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1. Introductie 
 

Op donderdag 26 april 2018 hebben het hoogheemraadschap van Schieland en de 

Krimpenerwaard (HHSK) en de Taskforce Deltatechnologie een gezamenlijke informatieve 

marktbijeenkomst georganiseerd. De ochtend is gebruikt om met het bedrijfsleven in 

gesprek te gaan over het project Krachtige IJsseldijken Krimpenerwaard (KIJK). Het 

middagprogramma is ingevuld door de Gouden Driehoek (samenwerking tussen 

Taskforce Deltatechnologie, kennisinstellingen en opdrachtgevers). De bijeenkomst vond 

plaats in Rotterdam op het kantoor van HHSK. Totaal waren er 62 deelnemers aanwezig 

en 43 verschillende bedrijven. In de bijlage vindt u de deelnemerslijst. 

 

De doelen van deze informatieve marktbijeenkomst waren kennismaken, kennisdelen en 

netwerken. Tijdens de bijeenkomst was er veel ruimte voor interactie. 

Het project KIJK ligt tussen Gouderak en Krimpen aan den IJssel. Totaal wordt 10,16 km  

dijk aangepakt omdat deze niet stabiel en hoog genoeg is. Voor 7,34 km is een 

dijkversterking noodzakelijk en voor 2,82 km kan het aanwezig voorland benut worden 

om uiterlijk in 2026 te voldoen aan de veiligheidsnorm. Het project bevindt zich op het 

moment aan het eind van de verkenningsfase. Voor alle dijkvakken is een concept 

voorkeursalternatief (VKA) opgesteld. HHSK heeft gekozen voor een vroegtijdige 

marktbenadering en is van plan de planuitwerkingsfase (2019-2021) en de realisatiefase 

(2022-2026) in één contract op te dragen. De start van de aanbesteding staat gepland 

voor september 2018 en loopt tot medio 2019. In oktober 2018 neemt het dagelijks 

bestuur van het hoogheemraadschap de definitieve voorkeursbeslissing na een 

uitgebreide consultatie van het concept VKA. 

 

In dit document kunt u het verslag lezen van deze dag. Het is verrijkt met een creatief 

beeldverslag dat is gemaakt door drie aanwezige striptekenaars. Een aantal treffende 

illustraties is toegevoegd aan dit verslag. Het programma van de dag zag er als volgt uit. 

 

08.30uur Inloop koffie/thee en inschrijving voor verdiepende groepjes (tafeltjes) 

 HHSK en Taskforce Deltatechnologie 

09.00uur Welkom door Toon van der Klugt, hoogheemraad HHSK en bestuurlijk 

opdrachtgever KIJK  

09.20uur Ontvangst door Farisha Koerban, inkoopadviseur KIJK 

09.30uur Samen KIJKen, Samen DOEN door Jelke Jan de With (Taskforce 

Deltatechnologie) en Jasper Tamboer (projectmanager KIJK) 

10.00uur Marktbenadering en aanbesteding door Simone Wevers (contractschrijver 

KIJK) en Frederique Haslinghuis (contractmanager KIJK) 

10.20uur koffiepauze 

10.30uur Start tafeltjesronde 1): Uitdagingen binnen KIJK verder uitdiepen  

11.15uur Einde tafeltjesronde 1 

11.25uur Start tafeltjesronde 2: Uitdagingen binnen KIJK verder uitdiepen  

12.10uur Einde tafeltjesronde 2 

12.15uur Plenaire terugkoppeling in VV zalen o.l.v. Farisha Koerban 

12.45uur Lunch 

 Gouden Driehoek 

13.30uur Welkom Gouden Driehoekbijeenkomst door Arjan Keuzenkamp, voorzitter 

Taskforce Deltatechnologie. 

13.35uur Evaluatie aanbesteding Dijkversterking Gorinchem-Waardenburg door 

Gert-Jan Goelema (Waterschap Rivierenland) en Jan van Dijk (GMB) 

14.45uur Rondrit per bus langs het traject KIJK met uitleg ter plekke 

16.45uur Afsluitende borrel en gelegenheid om te netwerken 

17.45uur Einde 
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2. Plenair ochtendprogramma 
 

De ochtend begon met een plenaire bijeenkomst waarin de belangrijkste punten van het 

Project KIJK werden toegelicht. Toon van der Klugt, hoogheemraad en bestuurlijke 

opdrachtgever voor KIJK verzorgde de opening van de dag. Hij gaf met een korte 

presentatie aan wat het project zoekt: een samenwerkingspartner met ontwikkel en 

realisatiekracht.  

 

 

 

 
 

 

 

 

Vervolgens heeft hij uitgelegd wat het project inhoudt en waar we staan. Daarna nam 

Farisha Koerban, inkoopadviseur KIJK, het stokje over. Zij verzorgde als 

procesbegeleider het ochtendgedeelte en lichtte het programma toe.  

 

Vervolgens hebben Jasper Tamboer, projectmanager KIJK en Jelke Jan de With, trekker 

namens de Taskforce Deltatechnologie (TFDT), een presentatie gegeven:  

 Wie zijn er betrokken bij het team?  

 Hoe is de samenwerking met de TFDT gegaan? 

 Wat is de visie op samenwerking? 
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Tot slot hebben Frederique Haslinghuis, contractmanager KIJK en Simone Wevers, 

contractschrijver KIJK, een presentatie gegeven over de marktbenadering en de 

aanbesteding: Hoe ziet de marktbenadering en de contractstrategie eruit en wat is de 

planning voor de aanbesteding? 

 

In bijlage 1 kunt u al deze presentaties in 1 pdf terugvinden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Pagina 6 van 29 

 

 

3. Verslag tafeltjes  
 

Na de presentaties zijn de deelnemers uiteengegaan om in kleinere groepen dieper op 

een aantal onderwerpen in te gaan. Het projectteam KIJK had een aantal onderwerpen 

waarop zij graag wilden doorpraten. Ter voorbereiding van deze bijeenkomst is een 

informatiebrochure toegestuurd aan de deelnemers. De informatiebrochure is 

gepubliceerd op TenderNed.  

 

De tafelgesprekken vonden plaats in twee rondes van 45 minuten. Hieronder ziet u een 

overzicht van de onderwerpen per tafel. De deelnemers konden bij binnenkomst kiezen 

aan welke tafel zij wilden deelnemen. 

 

Tafel Ruimte bij HHSK Ronde 1 Ronde 2 

1 2 VV 1. Technisch Management 2. Bereikbaarheid 

2 2.2 Odulphus 3. Omgeving en K&L 4. Contractmanagement 

3 0.2 Lekdijk 5. Bestuur en 

samenwerking 

6. Projectbeheersing 

4 2 Carrousel  6. Projectbeheersing 5. Bestuur en 

samenwerking 

5 1.5 Ringvaart 2. Bereikbaarheid 1. Technisch Management 

6 0.5 Boezemkade 4. Contractmanagement 3. Omgeving en K&L 

 

Van elke tafel is per thema een verslag gemaakt. De verslagen verschillen per tafel in de 

vorm. 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

Pagina 7 van 29 

 

 

 

3.1 Technisch management 
 

Vanuit HHSK zat aan tafel: 

Marco Weijland: Technisch manager KIJK  

Michel Bouwman: Specialist uitvoering KIJK  

Hans van Zanten: Adviseur HHSK tijdens Verkenningsfase 

 

Algemene inleiding  

Na een kort voorstelrondje is eerst een algemene toelichting gegeven over de 

samenwerking en aanpak van het ontwerpend onderzoek dat heeft geleid tot het 

voorgestelde voorkeursalternatief. Hierbij is met een brede blik op alle mogelijke 

alternatieven (inclusief systeemoplossingen) getrechterd naar gemiddeld 4 kansrijke 

alternatieven per dijkvak. Deze kansrijke alternatieven zijn door het projectteam 

beoordeeld op 6 hoofdaspecten waaruit een voorkeursalternatief is geselecteerd. De 6 

hoofdaspecten zijn: veilig systeem, technische uitvoerbaarheid, gevolgen voor ruimtelijke 

omgeving, betaalbaarheid, draagvlak en ruimtelijke kwaliteit. Het gekozen VKA zal in de 

planuitwerking op basis van dezelfde beoordelingskader verder worden geoptimaliseerd 

in de planuitwerkingsfase. 

Belangrijke onderwerpen die in het gesprek naar voren zijn gekomen waren ruimte voor 

optimalisatie en innovatie, uitvoeringskennis in het ontwerp en de planning van het 

project. 

 

Samenvatting ronde 1:  

 

De veiligheidsopgave is bepaald op basis van de nieuwe normen die vanaf 2017 van 

kracht is geworden. Het nieuwe WBI is toegepast in de uitgevoerde consequentieanalyse 

nieuwe norm. Het ontwerp in de verkenningsfase is gebaseerd op OI2014. Dit heeft niet 

geleid tot een scopewijziging. Wel is er naast een stabiliteitsopgave een hoogteopgave 

bijgekomen. 

 

Het gekozen VKA is vertrekpunt voor het verder uitwerken van de planuitwerkingsfase, 

daar binnen is zeker ruimte voor optimalisatie van het ontwerp. Het gekozen VKA is een 

goed vertrekpunt omdat het bestuurlijk is afgehecht en draagvlak heeft bij bewoners en 

bedrijven langs de dijk. In de verkenningsfase is veel onderzoek verricht, dit is 

opgenomen in de Multi Criteria Analyse, met deze informatie is het VKA gekozen. Er is 

met een brede blik gekeken, naast oplossingen aan de dijk zijn er optimalisaties in het 

systeem, zoals een aanpassing van het maalpeil in de Hollandsche IJssel. 

 

De samenwerking in de planuitwerkingsfase ziet HHSK als eenzelfde samenwerking zoals 

die nu ook met het ingenieursbureau is. Een gezamenlijk budget met uitwerking in 

ActiviteitenPlannen (AP’s, ook wel bekend als werkpakketten) en gezamenlijke 

verantwoordelijkheid. In het gesprek wordt aangegeven dat goed is om de specifieke 

deskundigheid van de betrokken partijen goed in te zetten. De partijen geven aan dat 

ruimte belangrijk is voor het benutten van innovaties.  

 

De informatie die beschikbaar is, zal in de aanbestedingsfase ter beschikking worden 

gesteld. Veel rapporten staan al op de project website www.hhsk.nl/kijk. Vanaf 1 juni 

2018 staat ook het eindrapport Verkenning op de website met onderliggende 

deelrapporten. 

 

In het gesprek wordt aangegeven dat in de planuitwerkingsfase vooral gekeken moet 

worden naar het uitvoeren van metingen van waterstanden en waterspanningen, zodat 

deze data verwerkt kan worden in het ontwerp. Hoe langer deze data gemeten is, hoe 

beter. 
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Tevens zal de uitvoeringskennis van belang zijn bij de verdere uitwerking van de 

oplossing in de planuitwerkingsfase.  

 

HHSK heeft met Deltares een raamcontract, daardoor kan unieke/specialistische kennis 

worden ingezet. In het gesprek wordt aangegeven dat het van belang is daar vooraf 

duidelijke afspraken over te maken. 

 

 
 

 

Samenvatting ronde 2  

 

Algemene inleiding  

In de vorige ronde (tafel Bereikbaarheid) is door de groep al gesproken over de aanpak 

in de verkenningsfase en de samenwerking met het huidige ingenieursbureau van project 

KIJK. 

 

In het gesprek wordt aangegeven dat alle partijen aan tafel “best for project” zitten. Dus 

niet ieder voor zich, maar met een gezamenlijk belang. Dit geldt voor alle partijen die 

deelnemen in het consortium. Belangrijk is voor de partijen dat met een open mind 

gekeken wordt naar de oplossingen die worden aangedragen, ook als ze anders zijn. Dit 

geldt ook voor de bereikbaarheid, er zijn meerdere technieken om de bereikbaarheid 

tijdens de uitvoering te realiseren.  

 

Er is onderzoek gedaan naar geo-risico’s. Op de vraag hoe partijen kunnen helpen om 

deze het beste te kunnen beheersen, blijkt dat het lastig is voor partijen om hier nu al 

antwoord op te geven. De tip is wel om specialistische kennis aan tafel te hebben in het 

ontwerpproces. Zij hebben de meeste ervaring, en kunnen het beste de geo-risico’s 

beheersen. Hierbij kunnen dialooggesprekken worden benut.  

 

Aangegeven wordt dat de overgang tussen planuitwerking en realisatie van die plannen 

altijd onder spanning staat. Uitvoeringskennis borgen is daarbij belangrijk. Dialoogfase 

kan hiervoor worden gebruikt om hierop door te vragen. En zorg voor open structuur en 

communicatie zodat helder is waarom uiteindelijk voor een bepaalde oplossing wordt 

gekozen. 
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VKA d.d. 26 april 2018 (vastgesteld in D&H d.d. 24 april 2018), welke is getoond aan de 

tafel Techniek. 
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3.2 Bereikbaarheid  
 

Getoonde materialen: (als bijlagen toegevoegd) 

- Wegenkaart HHSK; 

- Bereikbaarheidsstrategie (www.hhsk.nl/kijk); 

- Overzicht verkeersstromen; 

- Overzichtskaart onderzochte omleidingsvarianten; 

- Overzichtskaart zoekgebied tijdelijke weg. 

Vanuit HHSK zat aan tafel: 

Martijn Guichelaar Assistent Omgevingsmanager KIJK, bereikbaarheid 

Guido Verweij  Assistent Omgevingsmanager KIJK 

 

Bereikbaarheid wordt één van de grootste uitdagingen voor het project KIJK, gezien de 

grote hoeveelheid woonadressen en bedrijven aan de dijk en beperkte alternatieven. Hoe 

zorgen we dat al het verkeer steeds op bestemming kan blijven komen? HHSK heeft op 

basis van verschillende onderzoeken een bereikbaarheidsstrategie opgesteld. Hierbij is 

ook gekeken naar omleidingsmogelijkheden tijdens de uitvoering, waarbij HHSK een 

tijdelijke weg het meest kansrijk acht.  

 

 

Algemene inleiding 

 

De bereikbaarheid vormt een essentieel onderdeel van het project en is wellicht de 

grootste uitdaging van het project. Bij elke bewonersavond komt verkeer en 

bereikbaarheid ter sprake. Vanwege deze uitdaging is in de verkenning een 

bereikbaarheidsstrategie opgesteld. HHSK verwacht dat de visie op bereikbaarheid mede 

onderscheidend wordt in de dialoogfase. HHSK wil de kennis en innovatiekracht van de 

markt benutten om invulling te geven aan de omleidingsmogelijkheden. Dit kan door 

middel van een tijdelijke weg maar HHSK daagt de markt graag uit om met een beter 

alternatief te komen. 

 

HHSK heeft in de voorbereiding meerdere gesprekstafels gevoerd per thema (agrariërs, 

toerisme, woon, werk etc.). De opbrengsten van deze tafels zijn samengevat tot 5 

ambities en verwerkt in de bereikbaarheidsstrategie. Deze is gepubliceerd op de website 

van HHSK: https://www.schielandendekrimpenerwaard.nl/werk-in-uitvoering/bouwen-

aan-sterke-waterkeringen/krachtige-ijsseldijken-krimpenerwaard/nieuws/de-kijk-van-de-

omgeving-op-bereikbaarheid 

 

Tevens is er een kentekenonderzoek uitgevoerd. Regionaal verkeer van Krimpen aan den 

IJssel naar Gouda over de dijk betreft dagelijks circa 1.500 voertuigen. 2.500 - 3.500 

Voertuigen per dag hebben een bestemming op de dijk (bestemmingsverkeer). Voor de 

tijdelijke bereikbaarheid zijn dit de aantallen waar we rekening mee moeten houden.  

 

Om te onderzoeken hoe het verkeer tijdens de uitvoering kan worden omgeleid zijn 8 

alternatieven onderzocht en getoetst. Uit dat onderzoek komt 1 meest kansrijk 

alternatief naar voren: een tijdelijke weg achterlangs.  

 

https://www.schielandendekrimpenerwaard.nl/werk-in-uitvoering/bouwen-aan-sterke-waterkeringen/krachtige-ijsseldijken-krimpenerwaard/nieuws/de-kijk-van-de-omgeving-op-bereikbaarheid
https://www.schielandendekrimpenerwaard.nl/werk-in-uitvoering/bouwen-aan-sterke-waterkeringen/krachtige-ijsseldijken-krimpenerwaard/nieuws/de-kijk-van-de-omgeving-op-bereikbaarheid
https://www.schielandendekrimpenerwaard.nl/werk-in-uitvoering/bouwen-aan-sterke-waterkeringen/krachtige-ijsseldijken-krimpenerwaard/nieuws/de-kijk-van-de-omgeving-op-bereikbaarheid
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Reacties van de markt: 

  

Er zijn vele technieken bijgekomen om de veiligheid te borgen, benut hierbij de kennis 

van de markt. Denk hierbij breder dan damwand, of een andere manier van werken. In 

hoeverre is er ruimte om direct mee te denken.  

 

Openheid in projecten wordt toegejuicht. Deze verbetert de kwaliteit. De aanwezige 

marktpartijen zijn van mening dat de omvang van het project groot is. Zelfs voor de 

grote bedrijven, samenwerking en van meerdere kanten kennis samenbrengen is 

daardoor mogelijk.  

 

Een zorg dat de vrijheid en het innovatieve vermogen beperkt lijken te worden door de 

vergaande uitwerking die al is gedaan. Het is goed te horen dat HHSK juist open staat 

voor de kansen en alternatieven van de markt: gezien de complexiteit van het vraagstuk 

rondom bereikbaarheid is inderdaad veel door HHSK uitgezocht. Hiermee wordt inzicht 

gegeven in de zorgen van de omgeving, de kansen en (on)mogelijkheden. HHSK wil 

graag de vervolgstap met de markt maken en hun kennis en innovatiekracht benutten 

om tot een goede, technisch haalbare oplossing te komen. 

 

Een idee dat is geopperd, is om het doorgaand verkeer een beloning te geven bij 

omrijden. Naar verwachting gaan deze mensen wel omrijden als de weg door vertraging 

niet meer loont. 

 

Daarnaast wordt in het gesprek de optie aangegeven om de weg apart aan te besteden. 

De tijdelijke weg achterlangs is een project an sich. Ook is gesproken over de gronden 

die voor de tijdelijke weg gebruikt mogen worden: de grondverwerving is de  

verantwoordelijkheid voor HHSK. De grondverwerving is essentieel. Er wordt een tip 

gegeven om ook een plan B te hebben als HHSK niet verder kan gaan met het project als 

een procedure bij de Raad van State zich voordoet. 

 

Een idee wordt geopperd om tijdens de concurrentie gerichte dialoog 1 partij naar buiten 

te laten gaan om de gevraagde informatie te verzamelen (bij bewoners en bedrijven) en 

dat niet drie partijen dezelfde vraag gaan stellen. 
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Het blijven delen van opgehaalde informatie is belangrijk. Ten eerste om niet het wiel 

opnieuw uit te vinden, maar ook om te weten welke afspraken gemaakt zijn, en wat er 

bijvoorbeeld in de KES staat. 

 

De weginrichting is een aandachtspunt, bewoners willen weten hoe het beter gaat/kan 

worden. Het zal een uitdaging zijn: daarom is het noodzakelijk om dit samen met alle 

partijen te doen, en om de beste mogelijkheden te gebruiken.  

 

 

 

  



 

Pagina 13 van 29 

 

3.3 Omgeving en K&L 
 

 

Getoonde materialen: zie ook in de presentatie van de ochtend 

 

Vanuit HHSK zaten aan tafel: 

Maartje Virardi:  Omgevingsmanager KIJK 

Robert Goudriaan: Conditioneringsmanager KIJK 
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Algemeen intro OM en K&L verslag ronde 1 en 2: 

 

Algemeen OM: 

De projectomgeving is complex en kent vele spelers. Het opbouwen van een duurzame 

relatie met de in- en externe omgeving heeft in de verkenningsfase centraal gestaan. 

Participatie en projectcommunicatie spelen hierin een sleutelrol en versterken elkaar; 

bouwen aan vertrouwen door persoonlijke betrokkenheid in combinatie met tijdige en 

zorgvuldige informatieverstrekking over het project.  

 

 

 

Algemeen K&L: 

Tijdens de verkenningsfase is voor kabels en leidingen een bureaustudie uitgevoerd. De 

bestaande kabels en leidingen zijn middels een KLIC melding opgevraagd. (Rapport is 

beschikbaar op de website). Er zijn grote kruisende leidingen van Stedin Elektra, Dunea, 

Gasunie en KPN aanwezig. Daarnaast zijn er veel langs liggende kabels en leidingen 

aanwezig van o.a. Stedin Gas, Stedin Elektra, CIF, Rekam, KPN, riool gemeente Krimpen 

aan den IJssel en Krimpenerwaard en Oasen. 

 

Op basis van de KLIC melding is contact gezocht met alle nutsbedrijven en kennis 

gemaakt. HHSK ziet meerwaarde in een goede relatie met de nutsbedrijven om te zorgen 

dat de te verleggen nutsassets op tijd verlegd zijn en geen vertraging oplevert voor en 

tijdens de uitvoering van de dijkversterking. Derhalve is door HHSK tijdens de 

verkenningsfase tijd gestoken in relatiebeheer. 

 

Over ca. 6 van ca. 10 km heeft de gemeente Krimpenerwaard en Oasen plannen om het 

riool en waterleiding te vervangen (technisch afgeschreven) en een nieuw tracé achter de 

dijkwoningen langs te realiseren. Stedin Gas is bij dit initiatief aangehaakt. De beleidslijn 

van HHSK is: alle kabels en leidingen uit de dijk tenzij het vanwege (huidige) 

planologische ontwikkelingen niet mogelijk is. 

 

De rapportage van de bureaustudie is terug te vinden op de website van het project 

KIJK. 

 

Tijdens het ‘veldonderzoek’ zijn de nutsbedrijven gevraagd om de consequenties per 

Kansrijk (dijk)Alternatief (KA) in kaart te brengen. Deze input is meegenomen in de Multi 

Criteria Analyse (MCA) om te komen tot een voorkeursalternatief (VKA) per dijkvak. 

Daarnaast zijn door de nutsbedrijven de verleggingskosten in beeld gebracht voor drie 

kansrijke alternatieven (grondoplossing, grondoplossing i.c.m. type II constructie 

binnenwaarts en type I constructie). Deze informatie is meegenomen in de totale 

kostenramingen van de verschillende kansrijke alternatieven. 

 

We hebben gedurende het traject van de bureaustudie en het veldonderzoek (zoveel als 

mogelijk) gewerkt met vaste contactpersonen van zowel de nutsbedrijven als HHSK. 

 

HHSK ziet het belang in een vroegtijdige verlegging van kabels en leidingen 

vooruitlopend op de dijkversterking. Het verlegd krijgen van kabels en leidingen vergt 

veel tijd, daarom is gezamenlijk met de nutsbedrijven een kabel- en leidingstrategie 

bepaald voor de planvormingsfase en een planning. De tijd tot en met moment van 

contractering van een consortium wordt gebruikt om SO/VO op te stellen voor de 

verlegging van kabels en leidingen naar het achterland en het opstellen van een 

programma van eisen. Nutsbedrijven moeten door het consortium betrokken worden in 

het uitwerken van het voorkeursalternatief per dijkvak tot een ‘integraal’ 

dijkversterkingsontwerp. 
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Verslag ronde 1: 

 

Met de partijen aan tafel is gesproken over welke onderdelen voor OM van belang zijn: 

 Projectbelang van beide partijen aan het begin scherp maken en bespreken. HHSK 

blijft wel eeuwige buur, maar ook de aannemer wil als partner in de samenwerking 

een mooi project maken; 

 Wees als HHSK duidelijk in visiedocument: wat willen we als HHSK en wat willen we 

niet? Dus naast een beschrijving van de minimale eisen ook ons wensbeeld; 

 In planuitwerking – wordt het beeld neergezet van een Opdrachtnemer (ON) die 

faciliterend en adviserend is in leveren informatie, en duidelijk een Opdrachtgever 

(OG) die aan het stuur staat. Dit gezien de vergunningen en procedures die 

doorlopen worden, en de bestuurlijke relaties die er zijn. Tijdens planfase inzetten op 

gezamenlijke communicatie, in de realisatiefase verschuift dit. Maak hierbij gebruik 

van de ervaringen met bouwcommunicatie door ON. Aandachtspunt is dat HHSK 

zichtbaar blijft; 

 het (OM) team moet een team zijn en blijven, continuïteit behouden is belangrijk. Of 

het nu deelnemers vanuit ON of OG zijn (van planvormingsfase tot en met de 

uitvoering). HHSK moet zichtbaar zijn en blijven (is de partij die na project over 

blijft), maar kan ook schakelen als vertrouwen een probleem is door andere personen 

naar voren te schuiven; 

 Neem de tijd om kennis over te dragen. Het overdragen van gebiedskennis duurt veel 

langer dan 1 maand, en is soms ook niet over te dragen. Daarom is vorig punt ook zo 

van belang – de continuïteit waarborgen, en zichtbaar blijven van de personen die er 

nu al aan werken; 

 Helder (open en transparant) naar omgeving over tijdelijke betrokkenheid van ON. 

ON heeft een projectbelang en HHSK meer belang over langere tijd; 

 Welke gesprekken zijn gevoerd, hoeveel is er nu al toegezegd. Aan tafel wordt 

aangegeven dat OG de gesprekken op hoog abstractieniveau zou moeten voeren en 

ON op uitvoerend praktisch niveau; 

 Regel ook een aantal zaken voor de start/realisatie van de dijkversterking: natuur en 

archeologie bv. Maak duidelijke en heldere afspraken met de belangenpartijen. Deze 

twee processen kosten vaak veel tijd; 

 Voorkom dat wie vanuit de omgeving lang de discussie aangaat meer krijgt. 

Maatwerk versus eenduidigheid; 

 Bepaal de minimale kwaliteitseisen van de personen die voor het werk nodig zijn 

vooraf. En wie aangeboden is moet het ook doen. 
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Vragen K&L: 

Vraag markt: Is gasloos wonen een kans voor het gebied?  

Antwoord HHSK: Deze vraag is ook door gemeente Krimpenerwaard en HHSK aan 

Stedin gesteld. Tot op heden is hun reactie dat dit niet mogelijk is voor het traject van 

dijkversterking KIJK. 

 

Met de partijen aan tafel is gesproken over welke onderdelen voor K&L van belang zijn 

K&L: 

 Zorg dat nutsbedrijven het belang van een veilige dijk omarmen, commitment 

hebben voor het project KIJK; 

 Maak procesafspraken met nutspartijen over voldoende capaciteit en budget en 

commitment en maak afspraken over escalatie; 

 Knelpunten vanuit K&L ontwerp moeten in beeld zijn als consortium de opdracht 

krijgt; 

 Zorg ervoor dat de nutsbedrijven een gezamenlijke adviseur opdracht gegeven 

hebben voor engineering als consortium de opdracht krijgt. 

  

 

 

Verslag ronde 2: 

 

Vragen OM: 

Vraag markt: Veiligheid en bereikbaarheid zijn belangrijke thema’s. Wie is 

wegbeheerder? 

Antwoord HHSK: HHSK is de wegbeheerder buiten de bebouwde kom op de dijk en de 

gemeenten (Krimpen aan den IJssel en Krimpenerwaard) zijn binnen de bebouwde kom 

wegbeheerder. Beide organisaties zijn zowel ambtelijk en bestuurlijk betrokken bij het 

project. Er vindt regelmatig ambtelijk en bestuurlijk overleg plaats. 

 

Vraag markt: Wie is vaarwegbeheerder? 
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Antwoord HHSK: RWS is de vaarwegbeheerder op de Hollandsche IJssel. RWS is zowel 

ambtelijk als bestuurlijk betrokken bij het project. Er vindt regelmatig ambtelijk en 

bestuurlijk overleg met RWS plaats. 

 

 

Verder is met de partijen aan tafel gesproken over welke onderdelen voor OM van belang 

zijn: 

 Zorg dat de juiste personen op de juiste plek zijn en blijven; 

 Zorg ervoor dat de opgedane kennis / maar ook de betrokken personen niet in de 

planuitwerkingsfase buiten boord gezet worden; 

 Zorg ervoor dat HHSK aan het stuur blijft voor OM, zeker in de planuitwerkingsfase 

maar ook in de realisatiefase (in het proces). Opdrachtgever heeft een betere positie 

dan ON. ON vooral faciliterend laten zijn. Gezamenlijk maar wel de juiste partij 

invloed laten uitoefenen op de juiste plek;  

 

Vragen K&L: 

Vraag markt: Hoe ver zijn de plannen om de kabels achterlangs te leggen?  

Antwoord HHSK: er is een schetsontwerp voor een achterlangs tracé gemaakt door de 

gemeente Krimpenerwaard voor de riolering. Dit is nog niet gedaan voor Oasen en Stedin 

Gas. Er is ook nog geen zakelijk recht gevestigd door de nutsbedrijven. 

 

Vraag markt: Is er een terugvaloptie om deze in de dijk te leggen?  

Antwoord HHSK: Beleidslijn van HHSK is alle kabels en leidingen uit de (ter 

verduidelijking zie onderstaande schetsen)  

 

 

 
 

 

Vraag markt: Is onderzocht of KIJK samen kan lopen met POV K&L van het HWBP? 

Antwoord HHSK: Ja, samen met de PL van de POV K&L is onderzocht of dijkversterking 
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KIJK als pilotproject kon dienen. Planning technisch paste dit niet en is er voor gekozen 

om KIJK niet te laten vallen onder de POV. Opgedane kennis wordt met elkaar 

uitgewisseld. 

 

Verder is met de partijen aan tafel gesproken over welke onderdelen voor K&L van 

belang zijn: 

 Neem kabels en leidingen mee in de EMVI, zodat er ook op gescoord kan worden om 

het goed aan te pakken en tijd en energie in te stoppen. Projectbelang bij alle 

partijen (Nutspartijen, consortium en HHSK) scherp krijgen en over doorpraten; 

 Regel de juiste mandaten, en werk samen in één team; 

 Denk goed na over de planning van project KIJK en planning K&L; 

 Betrek de uitvoerders bij planuitwerking; 
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3.4 Contractmanagement  
 

Vanuit HHSK zaten aan tafel: 

Frederique Haslinghuis  Contractmanager KIJK 

Simone Wevers   Contractschrijver KIJK 

 

Getoonde materialen (zie ook presentatie plenair ochtenddeel):  

- praatplaat aanbesteding 

- marktbenadering in schema 

In de tafelgesprekken contractmanagement zijn de volgende onderwerpen ter sprake 

gekomen: 

 

Samenwerking: in de gesprekken is veel aandacht besteed aan vorm van de 

samenwerking die HHSK voor zich ziet. HHSK heeft aangegeven uitdrukkelijk geen 

alliantie aan te willen gaan; Dit komt omdat HHSK meer zelfstandig in control wenst te 

blijven dan in een alliantie het geval is, met korte lijnen tussen organisatie en project. 

Daarnaast sluit dit ook niet goed aan op kennis en ervaring van HHSK. Het is ook niet de 

bedoeling een gezamenlijk IPM-team samen te stellen. De voorgestelde samenwerking 

lijkt nog het meest op een “bouwteam 2.0”. Het is op dit moment echter voor partijen 

onvoldoende duidelijk in hoeverre HHSK vasthoudt aan het bestaande 

samenwerkingsmodel zoals dat is gebruikt tijdens de verkenningsfase. Dit wordt 

meegegeven als aandachtspunt voor de aanbesteding: marktpartijen verzoeken HHSK bij 

start van de aanbesteding aan te geven welke punten op het gebied van samenwerking 

voor HHSK vast staan en hoeveel ruimte er is voor marktpartijen om hieraan zelf 

invulling te geven. 

 
 

Besluitvorming: in de verkenningsfase heeft besluitvorming steeds op een laag niveau 

plaatsgevonden. Door het werken met koppels (IPM-rolhouder van HHSK met evenknie 

van opdrachtnemer) die gezamenlijk aan een inhoudelijk thema werken was 
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besluitvorming vaak soepel en heeft niet vaak escalatie plaatsgevonden. Tijdens de 

informatieve marktbijeenkomst hebben partijen een aandachtspunt meegegeven over 

deze taakverdeling: het zorgt ervoor dat er een relatief groot kernteam is, wat 

besluitvorming kan bemoeilijken. Ook vragen zij wie overall het proces en de voortgang 

bewaken. Een duidelijke escalatielijn is gewenst. 

 

Selectie: de aanwezige marktpartijen gaven allen aan geen voorstander te zijn van 

selectie door middel van loten. HHSK is dit ook niet van plan. Ook ranking op basis van 

ervaring heeft niet de voorkeur. Een voorstel was om geen selectie toe te passen aan het 

eind van de selectiefase (oftewel alle partijen die voldoen aan de geschiktheidseis gaan 

door naar de dialoogfase) maar om bij verdere trechtering terug te gaan van N naar 3 

partijen. Dit kan op basis van een visiedocument of een interview. Het uitvragen van een 

visiedocument is logisch vroeg in de procedure. Dit document kan dan bij inschrijving 

verder worden uitgewerkt in een plan van aanpak.  

 

 
 

Sleutelfunctionarissen: HHSK wenst zowel in de interviews als in het 

samenwerkingsassessment om tafel te zitten met hetzelfde team van 

sleutelfunctionarissen dat ook daadwerkelijk bij de opdracht betrokken zal zijn. Daarbij 

geldt als aandachtspunt dat het gedurende een project met zo’n lange looptijd 

onvermijdelijk is dat er wisselingen plaatsvinden. Te strikte functieprofielen kunnen 

daarmee tegen HHSK werken, omdat mensen moeilijk vervangbaar zijn. Een belangrijk 

aandachtspunt is verder dat bij overgang van de planuitwerking naar de realisatie ook 

deels een wisseling van team plaatsvindt, omdat in de realisatiefase nu eenmaal andere 

functies gevraagd worden en andere personen op de voorgrond zullen treden. HHSK 

heeft wel nadrukkelijk de wens om al in de planuitwerking met de uitvoerende partij om 

tafel te zitten. Dit zal dus zeker niet een team van alleen het ingenieursbureau zijn. 

Desalniettemin is een goede samenwerking in de planuitwerking geen garantie voor de 

realisatiefase, en is een soepele overgang een belangrijk aandachtspunt.  
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3.5 Bestuur en samenwerking  
 

Vanuit HHSK zaten aan tafel: 

Jasper Tamboer  Projectmanager KIJK 

Farisha Koerban   Adviseur inkoop en aanbesteden  

Wilco Werumeus Buning Ambtelijk opdrachtgever KIJK (1ste ronde)  

 

Startvragen: 

1. Samen KIJK-en (organisatie/verantwoordelijkheden): hoe kijken jullie naar het 

toekomstige projectteam voor de planuitwerking en de rolverdeling tussen 

opdrachtgever en opdrachtnemer? Hoe zorgen we ervoor dat het projectteam 

niet los zingt van de moederorganisatie HHSK?  

2. Samen DOEN (motivatie/projectcultuur): wat is belangrijk om de 4 

kernwaarden voor jullie levend te houden? 

3. Hoe zorgen we dat we de juiste vergelijkbare functieprofielen uitvragen voor 

de planuitwerkingsfase ? 

 

Getoond materiaal 

 

 
 

Verslag ronde 1  

 

Jasper Tamboer (projectmanager KIJK) heeft een presentatie gegeven en uitgelegd hoe 

KIJK de samenwerking ziet voor de planuitwerkingsfase. 
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Tijdens het gesprek zijn de volgende punten naar voren gekomen: 

Hou er rekening mee dat er altijd mensen wisselen gedurende het project.  

Het is een illusie om te denken dat je met het team waar je mee start ook eindigt. Dit 

probleem zal zich vanzelf oplossen. Je moet dit niet zien als een bedreiging.  

Een project dat zo interessant is, daar wilt iedereen wel aan meewerken. Het enige wat 

je goed moet managen, is dat niet iedereen tegelijkertijd weg gaat.  

 

 
 

Binnen de teams is er sprake van dynamiek over de inhoud. Het is niet zo dat er 2 

gespiegelde IPM teams zijn. Je werkt samen en vult elkaar aan. Het mag niet uitmaken 

waar je vandaan komt, iedereen draagt bij aan het projectdoel. In de verkenningsfase 

weet de buitenwereld niet wie voor het waterschap werkt en wie voor het 

ingenieursbureau. KIJK wil deze lijn graag doortrekken. Het gaat erom dat er 

deskundigheid zit in je team. KIJK wilt voor het IPM team wel eigen mensen dit om de 

afstand naar het waterschap niet te vergroten. Voor de buitenwereld wordt HHSK toch 

aangesproken. Deze vorm van samenwerking spreekt de markt ook aan.  

 

Om te zorgen dat de moederorganisaties niet loszingen is het nodig dat er 1x in de 2 a 3 

maanden een voortgangsgesprek is waarbij de directie van de ON ook bij wordt 

betrokken. Soms bedenkt het project een oplossing die technisch kan, maar die de 

moederorganisatie juist risicovol vindt. Je kan dan ook de vraag omdraaien er is een 

oplossing die veel potentie meebrengt en meer risico’s. Wat kunnen we doen om deze 

risico’s dan te beperken.  

 

Voordat je begint met de samenwerking is het ook goed om te weten wat de 

doelstellingen zijn van de verschillende partijen. Het bespreekbaar maken van zaken is 

echt van belang voor het samenwerking.  Vanaf dag 1 moet je je dat al realiseren. Je 

moet de samenwerking samen opbouwen. Feedback geven en krijgen.  
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Waar je ook kritisch naar moet kijken is of je tijdens de fase overgang van 

planuitwerking naar realisatiefase nog in je kracht zit. Soms is het ook goed om bewust 

te wisselen. Zo kan je een team ook laten groeien. 

 

Wat nog wordt meegegeven is dat je kan nadenken over sleutelfunctionarissen op de 

planproducten. Deze producten zijn voor de planuitwerkingsfase cruciaal.  

 

In het schema zie je op elk gebied de Opdrachtgever en de opdrachtnemer relatie. Wat 

hierbij opgemerkt moet worden is dat het IPM team niet centraal staat en dat het 1 

integraal team is.  

Het is een schets. Sleutelfiguur 1 is de sparringpartner van de PM en die geven samen 

richting. Er zit in elke team iemand van ON die ook meestuurt. Indien zaken niet binnen 

het team kunnen worden waarbij wordt gekeken wat is afgesproken in de werkpakketten 

dan wordt de opdrachtgever geraadpleegd. Ook in het managementteam zit iemand van 

de ON. De planuitwerking en realisatie moeten zo aan elkaar gekoppeld worden. KIJK wil 

juist de kennis van de realisatie gebruiken in de planuitwerkingsfase.  

Deze informatie is cruciaal voor de markt. In de selectieleidraad wil je dat het liefst al 

weten.  

 

Verslag ronde 2 

 

Jasper geeft in de tweede ronde aan dat het projectteam zoals het nu is getekend een 

schets is en dat je er naar moet kijken als 1 integraal team.  

 

In deze gesprekronde kwam de subsidieaanvraag naar voren. De beschikking die nu 

wordt aangevraagd voor de planuitwerkingsfase kent de Opdrachtnemer niet. Zij zouden 

hier graag inzicht in willen. Over de mate van detaillering zijn de meningen verdeeld.  

 

De belangrijkste lessen die zijn geleerd in de verkenningsfase zullen worden gedeeld. 1 

van die lessen is de projectbeheersing. Dit moet je samen doen.  

Een andere is de bonus. Dit was in de verkenningsfase een gezamenlijk doel. In de 

planuitwerkingsfase ga je straks ook keuzes maken. Hoe gaat de ontwikkeling hiervan en 

wat betekent dit dan voor het initiële budget. Deze risico’s ga je samen opvangen en 

oplossen.  

  

Op de vraag hoe we er voor kunnen zorgen dat we de juiste functieprofielen uitvragen 

wordt gezegd dat de inhoudelijke kant goed is genoemd. Het zou goed zijn om te kijken 

wat je zelf als HHSK al in huis hebt en wat je nodig hebt om die rol te complimenteren.  

Bij de start van de aanbesteding zal daar door de markt naar gekeken worden niet alleen 

op persoon maar ook op de rol. Bij de start van de aanbesteding is het van belang dat de 

functieprofielen al bekend zijn. Je gaat een langdurig contract met elkaar aan en daar 

zullen wissels in zitten. Het is belangrijk dat je samen een systeem het dat het werk 

ondanks de wissels gewoon door kan gaan . 
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Inzicht in processen zijn ook wenselijk. Bijvoorbeeld welke 

kwaliteitsmanagementsysteem gebruik je en welke producten worden en gemaakt en wat 

is het resultaat van de specifieke onderdelen.  

 

Op de vraag hoe je er voor kan zorgen dat het projectteam en de kernwaarden levend 

worden gehouden wordt geopperd om hiervan een EMVI vraag te maken.  

Je moet een cultuur creëren waarvoor iedereen wilt gaan. Tenslotte wordt geopperd om 

vooral aandacht te blijven geven aan je eigen PR zowel binnen en buiten de organisatie.  
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3.6 Projectbeheersing  
 

Vanuit HHSK zaten aan tafel: 

Laura Koedoot   Manager Projectbeheersing Planuitwerkingsfase KIJK 

Eduard Gustin   Manager Projectbeheersing Verkenningsfase KIJK 

Sisca Liem   Inkoopadviseur HHSK (2e ronde) 

 

 

Verslag ronde 1  

 

Door de markt wordt opgemerkt dat het onvermijdelijk is om ook projectbeheersing 

gezamenlijk te doen. Projectbeheersing is de verbindende factor. 

 

De vraag wordt gesteld wat HHSK het meest spannend vond.  

Antwoord HHSK: optredende risico’s en hoe we hier mee omgaan. Opgemerkt wordt dat 

het niet persé wenselijk is om aan de voorkant (start contract) alles dicht te timmeren 

door alle risico’s te verdelen. Dit leidt ook tot verdeeldheid en niet tot gezamenlijkheid.  

 

Opgemerkt wordt dat de opdrachtnemer liefst haar eigen kwaliteitssysteem gebruikt. 

Hier zit veel ontwikkeling in. Advies: laat hier veel ruimte voor de aannemer. 

 

Vraag markt: is het niet inefficiënt om zoveel samen te doen? Ontstaat hierdoor geen 

dubbel werk en veel overleg.  

Antwoord HHSK: we zoeken niet naar een dubbeling maar naar een verdeling van taken. 

Als de samenwerking goed gaat werken we samen als collega’s. Dan is er geen sprake 

van overbodige afstemming tussen opdrachtgever en opdrachtnemer. 

 

Vraag markt: hoe verliep de besluitvorming in de verkenningsfase? Vaak gaat dit niet zo 

snel als bedrijfsleven zou willen.  

Antwoord HHSK: in de verkenningsfase werden de besluiten door IPM-team of 

opdrachtgever HHSK genomen. Opgemerkt wordt dat dit wellicht te weinig is voor de 

volgende fasen. Als er echt sprake samenwerking en gezamenlijk budget zou 

opdrachtnemer ook volwaardig besluit moeten hebben over bijvoorbeeld 

scopewijzigingen en issues. Wellicht is een stuurgroep dan een goed idee. 

 

Vraag markt: is in de verkenningsfase vaak geëscaleerd?  

Antwoord HHSK: eigenlijk niet één keer omdat het in projectteam zelf werd opgelost. 

Reactie: teken dat de samenwerking inderdaad goed was. 

 

Opmerking: het zou eigenlijk beter zijn als gezamenlijk de beschikking voor de 

planuitwerking aangevraagd wordt. Nu moet de opdrachtgever een inschatting maken 

wat opdrachtnemer denkt nodig te hebben. 

 

Er wordt een suggestie gedaan om de nadere gezamenlijke uitwerking van de 

activiteitenplannen gedurende de aanbesteding te doen. Andere spreken dit tegen. Dat 

gaat te ver en daarmee leg je mensen en uren te snel vast.  

 

Opgemerkt wordt dat een aannemer het heel lastig vindt om mensen gedurende de 

tender al vast te leggen. Dit wordt min of meer wel gevraagd aangezien het team van 

opdrachtnemer en HHSK wordt beoordeeld. Doe dit pas zo laat mogelijk in het 

aanbestedingsproces. KIJK zit nog redelijk voor de te verwachten toename van 

projecten. Later wordt dit helemaal een probleem. Als de HWBP projecten allemaal 

volgens planning in realisatie gaan, worden de mensen van de opdrachtnemer echt 

schaars. 
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De vraag wordt gesteld waarom de opdrachtgever in de planuitwerkingsfase 

ontwerpverantwoordelijkheid wil houden. Bij een alliantie wordt dit juist vaak neergelegd 

bij de opdrachtnemer.  

Antwoord: gezien de vele raakvlakken met omgeving, bestuurlijke gevoeligheid, 

ruimtelijke kwaliteit etc. kan opdrachtgever dit niet los laten en wil hier juist 

verantwoordelijkheid in houden. 

 

Het is belangrijk het gewenste detailniveau van het ontwerp in de planuitwerkingsfase 

goed te omschrijven. De opdrachtnemer wil het liefst zo veel mogelijk van het ontwerp in 

de planuitwerkingsfase doen. Dit betekent minder risico voor de realisatie. Daarmee 

verdien je de investering van de planuitwerkingsfase makkelijk terug. Zorg er dan ook 

voor dat je in de planuitwerkingsfase voldoende budget hebt.  

 

Opdrachtnemer heeft vaak ‘last’ van beloftes van omgevingsmanagement van 

opdrachtgever die zij niet kunnen waarmaken. Wees hier erg terughoudend in. 

 

Gevraagd wordt of de beheerder goed betrokken is.  

Antwoord: ja, die is nu onderdeel van het team en besluitvorming. Reactie: dit is goed. 

Dit zien we vaak anders. De beheerder zal dus niet verbaasd zijn over het 

Voorkeursalternatief. 

 

Opgemerkt wordt: kijk uit dat je niet zegt dat de samenwerking bij de realisatie stopt! Er 

is alleen geen sprake meer van gezamenlijk budget. Dit is wat anders dan niet 

samenwerken. 

 

Verslag ronde 2  

 

Eerst wordt de vraag gesteld wat projectbeheersing eigenlijk doet. Laura licht toe: 

projectbeheersing is verantwoordelijk voor de integrale projectbeheersings-dossiers. 

 

Er ontstaat verwarring als duidelijk wordt dat projectbeheersing in de verkenningsfase 

niet vanaf het begin samen met opdrachtnemer is gedaan. In een andere gespreksronde 

was aangegeven dat alles samen ging. HHSK licht toe: het team van projectbeheersing 

bestond alleen uit HHSK-mensen. Gaandeweg is wel samengewerkt met opdrachtnemer 

op het vlak van projectbeheersing. Voor de planuitwerking willen we dit beter doen. 

Namelijk activiteiten projectbeheersing onderdeel maken van het contract en ook 

opdrachtnemer onderdeel maken van het team.  

Er is nadrukkelijk geen sprake van dubbeling van rollen, maar mensen met eigen 

takenpakket. 
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Opmerking: houd de planning niet teveel bij jezelf. Het beeld is dat 3 jaar veel sneller 

kan. Daag de markt daarvoor uit! 

 

Vraag: hoe verliep de samenwerking met contractmanagement in de verkenningsfase? Er 

lijkt hier veel samenhang te zitten.  

Antwoord: dit klopt. Dit is in de verkenningsfase ook gebleken. In de planuitwerking is 

voor deze overlap veel aandacht. 

 

Opgemerkt wordt dat er gezamenlijk belang is bij goede projectbeheersing. Waar 

mogelijk verschil van belang zit, is het detailniveau/kwaliteit van product van de 

planuitwerkingsfase. Opdrachtnemer heeft belang bij zo weinig mogelijk risico voor de 

realisatie. Dus zoveel mogelijk kwaliteit in de planuitwerkingsfase. 

 

Opgemerkt wordt dat de opdrachtnemer al meer risico ervaart in de realisatie omdat ze 

ook medeverantwoordelijk zijn voor de planuitwerkingsfase. Er is in de realisatie dus 

minder ruimte om nog risico bij opdrachtgever neer te leggen. Dus: maak in de 

planuitwerkingsfase ruimte om zoveel mogelijk risico’s voor de realisatie te beperken. 

 

Opgemerkt wordt dat indien alle producten met iedereen worden gedeeld het eigenlijk 

niet belangrijk is wie de teams bezitten. Opdrachtgever/opdrachtnemer maakt niet meer 

uit. Het is voornamelijk belangrijk dat de goede mensen op de goede plek zitten. Dit 

heeft niets te maken met opdrachtgever/opdrachtnemer maar met individuen. 
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4. Afsluiting plenair ochtendprogramma  
 

Na de gesprekken is een plenaire terugkoppeling geweest waarbij Jasper Tamboer heeft 

verteld wat de bevindingen zijn geweest. Ook waren er voor die dag tekenaars 

ingehuurd. Eén van de tekenaars heeft een korte toelichting gegeven van wat er is 

bijgebleven aan de hand van de tekeningen die zijn gemaakt bij het tafeltje 

Projectbeheersing en Bestuur en Samenwerking. De tekeningen die zijn gemaakt zijn 

toegevoegd in dit verslag.  

 

5. Middagprogramma 
Na de lunch werd het middagprogramma georganiseerd door de Gouden Driehoek. Deze 

was ook toegankelijk voor geïnteresseerden vanuit het HWBP, waterschappen en 

kennisinstituten.  

De middagsessie werd geleid door Arjan Keuzekamp, voorzitter van de Deltatechnologie.  

Gert Jan Goelema (WSRL) en Jan van Dijk (GMB) hebben een presentatie gegeven over 

de evaluatie van dijkversterking Gorinchem Waardenburg. Deze presentatie kunt u 

vinden in de bijlage. 

 

Na de presentatie zijn de deelnemers naar de bussen gegaan voor een rit langs de 

IJsseldijken van de Krimpenerwaard. Daar werden ter plekke de belangrijkste 

uitdagingen van het project besproken. Tijdens de bus werd een informatieve kaart over 

KIJK verstrekt, zie bijlage. 

 

De dag werd afgesloten met een gezamenlijke borrel op het kantoor van HHSK. 

 

 

 

 

 

 

 


