
POV K&L officieel van start 
Stuurgroepleden bekijken werk in uitvoering bij Rotterdamsebaan 
 

 
 
Dijken liggen vol met leidingen voor water en gas, en kabels voor elektriciteit 
en datacommunicatie. Beheerders van die kabels en leidingen zijn onder meer 
waterkeringbeheerders en netbeheerders. Bij het versterken van dijken is het 
verstandig deze netbeheerders en alle andere betrokken partijen vroegtijdig bij 
elkaar te brengen. Daarmee kun je soms voorkomen dat je kabels en leidingen 
moet verleggen of langdurig moet onderbreken. Het verkort de doorlooptijd 
van het dijkversterkingsproject en het vermindert de kosten aanzienlijk. Om 
die reden is het Project Overstijgende Verkenning Kabels en Leidingen in het 
leven geroepen, kortweg POV K&L.   
 
Werelden met elkaar verbinden 
De unieke kracht van POV K&L is dat zij de werelden van waterkeringbeheerders 
en netbeheerders met elkaar gaat verbinden. Om zo in een pril stadium samen 
kabels en leidingen zorgvuldig, toekomstbestendig en veilig in te passen in 
waterkeringen en bij dijkversterkingen. En ook nog tegen de laagst mogelijke 
kosten. Overigens is ‘werelden’ een breed begrip. Daaronder vallen ook 
overheden op het terrein van ruimtelijke ordening, eigenaren van kabels en 
leidingen, belanghebbenden, kennisinstituten en uiteenlopende marktpartijen, 
zoals leveranciers, aannemers en adviesbureaus. Al die partijen gaat de POV K&L 
met elkaar verbinden. Zelfs de werelden van de diverse waterkeringbeheerders 



en netbeheerders onderling. Op die manier kunnen alle betrokkenen elkaars 
belang gaan inzien en kunnen ze met elkaar ook vroegtijdig tot slimme 
oplossingen komen.  
 
Innovaties centraal 
Naast verbinden kent de POV K&L ook andere doelstellingen. Onder meer het 
sterk terugbrengen van risico’s op het gebied van veiligheid en risico’s bij de 
versterking van de waterkering. Daarnaast zet de POV K&L technische en 
procesmatige innovaties continu centraal. Omdat vernieuwingen als deze voor 
het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP) de optimale kansen bieden 
voor ‘sneller, beter en goedkoper’.  
 
‘Go-no go’ beslismomenten 
Op dinsdag 22 augustus startte de POV K&L officieel met een eerste bijeenkomst 
van de Stuurgroep POV K&L; de bestuurlijke kick-off. Tijdens die bijeenkomst 
stelden de leden het Plan van Aanpak vast. Overigens zijn deze leden mede 
vanwege hun persoonlijke titel gevraagd zitting te nemen in deze Stuurgroep. 
De doorlooptijd van het totale project is twee jaar. Tussentijds kent het project, 
in de gefaseerde uitvoering, regelmatig ‘go-no go’ beslismomenten. Daarbij 
speelt de Stuurgroep een belangrijke rol. Na een jaar vindt een uitgebreide 
evaluatie en bijsturing plaats.  
 
Bezoek aan Rotterdamsebaan 
Na de bijeenkomst nam de Stuurgroep een kijkje bij het werk aan de 
Rotterdamsebaan, de in aanleg zijnde nieuwe invalsweg van Den Haag. Ook bij 
dit enorme project is het van groot belang scherp de focus te hebben op kabels 
en leidingen. Gekleed in laarzen en veiligheidshelm betraden de Stuurgroepleden 
de bouwplaats. Uit ervaring weten projectdirecteur Paul Janssen en coördinator 
Kabels & Leidingen Henk Hogenbirk dat uitvoerende partijen zich nogal eens 
verkijken op de benodigde tijd om kabels en leidingen goed in te passen en/of te 
verleggen in een project. De aanwezigen herkenden dit. Het bezoek leverde hen 
diverse waardevolle tips op. Tot slot namen zij nog een kijkje in dat deel van de 
tunnelbuis dat al gereed is. 



 
 
Samenstelling Stuurgroep 
De samenstelling van de Stuurgroep POV K&L is als volgt:  

• Marcel Houtzager (voorzitter), lid Dagelijks Bestuur Hoogheemraadschap 
van Delfland; 

• Rein Dupont, lid Dagelijks Bestuur Waterschap Limburg; 

• Goos den Hartog, lid Dagelijks Bestuur Waterschap Rivierenland; 

• Leo van Gelder, lid Dagelijks Bestuur Waterschap Hollandse Delta; 

• Adri Bom-Lemstra, Gedeputeerde Provincie Zuid-Holland, namens IPO 
(BAC-DROW); 

• Joke Cuperus, Algemeen directeur PWN; 

• Richard Jorissen, Directeur HWBP (agenda lid); 

• Platform Netbeheerders (vertegenwoordiging wordt nog ingevuld). 
Vanwege de impact op de ruimtelijke ordening zijn, via het Interprovinciaal 
Overleg (IPO), dus ook de provincies vertegenwoordigd.  
 
 


