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In het samenwerkingsverband Werkmaatschappij Almere C entrum Weerwater werken 
Rijkswaterstaat, gemeente Almere en het Rijksvastgoed-  en ontwikkelingsbedrijf ( RVOB)         
aan twee unieke projecten die zich vervlechten: de verdubbeling van de A6  als deelcon-
tract van het project Schiphol– Amsterdam– Almere en de gebiedsontwikkeling Almere 
C entrum Weerwater met onder andere de Floriade. Deze convenantpartners hebben 
elkaar uitgedaagd om de unieke opgave te verheffen tot een podium voor duurzaamheid 
en innovatie. Een integrale aanpak laat zien dat effi ciënt en kwalitatief hoogwaardig met 
ruimte kan worden omgegaan, dat de leefbaarheid wordt versterkt en dat barriè res kunnen 
worden geslecht. Door de A6  op maaiveld aan te leggen ontstaat een nieuw perspectief 
voor Almere C entrum Weerwater.

De verbreding van de A6  vormt de basis voor verdere ontwikkeling van het gebied.        
De verbreding zal de komende jaren richting geven hoe mensen in dit gebied wonen, 
werken en recreëren. Het Tracé besluit van het project A6  vormt een aanzienlijke verbete-
ring ten opzichte van de huidige situatie. De capaciteitsuitbreiding, de parallelstructuur, 
de verlaging en de twee nieuwe halve aansluitingen op de A6  zijn daar voorbeelden van. 
Daarbij zal de A6  de bereikbaarheid en leefbaarheid na de uitvoering substantieel verbe-
teren. Hierdoor wordt nieuwe ontwikkelruimte voor Almere gecreëerd. Anticiperen op toe-
komstige ontwikkelingen vergt een nieuwe manier van werken, met ruimte voor innovatie.
Deze ambitie zal door de convenantpartners overgebracht moeten worden naar private 
consortia die de A6  en het gebied Almere C entrum Weerwater gaan ontwikkelen. Hoe 
kunnen deze uitvoerende organisaties geprikkeld en gestimuleerd worden duurzame en in-
novatieve oplossingen te realiseren?  Kun je die combineren met beleidsuitgangspunten als 
sober en doelmatig?

Wij stellen, juist nu in dat krapte in tijd, geld en ruimte werkt als voedingsbodem voor in-
novatie en integratie. De noodzaak vraagt om het zoeken van slimme allianties, waarbij 
bedrijfsleven, kennisinstellingen en overheid gezamenlijk in een gouden driehoek het ver-
schil voor de toekomst kunnen bieden. Daarmee is Duurzaamheid & Innovatie een sprong 
vooruit.
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Om deze reden, hebben de convenantpartners die deel uitmaken van de werkmaatschap-
pij Almere C entrum Weerwater, initiatief genomen twee expertmeetings met overheden, 
bedrijfsleven en kennisinstellingen te organiseren. Deze hebben gefungeerd als denktank. 
Experts en ervaringsdeskundigen hebben kansen, rijp en groen, aangereikt. Zij hebben 
betrekking op zes thema’ s: Ruimtelijke kwaliteit, Toekomstvastheid, Gezondheid, Duurzaam 
inkopen, Water en bodem en E nergie. 

Aan de twee hier voor genoemde expertmeetings hebben circa 1 0 0  experts van diverse 
overheden, brancheorganisaties, de wetenschap, adviesbureaus en marktpartijen deelge-
nomen. Zij hebben meegedacht over innovatieve en duurzame kansen. Dat leverde een 
enorme bron van inspiratie op. De positieve energie van deze groep heeft geresulteerd in 
een inspirerend kansenboek. 

Hier in zijn de meest haalbare, innovatieve en duurzame kansen verzameld. Deze worden 
per thema beschreven. Het doel van het kansenboek is meerledig: 
-  Het levert direct kennis en informatie op voor Rijkswaterstaat die betrokken kan worden 

bij de contractvoorbereiding van de A6 . 
-  Het levert kansen op voor overige partijen en initiatiefnemers die betrokken willen wor-

den bij initiatieven op en rond de A6  en de gebiedsontwikkeling.
-  Het ontsluit een krachtig netwerk van partners uit de markt, wetenschap en overheid.

Het is aan de convenantpartners de best toepasbare kansen te verzilveren. Dat vraagt om
een nadere uitwerking, met bijbehorende te verwachten kosten en beschikbare middelen.
De markt wordt uitgedaagd te komen met sluitende business cases, waardoor zo veel mo-
gelijk kansen op het gebied van innovatie en duurzaamheid benut kunnen worden zonder 
extra investeringen van de overheid.
Mogelijk vraagt dit om nadere afstemming met de experts die hebben deelgenomen aan
de meetings.

De convenantpartners van de werkmaatschappij Almere C entrum Weerwater danken alle 
experts voor hun inbreng en meedenken. Zij hadden op voorhand niet gedacht dat de ex-
pertmeetings zo vruchtbaar zouden blijken. Om deze reden houden zij dit netwerk graag 
levend. 
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Deelnemers aan de tweede expertmeeting hebben een selectie aangebracht in de veelheid 
van innovatieve en duurzame ideeën. Zoals aangekondigd, heeft de Stuurgroep vervolgens 
een eigen beoordeling gemaakt op basis van haalbaarheid, duurzaamheid en innovatie. 
Dat betekent dat een selectie van kansen in het Kansenboek is opgenomen. In een aantal 
gevallen zijn kansen gebundeld en gecombineerd. Daardoor zijn niet alle oorspronkelijk 
ingebrachte kansen direct herleidbaar, maar hadden zeker toegevoegde waarde.
Een aantal kansen sprong er uit en krijgen –  zonder de andere prachtige kansen tekort te 
doen –  en in willekeurige volgorde, een eervolle vermelding in dit boek:
-  C O2 - neutraal: de meest gezonde snelweg!
-  Ademend contract
-  Anticiperen op bodemdaling  

  LEESWIJZER

  I nleiding
  Gebiedsontwikkeling door verbinden ( Rijksvastgoed-  en ontwikkelingsbedrijf)
  De gezonde snelweg als podium voor Growing Green gebiedsontwikkeling ( Almere)
  A6  platform voor duurzaamheid en innovatie ( Rijkswaterstaat)

  K ansenkaarten
  Ruimtelijke kwaliteit
  Toekomstvastheid
  Gezondheid
  Duurzaam inkopen
  Water en Bodem
  Energie

  Colof on
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Het Rijksvastgoed-  en ontwikkelingsbedrijf ( RVOB)  werkt onder andere aan gebiedsontwik-
kelingen en transformatieopgaven in het hele land. Vernieuwing en maatwerk zijn daarbij 
onze sleutelwoorden om een proces op gang te brengen. Afhankelijk van de opgave, de 
locatie en de omgeving zoeken we –  altijd samen met betrokken partijen –  naar kansen en 
onverwachte verbindingen. Een vast recept is daar niet voor, in deze tijd al helemaal niet.
Voor Almere C entrum Weerwater hebben de partijen die onderdeel uitmaken van de 
Werkmaatschappij –  Rijkswaterstaat, gemeente Almere en het RVOB –  geconstateerd dat 
de opgave voor het gebied Weerwater tweeledig is: het verlagen en verdubbelen van de 
rijksweg A6  en het realiseren van een multifunctioneel gebied dat complementair is aan 
het huidige centrum van Almere en de regio. Ga er maar aan staan!  Een kansenstrategie is 
hier de vorm van organisch ontwikkelen. Een kans die zich hier al heeft voorgedaan is de 
Floriade met het concept Growing Green C ities. Een wereldtuinbouwtentoonstelling die in 
2 0 2 2  plaatsvindt en miljoenen bezoekers gaat trekken. Beide opgaven kun je niet los van 
elkaar zien. Ze zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Maar hoe doe je dat?  Hoe maak 
je zo’ n integrale opgave passend binnen tijd en fi nanciële mogelijkheden?  De oplossing 
vinden we hier in verbinden. We hebben er een vliegende start mee gemaakt.

V erbinden vanuit de inhoud 
We hebben twee expertmeetings georganiseerd, waar we experts vanuit verschillende vak-
disciplines bij elkaar hebben gebracht en hebben gevraagd naar ideeën om de gebieds-
opgave te verbinden met de inpassing van de snelweg. Meteen ontstonden er interessante 
en innovatieve suggesties. Binnen het thema ruimtelijke kwaliteit hebben deskundigen erva-
ringen ingebracht vanuit diverse aanbestedingen en verbonden met het gebied in Almere: 
de Weg van de toekomst in Brabant, de energieneutrale A1 5 , de A2  bij Maastricht, waar-
bij de weg is ingepast in de gebiedsontwikkeling. Ook interessant bleek het verbinden 
van projectkennis over het ontwikkelen van gebouwen met de wereld van infrastructuur. 
Zo is er bij aanbestedingen voor gebouwen al veel ervaring opgedaan met het overlaten 
van ruimtelijke kwaliteit aan de markt en het inbouwen van prikkels in de aanbestedingen 
die marktpartijen uitdagen om te komen met verassende en innovatieve oplossingen. Zo 
ontdekten we parallellen tussen de aanbesteding van het Militair Museum Soesterberg en 
de A2  bij Maastricht. 
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We hebben ter voorbereiding van de expertmeetings zes thema’ s belicht die relevant zijn 
voor de opgave waar we voor staan. Deze thema’ s hebben hun nut bewezen, omdat ze 
richting gaven aan de vraagstelling aan de experts. Echt verrassend werd het toen de deel-
nemers aan de sessies thema’ s met elkaar gingen verbinden. Bijvoorbeeld planten langs de 
snelweg die fi jnstof eten en geluid afvangen, maar ook een biogewas vormen.

V erbinden met de toekomst
Het is ook mogelijk een verbinding te leggen met de toekomst. Een voorbeeld daar van is 
het scheppen van mogelijkheden om aan de weg op daarvoor geschikte momenten nog 
wat te veranderen. Gebiedsontwikkelingen zijn immers langjarig. De omgeving is voort-
durend in beweging. Het is verstandig hier op voorhand op in te spelen met de wijze van 
aanbesteden en contracteren. 

M ensen verbinden
En last but not least, de verbinding tussen mensen: een voorwaarde voor een succesvolle 
gebiedsontwikkeling. Op allerlei manieren is dat de afgelopen periode vorm gegeven, 
bijvoorbeeld in de stadsdialoog en marktdialoog, en met de vorming van De Werkmaat-
schappij. De expertmeetings hebben laten zien wat het oplevert als je investeert in relaties, 
bereid bent over de eigen vakdiscipline heen te kijken en te luisteren naar samenwerkings-
partners. Als we dat blijven doen, ben ik er van overtuigd dat we hier, dankzij steeds weer 
nieuwe procesinnovaties, een aantrekkelijk en duurzaam gebied, met een goede inpassing 
van de weg, kunnen realiseren dat het concept Growing Green C ities met verve uitdraagt. 

Ik wens alle betrokkenen veel inspiratie toe met dit Kansenboek en dank nogmaals alle 
deelnemers aan de expertsessies die dit tot een succes hebben gemaakt.

Pieter Dijckmeester
Projectdirecteur Rijksvastgoed-  en ontwikkelingsbedrijf
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De gez onde snelweg als podium voor G rowing G reen gebiedsontwikkeling 
Almere C entrum Weerwater is dé  grote binnenstedelijke ontwikkeling van Almere 2 .0  als 
onderdeel van het Rijk- Regio- Amsterdam- Almere. De geleidelijke doorgroei van de stad, als 
onderdeel van de ‘ drievoudige schaalsprong van de noordelijke Randstad’  is verankerd 
in de Rijksstructuurvisie Amsterdam- Almere- Markermeer en een bestuurs-  en uitvoerings-
overeenkomst die in november 2 0 1 3  zijn vastgesteld. Voor het gebied Almere C entrum 
Weerwater wordt een kansgerichte ontwikkeling gevolgd, die letterlijk voortbouwt op de 
verdubbelde A6 .

Overal in het land zien we dat rijksinfrastructuur om de steden heen is gelegd en dat de 
grote regionale voorzieningen van de stedelijke centra naar de periferie verhuizen. Dank 
zij de meerkernige opzet van Almere is de rijksinfrastructuur hier vrij gemakkelijk door de 
stad heen geleid en raakt de weg het centrumgebied.. Op deze plek ligt een gebied van 
4 0 0  hectare waar ruimte is voor toekomstige ontwikkelingen. De kans die hier gloort, is 
dat –  parallel aan de geleidelijke doorgroei van de stad -  grote, ( boven) regionale themati-
sche concepten en voorzieningen, gegeven de uitmuntende vestigingsplaats en bereikbaar-
heid, de centrale ligging en de hoge omgevingskwaliteit een ideale vestigingsplaats gaan 
vinden. De Floriade is zo’ n kans. 

Met Growing Green C ities hebben we voor de Floriade in 2 0 2 2  een thema gekozen, 
die niet alleen past bij de natuurlijke context en opgave van deze jonge stad, maar ook 
synoniem staat voor de grote uitdaging van steden wereldwijd: hoe kunnen stad en groen 
elkaar dienen in gezonde systemen voor voedsel, water, energie, lucht, grondstoffen, mo-
biliteit en leefruimte…  Almere wil aan dit vraagstuk een bijdrage leveren met haar ontwik-
kelopgave voor de stad als geheel, en met het gebied Almere C entrum Weerwater en de 
A6  als podium voor de Floriade in het bijzonder. De stad en de regio als innovatielab en 
toonbeeld voor Growing Green!

Het ontwerp voor de verdubbeling van de A6  laat zien, hoe hoofdinfrastructuur en ge-
biedsontwikkeling hand in hand kunnen gaan. De Floriade biedt een uitgelezen kans, om 
innovaties op het thema mobiliteit in een stedelijke omgeving te implementeren, en daar-
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mee uit te groeien tot in een internationale showcase van Growing Green C ities. Maar het 
gaat om meer dan een showcase, het gaat om het creëren van een groen en gezonde stad 
voor de toekomst!

Met dit kansenboek hebben veel experts hun denkbeelden ingebracht. Met oprechte dank 
voor deze inspanning is de Werkmaatschappij Almere C entrum Weerwater en ( daarbin-
nen)  Rijkswaterstaat nu aan zet, om deze kansen optimaal te borgen in de aanbesteding 
van de verdubbeling van de A6 .

Ik wens hen daarbij veel inspiratie en doorzettingsvermogen!

Henk Mulder
Wethouder Duurzame Ruimtelijke Ontwikkeling/ Floriade
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De realisatie van een groot wegenproject is in ons land een uitdaging op zich. Over het al-
gemeen is er immers geen sprake van een totaal nieuwe verbinding, maar van een verbre-
ding. Daarbij is ons land dicht bebouwd en een dergelijke verbreding geeft daarom gauw 
aanleiding tot hinder en overlast, zowel voor de gebruiker van het wegennet als voor de 
omwonenden. In 2 0 0 7  werd de uitdaging voor Schiphol- Amsterdam- Almere door de minis-
ter en de bestuurders in de regio nog eens extra vergroot. Niet alleen de bereikbaarheid 
moest verbeteren, maar ook de leefbaarheid.

Voor Rijkswaterstaat als implementator van rijksbeleid voor infrastructuur en milieu is dit 
niet alleen een uitdaging, maar tegelijk ook een kans. In goed overleg met de regio is van-
af het allereerste moment gezocht naar invulling van deze ambitie. Het heeft onder meer 
geleid tot een grote landtunnel bij de Gaasperdammerweg en vele extra geluidswerende 
voorzieningen. Daarnaast is gewerkt aan een zorgvuldige inpassing in de omgeving.
Als opdrachtgever van infrastructuurprojecten met een grote impact op marktpartijen is 
de volgende uitdaging om die plannen ook gerealiseerd te krijgen binnen tijd en budget, 
waarbij de markt wordt uitgedaagd om kwaliteit te leveren. Ruimte voor innovaties, ook op 
het gebied van duurzaamheid worden gestimuleerd door een slimme aanbestedingsvorm 
te kiezen. Sluitende business cases zijn hierbij een voorwaarde voor vernieuwing. Wie 
de nieuwe A1 0 - Oost tussen de knooppunten Amstel en Watergraafsmeer bekijkt, kan niet 
anders dan constateren dat een wegenproject ook mooi kan zijn.
Voor de A6  kwam, lopende het project, een nieuwe uitdaging in beeld. In 2 0 1 2  kreeg Al-
mere de Floriade gegund en was duidelijk dat de gebiedsontwikkeling van het Weerwater 
eisen zou stellen aan de zorgvuldige inpassing van de weg. De weg zal zeker op tijd open 
zijn voor het publiek, maar kunnen de werkzaamheden zo worden georganiseerd dat ze 
passen bij de doelstellingen van de Floriade en dat ook op de langere termijn een leefbaar 
gebied ontstaat?

Growing Green C ities is een mooi begrip, maar wat betekent dat eigenlijk als je een 
wegenproject aanbesteedt?  Er zal immers veel zand worden verplaatst en asfalt worden 
aangelegd en beide activiteiten staan niet direct bekend staan als milieuvriendelijk. Het 
antwoord is duurzaam inkopen. Samen met andere grote opdrachtgevers is Rijkswaterstaat 
op zoek naar verlaging van de milieubelasting als gevolg van bouwactiviteiten. De doel-
stelling van Rijkswaterstaat is om de C O2 -  uitstoot in 2 0 2 0  met 2 0 %  te verminderen ten 
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opzichte van 1 9 9 0  en om infrastructuur met een goede milieukwaliteit te –  laten –  realise-
ren. De aanbieders die een milieuvriendelijk product aanbieden, krijgen de voorkeur door 
het principe van de Economisch Meest Voordelige Inschrijving ( EMVI)  toe te passen.
Op het gebied van energie is de uitdaging wellicht nog groter. Al vele jaren zijn er ideeën 
om de weg in te zetten als energiecentrale. Maar wie is dan de afnemer van de energie?  
Er zijn veel meer ideeën op dit terrein, maar het aantal toepassingen is beperkt. Ook hier 
is dus de uitdaging vooral om tot een sluitende business case te komen. Wellicht kan de 
schaarste aan budget ook hier eindelijk leiden tot een oplossing. 

Jan Slager 
Voormalig projectdirecteur Schiphol Amsterdam Almere ( SAA) , Rijkswaterstaat

#$%&'((#')*''&*+,'&-./')$',)+0





!"

#$%&'()%*+(,+-.)%'(%'

'/(+/&0'1.0'2(%3

4(5/632(%3

3$$#5..&,%6+/7(6

-.'(#,(6,8/3(&

(6(#4%(

+.60(6+..#'(6



!"

#$%&'()%*+(,
+-.)%'(%'



!"

H oe werkt het?  
Zorg bij de aanbesteding van de A6  voor een opdrachtgeversteam met de competenties 
die aansluiten bij de uitvraag en selectiecriteria. Betrek daar zoveel mogelijk ( ontwerp)
disciplines bij, maar ook relevante share-  en stakeholders. Kennis over gebiedsontwikkeling 
is daarbij relevant.

I n hoeverre is het haalbaar en toepasbaar voor de A6  en/ of  omgeving?
De kwaliteit van het opdrachtgeverschap voor de aanbesteding bepaalt de kwaliteit van de 
aanbiedingen door inschrijvende consortia. Denk daarbij ook aan share-  en stakeholder-
management.

H oe kunnen de samenwerkende partijen dit f aciliteren?
Breng voorafgaand aan de aanbesteding het publieke huis op orde. Dat wil zeggen dat 
voor betrokken publieke partijen helder is wat de beoogde projectdoelstellingen zijn en 
wie waarover beslist. De realisatie van de A6  en de gebiedsontwikkeling hebben politieke 
belangstelling. Hou hier rekening mee bij de voorbereiding van de aanbesteding.
De aanbestedende dienst dient te beschikken over een eenduidig mandaat. Als eenmaal 
de aanbesteding is gestart, moet helder zijn dat de opdrachtgever handelt op grond van 
dit mandaat. Kies binnen de samenwerking hiervoor de partij met de meeste ervaring en 
continuï teit op lange termijn. Investeer in de voorbereiding van de aanbesteding.
Benoem selectiecriteria en zorg dat competenties aanwezig zijn om biedingen voor deze 
criteria te laten beoordelen. Zorg dat beoordelaars rol-  en taakbewust zijn. Laat bijvoor-
beeld de invulling van ruimtelijke kwaliteit over aan de biedende partijen. Beoordeel dan 
op outputs. Denk aan contractmanagement voor de lange termijn. Dit is in feite relevanter 
dan de incidentele fase met betrekking tot de aanbesteding.

H oe kan de kans,  als prikkel voor de markt,  verankerd worden in de con-
tractering?
Wees expliciet in het toebedelen van rollen en taken bij het contracteren.
  

1   PROFESSIONEEL OPDRAC HTGEVER-
SC HAP
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2   PRIKKELEN IN DE AANBESTEDING

H oe werkt het?  
-  Ontwerp prikkels in de aanbesteding die resulteren in aanbiedingen die maximaal aan-

sluiten op de integrale opgave. De casus militair museum Soesterberg is daar een goed 
voorbeeld van. 

 Denk aan mogelijke verdienmodellen. Een voorbeeld daar van is het consortium dat 
het militair museum Soesterberg realiseert en exploiteert, mede profi teert van het aantal 
verkochte toegangskaarten. Zo hebben zowel opdrachtgever als opdrachtnemer baat 
bij een groot aantal bezoekers.

-  Stuur in de dialoog op best value for money en geef de markt de ruimte om te komen 
met een eigen invulling. 

-  Laat bijvoorbeeld ruimtelijke kwaliteit tot uitdrukking komen in de selectiecriteria. Stel 
als selectie- eis aan gegadigden in de aanbesteding dat er als lid van het consortium of 
als belangrijke onderaannemer een landschapsarchitect moet deelnemen en/ of dat é é n 
of meer leden van het consortium aantoonbaar jonge ondernemers aan zich weet te 
binden. 

-  Draag de energie- exploitatie over aan het consortium. Laat partijen eventueel partici-
peren in de gebiedsontwikkeling. Denk na over verdienmodellen voor inschrijvende 
consortia. 

-  Neem belevingswaarde, functionaliteit van het omliggende gebied en/ of toeganke-
lijkheid op als gunningscriteria, zodat partijen juist op die thema’ s wedijveren in hun 
ontwerp. Maak van het grootste deel van de eisen aan de A6  zelf ‘ minimumeisen’ . Ken 
extra punten toe als de gekozen oplossingen een positieve impuls geven aan gezond-
heid en duurzaamheid. 

-  Leg daarnaast vast wat echt niet mag/ kan als eis. 

I n hoeverre is het haalbaar en toepasbaar voor de A6  en/ of  omgeving?
De casus militair museum Soesterberg laat zien dat het mogelijk is tegen een vast budget 
( plafondprijs)  integrale biedingen uit te vragen. De opdrachtgever ( Defensie)  kende geen 
punten toe voor inschrijvingen met een lagere prijs. Door daarnaast geen oplossingen voor 
te schrijven, kregen consortia de kans te komen met creatieve oplossingen. Dit heeft uitein-
delijk geresulteerd in aanbiedingen waarbij synergie tussen gebouw en gebied ontstond.
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Het winnende consortium onder leiding van Heijmans is verantwoordelijk voor het ontwerp, 
de bouw, de museale inrichting en de fi nanciering van het nieuwe gebouw, maar ook voor 
de gedeeltelijke exploitatie van het museum voor 2 5  jaar. Het onderhoud en beheer heeft 
betrekking op het museum en het park van 4 5  ha. Ook de ontwikkeling en monitoring van 
natuurwaarden zijn taken van Heijmans.

H oe kunnen de samenwerkende partijen dit f aciliteren?
Beschrijf prikkels in de aanbestedingsdocumenten die de aanbesteding sturen. Vertaal 
prikkels naar criteria en breng –  ten behoeve van de beoordeling van biedingen –  een pas-
sende weging aan.
Bij DBFM- aanbestedingen voor huisvestingsprojecten is inmiddels ruime ervaring opgedaan 
met het opnemen van prikkels en het schrijven van onder meer outputspecifi caties. Vertaal 
deze ervaring naar de A6  en gebiedsontwikkeling van Almere C entrum Weerwater.

H oe kan de kans,  als prikkel voor de markt,  verankerd worden in de con-
tractering?
Leg afspraken met het consortium vast in contractdocumenten. 
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3   INTEGRATIE VAN DE VERBREDING EN 
VERLAGING VAN DE A6  EN 

  DE GEBIEDSONTWIKKELING
H oe werkt het?  
Beschouw de A6  en de gebiedsontwikkeling met de Floriade als é é n opgave.
Neem in de vraagspecifi catie, in de selectie-  en in de gunningleidraad voor de aanbeste-
ding van de A6 , de bijdrage aan de gebiedsontwikkeling op als eis of criterium.
Stel planologisch een ruime strook langs de snelweg beschikbaar met ruimte voor tijdelijk 
gebruik. Geef het beheer en de exploitatie mee als concessie aan het uitvoerende consorti-
um. Deze ruime strook biedt enerzijds plaats voor toekomstige fl exibiliteit en anderzijds lokt 
deze ‘ vrijzone’  activiteiten uit die de snelwegomgeving in potentie tot aantrekkelijk gebied 
maken in plaats van ‘ dood’  gebied. Stel wé l hoge eisen aan de ruimtelijke kwaliteit van de 
tijdelijke functies. 

Neem de aansluiting op de omliggende gebiedsontwikkeling op als object in de vraagspe-
cifi caties en geef eisen mee aan deze aansluiting.
Belevingseisen kunnen bijvoorbeeld betrekking hebben op het zo min mogelijk beleven van 
de weg als visueel obstakel voor bewoners tussen de ene zijde van de A6  en de andere 
zijde van de A6 . In het geval geluidwering nodig is, kunnen belevingseisen vragen om een 
barriè re met meerwaarde voor omwonenden. Dat kan doordat de barriè re functionaliteit 
biedt, of doordat deze visueel aantrekkelijk is.

Functionele eisen kunnen vragen om een ruime strook langs de snelweg die bruikbaar en 
toegankelijk is voor omwonenden. Interessante gebruiksmogelijkheden zijn duurzame ener-
gieopwekking, permanente expositieruimte als uitvloeisel voor de Floriade, voor recreatieve 
doeleinden ( skatepark, rollerski, crossbaan, sportpark, bouwspeeltuin, etc.) . Het realiseren 
van tijdelijke bedrijfsruimtes is ook denkbaar.

Stel als eis dat de snelweg geen absolute fysieke barriè re mag zijn tussen de gebieden aan 
weerzijde van de weg. Dat betekent ook dat de deelnemende consortia voorstellen moeten 
doen voor oplossingen die ervoor zorgen dat omwonenden de weg op bepaalde plaatsen 
kunnen ( é n willen)  oversteken. De kosten hiervan kunnen niet door de snelweg alleen wor-
den gedragen. Hierover moeten dan aanvullende fi nanciële afspraken worden gemaakt 
binnen de gebiedsontwikkeling. Dat betekent ook dat er ruime mogelijkheden moeten zijn 
om aan de overzijde ( vanuit Almere gezien)  van de snelweg opbrengsten uit de gebieds-
ontwikkeling te genereren. 
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C ombineer de opdracht om de A6  aan te leggen met de opdracht om bijvoorbeeld een bij-
drage te leveren aan waterberging of natuurontwikkeling. Zorg dat daarvoor dan ook de 
benodigde gebieden worden toegevoegd aan de A6  aanbesteding. Er is dan wellicht een 
hoger aanvangsbudget nodig, maar de overallontwikkeling zou op totale Netto C ontante 
Waarde goedkoper kunnen zijn. 

I n hoeverre is het haalbaar en toepasbaar voor de A6  en/ of  omgeving?
-  Door belangen te combineren in é é n project, zal de kans op realisatie en haalbaarheid 

toenemen.
-  Een planologische borging is voorwaardelijk voor een integratie van de A6  en de 

gebiedsontwikkeling. 
Om de fi nanciële haalbaarheid te vergroten, kunnen bijvoorbeeld de toegankelijkheidsei-
sen onderdeel uitmaken van de gunningscriteria;  aanbieders die erin slagen een oplossing 
te bieden, scoren dan hoger dan aanbieders die er niet in slagen een kosteneffi ciënte 
oplossing aan te bieden. Toegankelijkheidseisen kunnen ook onderdeel uit maken van uit 
te vragen opties. Zo kunnen partijen met een goed idee verleid worden om een voorstel te 
doen, terwijl de basisvoorstellen onderling vergelijkbaar blijven. Een variant hierop is om 
als ‘ wisselgeld’  een grondoptie mee te geven aan de overzijde van de snelweg, waar zij 
dan grond voor een door hen te bepalen bestemming mogen benutten, onder voorwaarde 
dat zij een ‘ openbare’  doorgang maken tussen weerskanten van de snelweg. 

H oe kunnen de samenwerkende partijen dit f aciliteren?
Door een regievoerder aan te wijzen die integraal beide projecten onder zijn of haar 
hoede neemt.

H oe kan de kans,  als prikkel voor de markt,  verankerd worden in de con-
tractering?
Zie hiervoor onder haalbaarheid. In reactie op een prikkelende uitvraag zullen innovatieve 
consortia ontstaan.
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4   KWALITEITSC OU LISSEN LANGS 
  ( SNEL- ) WEGEN TER VERBETERING VAN 

DE LEEFOMGEVING
H oe werkt het?
Ecorridors is een methodiek voor het inrichten en beheren van groen, bijvoorbeeld langs 
wegen en in parken. De methodiek onderscheidt zich van andere methoden door de toe-
passing van klimaatadaptieve planten en intensiever beheer van het groen. Feitelijk dragen 
Ecorridors- oplossingen voor de groenstructuur aantoonbaar bij aan: 
-  Leefomgevingskwaliteiten: fi jnstoffi ltering, zomersmogreductie, zwaveldioxidereductie, 

C O2 - opslag en – reductie, hittestress-  en geluidreductie. 
-  Bodemhuishouding: organische buffervoorraad, waterafvoerend vermogen, bodemkwa-

liteit en voedingsbasis. 
-  Ecologie: inpassing natuur en landschap, habitat fl ora en fauna.
-  Esthetische waarde: groenbalans, graffi tiwering en onderhoudsstaat. 
-  Recreatie: functie, ontspanning, veiligheid. 
-  Duurzaamheid: reductie kosten onderhoud en beheer, baten groen, opbrengst biomas-

sa/ biobased economy. 

I n hoeverre is het haalbaar en toepasbaar voor de A6  en/ of  omgeving?  
Door langs de A6  groen te planten volgens de Ecorridors methodiek, kan meerwaarde 
ontstaan voor de leefomgeving. De toepassing van groen is eenvoudig in de plannen voor 
de aanleg van de snelweg op te nemen. Het beheer kan uitgevoerd worden zonder dat het 
verkeer daar hinder van ondervindt. Door een hogere beheerfrequentie is er geen risico 
op overlast tijdens storm. Voor het groen kan een minimale vervangingstijd van 4 0  jaar 
worden gehanteerd. 

Een Ecorridors- groensingel heeft voor de aanleg een meerprijs van ongeveer 2 5  -  3 0 % . 
De structurele beheerkosten zijn echter op een termijn van tien tot twintig jaar lager ten 
opzichte van een reguliere beheermethode.

H oe kunnen de samenwerkende partijen dit f aciliteren?  
Door in de aanbestedingsprocedure een model te kiezen op basis van een economisch 
waarderingssysteem, waarbij de kosten en baten gemonetariseerd worden in overeenstem-
ming met de Economische Evaluatie methodiek van Rijkswaterstaat. Hiermee worden kos-
ten en opbrengsten inzichtelijk gemaakt aan de hand van de meest recente kentallen voor 
waardering Natuur, Water, Bodem en Landschap. Hiermee ontstaat een waardering op 
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basis van objectieve criteria. De aanbestedende partij reduceert hiermee tevens het risico 
over discussie –  al dan niet gevoerd via gerechtelijke procedures –  over de waardering op 
basis van een puntensysteem. 

In de uitvoering kan het groen aangeplant worden tijdens of direct na afronding van de 
realisatie van de ‘ grijze’  infrastructuur. Dit moet gebeuren in de winterperiode, ongeveer 
tussen oktober en maart. 

H oe kan de kans,  als prikkel voor de markt,  verankerd worden in de con-
tractering?  
De markt vragen om een inschrijving gebaseerd op lange termijn ( tweezijdige)  presta-
tiecontracten. Daarbij vragen om een oplossing voor een duurzame inrichting met groen 
langs de snelweg, met beheer gericht op een minimale vervangingstijd van de beplanting 
voor 4 0  jaar. Functioneel moeten de aangeboden oplossingen bijdragen aan het verbete-
ren van de luchtkwaliteit, waterafvoerend vermogen, esthetische waarde, duurzaamheid, 
beeldkwaliteit, etc. Door de kosten van het in stand houden van de groenstructuur, inclusief 
de duurzaamheidfuncties mee te nemen, wordt de aanbiedende partij mede uitgedaagd 
de best mogelijk oplossing op lange termijn aan te bieden. Als resultaat krijgt de opdracht-
gever –  overheid en maatschappij –  een oplossing voor een duurzame inrichting en beheer 
op lange termijn tegen lage beheerkosten, met een verbetering van de leefomgeving..
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5   KASSENWAL

H oe werkt het?  
Het realiseren van een glazen wal langs de A6  als afscheiding, die vervolgens dienst kan 
doen als landbouwkas en expositieruimte tijdens de Floriade. Daarna kan deze ruimte 
worden benut voor stadslandbouw.
Daarnaast kunnen de kassen dienen als opvang en kan regenwater worden benut. Wellicht 
zijn er kansen voor C O2 - productie en kassen als energieleverancier. Bovendien beperken 
kassen de grondbehoefte;  er is geen grondwal nodig.

I n hoeverre is het haalbaar en toepasbaar voor de A6  en/ of  omgeving?
Dit vraagt om een geï ntegreerde ruimtelijke inpassing. Kassen als landmark voor de Flori-
ade.

H oe kunnen de samenwerkende partijen dit f aciliteren?
Opnemen in het inrichtingsplan voor de Floriade en partners zoeken die kassen willen 
ontwikkelen.

H oe kan de kans,  als prikkel voor de markt,  verankerd worden in de con-
tractering?
Voeg kassen toe aan de ontwikkelingsopgave voor investeerders en participanten van de 
Floriade.
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1   ADEMEND C ONTRAC T

H oe werkt het en wat levert het op?  
De term ademend contract slaat met name op de fl exibiliteit die het contract dient te bie-
den, om wijzigingen die zich gedurende de duur van de overeenkomst ( lees: duur van het 
project)  voordoen te kunnen accommoderen.
Dat betekent niet dat potentiële wijzigingen al zijn opgenomen in de overeenkomst en dit 
betekent zeker niet dat die in de prijs zijn opgenomen. Dat laatste is ook zeer onverstan-
dig, omdat dan door de opdrachtgever betaald wordt voor waarde die mogelijk niet wordt 
gecreëerd. Het generiek opnemen van een budget voor wijzigingen die gaan komen zou 
in theorie kunnen, maar is eveneens –  om dezelfde reden –  niet aan te bevelen 

I n hoeverre is het haalbaar en toepasbaar voor de A6  en/ of  omgeving?
Aansluiting op andere trajectdelen SAA
Ten aanzien van wijzigingen in het systeem is onderscheid te maken tussen systeemdelen 
met een lokale impact ( opnieuw als voorbeeld de kunstwerken)  en met een regionale en 
landelijke impact. Indien sprake is van technologische veranderingen, dan leidt dit tot een 
systeemsprong met een regionaal enlandelijk karakter. Daar is een projectoverstijgende 
aanpak voor nodig. Het is af te raden daarvoor al voorzieningen op te nemen anders 
dan de al eerder vermelde fl exibiliteit die de overeenkomst dient te bieden: het ademende 
contract. 
Overigens bevatten de huidige overeenkomsten al een coö rdinatieverplichting: indien er 
een ‘ wijziging opdrachtgever’  volgt in een ander SAA- tracé deel, dan dient de opdrachtne-
mer van het nevenliggende tracé deel medewerking te verlenen aan de wijziging.

H oe kunnen de samenwerkende partijen dit f aciliteren?
U itgangspunten/ randvoorwaarden zijn:
1  Sluit aan bij de systematiek die een DBFM- overeenkomst nu al biedt. De overeenkomst 

kent al een wijzigingsprocedure met ‘ kleine wijzigingen’  en ‘ overige wijzigingen’ . Te 
overwegen valt om voor een specifi eke categorie ‘ anticiperen op toekomstige ontwik-
kelingen’  wijzingen, aanvullende afspraken te maken in de overeenkomst ( bijvoorbeeld 
ten aanzien van het kunnen inpassen van de kunstwerken) . De afspraken betreffen dan 
het proces en het waarborgen van marktconformiteit ( ook dat is al vaker toegepast in 
eerdere contracten) ;
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2  Zorg voor een goede fi nanciële prikkel, zodat het voor zowel opdrachtgever als op-
drachtnemer interessant is om wijzigingsvoorstellen te initiëren. Op 5 0 / 5 0 - basis delen 
van het fi nancieel voordeel tussen opdrachtgever en opdrachtnemer is voor markpar-
tijen voldoende interessant en acceptabel.

3  Voorkom dat de overeenkomst ( lees: het project)  ‘ blokkades’  bevat die het zorgen voor 
hoge kosten door aanpassingen ( denk daarbij aan de kunstwerken die nu al in beeld 
zijn) .

H oe kan de kans,  als prikkel voor de markt,  verankerd worden in de con-
tractering?
Toekomstvastheid zou als dialoogproduct kunnen worden uitgevraagd. Dialoogproducten 
zijn er in 2  categorieën: geldigheidsproduct en EMVI- product. De laatste categorie heeft de 
voorkeur, omdat je dan marktpartijen nog meer kunt prikkelen om met een goed doordacht 
plan te komen. 
Doel van dit product is de marktpartijen laten meedenken over de toekomstvastheid over:
-  niet blokkeren van wijzigingen die we nu al in grote lijnen zien aankomen ( bijvoor-

beeld de kunstwerken) ;
-  hoe om te gaan met technologiesprongen ( denk aan intelligente systemen, duurzame 

systemen, etc.) ;  
-  hoe de organisatorische fl exibiliteit te waarborgen;
-  hoe de contractuele fl exibiliteit in de overeenkomst te optimaliseren.
 Randvoorwaarden ten aanzien van de EMVI- uitvraag
-  Neem in de leidraad op dat als de uitkomsten op onderdelen te weinig concreet en 

daarmee te weinig inpasbaar zijn in de overeenkomst, ze na gunning kunnen komen te 
vervallen;

-  De EMVI- prikkel dient groot genoeg te zijn. Te denken is aan een EMVI- waarde van 3 0 -
5 0  Mio.
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2   PLANOLOGIE -  JU RIDISC H, TOC H 
  FLEX IBEL

H oe werkt het en wat levert het op?  
Een toekomstvaste, juridische inpassing van de A6 - zone bestaatuit een planologische rege-
ling die zo fl exibel mogelijk inspeelt op toekomstige ontwikkelingen, zonder op voorhand 
tot omvangrijke onderzoekslasten en risico’ s te leiden. Dit is mogelijk door de hoofdlijnen 
in een globaal bestemmingsplan met uitwerkingsmogelijkheid vast te leggen of deze enkel 
in een structuurvisie op te nemen. Of de gemeente kan, als daar in de planning tijd voor is, 
wachten op inwerkingtreding van de Omgevingswet om zodoende gebruik te maken van 
de voordelen die de nieuwe wet zal bieden. 

In 2 0 1 8  moet de Omgevingswet in werking treden. Deze wet vervangt onder andere de 
Wet ruimtelijke ordening en de Tracé wet ( en dus ook het bestemmingsplan en het Tracé  
Besluit) . Belangrijke doelen van deze wet zijn onder andere versnelling en verbetering van 
besluitvorming over projecten, meer bestuurlijke afwegingsruimte, vereenvoudiging van 
procedures en beperking van onderzoekslasten. Hoewel het wetsvoorstel nog in ontwerp 
is, wordt wel duidelijk dat de Omgevingswet kansen biedt voor een toekomstvaste planolo-
gische regeling:
-  sturen op ambities in plaats van eindbeelden;
-  uitvoeren van consistent beleid vanwege de doorlooptijd van 2 0  ( i.p.v. 1 0 )  jaar;
-  1 0  jaar extra milieugebruiksruimte maakt integreren van hoogwaardige milieutechni-

sche oplossingen mogelijk.

I n hoeverre is het haalbaar en toepasbaar voor de A6  en/ of  omgeving?
Gezocht wordt naar mogelijkheden om de A6  in de Weerwaterzone ‘ toekomstvast’  in 
te passen. De ruimte voor nieuwe ontwikkelingen bij de uitvoering van het TB wordt dus 
bepaald door de ruimte die de huidige planologische regelingen bieden.
In de Tracé wetpraktijk blijkt het soms niet mogelijk om, als het TB eenmaal is genomen, 
innovatieve ideeën toe te staan of oplossingen uit te werken voor problemen die na het 
vaststellen van het TB zijn ontdekt. De huidige situatie is dat het ( gedetailleerde)  TB SAA in 
bestemmingsplannen is opgenomen ( of binnenkort zal worden opgenomen) . Dit betekent 
ook dat, daar waar afwijking van het TB gewenst is, een nieuwe planologische procedure 
moet worden doorlopen, door een wijzigings- TB vast te stellen of het bestemmingsplan te 
herzien. 
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Het globale bestemmingsplan of de structuurvisie zijn daarbij wel de beleidsmatige basis 
en nodigen mogelijke initiatiefnemers, gezien de inhoud ervan, ook uit om initiatieven te 
ontwikkelen die passen in de gewenste ontwikkelingsrichting. Met het Omgevingsplan in 
de Omgevingswet moet het mogelijk worden om zowel concreet richting te geven aan 
nieuwe ontwikkelingen, als om de onderzoekslasten en procedurele lasten te beperken. 
Daarmee kan optimale fl exibiliteit worden bereikt in de juridisch- planologische regeling 
voor het gebied. 

H oe kunnen de samenwerkende partijen dit f aciliteren?
De gemeente Almere denkt al langer na over een geschikte planologische regeling voor het 
gebied. Op grond van de C risis-  en herstelwet kan worden geregeld dat de looptijd van 
het bestemmingsplan geen 1 0  jaar, maar 2 0  jaar zal zijn. Om planologisch- juridisch fl exi-
bel te kunnen inspelen op onvoorziene ontwikkelingen zijn er globaal drie verschillende 
opties in huidige en toekomstige wetgeving mogelijk. 
De gemeente zou voor het gebied een globaal bestemmingsplan kunnen opstellen, waarin 
de wenselijke ontwikkelingen globaal zijn opgenomen met daaraan gekoppeld een uitwer-
kingsmogelijkheid voor de concrete invulling. De toekomstige ontwikkeling moet dus wel 
enigszins bekend zijn. 

De gemeente zou er ook voor kunnen kiezen om de mogelijke ontwikkelingen te beschrij-
ven in een zgn. structuurvisie. Mocht een initiatief zich concreet aandienen en passend zijn 
in het geformuleerde beleid, dan kan een omgevingsvergunning worden verleend waarin, 
met de structuurvisie als motivering, kan worden afgeweken van het geldende bestem-
mingsplan. De procedure voor deze omgevingsvergunning is wel een uitgebreide, met 
beroep bij twee instanties. In plaats van het verlenen van omgevingsvergunningen zou ook 
kunnen worden gekozen voor het vaststellen van bestemmingsplannen voor deelgebieden, 
waar concrete duidelijkheid bestaat over de gewenste ontwikkeling. 
Een andere mogelijkheid is om de inwerkingtreding van de Omgevingswet af te wachten 
en in de tussentijd alleen concreet bekende initiatieven in een bestemmingsplan op te 
nemen. Het is wel de vraag of gemeente bereid is te wachten op de Omgevingswet ( ver-
wachte inwerkingtreding 2 0 1 8 ) . Voor de Floriade zal dat niet mogelijk zijn. Voor verder 
gelegen mogelijke ontwikkeling van het gebied is dit misschien wel mogelijk. 
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3   LEVENSDU U RC Y C LI, MATERIAAL-     
GEBRU IK EN SY STEMEN

H oe werkt het en wat levert het op?  
Anticipeer op de levensduurcycli van materialen en systemen
Life- cycleberekeningen van materialen geven inzicht in de investeringskosten en onder-
houdskosten van materialen en producten. Materialen die veel of kostbaar onderhoud 
vergen of installaties die vaak vervangen moeten worden, kunnen weliswaar weinig kosten 
in aanschaf, maar zijn op de lange termijn een relatief hoge kostenpost. Ook sloopkosten 
beï nvloeden het totaalbeeld, omdat bepaalde materialen bewerkelijk zijn om te scheiden 
of afvoeren. Wanneer materialen geschikt zijn voor upcycling, recycling en hergebruik, 
draagt dit positief bij, omdat er bij verkoop nog inkomsten kunnen worden gecreëerd. 
Denk in diensten in plaats van producten

Wanneer, in plaats van materialen of producten, afspraken zich concentreren op het ver-
lenen van diensten kunnen er voorwaarden worden gesteld aan het integreren van inno-
vaties. Hiermee wordt de professional, de leverancier, verantwoordelijk gemaakt voor het 
optimaliseren van de levensduurcyclus van de afgenomen systemen.

I n hoeverre is het haalbaar en toepasbaar voor de A6  en/ of  omgeving?
Essentieel is het gebruik van pure materialen zonder schadelijke effecten op de omgeving 
tijdens productie, gebruik of afbraak essentieel is voor een gezonde en duurzame ontwik-
keling.
De volgende mogelijkheden dienen overwogen te worden:
-  probeer zo veel mogelijk materialen en producten te gebruiken die eerder elders 

toegepast zijn. Daarvoor moeten soms aanpassingen in de planvorming ( initiatieffase, 
programma van eisen, ontwerp)  uitgevoerd worden, maar probeer daar ruimte voor te 
creëren.

-  maak gebruik van herbruikbare materialen. Maak afspraken met leveranciers en/ of 
beheerders dat zij materialen, gebouwdelen of objecten in de openbare ruimte zullen 
innemen en hergebruiken als ze afgestoten worden.

-  probeer gebruik te maken van materialen die in de nabije omgeving gewonnen en/ of 
geproduceerd worden. Hoe dichterbij, hoe beter.
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H oe kunnen de samenwerkende partijen dit f aciliteren?
-  De begrippen duurzaam geproduceerde materialen en circulaire economie zijn sleutel-

begrippen voor Rijkswaterstaat in dit kader.
-  C oncreet raadt Rijkswaterstaat aan haar standaard duurzaam inkopen instrumenten 

DuboC alc en C O2 - ladder toe te passen. Daarmee heb je al een behoorlijke winst te 
pakken, zeker in vergelijking met al andere Rijkswaterstaat- projecten ( vanwege de 
omvang van SAA) .

-  Daarnaast, als er bereidheid is om innovaties toe te laten, zijn op het gebied van beton 
genoeg ideeën, en manieren om het heel concreet te maken. Niet met kant- en- klare 
oplossingen los van de context, maar door deskundigen uit het betonnetwerk te vragen 
om in ontwerpprocessen mee te denken ( conform de afspraken die ook de DG Rijkswa-
terstaat ( de heer Dronkers)  heeft ondertekend;  ‘ C oncreet 1 .0 ’ ) .

H oe kan de kans,  als prikkel voor de markt,  verankerd worden in de con-
tractering?
Het doel is om zo vaak mogelijk materialen toe te passen met een lage milieuimpact gedu-
rende de volledige levenscyclus van het gebouw en de materialen. 
-  Hanteer de X -  en P- lijsten van C 2 C - gecertifi ceerd materiaal. De X - lijst bevat producten 

die je volgens C 2 C  nooit mag toepassen en op de P- lijst staan C 2 C - verantwoorde 
producten. Laat je daarnaast vooral inspireren door de begrippen ‘ duurzaam geprodu-
ceerde materialen’  en ‘ circulaire economie’ , en zorg dat deze terugkomen in de EMVI 
criteria voor de aanbesteding.

-  Rijkswaterstaat werkt over het algemeen niet met materiaallijsten. C irculaire economie is 
een zinvol begrip, C 2 C  niet. 

-  De begrippen duurzaam geproduceerde materialen en circulaire economie zijn sleutel-
begrippen voor Rijkswaterstaat in dit kader.

-  C oncreet raadt Rijkswaterstaat aan haar standaard duurzaam inkopen instrumenten 
DuboC alc en C O2 - ladder toe te passen. Daarmee heb je al een behoorlijke winst te 
pakken, zeker in vergelijking met al andere Rijkswaterstaat- projecten ( vanwege de 
omvang van SAA) .
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4   VOORSORTEREN OP TOEKOMSTIGE 
  GEBIEDSONTWIKKELING

H oe werkt het en wat levert het op?  
Hoe kan in het werk voorgesorteerd worden op toekomstige gebiedsontwikkeling, denk 
aan toekomstige overbruggingen, overkluizingen en overbouwingen?  Welke verdienmodel-
len maken dit mogelijk?  Daag aanbestedende partijen op prikkelende wijze uit om dit in 
de aanbieding mee te nemen. 

Bij voorsorteren op toekomstige gebiedsontwikkeling kan de focus op de volgende aspec-
ten gelegd worden: leven, milieu, ruimte of bereikbaarheid. Hierbij in ogenschouw ne-
mend: geluid, fi jnstof, NOx, SOx.
Integratie van overbrugging met overkluizing:
-  Discussie ontstaat over de mate waarin bebouwing kan en mag op een overkluizing. 

Het aspect Externe Veiligheid lijkt meer in ongeschreven regels te zijn vervat, dan in 
harde wetgeving.

Ruimtelijke integratie:
-  Open weg, geluidsschermen, tunnels van beton, betonnen overkluizing, glazen over-

kapping.
-  Benutting zonnewarmte en afvalwarmte auto’ s.

I n hoeverre is het haalbaar en toepasbaar voor de A6  en/ of  omgeving?
H oe kunnen de samenwerkende partijen dit f aciliteren?
Bereikbaarheid
Lokale maatregelen als groene golf, c.q. verkeersdoorstroming voor reductie van Voertuig-
VerliesU ren. Flexibel rijbaangebruik van en naar de snelweg.

O ptimale verhardingskeuze
Beton waar mogelijk:
-  Lange levensduur;
-  Lage life- cyclekosten;
-  Hoge beschikbaarheid;
-  Meer geluidproductie;
-  Kan niet op zettinggevoelige ondergrond.
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Asfalt:
-  Minder geluidproductie dan beton;  
-  Deklagen beperkte levensduur ( in vergelijking metbeton) ;
-  Asfalt met recycle materiaal;
-  Lage temperatuur asfalt.

Goede inpassing in omgeving
-  Schrale bermen geven een soortenrijke vegetatie ( als voorbeeld) ;
-  Ecologisch waardevolle bermen;
-  Lage onderhoudskosten.

H oe kan de kans,  als prikkel voor de markt,  verankerd worden in de con-
tractering?
Door de kansen hiervoor expliciet te benoemen in het ‘ ademend contract’ , en zodoende 
mee te wegen in de ‘ maintenance’ fase van het DBFM contract. 
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1   HINDER TIJDENS DE BOU W

H oe werkt het en wat levert het op?  
Denk hierbij aan bouwen tijdens de schoolvakanties of sluit de weg echt voor een periode 
af zodat het korter duurt. Zoek oplossingen voor omleidingen. Dit resulteert in minder stress 
en anticiperen van gebruikers op mogelijke hinder.

Social media inzetten, waarmee informatie altijd en overal beschikbaar is. Zo goed geï n-
formeerde burgers en bedrijven, dus minder ergernis en eventuele hinder.

Duurzame gedragsverandering. Minder hinder tijdens werkzaamheden A6  en vervolgpro-
jecten, doorlopend naar de Floriade.

Kansen voor de toekomst naar voren halen en inzetten tijdens uitvoering A6  ( vervoer 
over water, kabelbaan, etc.) . Hetzelfde geldt ook voor manieren van communiceren met 
verkeersborden ( voorbeeld Frankrijk tijdens vakantieperiodes) , gebruik ze ook tijdens de 
hinderfase.

I n hoeverre is het haalbaar en toepasbaar voor de A6  en/ of  omgeving?
1 0 0 %  haalbaar en toepasbaar. Nieuwe vormen van social media en verkeersborden kun-
nen hier als experiment hun dienst bewijzen. Bijvoorbeeld een verkeers- ‘ app’ . 

H oe kunnen de samenwerkende partijen dit f aciliteren?
Goede communicatie is in ieders belang en kan, zeker voor een aannemer, kostenbespa-
rend zijn. Als experiment in een vroeg stadium kan het in tijd ontwikkelen tot een nieuwe 
vorm van ‘ snelwegcommunicatie’ , de informatiesnelweg.

H oe kan de kans,  als prikkel voor de markt,  verankerd worden in de con-
tractering?
Vraag de aannemer om de hinder te beperken door hinder ( voertuigverliesuren)  tijdens de 
bouw te minimaliseren en een plan ter vermindering van de hinder uit te vragen en beloon 
dit via EMVI.
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2   C O2 - NEU TRAAL: DE MEEST GEZONDE 
WEG!

H oe werkt het en wat levert het op?  
De aannemer maakt het werk met een gereduceerde C O2 - belasting. C O2  wordt een 
inkoopcriterium en werkt in de hele bouw-  en exploitatieketen. Emissie wordt gecompen-
seerd. Eventueel differentiatie in mate van compensatie en de plaats van compensatie 
( lokaal of elders) . Weg van de toekomst: C O2 - neutraal bouwen =  inkoopcriterium voor de 
aannemer ( die vertaalt de eisen dan door naar leveranciers die MVO- ondernemen) . 

I n hoeverre is het haalbaar en toepasbaar voor de A6  en/ of  omgeving?
Op grond van de huidige ervaring en inzichten is C O2 - compensatie bij de bouw 1 0 0 %  
haalbaar. De kunst is om op het juiste moment controle op het proces te laten vieren en 
ondernemers verantwoordelijkheid te geven.

H oe kunnen de samenwerkende partijen dit f aciliteren?
Ga na waar dergelijke processen spelen en win daar informatie over in. Kijk naar nieuwe 
duurzame inkoopketens.

H oe kan de kans,  als prikkel voor de markt,  verankerd worden in de con-
tractering?
Laat de opdrachtnemer vrij om te kiezen hoe dit bereikt kan worden, maar geef in kwalita-
tieve bewoordingen aan wat je wilt: de meest gezonde weg!  Opnemen als EMVI- criterium.
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3   PROEFTU IN TEC HNISC HE INNOVATIES 
( GELU ID EN ZONNE- ENERGIE)  

H oe werkt het en wat levert het op?  
Wegdekresonatoren ‘ geluidsgoot’
Resonatoren buigen geluid in opwaartse richting middels resonantie. Extra geluidsreductie 
> 3  dB. Altena heeft, met medeweten van 4 Silence, een voorstel ingediend bij het Innovatie 
Test C entrum van Rijkswaterstaat om deze geluidsreducerende platen met geluiddiffractoren 
op een laag geluidscherm van 6 0  -  7 0  cm hoogte te plaatsen. Er is een fl ink aantal civiel-
technische voordelen bij toepassing op deze wijze, waaronder geen vervuiling en kans 
op breuk ( dit was aan de orde in het proefvak) . Aan een dergelijk laag scherm zou ook 
de vangrail bevestigd kunnen worden. Het geluidsscherm blijft laag, het zicht wordt niet 
belemmerd, en toch wordt gedacht dat er voldoende geluid gereduceerd wordt.

Soundscapes - kunstmatige vogelgeluiden en watervallen ( geluidsscherm als waterval) .
Soundscaping verandert de beleving van geluid bij de waarnemer en beï nvloedt de hinder-
beleving van bijvoorbeeld verkeerslawaai. Verkeerslawaai maskeren met andere geluiden 
die voor het menselijk gehoor aangenamer zijn. 

De geluid- en zonne-energie absorberende snelweg
Een deel van de A6  ( vooral deel bij de woonwijk)  overkappen met zonnepanelen die aan 
de onderzijde voorzien zijn van geluidsabsorberend materiaal. Alles is bestaande tech-
niek;  alleen nieuw is de panelen te voorzien van geluidsabsorberend materiaal. Waar-
schijnlijk is er een proeftuin in India.

I n hoeverre is het haalbaar en toepasbaar voor de A6  en/ of  omgeving?
De resonatoren zijn nagenoeg productiegereed eneenvoudig toe te passen. Er zijn geen 
planwijzigingen nodig en is eventueel te combineren met een stil wegdek.
Soundscapes zijn goed toepasbaar in de parkachtige omgeving van de Floriade, maar 
ook in de eindfase als woonwijk. Meenemen als optie in het ontwerpproces. Betrek er een 
akoesticus bij. Overkapping met zonnepanelen kan zichzelf terugverdienen in tijd en kan 
onderdeel worden van de Floriadewijk.

H oe kunnen de samenwerkende partijen dit f aciliteren?
In de proeftuin kunnen technische innovaties worden getoond, maar deze ook een proef-
tuin zijn voor de aannemer ( om data te genereren) . Bevraag de aannemers wat uit de A6  
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te halen valt als proeftuin en biedt deze aan aan innovatoren en aan de markt. Biedt ook 
kansen voor EU - subsidies. 
Aantrekkelijk maken van de proeftuinen door aan te geven dat de data die vrijkomen 
vermarkt kunnen/ mogen worden. Hiermee ontstaat een voordeel voor de innovatoren, en 
worden kansen geboden aan pro- actieve/ innovatieve aannemers, productontwikkelaars 
die structurele testruimten nodig hebben.

H oe kan de kans,  als prikkel voor de markt,  verankerd worden in de con-
tractering?
-  Bij uitvraag extra geluidreductie vragen.
-  Maak van de weg een proeftuin en stel doelen vast in de aanbesteding. 
-  EMVI- score, punten voor creativiteit.
-  Duurzame punten opnemen bij aanbesteding: hoe beter de combinatie, energie é n   
 geluid, hoe meer punten.
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H oe werkt het en wat levert het op?  
Maak van dit stuk snelweg een icoon voor de stad zoals een brug dat kan zijn ( ‘ Golden 
Gate’ ) . Is een meerwaarde voor de gebruiker, maar ook voor de bewoners. Dit kan ook 
door social media, verkeersborden en verlichting.

I n hoeverre is het haalbaar en toepasbaar voor de A6  en/ of  omgeving?
1 0 0 %

H oe kunnen de samenwerkende partijen dit f aciliteren?
Prijsvraag.

H oe kan de kans,  als prikkel voor de markt,  verankerd worden in de con-
tractering?
Is reclame voor je bedrijf omdat het internationale bekendheid kan krijgen.
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1   DE ENERGIENEU TRALE WEG

H oe werkt het en wat levert de innovatie op?
Ons klimaat is aan verandering onderhevig als gevolg C O2 - uitstoot. Het energieverbruik 
moet worden teruggebracht. Deze kans is gericht op het reduceren van het energieverbruik 
op of langs de rijksweg A6  tijdens de exploitatie door het nemen van maatregelen die 
leiden tot een effi ciënte en effectieve afname en inzet van energie. Voorbeelden waarmee 
invulling kan worden gegeven aan de kans van een ‘ energie- 0 - weg’  zijn: 
-  het gebruiken van installaties die zeer zuinig worden aangevuld met energie uit duur-

zame bronnen;
-  het toepassen van dimbare ledverlichting in combinatie met het aanbrengen van witte 

wegmarkering. Witte wegmarkering is namelijk beter zichtbaar bij ledlicht, waardoor 
de verlichting ’ s nachts veilig tot 1 0 %  gedimd kan worden. Dit vermindert overigens niet 
alleen het energieverbruik en de C O2 - uitstoot, maar levert ook minder lichthinder voor 
de omgeving op.

I n hoeverre is het haalbaar en toepasbaar voor de A6  en/ of  omgeving?
Deze kans is goed haalbaar en toepasbaar. De fi nanciële consequenties van deze kans 
dienen nog nader te worden onderzocht.

H oe kunnen de samenwerkende partijen dit f aciliteren?
Een belangrijk aandachtspunt is het beschikken over voldoende kennis over energiezui-
nig ontwerpen en dit beschikbaar maken voor marktpartijen. Zo nodig kan een referentie 
energie- 0 - ontwerp worden gemaakt.

H oe kan de kans,  als prikkel voor de markt,  verankerd worden in de con-
tractering?
Dit kan door het stellen van contractuele eisen of als meerwaarde te gebruiken in de 
energieprestaties. Bovendien kan de aanbesteder deze kans verder stimuleren tijdens de 
aanbestedingsprocedure door het toepassen van de instrumenten DuboC alc en C O2 - pres-
tatieladder. Rijkswaterstaat hanteert het instrument DuboC alc voor het kwantifi ceren van 
de milieubelasting van het materiaal-  en energieverbruik binnen de contractscope. Door 
het toepassen van de C O2 - prestatieladder tijdens aanbesteding worden bedrijven gestimu-
leerd om C O2 - bewust te handelen binnen hun eigen bedrijfsvoering en in hun bedrijfske-
ten.
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2   STU REN OP LAGERE  LEVENSDU U R-
  KOSTEN

 H oe werkt het en wat levert de innovatie op?
Levensduurkosten betreffen de totale werkelijke kosten die worden gemaakt voor het 
ontwerpen, bouwen, exploiteren en ( duurzaam)  slopen van bijvoorbeeld infrastructurele ob-
jecten zoals een rijksweg. Opdrachtnemers kunnen de levensduurkosten ( en daarmee hun 
aanbiedingsprijs)  onder andere verlagen door het gebruik van duurzame bouwmaterialen.
Door het toepassen van DBFM als contractvorm, is de opdrachtnemer verantwoordelijk 
voor het ontwerp, de aanleg en het onderhoud van de weg. Inherent aan deze contractfi lo-
sofi e en het feit dat private aanbiedingen in concurrentie tot stand komen, worden op-
drachtnemers geprikkeld om de kosten voor de aanleg é n het gecontracteerde onderhoud 
over de gehele levensduur te optimaliseren.

I n hoeverre is het haalbaar en toepasbaar voor de A6  en/ of  omgeving?
Goed toepasbaar voor het gedeelte van het hoofdwegennet. 

H oe kunnen de samenwerkende partijen dit f aciliteren?
Het project A6  Almere C entrum Weerwater wordt gerealiseerd in een DBFM- contract. Rijks-
waterstaat heeft daarnaast een LC C - methodiek ontwikkeld en beheert ‘ LC C - tools’  waarmee 
analyse van levensduurkosten kan plaatsvinden ( LC C  is de afkorting van LifeC ycleC osting) . 
Deze tools kunnen tijdens de aanbesteding ter beschikking wordt gesteld aan de marktpar-
tijen. 

H oe kan de kans,  als prikkel voor de markt,  verankerd worden in de con-
tractering?
Voor het hoofdwegennet geldt dat de M- scope is verankerd door deze scope mee te con-
tracteren. Dit geldt niet voor het onderliggend wegennet van de rijksweg A6  Almere. 
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3   DE DU U RZAME- MATERIALENWEG

H oe werkt het en wat levert de innovatie op?
Het gebruik van duurzame materialen tijdens de realisatiefase of het hergebruik van 
bouwmaterialen vermindert de C O2 - uitstoot aanzienlijk. Ter illustratie kan hierbij worden 
gedacht aan het aanbrengen c.q. produceren van asfalt bij een lage temperatuur ( LT- asfalt 
of LEAB) , maar ook aan het verminderen van het aantal transportbewegingen als gevolg 
van het hergebruik van materialen ter plaatse. Dat vermindert de C O2 - uitstoot.

I n hoeverre is het haalbaar en toepasbaar voor de A6  en/ of  omgeving?
Deze kans is goed haalbaar. Asfalt vormt een substantieel element binnen het project A6  
Almere. De haalbaarheid van deze kans is mede afhankelijk van de vorm van het bouwlo-
gistieke model dat de opdrachtnemer gaat hanteren.

H oe kunnen de samenwerkende partijen dit f aciliteren?
De haalbaarheid van deze kans kan vergoot worden door:
-  het tijdig beschikbaar stellen van een complete set met areaalgegevens en ruimte om te 

verwerken aan de opdrachtnemer;
-  marktpartijen uit te nodigen om ruim van te voren met innovaties te komen en milieu-

data aan te dragen;
-  kritisch zijn ten aanzien van de eigen normen om innovaties mogelijk te maken.

H oe kan de kans,  als prikkel voor de markt,  verankerd worden in de con-
tractering?
Dit kan door het stellen van functionele eisen in de overeenkomst. Bovendien kan de aan-
besteder deze kans verder stimuleren door het toepassen van de instrumenten DuboC alc 
en C O2 - prestatieladder tijdens de aanbesteding. Rijkswaterstaat hanteert het instrument 
DuboC alc voor het kwantifi ceren van de milieubelasting van het materiaal-  en energiever-
bruik binnen de contractscope. Door het toepassen van de C O2 - prestatieladder tijdens 
aanbesteding worden bedrijven gestimuleerd om C O2 - bewust te handelen binnen hun 
eigen bedrijfsvoering en in hun bedrijfsketen.
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4   DE LAGE- EMISSIE WEG

H oe werkt het en wat levert de innovatie op?
Moderne voertuigen zijn tegenwoordig geëquipeerd met tal van technieken die het brand-
stofverbruik reduceren. De kans van de ‘ lage emissie weg’  richt niet op het voertuig, maar 
op het oppervlak ( de rijksweg A6 ) . Hierdoor kan het brandstofverbruik verder worden 
gereduceerd tijdens de exploitatiefase van de DBFM- overeenkomst. 

Twee voorbeelden illustreren de wijze waarop invulling kan worden gegeven aan deze 
kans. Ten eerste door het toepassen van een wegdek met een lage rolweerstand. Rolweer-
stand kost namelijk motorvermogen. Met het verlagen van de weerstand kan een forse 
brandstofbesparing tijdens de exploitatiefase worden gerealiseerd. Overigens betekent dit 
tegelijkertijd ook een substantiële C O2 - reductie. Een reductie die het C O2 - gebruik tijdens 
de aanleg overstijgt. Schattingen zijn dat dit ten opzichte van ZOAB een C O2 - reductie kan 
opleveren van ongeveer 3 %  ( zie rapport van M+ P, kenmerk M+ P.DVS.1 2 .0 8 .3  d.d. 2 0  
november 2 0 1 3 ) .
Een tweede voorbeeld is het beï nvloeden van de luchtweerstand als gevolg van wind. Een 
groot deel van de beschikbare energie van een voertuig wordt namelijk gebruikt voor het 
overwinnen van de luchtweerstand. Bij het vrachtvervoer ligt dit hoger dan bij een perso-
nenauto. Een oplossing is het plaatsen van windbrekers.

I n hoeverre is het haalbaar en toepasbaar voor de A6  en/ of  omgeving?
Deze kans is haalbaar en toepasbaar. Voor wat betreft het toepassen van de genoemde 
oplossing ‘ windbrekers’  is een belangrijke voorwaarde dat hier voldoende fysieke ruimte 
voor aanwezig is. Verder dienen de fi nanciële consequenties van deze kans nog nader 
onderzocht te worden.

H oe kunnen de samenwerkende partijen dit f aciliteren?
De kans van de ‘ lage emissie weg’  kan op de volgende manieren worden gefaciliteerd: 
-  Opnemen in de scope van de overeenkomst;  
-  Opnemen van oplossingsvrijheden in de overeenkomst;
-  Zorgen voor een duidelijke scope en beschrijving van de te bereiken doelen;
-  Zorgen voor voldoende beschikbare kennis om de kans/ innovatieve oplossing te beoor-

delen;
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-  Zorgen voor meetbaarheid van milieuwinst en vergelijkbaarheid van de aangedragen 
oplossingen. Mogelijk aanvullen van de DuboC alc- database;

-  Areaalgegevens en ruimte aanbieden;
-  Beschikbaar stellen van verkeerscijfers tijdens de aanbesteding.

H oe kan de kans,  als prikkel voor de markt,  verankerd worden in de con-
tractering?
Dit kan op verschillende manieren, zoals:
-  het wegdek en de eigenschappen functioneel aanbesteden en/ of bovenstaande opne-

men als EMVI- criterium;
-  het hanteren van DuboC alc en C O2 - prestatieladder door de aanbesteder. Rijkswater-

staat hanteert het instrument DuboC alc voor het kwantifi ceren van de milieubelasting 
van het materiaal-  en energieverbruik binnen de contractscope. Door het toepassen van 
de C O2 - prestatieladder tijdens de aanbesteding worden bedrijven gestimuleerd om 
C O2 - bewust te handelen binnen hun eigen bedrijfsvoering en in hun bedrijfsketen.
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1   ANTIC IPEREN OP BODEMDALING

 H oe werkt het en wat levert het op?  
De Flevopolder en specifi ek de zuidwestelijke hoek, heeft te maken met bodemdaling. 
Prognoses tot 2 0 5 0  laten zien dat de bodemdaling in de gebieden met een veen-  en klei-
ondergrond kan oplopen tot ruim een halve meter. Ook de gronden rondom de A6  zullen 
met een zekere bodemdaling te maken krijgen. 

De A6  heeft naar verwachting minder te kampen met bodemdaling;  de huidige weg heeft 
een stabiele fundering. U itgaande van een zorgvuldige uitvoering, inclusief een eventuele 
voorbelasting, zijn de nadelige effecten voor de weg tot een beheersbaar niveau terug te 
brengen met als resultaat dat de weg ‘ stabiel’  ( vlak)  in het landschap zal blijven liggen.
Door de weg lager aan te leggen, is het mogelijk te anticiperen op de in de omgeving 
te verwachten bodemdaling. Hiermee hoeft minder zand aangevoerd te worden voor de 
aanleg van de weg en kan de natuur zijn werk doen. 
Een verlaagde ligging van de A6  heeft een gunstig effect op vraag naar zand en grond en 
vermindert tevens de –  visuele –  barriè rewerking van de weg in het toekomstige stedelijke 
gebied. De verlaagde ligging kan op deze wijze de hoeveelheid grondverzet enorm verla-
gen en daarmee een zeer kosteneffi ciënte maatregel zijn.

I n hoeverre is het haalbaar en toepasbaar voor de A6  en/ of  omgeving?
De gebieden rondom de A6  zullen naar verwachting te maken krijgen met een bodem-
daling van 0 ,3 0 - 0 ,5 0  cm tot 2 0 5 0 . De oplossing vraagt om maatwerk, maar kan zeer 
interessant zijn voor dit plangebied van de A6 . Er is een aantal aandachtspunten:
-  De bestaande cunetdiepte: verlaging van de ashoogte moet geen doorschieten door de 

minimale dikte van het cunet tot gevolg hebben.
-  Ter hoogte van het Weerwatergebied ligt de bestaande weg op hoogte. Verlaging naar 

maaiveld is hier al gepland. Of het zandcunet hier voldoende diepte heeft voor extra 
verlaging toe te passen moet worden onderzocht.

-  De ontwatering en stabiliteit van de verlaagde ligging A6  moet gegarandeerd worden. 
Dit geldt ook voor extreme wateroverlastsituaties wanneer het waterpeil in sloten het 
maaiveld bereikt.

-  De aanterping van de omgeving zal ook lager aangelegd kunnen worden. Het gebo-
gen landschap dat beoogd is ter hoogte van het Weerwater, kan met verlaging van de 
weg 1 - op- 1  verlaagd worden. Dit zijn substantiële hoeveelheden grond.
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-  De functie als vluchtroute bij watercalamiteiten moet afgestemd worden met de veilig-
heidsregio en de ashoogte zal als eis meegegeven moeten worden aan de aannemer.

Kans: 
het verwerken van een toeslagmiddel met een verkittende werking door de bestaande 
onderbouw en/ of natuurlijke grondslag. Dit levert een sterke wegfundering die minder zet-
tingsgevoelig is, minder zand behoeft en minder tijd en geld vraagt in de toepassing door 
het voorkomen van dure zettingsversnellende maatregelen. 

H oe kunnen de samenwerkende partijen dit f aciliteren?
De verlaging van de A6  heeft direct invloed op de omgeving. De contractpartners kunnen 
in samenwerking bovengenoemde aandachtspunten vooruitlopend op de aanbesteding na-
der verkennen. Hiermee wordt de haalbaarheid en effectiviteit van deze kans inzichtelijk. 
Vervolgens kan overwogen worden dit onderdeel te laten uitmaken van de aanbesteding. 

H oe kan de kans,  als prikkel voor de markt,  verankerd worden in de con-
tractering?
Stel heldere criteria/ kaders op waarmee de aannemer kan werken. Vergroot, waar moge-
lijk, de bewegingsruimte voor de aannemer maximaal:
-  Juridisch: in hoeverre staat het Tracé  Besluit en de veiligheidsregio as- verlaging toe?
-  Technisch: welke eisen met betrekking tot stabiliteit, cunetopbouw en ontwatering wor-

den meegegeven?
-  Financieel: hoe een fi nanciële prikkel inbouwen voor het verlagen van de weg?
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2   PE- WIKKELBU IZEN ALS ‘ VERBORGEN 
SLOOT’

H oe werkt het en wat levert het op?  
De A6  ligt ter hoogte van Almere C entrum Weerwater in een toekomstig hoogstedelijke 
omgeving. Dit vraagt om een zorgvuldige inpassing, waarbij de barriè rewerking van de 
weg tot een minimum beperkt wordt. Een smal profi el van de weg helpt daarbij. 
Langs de A6  loopt in het Tracé  Besluit een sloot die onderdeel uitmaakt van het watersys-
teem en water afvoert van het achterliggende gebied ( transportfunctie) , het hemelwater van 
de weg opvangt ( afwatering)  en tevens de extra verharding door verbreding van de A6  
compenseert ( berging) . Beide functies van de sloot brengen met zich mee dat deze sloot 
een aanzienlijke afvoercapaciteit moet hebben en dus veel ruimte in beslag neemt. Alle 
kruisende viaducten zijn daarmee langer en dus duurder. Het voorstel is om een ‘ verborgen 
sloot’  te ontwerpen die geen ruimte in beslag neemt, water kan opvangen, transporteren 
en infi ltreren. Hiertoe wordt gekeken naar zogenoemde ‘ wikkelbuizen’ . Dit is een onder-
gronds leidingsysteem dat alle functies combineert en tegelijk licht van constructie is, zodat 
deze niet verzakt in de zettinggevoelige Flevopolder.
Het leidingsysteem neemt geen ruimte in beslag, waardoor kruisende viaducten en toe-
komstige overkluizingen korter uitgevoerd kunnen worden. Naar verwachting zullen de 
substantiële besparingen van de kortere viaducten opwegen tegen de meerkosten voor de 
wikkelbuizen.

I n hoeverre is het haalbaar en toepasbaar voor de A6  en/ of  omgeving?
De sloot die naast de A6  gepland is, heeft drie functies: opvang van hemelwater van de 
A6 , een watervoerende verbinding in het lokale watersysteem en een bergende functie van 
water als compensatie van de toename van de extra verharding. Alle functies zijn relevant 
voor het ontwerpen van het ondergrondse leidingsysteem. 
Toepassing van ‘ wikkelbuizen’  kan voor de A6  –  Almere C entrum Weerwater mogelijk een 
oplossing bieden. Deze wikkelbuizen zijn van duurzaam polyethyleen gemaakt, zijn zeer 
licht en verbonden tot een trekvast systeem met een levensduur van minimaal 5 0  jaar. Door 
de dubbelwandige constructie wordt gewicht bespaard en extra ringstijfheid gecreëerd. 
Deze wikkelbuizen zijn tot 3 5 0  cm doorsnee te verkrijgen en kunnen toegankelijk gemaakt 
worden voor inspectie. Hiertoe worden eenvoudige toegangsschachten op de buis ge-
maakt. De wikkelbuizen kunnen ook bijdragen aan de infi ltratie van het hemelwater door 
toegepast materiaal geperforeerd te leveren. De toepassing vraagt om een analyse van 
opstelling, medium, grondsoort, grondwaterstand, gronddekking en verkeersbelasting. 
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De haalbaarheid voor het volledige traject ter hoogte van het Weerwater ( ±  9 0 0  m)  moet 
onderzocht worden. De investering is fors en moet opwegen tegen de besparingen rondom 
de geplande viaducten. Een toepassing waarbij het systeem stapsgewijs uitgebreid kan 
worden lijkt meer logisch en haalbaar. Het systeem zou kunnen starten ter hoogte van de 
nu beoogde viaducten van de A6  en bij toekomstige ontwikkelingen verder uitgebreid kun-
nen worden.

H oe kunnen de samenwerkende partijen dit f aciliteren?
De contractpartners kunnen in samenwerking met het Waterschap de ‘ slimme sloot’  nader 
uitwerken. Met een quick scan kan toepassing en haalbaarheid onderzocht worden. Ver-
volgens kan overwogen worden in hoeverre dit onderdeel gaat uitmaken van de aanbeste-
ding. Tevens vergt het beheer van deze ‘ verborgen sloot’  bijzondere aandacht.
Hoe kan de kans, als prikkel voor de markt, verankerd worden in de contractering?
Draag de suggestie van ‘ verborgen sloot’  aan bij de aanbesteding en stel heldere criteria/
kaders op met betrekking watervoering en infi ltratie voor de aannemer) . Bouw een fi nan-
ciële prikkel in, waarmee de aannemer wordt uitgedaagd om het traject voor de volledige 
9 0 0  meter uit te voeren.
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3   OPTIMALISATIE GRONDSTROMEN

H oe werkt het en wat levert de innovatie op?
Hanteer het uitgangspunt van hergebruik van alle grond met een acceptabele kwaliteit -  
waar mogelijk -  binnen het plan. Dit houdt in dat er gewerkt zal moeten worden met grond-
depots. 
1  Voor de aanvoer wordt gestreefd naar minimale afstanden. Zorg dat lokale afspraken 

met bevoegd gezag geen onnodige transportbewegingen veroorzaken voor de aanvoer 
van bouwstoffen.

2  Stimuleer het hergebruik van secundaire bouwstoffen. Dit zijn reststoffen uit bouw-  of in-
dustriële processen die geschikt ( gemaakt)  zijn voor hergebruik of nuttige toepassingen 
zoals ophoogmateriaal. Het toepassen stimuleert innovatieve processen voor geupcyce-
lde, secundaire bouwstoffen. Bovendien moet het een kostenbesparing opleveren.

3  Voor grondstromen op het werk kan gewerkt worden met een BRL- certifi cering. Dit be-
vordert de juiste afhandeling en de transparantie bij het omgaan met grondstromen en 
zorgt voor uniformiteit tussen milieuvergunningen. Een BRL- erkenning kan leiden tot een 
effectiever proces en kostenbesparing.

I n hoeverre is het haalbaar en toepasbaar voor de A6  en of / omgeving?
1  Beschouw de mogelijke aanvoerroutes vanuit Markermeer. Per pijp kan wellicht aange-

sloten worden op het voorgaande contractdeel als onderdeel van het project Schiphol-
Amsterdam- Almere. Per boot kan achter het kasteel een laad- en loskade gemaakt wor-
den met vrije toegang via oude Waterlandseweg. Per as moet onderliggend wegennet 
goed verkend worden.

2  Bij secundaire bouwstoffen moet gegarandeerd worden dat, vanaf het aanbrengen tot 
en met het einde van de gehele levenscyclus, het aan de milieueisen voldoet en er geen 
overlast ontstaat voor de omgeving, inclusief een bedreiging van de kwaliteit van het 
grondwater. Met heldere richtlijnen van het bevoegde gezag en de opdrachtgever kun-
nen kwaliteitsproblemen in de toekomst worden voorkomen.

3  De BRL9 3 3 5  is een nationale beoordelingsrichtlijn. De BRL werkt het meest effectief als 
zowel de aannemer als de opdrachtgeversorganisatie gecertifi ceerd is. Dit laatste hoeft 
overigens niet.
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H oe kunnen de samenwerkende partijen dit f aciliteren?
1  Mogelijke transportroutes beschikbaar stellen voor transport.
2  Door hiervoor, samen met de opdrachtnemer en met het bevoegde gezag, ruimte te 

creëren en de mogelijkheden voor subsidie voor het hergebruik te onderzoeken.
3  Door in alle betrokken projecten bij voorkeur met de BRL9 3 3 5  te werken en zichzelf 

te laten certifi ceren en dit op te nemen in het eigen kwaliteitssysteem. Succes is gega-
randeerd als in ieder geval vooraf een degelijke afspraak met handhaving over in-  en 
externe controle is gemaakt.

H oe kan de kans,  als prikkel voor de markt,  verankerd worden in de con-
tractering?
1  Opnemen van de mogelijke transportroutes en hun restricties.
2  Door in het contract hier ruimte voor te bieden en het opnemen van eisen voor de toe te 

passen materialen en extra garanties van de leverancier en 1 0  jaar monitoring door de 
aannemer.

3  Door de BRL in het contract voor te schrijven.
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4   MEERVOU DIGE BIOBERMEN

H oe werkt het en wat levert het op?  
De belangrijkste taak van bermen langs snelwegen is het garanderen van de veiligheid. 
Maar de bermen kunnen ook andere functies vervullen. Bijvoorbeeld door er beschermde 
en of producerende plantensoorten in te planten en/ of de berm in te zetten als reiniger 
van afstromend hemelwater van de weg. Onder deze noemer wordt binnen Rijkswaterstaat 
gewerkt aan het idee voor meervoudig duurzame biobermen: schoner, veiliger, mooier, 
leefbaarder en meer opbrengsten. 
Onder deze noemer introduceren wij een aantal kansen:
-  de zelfreinigende berm;
-  ketengestuurd bermbeheer met producerende bermgewassen;
-  functiecombinaties op/ in grondlichamen;
-  vrije berm zonder vangrail.

I n hoeverre is het haalbaar en toepasbaar voor de A6  en/ of  omgeving?
De bermen vormen de overgang van de weg naar het omliggende landschap. Deze omge-
ving bepaalt in belangrijke mate de kansrijkheid van meervoudig duurzame biobermen.
-  de zelfreinigende berm is een beproefde methode die onafhankelijk van de situatie 

uitgevoerd kan worden. De oplossing is direct verbonden aan de rand van het asfalt en 
zuivert het hemelwater op een duurzame manier met RonaBiogrit.

-  bij het ketengestuurde bermbeheer worden doelbewust bermgewassen geteeld die een 
hoge biomassa produceren. In combinatie met afvalwater kan co- compostering zorgen 
voor biobased economy. Hiertoe moeten vraag en aanbod gekoppeld worden ( bijvoor-
beeld de Floriade als ‘ vrager’ , biocascade) .

-  de grondlichamen ter hoogte van het Weerwater kunnen mogelijk benut worden voor 
waterberging en waterzuivering door middel van infi ltratievoorzieningen. De grondli-
chamen kunnen zorgen voor een natuurlijke zuivering en buffering. De taluds kunnen 
worden geëxploiteerd voor agrarische doeleinden als schapen of wijnranken.

-  de aanleg van een brede berm zonder vangrail vergroot het polderperspectief voor de 
weggebruiker. Dit behoeft een obstakel vrije zone van 1 0  meter. 
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H oe kunnen de samenwerkende partijen dit f aciliteren?
De verschillende kansen kunnen letterlijk ingepast worden door:
-  Eisen dat hemelwater van de weg voor infi ltratie of afvoer naar open water wordt gerei-

nigd tot binnen de geldende eisen. Ruimte op te nemen voor de productie van biomassa 
in de nabijheid van woongebieden;

-  Zorgen voor vergunningen voor nevenfuncties naast de weg;
-  Tracé  Besluit- grenzen waar nodig oprekken zodat er voldoende ruimte is voor vangrail-

vrije bermen.

H oe kan de kans,  als prikkel voor de markt,  verankerd worden in de con-
tractering?
Meervoudige duurzame biobermen voorschrijven in de contractering.
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5   BIOC ASC ADE WATERZU IVERING

H oe werkt het en wat levert het op?  
De duurzaamheidsambities van Almere en de Floriade kunnen zichtbaar en beleefbaar 
worden door het geplande bergingsgebied, in te richten als biocascade waterzuivering.   
In dit systeem wordt gebruik gemaakt van na- geschakelde stappen, waarbij gestuurd wordt 
op bodemprocessen om het water te ontdoen van stikstof en fosfaat. Op een later tijdstip 
kan het fosfaat, dat in de loop van de tijd in de bodem accumuleert, terug worden gewon-
nen. Dit kan door middel van het afwisselen van droogvalperioden en perioden, waarbij 
de bodem wordt geï nundeerd en zou daarom samen kunnen gaan met waterberging. 
In volgende zuiveringsstappen kan het water worden vastgehouden en met behulp van 
( gebiedseigen)  waterplanten nog verder worden na- gezuiverd. Hoewel nazuivering met 
waterplanten om een intensiever maaibeleid vraagt, kan de biomassa in hoogwaardige en 
laagwaardige toepassingen worden benut, onder ander voor het opwekken van groene 
energie en het terugwinnen van fosfaat ( cross link Water en Bodem met Energie) . 
De biocascade waterzuivering is de verbindende schakel tussen waterberging en water-
retentie en maakt het uitbalanceren van nat- en droogteperioden en een duurzaam waterge-
bruik mogelijk. 

I n hoeverre is het haalbaar en toepasbaar voor de A6  en/ of  omgeving?
De biocascade waterzuivering vraagt in het huidige ontwerp ruimte en behoeft kleine aan-
passingen. Echter, alleen door vooronderzoek naar bodemchemische eigenschappen en 
waterkwaliteit in het gebied wordt duidelijk welke aanpassingen nodig zouden zijn en hoe 
groot de te verwachten biomassa opbrengst is. 
De biocascade waterzuivering kan mogelijk natuurcompensatie leveren en is op zichzelf 
een groen product. Het past binnen het thema van de Floriade ‘ Energizing the C ity’ . Het 
levert schoon water dat op het terrein van de Floriade kan worden hergebruikt. Daarnaast 
levert de biocascade waterzuivering biomassa die in allerlei toepassingen kan worden 
benut, onder ander voor het opwekken van groene energie en als ( organische)  meststof 
( cross- link van het thema Water en Bodem met het thema Energie) .
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H oe kunnen de samenwerkende partijen dit f aciliteren?
Inzicht geven over actuele ervaringen zoals in Park Lingezegen. Daarnaast is vooronder-
zoek noodzakelijk en inventarisatie van de mogelijkheden voor inpassing in het geplande 
bergingsgebied. Dit vraagt om samenwerking tussen Rijkswaterstaat, Waterschap Zui-
derzeeland en de uiteindelijke beheerders en partners uit het consortium van Rich Water 
World ( o.a. B- ware vanuit Radboud U niversiteit) .

H oe kan de kans,  als prikkel voor de markt,  verankerd worden in de con-
tractering?
De crosslink tussen de thema’ s Water en Bodem en Energie als innovatie- eis opnemen in de 
ontwikkeling van de waterberging. Al dan niet het separaat uitvragen van een alliantie tus-
sen partijen die gezamenlijk bereid zijn tot het ontwikkelen van een eigenstandige business 
case voor de biocascade- waterzuivering.
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1   VERBINDEN EN C OMBINEREN

H oe werkt het en wat levert de innovatie op?
Deze kans kan in ieder geval op twee manieren worden ingevuld. Eé n manier is meer 
‘ technisch’ : combineer verschillende vormen van energie in een geï ntegreerde constructie. 
De andere manier is met energiesystemen de verbinding te leggen tussen weg en omge-
ving, bijvoorbeeld door laadpalen voor elektrische auto’ s bij de afritten die worden gevoed 
door zonnepanelen langs de weg. En door bewoners die in coö peratief verband energie-
opwekking langs de A6  mogelijk maken. Energie kan verder een dragend thema zijn in de 
( zichtbare)  verbinding tussen de A6  en de Floriade, bijvoorbeeld met besparende ledver-
lichting die visueel doorloopt of zichtbare energiedragers ( combinaties van zonnepanelen/
windmolens/ lantaarnpalen)  rondom de A6  bij de Floriade.

I n hoeverre is het haalbaar en toepasbaar voor de A6  en/ of  omgeving?
De technische combinaties kunnen mogelijk gemaakt worden door er kaders voor te 
ontwikkelen en bij het contract kenbaar te maken. Dan blijft het, gezien de aanbestedings-
vorm voor de A6  middels DBFM en de fi nanciële kaders, uiteraard nog aan marktpartijen 
om te bepalen ó f en welke mogelijkheden ze benutten. De technische innovaties zullen 
cofi nanciering vergen of partijen aantrekken die de investering zelf willen doen en dit wil-
len uitdragen. Ideeën die een verbinding leggen met de omgeving zijn lastiger te realiseren 
zijn. Maar de gemeente kan hierin een belangrijke faciliterende rol spelen. 

H oe kunnen de samenwerkende partijen dit f aciliteren?
Rijkswaterstaat kan de randvoorwaarden voor de contractering hierop inrichten, bijvoor-
beeld waar in het Esthetisch Programma van Eisen. Voor verbindingen met de omgeving 
ligt het primaat meer bij de gemeente Almere, bijvoorbeeld door het bij de ontwikkeling 
van de Floriade te betrekken of zelfs vooruit te trekken om eventueel bij de contractering 
van de A6  door Rijkswaterstaat de ideeën te kunnen duiden. U iteindelijk vraagt het om 
aanpassing van de vergunningverlening en mogelijk ook bestemmingsplannen.

H oe kan de kans,  als prikkel voor de markt,  verankerd worden in de con-
tractering?
Heldere randvoorwaarden door Rijkswaterstaat in het contract, of zelfs voorschrijven als 
vormgevingselementen ( bijvoorbeeld zonnepanelen op kunstwerken) . Ruimtelijke planvor-
ming door Almere in relatie tot de omgeving. Geef producenten de mogelijkheid deze 
nieuwe technologieën ten toon te stellen en te presenteren. Betrek ondernemers en bewo-
ners in het gebied bij deze innovaties.
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2   HOU D RU IMTE VOOR INNOVATIE

 H oe werkt het en wat levert de innovatie op?
Ontwikkelingen op het gebied van duurzame energie gaan razend snel. Ieder jaar worden 
systemen voor duurzame energie rendabeler. Momenteel lijken deze ontwikkelingen op 
een soort omslagpunt te staan. De verwachting is dat er over een aantal jaren veel meer 
mogelijkheden zijn dan nu. Daarom zou het goed zijn niet alleen de focus te hebben op 
de mogelijkheden die zich op korte termijn voor zouden kunnen doen, maar juist ook 
ruimte te creëren voor toekomstige –  nu nog onbekende –  mogelijkheden. Die ruimte zou 
letterlijk kunnen zijn, door de ruimte van en rondom de A6  te reserveren. Denk daarbij bij-
voorbeeld aan plekken langs de A6  waar tijdelijk of juist in de toekomst zonnepanelen of 
andere systemen kunnen worden geplaatst. Maar ook fi guurlijk ruimte, door in het DBFM-
contract die mogelijkheden niet te blokkeren, maar open te houden.

I n hoeverre is het haalbaar en toepasbaar voor de A6  en/  of  omgeving?
In principe zou het mogelijk moeten zijn om dit idee verder handen en voeten te geven. 
Er zal in kaart moeten worden gebracht hoe dit in het contract voor de A6  kan worden 
verankerd, welke randvoorwaarden door Rijkswaterstaat en de gemeente mogen worden 
gesteld, of welke randvoorwaarden beide partijen juist moeten scheppen. Daarnaast is 
het noodzakelijk fysieke ruimte voor innovatie te reserveren en aansluitmogelijkheden op 
bestaande systemen in de toekomst mogelijk te maken. 

H oe kunnen de samenwerkende partijen dit f aciliteren?
Dit kan door –  letterlijk ruimtelijk gezien –  ‘ vlekken’  aan te wijzen. Inmiddels is het bureau 
Karres en Brands, dat de ruimtelijke inpassing van de A6  begeleidt, al begonnen met ver-
kennend onderzoek. Een onafhankelijke onderzoeksinstelling kan de denkscope hiervoor 
wellicht nog verbreden, door toekomstige innovaties nader in kaart te brengen. Het zal ook 
nodig zijn dit soort zaken in het bestemmingsplan vast te leggen.

H oe kan de kans,  als prikkel voor de markt,  verankerd worden in de con-
tractering?
Door in het contract aan te geven dat bepaalde ruimtelijke vlekken later mogelijk moeten 
kunnen worden ‘ ontwikkeld’  door derden. En in het contract op te nemen dat de aanne-
mende partij stroom moet afnemen van Rijkswaterstaat tegen een prijs van 1 5  ct/ kWh, ten-
zij ze zorgt dat stroom kan worden afgenomen van een lokale duurzame opwekinstallatie.
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3   ENERGIEC ENTRALE ALMERE

H oe werkt het en wat levert de innovatie op?
De gemeente Almere heeft een ambitieuze energiedoelstelling, namelijk energieneutraal 
zijn in 2 0 2 2 . Berekeningen laten zien dat als het volledige ruimtelijk potentieel binnen de 
gemeentegrenzen wordt benut, minder dan de helft van deze ambitie binnen de gemeen-
tegrenzen kan worden gerealiseerd. Daarom kan de ruimte rondom de A6  en het onder-
liggend wegennet in potentie een enorme bijdrage leveren, immers 2 0  kilometer snelweg 
levert ruimtelijk een enorm potentieel. Denk aan warmtenetten gevoed door asfaltwarmte in 
combinatie met warmte– koude– opslag of windmolens en velden met zonnepanelen langs 
de snelweg.

I n hoeverre is het haalbaar en toepasbaar voor de A6  en/  of  omgeving?
Een warmtenet is eigenlijk alleen mogelijk als er afzetmogelijkheden in de directe om-
geving ofwel binnen de gemeente zijn. Hetzelfde geldt voor een zonneboilerveld, zoals 
het Zoneiland. Er ligt een stadswarmtenet in de buurt, waarvoor de warmte wel op hoge 
temperatuur ingevoerd moet worden. Hiervoor zijn recentelijk hoge- temperatuurwarmte-
pompen voor ontwikkeld. Of dat fi nancieel haalbaar is, vergt nader onderzoek. 
Er is, uitgaande van alle wettelijke normen voor geluid, veiligheid, slagschaduw en der-
gelijke genoeg ruimte voor zeker 1 0  grote windturbines langs de A6 . Voor zonnepanelen 
is er in principe 1 5  ha zoekruimte. Voor windenergie en zonnepanelen hoeft alleen een 
aansluiting op het elektriciteitsnet te worden geregeld. Dat kan goed in combinatie met de 
geplande bekabeling. Beide zijn fi nancieel goed haalbaar.

H oe kunnen de samenwerkende partijen dit f aciliteren?
Rijkswaterstaat kan hierin faciliteren door opwekking van ( duurzame)  energie bij de A6  
mogelijk te maken. Sommige zaken zijn relatief eenvoudig mogelijk door letterlijk ruimte te 
reserveren, zoals zonnevelden in de bermen. Zaken waarvoor integratie met de A6  nodig 
is, zoals asfaltwarmte of zonnepanelen aan kunstwerken, kunnen eigenlijk alleen wanneer 
voorafgaand aan de aanbesteding de afzetmogelijkheden zijn verzekerd.

Voor de afzetmogelijkheden voor warmte in Almere zal de gemeente de randvoorwaarden 
moeten creëren. Bijvoorbeeld door afzetmogelijkheden voor asfaltwarmte te organiseren 
bij ontwikkellocaties, waarbij de Floriade uiteraard in de rede ligt. Maar ook andere 
nieuwe ontwikkelingen zijn interessant, zoals ijshallen of zwembaden. Een andere moge-
lijkheid is om coö peratieve verengingen van bewoners, zoals in Almere ‘ De Groene Reus’  



 

DE FLORIADE IS EEN 
PODIUM VOOR ONTMOETING 
EN EVENEMENT
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te betrekken in de afzet. Zeker bij zonnepanelen is dat belangrijk om zonder subsidie zon-
nevelden te realiseren;  met ingang van 2 0 1 4  krijgen alleen coö peratieleden 1 0  jaar lang 
7 ,5  ct/ kWh korting op hun energiebelasting.

H oe kan de kans,  als prikkel voor de markt,  verankerd worden in de con-
tractering?
Voor asfaltwarmte of zonneboilervelden kan de prikkel in het DBFM- contract alleen substan-
tieel worden verankerd, indien de door de gemeente Almere ( of andere omgevingspartijen)  
te creëren afzetmogelijkheden voldoende tijdig ( begin 2 0 1 5 )  helder zijn. Anders zal er 
moeten worden gezocht naar het zoveel mogelijk open houden van de mogelijkheden 
naar de toekomst, maar dan zijn zaken die integratie met de wegconstructie vereisen 
waarschijnlijk niet meer mogelijk. Voor zonnevelden kan de afname van elektriciteit voor 
beheeronderhoud van de weg aantrekkelijk worden gemaakt door als enig alternatief te 
stellen dat de stroom anders tegen 1 5  ct/ kWh van Rijkswaterstaat afgenomen moet wor-
den. Het mogelijk maken in het esthetisch programma van eisen is belangrijk, vooral voor 
de heel zichtbare opties.
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Dit is een uitgave van de Werkmaatschappij Almere C entrum Weerwater
April 2 0 1 4

I n opdracht van de S tuurgroep Almere Centrum Weerwater
Jan Slager ( Rijkswaterstaat)
Henk Mulder ( gemeente Almere)
Pieter Dijckmeester ( Rijksvastgoed-  en ontwikkelingsbedrijf)

S amengesteld door
Silvester Heijdemann ( Rijkswaterstaat)
Ernest Pelders ( namens Rijkswaterstaat)
Joe van der Veen ( gemeente Almere)
Petra Meijboom ( Rijksvastgoed-  en ontwikkelingsbedrijf)

V ormgeving en eindredactie
Linda Rijnboutt- Blaas
Martijn Oxener 

B eeld
MVRDV
KesselsKramer i.s.m. Anthony Burrill ( illustraties)

De publicatie is als PDF te downloaden via de website 
http:/ / www.rvob.nl/ projecten/ actuele_ projecten/ almere/ almere_ expertmeetings

Weguitbreiding Schiphol-Amsterdam-Almere
De verbreding van de A6  maakt onderdeel uit van het programma Weguitbreiding Schip-
hol– Amsterdam– Almere van Rijkswaterstaat. Rijkswaterstaat verbreedt de komende jaren 
de ( drukke)  snelwegen tussen Schiphol, Amsterdam en Almere. Hierdoor blijft de regio 
bereikbaar. Tegelijkertijd verbetert Rijkswaterstaat de leefbaarheid langs de snelwegen met 
onder meer nieuwe en hogere geluidsschermen. De werkzaamheden zijn inmiddels gestart 
en duren tot 2 0 2 0 . Voor meer informatie kunt u terecht op www.schiphol- amsterdam- alme-
re.nl of u kunt ( gratis)  bellen met 0 8 0 0 - 8 0 0 2 .



De convenantpartners van de werkmaatschappij Almere Centrum 
Weerwater danken de volgende experts voor hun inbreng:

4 Silence: Y sbrand Wijnant & Eric de Vries
ABD: Herman Schartman
Altenagroep: Albert Bruins Slot
Alterra,Wageningen University &  Research: Barry de Vries
AT O sborne: Jurgen van der Heijden
BAM: Ton Buijink
Bouwend Ne derland: Harry Roos
Brink Groep: Marleen Hermans & Ernst van der Leij
dBvision: Frank Elbers
De Groene Reus: Robert Hemmen & Jaap Hoogendorp
Deltares: Ronald Roosjen
E corridors: Ton van Oostwaard
E nviroworkx: Mike Schenk
Gemeente Almere: Martijn Oxener, Rocco Wisker, Lei Y e, Remco Suk, Nico Kaptein, 

Ingeborg Baars, Andy Sjauw Koen Fa, Linda Rijnboutt, Erwin Lindeijer, Peter Otten, 
Wiebe Oosterhoff, Edwin Bos, Sjaak Roosenboom, Anne Marie van Osch, Liesbeth 
Minnema, Erwin Zwaan, Henk Meijer

Gemeente Den Haag: Sjoerd Klompmaker
Gemeente O ss: Leo de Hoogt
Grontmij: Ronald Muntjewerff
Karres en Brands: Sylvia Karres
M+ P : Theodoor Hö ngens
Megaborn: Niels van Amstel
Ministerie van I nfrastructuur en Milieu: Tommy Bolleboom
Movares: Jan Maarten Kroon & Paul Tammeling
MVRDV: Jeroen Zuidgeest & Winy Maas
Ni euw Script: Hans Bekkers
O ranjewoud: Nico Faber & Maureen de Munck
P rovincie Flevoland: Mary Haselager
Q uooste: Dino Gaya Walters
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Radboud University: Monique van Kempen & Thea van Kemenade
Raedthuys Groep, Hilco Maat 
Renewable Factory: Bas de Bruin
Rexel: Raimond Looye, Maurits van Brunschot, Rob Ariëns & Maurits van Brunschot
Rijksgebouwendienst: Jacco van der Vegte
Rijksgebouwendienst/College van Rijksadviseurs: Roderick van Klink
Rijksvastgoed- en ontwikkelingsbedrijf: Annelien de Graaf & Martine de Vaan
Rijkswaterstaat: Frans Stas, Patrice Nederhorst, Arno Eversdijk, Ronald Onstenk,
 Joost Bouten, Gerwin Schweitzer, Martijn de Haan, Javiera Maturana, Martin
 Anneeze, Ingeborg Ligtenberg, Tommy Bolleboom, Hans Bekkers, Hans Groen, Jorrit
 Noordhuizen, Bart Kouters, Willem Zandvliet, Marc Ensinck, Tamara van der Horst,
 Jan Kolvoort, Irene van Klaveren, Laurens Schrijnen, Marieke Werkman, Willemijn van
 Maanen, Benny Pieper, Karen Schellen, Imce Hofman, Anke Zindler, Frans de Kock, 

Wim Leendertse, Evert van Lieshout, Harald Versteeg
Royal HaskoningDHV: Rien Bakker
SK bodem: Frank Agterberg
Staatsbosbeheer : Nick de Snoo & Susan Bonekamp
Tauw: Annemarie Wolters
The Bridge: Arun SwamiPersaud & Sybrand de Boer
TU Delft/JAMarchitecten: Jeroen Mensink
Waterschap Zuiderzeeland: Bastiaan Tiegelaar & Hans Kuipers
 
 
De samenstellers van dit Kansenboek hebben zich maximaal ingespannen een complete 
lijst met namen van deelnemende experts op te stellen, maar kan geen volledigheid 
garanderen.
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