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Gouden Driehoekbijeenkomst 27 september 2018 
 

‘Samenwerken, kennisdelen en innoveren met een blik op de toekomst’ 
 
 
Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) was op donderdag 27 september jl. gastheer van 
de Gouden Driehoek-bijeenkomst. In schouwburg Het Park in Hoorn kwamen zo’n 50 deelnemers vanuit 
waterschappen, programmabureau HWBP, kennisinstellingen en markt bijeen. De focus lag op innovaties, 
kennisontwikkeling, kennisdelen en samenwerking.  
 
De bijeenkomst werd geopend door de dagvoorzitter Lenny Vulperhorst (Andersson Elffers Felix). D.m.v. 
een korte voorstelronde werd duidelijk hoe de verschillende hoeken van de Gouden Driehoek waren 
vertegenwoordigd.  
 
Joost de Ruig, directeur Water bij HHNK, heet als gastheer de 
aanwezigen van harte welkom.  
Hij schetst in het kort de geschiedenis van de Markermeerdijken van 
2008 tot heden. Daarbij is de participatie van stakeholders een 
belangrijk aandachtspunt. Ook worden de innovaties in beeld 
gebracht. 
Op 26 september jl. heeft het Algemeen bestuur van HHNK het 
projectplan voor de versterking van de Markermeerdijken 
vastgesteld. Dit is een belangrijke mijlpaal voor het verbeteren van 
de waterveiligheid in Noord-Holland. 
 

Te laag, poreus en versnipperd; De Markermeerdijken na de stormvloed van januari 1916 
Diederik Aten, historicus HHNK 
 
Na de stormvloed van 1916 werd de focus gericht op het herstel van de grote schade. Het is niet zo dat 
daarna nieuwe gedurfde technische vernieuwingen in de dijkbouw werden geïntroduceerd. Interessant is 
dat alle Zuiderzeedijken in Noord-Holland van Den Helder tot Schellingwoude getoetst werden aan een 
norm, namelijk de stormvloed van 1916. Vervolgens werd van dijkvak tot dijkvak bekeken wat er moest 
gebeuren om die norm te halen. Deze dijkverbetering was voor de omgeving behoorlijk ingrijpend. Dit 
alleen al door de verplaatsing van de weg op de kruin van de dijk naar een nieuw aangelegde steunberm 
onder aan de dijk. In de weg staande bebouwing ging plat. De kosten bedroegen ruim 21 miljoen gulden. 
Het dijkbeheer was op dat moment sterk versnipperd, maar het herstel van de dijken moest groot worden 
aangepakt. Zodoende lag in deze fase de leiding bij Provinciale Waterstaat. Tenslotte bracht de provincie in 
1919 het complete zeedijkbeheer in het werkgebied van het huidige HHNK onder bij een nieuw groot 
waterschap. Meteen werd een serie oude dijkbeherende waterschappen opgeheven. Dit moment vormt 
dan de eerste grote waterschapsconcentratie van ons land. 
 

De opgave in beeld - Visie en opgave van het waterschap voor de toekomst  
Linda van Oostrum, Hoofd Afdeling HWBP, HHNK 
 
Diederik heeft gesproken over het ontstaan van het gebied, de manier waarin we in het verleden ons werk 
hebben gedaan. We maken nu een stap naar de toekomst waarin we samen voor grote uitdagingen staan. 
Wij zijn als Nederlanders een volk wat afstamt van boeren en kooplui. 
De handelsgeest zit dus in ons bloed die zorgt er ook voor dat we bepaalde competenties bezitten, die er 
voor zorgen dat we overleven in onze delta en geld verdienen. 
Waar droom ik van, op welke wijze lossen wij als Waterbouwend Nederland de grote opgaven op in onze 
leefomgeving, energietransitie, klimaatverandering, het stijgen van de zeespiegel, het dalen van de bodem. 
Denken vanuit het systeem vanuit een integrale benadering, het is een gigantische opgave. 
Gebiedsgericht, Innovatief, samenwerken, Kennisdelen het is niet zo eenvoudig. 
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Het echte samenwerken valt of staat met vertrouwen in elkaar. Tussen de hoeken van de Gouden 
Driehoek, het bedrijfsleven, de onderzoekers en de waterschappen. We moeten elkaar uitdagen om het 
onmogelijke samen waar te maken, oude beelden die we van elkaar hebben kloppen niet meer. 
Er valt nog een wereld te winnen. De echte samenwerking heeft wel een duwtje in de goede richting nodig. 
Als we ruimte willen maken voor innovaties, een andere  manier van samenwerken, is de alliantie een 
prima concept. Onderzoeken zijn nodig, maar ze moeten ook leiden naar maakbare concepten i.p.v. het 
oproepen  van iedere keer nieuwe kennisvragen. Dit kan voor bestuurders aanleiding zijn om de 
besluitvorming tot uitvoering uit te stellen. Maar je kunt nooit alles weten. Participatie in het kader van de 
omgevingswet wordt een belangrijke driver voor een mooi resultaat. De kritische blik van buiten houdt ons 
scherp, dat is ook te zien in ons project Markermeerdijken waar vele innovaties worden toegepast mede 
door gesprekken en discussies met betrokken bewoners. 
Maar ook bewoners die dagelijks bellen met verschillende bestuurslagen, wat doe je dan als bestuurder, 
geen eenvoudige zaak! 
Het waterschap past in ons democratisch bestel, de mensen zijn gedreven en trots met kennis van zaken. 
Maar ook zij moeten veranderen in de samenwerking, open vragen stellen zonder het meegeven van 
allerlei uitgangspunten en randvoorwaarden. Dus aan de voorkant de dialoog aan gaan, zodat de kennis 
van betrokken partijen wordt benut. Dat helpt om samen een leidende ambitie te formuleren. We moeten  
trots zijn op wat we bereiken door het tonen van lef en durf waarbij het soms nodig is om over een 
drempel heen te stappen. We moeten anders naar onze wereld blijven kijken en doorgaan met 
verbeteringen, kennis delen en dagelijks blijven leren. Verbinden met Trots, Lef en Durf! 
 

De Markermeerdijken; ontwerp & innovatie  
Guido Koolhaas en Wim Bovendeur van Alliantie Markermeerdijken. 
 
Het project van 33 km dijkverbetering werd toegelicht en in beeld gebracht. 
Markermeerdijken kenmerkt zich door een bijzondere fysieke omgeving: 
• Slappe ondergrond (veel onderzoek) 
• Smalle wegen en beperkte bereikbaarheid; weinig alternatieve routes (aanvoer materiaal zoveel 

mogelijk over water) 
• Hoge recreatiedruk met als gevolg extra (veiligheids)maatregelen 
 
Daarnaast is er sprake van een bijzondere sociale omgeving. Er woont een meer dan gemiddeld aantal 
BN’ers. De rol van (social) media is hierdoor groot. Bewoners zijn bezorgd over hun woning, de 
woonomgeving en de bereikbaarheid. Respectvol contact met stakeholders is hierdoor van groot belang. 
Inmiddels zijn zeer veel onderzoeken uitgevoerd op gebied van geologie, archeologie en ecologie. 
 
Door de goede samenwerking en de bundeling van kennis kunnen innovaties binnen de alliantie worden 
gerealiseerd op gebied van: 
• Organisatie 
• Techniek (o.a. proefterp, dijken op veen en bewezen sterkte) 
• Contract (o.a. implementatie nieuwe normering) 
• Ontwerp, procedures en omgeving (o.a. maakbaar vergunningsontwerp, beperking van hinder in de 

uitvoering ‘aanvoer over water’) 
 
Lessons learned uit werken met innovaties: 
• Effectiever ontwerpen (publiek – privaat) 
• Toepassen van innovaties 
• Rol van omgeving in innovaties 
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Nieuw STW onderzoeksprogramma  (Safe Landing) met een blik op de toekomst 
Prof. Hans Middelkoop, Universiteit Utrecht 
 
De dagvoorzitter interviewt Hans Middelkoop over het mogelijk nieuwe onderzoeksprogramma getiteld 
Safe Landing. Dit programma werpt een blik op de lange termijn toekomst - voorbij 2050 - t.g.v. 
zeespiegelstijging, klimaatverandering, bevolkingsgroei, toenemende druk op ruimtegebruik, verschuivende 
maatschappelijke ‘waarden’ en  andere socio-economische trends of gebeurtenissen. 
 
Een van de belangrijke items was om het onderzoek voor de lange termijn goed te laten aansluiten op de 
huidige beslissingen en projecten. Vanuit de zaal werden uit eigen praktijk mooie voorbeelden verwoord, 
die in het onderzoeksvoorstel kunnen worden verwerkt. Op deze wijze kan het onderzoek zo goed mogelijk 
aansluiten bij de eindgebruikers en kan er gezamenlijk worden onderzocht hoe we nu die ‘vage’ 
toekomstscenario’s op zinvolle wijze kunnen koppelen aan de huidige praktijk zonder daarbij een lange 
termijn visie te belemmeren.   
Het publiek wordt opgeroepen het onderzoeksprogramma te ondersteunen.  
 
Er wordt een bijeenkomst georganiseerd om verder van gedachten te wisselen over invulling van het 
onderzoeksplan SafeLanding aan de hand van concrete cases of projecten uit de praktijk. 
Deze bijeenkomst is op dinsdagmiddag 13 november vanaf 15.00 uur bij NWO-Utrecht, Van 
Vollenhovenlaan 661 in Utrecht. 
Aanmelden graag middels een e-mail aan H.Middelkoop@uu.nl 
 
Het volledige concept onderzoeksvoorstel treft u hier aan. 
 

Taskforce 10 voor Innovatie 
Jelke Jan de With, onafhankelijk adviseur TFDT 
 
Een korte terugblik: Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) heeft Taskforce 
Deltatechnologie (TFDT) gevraagd om mee te denken en te adviseren over de optimale marktbenadering, 
het wegnemen van belemmeringen, het mogelijk maken van innovatie en het bereiken van een optimale 
samenwerking tussen betrokken partijen. Het advies is in een interactief proces in samenwerking met het 
projectteam Markermeerdijken tot stand gekomen. Het resultaat is de Alliantie Markermeerdijken. 
 
De lessen uit vijf jaar TFDT geven een beeld van procesinnovatie en sociale innovatie die door TFDT en het 
samenwerkingsverband HWBP zijn geïnitieerd, gestimuleerd en/of versneld. Ruimte voor (toepassing van) 
productinnovatie is hierdoor verhoogd. 
 
TFDT heeft de uitgebrachte adviezen geëvalueerd en hieruit zijn tien essentiële punten voor het stimuleren 
van innovatie gekomen  – toon lef & durf op: 
1. Stabiel basispakket (informatie/ data) samenstellen als start van de verkenningsfase 
2. Goede functionele uitvraag met een heldere doelformulering 
3. Goede risicoverdeling – accepteer dat innovatie ook kan misgaan en kom tot een goede risicoverdeling 
4. Focus - hou het simpel! 
5. Urgentie 
6. Investeren in mensen 
7. Investeren in kennis 
8. Verbinding tussen partijen - laat d.m.v. best practices zien dat het ook anders kan 
9. Heldere rollen 
10. Experimenteerruimte 
 
Alliantie Markermeerdijken scoort hoog in de “Taskforce 10 voor innovatie”. Het is een voorbeeld van een 
sterke samenwerking binnen de Gouden Driehoek. 
 
  

mailto:H.Middelkoop@uu.nl
http://www.taskforcedeltatechnologie.nl/doc/safelanding-concept-onderzoeksvoorstel-nwo-ttw-perspectief/
http://www.taskforcedeltatechnologie.nl/advies/markermeerdijken-op-weg-naar-de-mooiste-dijk/
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Vaartocht langs Markermeerdijken 
 
De bijeenkomst werd afgesloten met een prachtige vaartocht langs de Markermeerdijken. 
Hester Faber (AMMD) gaf op diverse punten uitleg en zij lichtte toe dat het transport van grondstromen via 
het water zal verlopen om hinder voor de omgeving zoveel mogelijk te beperken. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
De volgende Gouden Driehoekbijeenkomst vindt plaats medio maart 2019. We zijn dan te gast bij 
Waterschap Rivierenland. 
 
De volledige presentaties zijn gepubliceerd op de website van Taskforce Deltatechnologie en hier te 
downloaden. 
 

http://www.taskforcedeltatechnologie.nl/verslagen/

