
 

Minisymposium POV Kabels & Leidingen en Taskforce Deltatechnologie 

Informatie delen bij dijkprojecten levert winst op  
  
‘Elkaar vertrouwen, samenwerken en op tijd de juiste informatie delen,’ aldus Björn Kuipers, de 1ste spreker van 
het symposium ‘Informatie delen voor dijkprojecten’ op 29 maart. Die waarden zijn van groot belang, zowel voor 
de scheidsrechter die een wedstrijd moet leiden als voor de verschillende beheerders van dijkprojecten met 
inliggende kabels en leidingen. Een terugblik.  
  
Op donderdag 29 maart kwamen ruim 100 netbeheerders, waterschappers, aannemers en technische specialisten 
naar Lijm & Cultuur in Delft voor het minisymposium ‘Informatie delen voor dijkprojecten’, georganiseerd door de 
POV Kabels & Leidingen en de Taskforce Deltatechnologie. Na de opening door POV-stuurgroepvoorzitter Marcel 
Houtzager, was er een spetterende opening door voetbalscheidsrechter Björn Kuipers. Daarna waren er relevante, 
inhoudelijke presentaties, door GMB namens de Taskforce Deltatechnologie en door het COB. Na de presentaties 
volgde een paneldiscussie met enthousiaste panelleden uit de praktijk. Dagvoorzitter Geert Roovers vatte steeds 
belangrijke informatie samen en koppelde vakkundig inhoudelijke vragen en antwoorden aan elkaar.    
  
Projectmanager Nisa Nurmohamed: “De deelnemers hebben 
nuttige informatie en ervaringen kunnen delen. Vooral in de 
paneldiscussie kwam dat goed tot zijn recht. Een mooie opbrengst 
is de wens om gezamenlijk een toekomstvisie te hebben zodat we 
verder kijken dan één dijkversterkingsproject. Met elkaar op tijd de 
juiste informatie delen, past in die toekomstvisie. Dan kunnen 
meerdere knelpunten langs dezelfde dijk direct worden aangepakt, 
wat enorm gaat schelen in tijd en geld. Ook in de ruimte verder 
kijken levert veel op, zoals een aparte bestemming voor kabels en 
leidingen, waar de dijkversterking geen invloed op heeft. Voor de 
POV Kabels & Leidingen herkenbare onderwerpen die we al hebben  
opgenomen in de verschillende activiteiten die we binnen onze POV uitvoeren.” 
  
Goed aansluiten op de praktijk  
Komende decennia moeten er in Nederland flink wat kilometers dijk (met daarin kabels en leidingen) worden 
versterkt om aan de nieuwe normering te voldoen (Hoogwaterbeschermingsprogramma, afgekort HWBP). 
Hoofddoel van de POV Kabels & Leidingen (onderdeel HWBP): het zorgvuldig, toekomstbestendig en veilig inpassen 
van kabels en leidingen in waterkeringen en tegen de laagst maatschappelijke kosten.   
De POV Kabels & Leidingen zet zich in om vanuit de verbinding van de werelden van netbeheerders (gas, water, 
elektra, data) en dijkbeheerders concrete producten op te leveren die ervoor zorgen dat dijkprojecten met kabels & 
leidingen straks sneller, beter en goedkoper plaatsvinden. “Door regelmatig in contact te zijn met alle spelers op het 
veld, zijn we echt in staat om onze producten toe te passen in de praktijk.”  
  
De producten die de POV Kabels & Leidingen oplevert, krijgen begin mei een plek op een deelsite van 
www.dijkwerkers.com. Zodra deze beschikbaar is, informeren we jullie daarover.  
  
  
Met vriendelijke groet, mede namens de Taskforce Deltatechnologie,     
  
Nisa Nurmohamed 
Projectmanager POV Kabels en Leidingen 
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