgaan met onzekerheid; leer van de natuur: adaptatie!

 Monitoring:
inherent element van elk BwN-project  organiseren!



CONCLUSIE

DIT WERKT, HIER MOETEN WE VERDER MEE!


