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Projectbeschrijving en enquête 

 

Projectbeschrijving “Vooroeververdedigingen Oosterschelde en Westerschelde  Cluster 3”, zaaknummer 31088465. 

 

De marktconsultatie 

Ten behoeve van het project “Vooroeververdedigingen Oosterschelde en Westerschelde  Cluster 3” is Rijkswaterstaat Programma’s, Projecten en 

Onderhoud voornemens om eind 2015 één of meerdere aanbestedingprocedures te starten, die ertoe moet leiden dat eind 2017 een aantal 

vooroevers zijn gestabiliseerd. In de voorbereiding op deze aanbesteding wenst Rijkswaterstaat de markt te consulteren op een aantal specifieke 

aspecten van het project. 

 

De marktconsultatie maakt geen deel uit van de aanbestedingsprocedure. Wel of geen deelname aan deze marktconsultatie heeft op geen enkele 

wijze consequenties voor deelname aan de latere aanbestedingsprocedure. 

De informatie over de marktconsultatie is voor eenieder toegankelijk via Tenderned. 

De uitkomsten van de marktconsultatie worden vertrouwelijk behandeld en in geanonimiseerde vorm openbaar gemaakt aan alle deelnemers van 

zowel de marktconsultatie als de eventueel volgende aanbesteding, in de vorm van een overall verslag van de voornaamste bevindingen. 

Er kunnen geen rechten worden ontleend aan de ten behoeve van de consultatie verstrekte informatie. 

De informatie die wordt verstrekt gedurende de marktconsultatie kan afwijken van de informatie die in een later stadium wordt verstrekt t en 

behoeve van de voorgenomen aanbestedingsprocedure. 

 

De marktconsultatie is zowel voor Rijkswaterstaat als voor de deelnemende ondernemingen geheel vrijblijvend en er wordt geen vergoeding 

verstrekt voor de marktconsultatie. 

 

Algemene beschrijving 

De stromingen in de Oosterschelde en Westerschelde zorgen voor erosie van de oevers en geulwanden. Om dat proces tegen te gaan, worden 

geulwanden vastgelegd en oevers beschermd, zodanig dat de stabiliteit van de achterliggende waterkering wordt verzekerd.  
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Inhoud van het project 

Het waterschap Scheldestromen monitort de vooroevers in de Oosterschelde en Westerschelde. Zij heeft aangegeven dat op een aantal locaties 

maatregelen moeten worden getroffen om voortgaande erosie en daarmee instabiliteit van de waterkering te voorkomen. Het gaat hierbij om de 

volgende locaties. 

 

Locatie Gebied 

Oost-Bevelandpolder Oosterschelde 

Wemeldinge West Oosterschelde 

Wemeldinge Oost Oosterschelde 

Waarde- Westveerpolder Westerschelde 

Vlissingen Westerschelde 
Nieuw Neuzenpolder Westerschelde 
Margarethapolder Westerschelde 
Kleine Huissenspolder Westerschelde 
Eendragtpolder Westerschelde 
Molenpolder Westerschelde 
Port Scaldis, Breskens Westerschelde 

 Tabel 1: Projectlocaties 

 

Zie voor een totaal overzicht van de locaties de bijgevoegde kaart van Zeeland, figuur: overzicht locaties. 

 

Berekening van Rijkswaterstaat leert dat – uitgaande van stabilisatie met granulair materiaal – het in deze cluster 3 gaat om ongeveer 600.000 

ton. 

 

Hoe is het marktconsultatie document te verkrijgen? 

Staat op Tenderned (www.TenderNed.nl ) als Word document. Mocht u dit niet kunnen downloaden dan kunt u het marktconsultatie document per 

e-mail opvragen op het volgende contact adres: 

 

Rijkswaterstaat Programma’s, Projecten en Onderhoud 

Afdeling Inkoop- & Contractmanagement 

t.a.v. dhr. I. Bal 

Postbus 556 

3000 AN  Rotterdam 

Tel : +31 (0)6 22 97 47 57 

Email : sjaak.bal@rws.nl 

http://www.tenderned.nl/
mailto:sjaak.bal@rws.nl
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Figuur: overzicht locaties 
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Enquête 

MARKTCONSULTATIE “VOOROEVERVERDEDIGINGEN OOSTERSCHELDE EN WESTERSCHELDE” 

 

Rijkswaterstaat is voornemens om eind 2015 één of meerdere contracten voor het project Vooroeververdedigingen Oosterschelde en 

Westerschelde Cluster 3 op de markt te brengen. Om inzicht te krijgen in de huidige marksituatie en om te kunnen anticiperen op mogelijke 

verzoeken van de markt, is de voorliggende Enquête opgesteld. Voor meer informatie over het project: lees de vorige paragraaf. 

 

Wij willen u vriendelijke vragen deel te nemen aan deze vragenlijst. 

 

De daadwerkelijke start van de aanbestedingsprocedure zal te zijner tijd worden gepubliceerd in overeenstemming met de Europese 

aanbestedingsregels via www.TenderNed.nl . 

 

De vragenlijst is opgesplitst in verschillende sub delen: 

- Hoofdstuk 1: Algemene bedrijfsinformatie en contractering 

- Hoofdstuk 2: Vragen over kennis en kunde natte werken 

- Hoofdstuk 3: Vragen over materieel 

- Hoofdstuk 4: Vragen over materiaal 

- Hoofdstuk 5: Bedrijfsdetails en laatste opmerkingen 

 

De vragenlijst bevat multiple-choice vragen en open vragen. Wij verzoeken u de open vragen te beantwoorden en bij  het invullen van de multiple-

choice vragen 1 van de opties in te vullen. 

 

Graag ontvangen wij ingevulde de ingevulde formulieren marktconsultaties vóór vrijdag 17 april 2015 12:00 uur digitaal retour op het 

bovenstaande contactadres. 

 

 

 

Wij danken u voor uw medewerking. 

 

Met vriendelijke groet, 

Bert Kortsmit 

Projectmanager “Vooroeververdedigingen Oosterschelde en Westerschelde” 

 

http://www.tenderned.nl/
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HOOFDSTUK 1.  ALGEMENE BEDRIJFSINFORMATIE 

 

Naam bedrijf: Bagger- en Aannemingsmaatschappij Van der Kamp BV 

 

 

1.1 Bedrijfsfilosofie en richting 

1.1.1 Hoe wordt uw bedrijf het beste gekarakteriseerd? 

<MEERDERE OPTIES MOGELIJK> 

 

❑ Leverancier 

materialen 

❑ Vervoerder/-

verlader 

X Aannemer ❑ Engineer 

1.1.2 Zou uw bedrijf geïnteresseerd zijn in een aanbesteding van 

realisatie van dit werk? 
❑ Niet 

geïnteresseerd 

❑ Deels 

geïnteresseerd  

❑ Normaal 

geïnteresseerd 

X Zeer 

geïnteresseerd 

 

1.2 Contractering 

1.2.1 Welke aanbestedingsvorm vindt u het meest geschikt voor 

dit type werk? (bijv. E&C, D&C, DBM, ………………) 

 

Prestatiecontract, SCB, op regie 

1.2.2 Hoe kijkt u aan tegen Best Value Procurement? 

 

 

Voor dit soort projecten is een BVP volgens ons niet te juiste 

aanbestedingsvorm. Project is eenvoudig te realiseren 

1.2.3 Waarin kunt u zich als ondernemer kwalitatief 

onderscheiden m.b.t. de realisatie van dit project? 

 

Flexibele planning, platte organisatie waardoor beslissingen op korte 

termijn genomen kunnen worden en wensen van de klant op een 

adequate wijze kan worden ingevuld. Specifiek materieel (ondiepe 

schepen) waardoor met weinig diepgang waardoor zo droog mogelijk kan 

worden gestort => effectieve hoeveelheden. 
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HOOFDSTUK 2.  VRAGEN OVER KENNIS EN KUNDE NATTE WERKEN 

 

 

De volgende vragen gaan over kennis en kunde aangaande natte werken. 

 

2.1 Natte werken 

2.1.1 Beschikt uw onderneming zelf over kennis en kunde om 

natte werken in de vorm van een 

vooroeververdediging/vooroeverbestorting te ontwerpen? 

 

X Ja ❑ Nee 

2.1.2 Beschikt uw bedrijf over kennis en kunde om natte werken 

in de vorm van een vooroeververdediging/vooroeverbestorting 

succesvol te realiseren als daarbij de volgende voorwaarden 

gelden: 

 Waterdiepte variërend van ca. NAP tot ca. NAP -50 m. 

 Werken op locaties met getij (Oosterschelde en 

Westerschelde). 

 

❑ geen ❑ 1 project ❑  2-5 projecten X > 5 projecten  

2.1.3 Welke risico’s ziet u ten aanzien van het ontwerpen van 

dergelijke constructies? 

 

Uitvraag niet SMART en/of eenduidig van Opdrachtgever 

2.1.4 Welke risico’s ziet u voor de uitvoering van dit werk? 

 

 

Weersverlet, aan de grond lopen, onduidelijk meetcriteria 
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HOOFDSTUK 3.  VRAGEN OVER MATERIEEL 

 

De volgende vragen gaan in op het in te zetten materieel. Onder een set materieel wordt inbegrepen “het totaal aan materieel benodigd om de 

activiteit volledig te realiseren” (aanvoer, overslag, verwerken). 

 

3.1 Materieel 

3.1.1 Beschikt uw bedrijf over materieel waarmee natte werken 

in de vorm van vooroeververdedigingen/vooroeverbestortingen 

kunnen worden gerealiseerd onder omstandigheden als hiervoor 

aangegeven? 

 

X ja ❑ nee 

3.1.2 Over hoeveel sets materieel waarmee het werk kan worden 

uitgevoerd kunt u beschikken? 

 

❑ 1 ❑ 1 - 2 X 2 - 5 ❑ > 5 

3.1.3 Geef de beschikbaarheid van het materieel aan in het 

betreffende jaarvak. 

 

 

 

1e helft 2016: 

Ja 

2e helft 2016: 

Ja 

1e helft 2017: 

Ja 

2e helft 2017: 

Ja 

3.1.4 Welke risico’s ziet u ten aanzien het in te zetten materieel? 

 

 

 

 

Onvoldoende capaciteit vanwege uitvoering andere projecten. Dit is met 

name het geval indien de uitvoeringsduur wordt beperkt door OG of 

bevoegd gezag 
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HOOFDSTUK 4.  VRAGEN OVER MATERIAAL 

 

De volgende vragen gaan in op de beschikbaarheid van mogelijk toe te passen gecertificeerd materiaal. 

 

4.1 Materiaal    

4.1.1 Bent u in staat tot het leveren van in 

totaal ca. 750.000 ton granulair materiaal in 

2016 / 2017 t.b.v. vooroeververdedigingen in 

de Oosterschelde en Westerschelde? 

(Dit betreft een combinatie van granulair 

materiaal geschikt voor het te maken werk. 

GEEN Fosforslakken) 

X ja 

Met name bij toepassing van fijn 

granulair materiaal zoals zand 

 

 ❑ nee 

4.1.2 Welke soorten granulair materiaal zijn er 

leverbaar voor deze toepassing? 

 

Vooral zand 

4.1.3. Welke geschikte soorten granulair 

materiaal zijn in grote hoeveelheden 

beschikbaar op de markt? 

 

Vooral zand 

4.1.4 Hoeveel ton kan in 2016 per week 

maximaal geleverd worden (opgedeeld in soort 

granulair materiaal)? 

 

Afhankelijk van vaarafstand wingebied – suppletiegebied, continue werken of enkel in 

de dagdienst. Als voorbeeld: bij vaarafstand 10 mijl, inzet van 1 schip: circa 750 m3 

zand per uur 

4.1.5 Hoeveel ton kan in 2017 per week 

maximaal geleverd worden (opgedeeld in soort 

granulair materiaal)? 

 

Gelijk aan 2016: circa 750 m3 zand per uur 

4.1.6 Zijn er marktontwikkelingen die de 

beschikbaarheid van geschikte soorten 

granulair materiaal kunnen beïnvloeden? 

 

Momenteel niet 

4.1.7 Welke overige risico’s ziet u  ten aanzien 

van het materiaal? 

 

Kwaliteit (fijnheid) van het zand  
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HOOFDSTUK 5.  BEDRIJFSDETAILS EN LAATSTE OPMERKINGEN 

 

Bedrijf: Bagger- en aannemingsmaatschappij Van der Kamp BV     

 

Contactpersoon: Harro Veerman    

 

e-mailadres contactpersoon: hwveerman@vanderkampbv.nl   

 

datum: 16 april 2015     

 

 

RUIMTE VOOR OPMERKINGEN (OPTIONEEL) 

Betreffende de vragenlijst: 

 

 

 

 

Betreffende specifiek marktsituatie:  

 

 

Betreffende specifiek aanbestedingstraject: 

 

 

 

Betreffende contract: 

 

 

Cluster het werk tot niet te grote hoeveelheden. Door te grote hoeveelheden 

staat het MKB buitenspel. Pas bovendien geen clustering toe met betrekking 

tot te grote diversiteit aan activiteiten. 

Welke risico’s zou u willen benoemen om het werk in 2016 

en 2017 te realiseren? 

 

 

 

 

Anders: 

 

 

 

 

 


