
Er zijn ruim 2000 duikers in Rotterdam en die moeten om 
de zoveel tijd worden vervangen of onderhouden. Die 
werkzaamheden werden vaak gedaan in combinatie met 
andere werkzaamheden, bijvoorbeeld bij vervanging van 
riolering. Er staat echter een grote opgave voor de deur 
met betrekking tot de duikers. Zo groot dat er een aparte 
aanbesteding voor moet komen.
Robert:  “We zijn nu bezig met de ontwikkeling van een 
strategie, ook voor de langere termijn. Daar willen we 
de markt bij betrekken. We zitten nog helemaal aan de 
voorkant van het traject dus of het een raamcontract of 
iets anders gaat worden is nog niet duidelijk. Op de korte 
termijn zouden de werkzaamheden aan de duikers nog 
onder het raamcontract Stadse Werken kunnen vallen. 
Het gaat dan om relatief simpele vervangingen. Voor de 
meer complexe vervangingen gaat dat niet op. Voor die 
nieuwe aanbesteding wil ik het convenant als leidraad 
gebruiken. ”

ONTDEKKINGSTOCHT

Hoewel het werk voor Oppervlaktewater voor Robert nog 
heel nieuw is, heeft hij wel zijn sporen verdiend in het 
voortraject bij de aanbesteding van het groenbestek.

“Dat hebben we groot aangepakt. Hard aangestuurd op 
innovaties, circulariteit, SROI en emissievrije logistiek.  
Bij de duikervervanging ben ik daar nu nog niet mee  
bezig geweest. Ik weet niet in hoeverre er sprake is van 
dat soort onderwerpen bij duikers. Het is toch een wat 
kleinere opgave dan het groenbestek.  

EEN PRAKTIJKVOORBEELD: DUIKERS

Robert van de Klippe is als assetmanager Oppervlaktewater (mede)verantwoordelijk voor het bag-
gerprogramma van de singels en de watergangen. De verbindingen tussen singels en watergangen 
worden duikers genoemd. Dat zijn dus geen mannen in rubberen pakken met een snorkel. 

Ik weet niet of je daar in je contract heel hard op kunt sturen. Groenafval circulair verwerken bijvoorbeeld. Bij duikers zal 
dat veel minder zijn …  althans … dat moet ik nog uitzoeken. Ik ben ook nog bezig om te kijken of één op één vervanging 
wel nodig is. Wellicht zijn er ook nog alternatieven. Dat zijn wel dingen die in de strategie meegenomen dienen te worden 
voor de lange termijn.”
Juist omdat Robert nog in de inventarisatiefase zit, is het boeiend om hem in zijn ontdekkingstocht te volgen. In volgende 
uitingen kloppen we dus weer bij hem aan om te horen hoe hij is gevorderd en welke keuzes hij heeft gemaakt. Een mooi 
voorbeeld uit de praktijk.

https://buitenwerk-rotterdam.nl/
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