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Grebbedijk



Bestuurlijke ambitie 2018: 

Waterschap gaat zich 

positioneren als Waterschap met 

aandacht voor het klimaat

Blauwe omgevingsvisie

Circulaire economie is nadrukkelijk 

en integraal verwerkt in de  

lange termijnvisie van het 

waterschap(BOVI).

Beleid Waterschap Vallei en Veluwe

2050: volledig circulaire 
economie

2030: tussendoel 50% 
minder primair 

grondstofverbruik

2023: overheid besteedt 
circulair aan



Beleidskader circulaire economie(2018)

- Handelingsperspectief organisatie en 

medewerkers

- Inspanningsverplichting

Programma circulaire economie

- Afwegingskader circulair(voornamelijk 

gericht op waterzuivering)

- Doelen en inspanningen netwerk 

circulaire economie

- Circulaire voorbeeldprojecten

Programma circulair

‘de missie van ons 

veranderprogramma is dat 

in 2030 iedereen bij 

Waterschap Vallei en 

Veluwe als 

vanzelfsprekend denkt en 

werkt aan een 

klimaatpositieve 

leefomgeving volgens de 

principes van de circulaire 

economie’



Vragen tot zover?



2017 Start van integraal gebiedsproject Grebbedijk

Opdracht: maak duurzaamheid onderdeel van het project

2018 Start innovatietraject

- Innovaties voor beperking scope

- Onderzoek naar gebiedseigen grond

- Doelstellingen voor circulaire economie in het beoordelingskader 

Circulariteit en klimaat & energie integraal meegenomen in de 

technische ontwerpen van de dijkversterking.

- Strategie ontwikkeld om circulariteit volwaardig mee te nemen in 

de volgende fasen

Grebbedijk Circulair



Circulaire ontwerpprincipes Mirt



Circulaire ontwerpprincipes



Dit leverde het volgende op:

- Onderstreept belang preventie

- Grote meerwaarde door integrale oplossing

- Inzicht: aanwezige damwanden onvoldoende onderzocht

- Belangrijkste factoren voor MKI in kaart

- Soms tegengesteld aan andere mer criteria.

Afweging trechtering tot VKA
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MKI Alternatieven

harde verholen bekleding

keermuur op kruin

perkoenpalen

verholen constructie

L-muur buitenteen

zanddicht geotextiel

oever jachthaven

kistdam

verhard oppervlak

grond binnen werk

verankerde damwand



Circulaire peiler



- Gevoel voor ‘hoe doe ik het tov 2030’

- Geeft handvat voor invulling circulariteit

- Weegt belang criteria per fase

- Materiaal en energieverbruik in kaart ten 

opzichte van referentie

- Bevat proces en output criteria voor 

circulariteit

- Maar ook:

- Referentie bepalen voor project is een 

uitdaging

Toegevoegde waarde circulaire peiler



- De Commissie is enthousiast over het opstellen van een 

beoordelingskader circulariteit

De Commissie adviseert:

- Onderscheid proces en output criteria

- Richt op keuzes die het meeste bijdragen aan deze doelen. 

Bijvoorbeeld het opstellen van een grondstoffen-, materialen- en 

energiebalans. 

- Onderzoek mogelijkheden om te sturen op de aard, oorsprong en 

terugneembaarheid van grondstoffen en materialen

Cie m.e.r. advies



- Stuurgroep circulaire ambitie laten onderstrepen

- OBV Circulaire peiler activiteiten opnemen in proces 

planuitwerking Grebbedijk

- Innovatie HWBP voor doorontwikkeling Peiler en circulariteit bij 

HWBP projecten.

- Gedurende het project informatie verzamelen over kosten/baten 

van circulaire ontwerpopties

Vervolg planuitwerking Grebbedijk





Alles helder…




