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Agenda

o Inleiding Taskforce Deltatechnologie

o De Taskforce 10 voor innovatie

o Best practices

o De Gouden Driehoek Testdijk

o Einde deel I, programma deel II bijeenkomst
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Nederland is met mensenhanden gemaakt
Wetgeving, waarbij de Rijksoverheid de regie
voert, ontstond pas na (bijna) rampen.

Bepalende mijlpalen zijn:
o VOC polders

Beemster en Schermer
o Haarlemmermeer
o Zuiderzeewerken
o Flevopolders
o Deltawerken
o Ruimte voor de Rivier
o HWBP
o Deltaprogramma
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Aanleiding Taskforce Deltatechnologie (TFDT)

o Topsector Water: verdubbeling toegevoegde waarde Nederlandse watersector in 2020
o Co-creatie in de gouden driehoek: Overheid, Markt en Kennisinstellingen
o Substantiële investeringen in de nabije toekomst: van RWS en Waterschappen in

Waterveiligheid, Deltaprogramma en Deltatechnologie
o Effectiever en efficiënter inzetten van het overheidsbudget
o Behoefte aan bundeling kracht bedrijfsleven
o Ontsluiten van kennis en bevorderen van vertrouwen
o In 2013 is Taskforce Deltatechnologie opgericht en in 2015 is de samenwerkingsovereenkomst

HWBP - Topsector Water ondertekend.

“Taskforce Deltatechnologie neemt een onafhankelijke positie
in die een individueel bedrijf niet zou kunnen vervullen”.
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Samenwerkingsovereenkomst
Het Samenwerkingsverband

Hoogwaterbescherming levert een bijdrage aan
maximale waarde creatie en tegelijkertijd het
beperken van de maatschappelijke kosten, door
in te zetten op onderling vertrouwen en toegang
tot kennis en expertise voor de HWBP-projecten,
waarbij tevens ruimte wordt geboden voor het
toepassen van kennis en innovaties en een zo
vroeg mogelijke marktbenadering. Het
samenwerkingsverband streeft naar een op
kosten efficiency gericht programma met lerend
vermogen.



66

Mission Statement

TFDT zorgt voor toegang tot de kennis en expertise van het bedrijfsleven met de focus op projecten. TFDT wil met

haar inzet een bijdrage leveren aan het vertrouwen tussen opdrachtgever(s) en het bedrijfsleven en het beperken

van de maatschappelijke kosten door in te zetten op een kosteneffectief aanbestedingstraject, beperking van

overhead, waarde-creatie en ruimte voor innovatie.

Dit doet TFDT door in te zetten op een vroegtijdige marktbenadering waarbij de markt ruimte krijgt tot maximale

doelrealisatie. De voorwaarde voor succes is een goede functionele uitvraag en expertise bij zowel opdrachtgever

en opdrachtnemer. Dit betekent maatwerk per project.

Focus op concrete projecten is essentieel om de noodzakelijke veranderingen (sneller, beter en goedkoper) te

bewerkstellingen. TFDT zal in samenwerking met overheidsopdrachtgevers per project een advies opstellen.
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Doel Taskforce

Wat
Advisering van opdrachtgevers en eigen achterban in de precontractuele fase door een onafhankelijk team
samengesteld uit medewerkers, die de verschillende marktpartijen vertegenwoordigen
Dit team heeft de energie en drive om zich als ambassadeur in te zetten voor het gezamenlijke doel, in de
overtuiging de “bestaande kolommen” samenwerkingsgericht en integraal bij elkaar te brengen.
Het programma van de HWBP moet gelijkmatig, voorspelbaar en tijdig worden gerealiseerd

Hoe
o Projectadviezen geven in verbinding / samenspel met overheid
o Maximaliseren van het lerend vermogen door bestaande kolommen te doorbreken
o Verandering op gang brengen in houding en gedrag waardoor versnelling kan worden

bereikt
o Opereren in het netwerk op een transparante wijze met experts uit de markt
o Wegen zoeken voor toepassen innovaties (technisch, proces, aanbestedingsvorm,

contracten)
o Inzetten van de jongere generatie vergroot het bereik van het gedachtengoed van TFDT

en sluit nog beter aan “Het Nieuwe Deltawerken” van nu
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De Taskforce binnen het Topsectorenbeleid

Water
Maritiem

Topsectoren

Kernteams

Taskforce
Deltatechnologie

Topconsortium
voor Kennis en
Innovatie
Deltatechnologie

Topconsortium
voor Kennis en
Innovatie
Deltatechnologie

Programma
commissie

Bureau TKI

Werkgroepen van
Kernteam Deltatechnologie

Programma
Bureau

Nationaal Kennis/ en
Innovatieprogramma
`Water en Klimaat` NKWK

High Tech
Systemen &
Materialen

Creatieve
Industrie

EnergieEnergie Life Sciences
& Health

Life Sciences
& Health

Tuinbouw
Uitgangsmaterialen.

Tuinbouw
Uitgangsmaterialen.

LogistiekLogistiekAgri & FoodAgri & Food

ChemieChemie
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Kernteam Deltatechnologie
TFDT
Stuurgroep:
Hendrik Postma
Erik Wagener
Martin Egas
Katheleen Poels
Leo Zwang
Edwin Lokkerbol
Harry Wisse

BEDRIJFSLEVEN

OVERHEID KENNISINSTELLINGEN

Hendrik Postma (vz)
Martin Egas
Alex Hekman

Maarten Smits
Annemieke van der Kooij

Kees Brandsen
Hetty Klavers

opdrachtopdracht
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Werkwijze
TFDT en de Kennisinstellingen spelen
een proactieve rol, zodat hun inbreng in
het hele traject vanaf het vaststellen van
de kennisvragen tot de doorvertaling
naar toepasbare en geaccepteerde
techniek is geborgd.
Daarbij kan flexibel worden geput uit
een grote pool van experts.
Door dit dicht bij het Programmabureau
te organiseren, kunnen enerzijds de
juiste onderwerpen en issues sneller
worden benoemd en anderzijds kunnen
deze ook sneller naar bruikbare
resultaten worden gebracht.
Bij de adviezen hebben TFDT en de
kennisambassadeur een trekkende rol.
Zij betrekken andere partijen binnen het
Samenwerkingsverband bij de
uitwerking.

Aanpak
‘basispakket’

Marktbenadering

Procedures

Organisatie

Innovatie

Verkenning
kennisvragen

Kennis
Ambas-
sadeur

Overheid

Project
Deltaprogramma

HWBP

Taskforce
Deltatech-

nologie

Opdrachtgever,
kennisambassadeur, TFDT

Opdrachtgever,
kennisambassadeur, TFDT

Opdrachtgever,
TFDT

Opdrachtgever,
TFDT

Opdrachtgever,
TFDT

Opdrachtgever,
TFDT
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TFDT

Tempo houden

Sturen op kwaliteit

Gezonde markt

Optimale  samenwerking tussen OG en ON

Betere kennisdeling en samenwerking

Ruimte voor innovatieve oplossingen

Denken vanuit de systemen

Werkplezier

Basisteam:
Jeroen Terlingen
Paul Vogelaar
Jelke Jan de With
Jauk Stroo
Leo van Dijk
Gerben de Jong
Hans Pohlmann
Jan Put
Alwin Teeuwen
Jana Steenbergen-Kajabová
Martien Berk
Gert-Jan Meulepas

Expertteam

Secretariaat:
Astrid Kampinga

Verbinden Vertrouwen Vakmanschap
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Adviezen en innovaties

Lessons learned:
1. Rollen van partijen
2. Vertrouwen
3. Kartrekkers
4. Vakmanschap
5. Capaciteitstekort

Wat kan beter:
1. Helderheid opgaven
2. Goede voorbeelden
3. Afwijken van HWBP/ MIRT
4. Benadering vanuit systeem
5. Transactiekosten

Wat gaat goed:
1. Basisgegevens
2. Nieuwe contractvormen
3. Vervlechtingsprocedures
4. Openheid gouden driehoek
5. Versnelling

46%

17%

20%

17%

Type Advies

Marktbenadering
Technisch advies

Kennisdeling
Marktvisie

51%

14%

34%

Type Innovatie

Proces

Sociaal

Product

IJsseldelta

Stadsdijken Zwolle

Delfzijl-Eemshaven

KIJK
Sterke Lekdijk

WDOD marktvisie

Marker Wadden

Waddenzeedijk

Gorinchem-Waardenburg

Houtribdijk

Markermeerdijken

IJsseldijk Gouda

Zwolle Mastenbroek

HWBP opgave
WS Limburg

Marken

Twentekanaal

Kunstwerken HHNK

Regionale keringen
West Brabant

POV Piping

Multiwaterwerk
HWBP, nHWBP

Ontwerpinstrumentarium
ENW, POV’s

Oosterschelde
kering

POV Waddenzee



1313

Innovatie is een middel en geen doel!
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De “Taskforce 10 voor Innovatie”

Tien essentiële punten voor stimuleren van innovatie o.b.v. evaluatie adviezen TFDT – 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

Doel: Kostenbesparing, snelheidswinst, maatschappelijke meerwaarde
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“Best Practice” - Marker Wadden
Onderwerp Toelichting

Type innovatie Procesinnovatie met ruimte voor productinnovatie.

Lessons learned Contractvorm en planologie waren voldoende ruim opgezet, zodat innovatie mogelijk was.
Duidelijk doel formuleren i.p.v. (te beperkende) eisen. Dialoog-gesprekken boden mogelijkheden
om marktideeën te toetsen. Zachte oplossing bood mogelijkheden voor groter oppervlak, meer
ruimtelijke kwaliteit en grootschaliger bouwmethoden.

Belemmeringen Geen onoverkomelijke. In dialoog met opdrachtgever prima oplosbaar.

Verandering Heeft in de praktijk als ‘bouwteam’ gewerkt met goede sfeer, samenwerking. Toepassing
techniek uitstekend geslaagd. Formeel RWS-project, maar hand van maatschappelijke partner
duidelijk aanwezig.

Score “Taskforce 10” Project scoort zeer hoog op “stabiel basispakket”, “functionele uitvraag” en “investeren in
kennis”. Markerwadden is het hoogst scorende project op de doelen kostenbesparing,
snelheidswinst en maatschappelijke meerwaarde.

Voorbeeldproject: Marker Wadden - 30 procesinnovaties, 40 optimalisaties
• Geen MIRT procedure
• Trechteren in 2 stappen
• DB(M) contract, zonder referentieontwerp
• Functioneel uitvragen = ruimte bieden voor innovatie
• Modulair contract
• Financiering, publiek en privaat, in stappen, projectrekening
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“Best Practice” – Gorinchem-Waardenburg

Voorbeeldproject: Gorinchem – Waardenburg “De markt en wij i.p.v. de markt tenzij”
• Keuze voor moment van betrekken markt => bij de verkenning
• Keuze voor omgang met markt => contact voor contract (samenwerking als uitgangspunt)
• Contractvorm => alliantie-overeenkomst
• Aanbestedingsstrategie => concurrentiegerichte dialoog

Onderwerp Toelichting

Type innovatie Sociale innovatie, procesinnovatie met mogelijkheden tot productinnovatie.

Lessons learned Op basis van het faalmechanisme is de uitvraag aan de markt gedaan; vroegtijdige
marktbenadering in de vorm van (kennis)alliantie waarbij uitvoerende partij reeds in de planfase
gecontracteerd is. Maximale inzet op de samenwerking en transparantie. Deze aanpak en de
tender gaven ruimte voor inbreng van innovaties.

Belemmeringen HWBP procedure t.a.v. getrapte beschikkingen per MIRT fase.

Verandering Respect, wederzijds vertrouwen en gelijkwaardigheid bij het realiseren van het project.

Score “Taskforce 10” Project scoort zeer hoog op “stabiel basispakket”, “goede risicoverdeling” en “investeren in
mensen en kennis”. Zeer hoog resultaat op het doel maatschappelijke meerwaarde.
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“Best Practice” - Markermeerdijken

Voorbeeldproject: Markermeerdijken
• In de buitenwereld is er wellicht niet altijd zicht op de daadwerkelijke resultaten van de alliantie en

worden deze onderschat.
• De alliantie heeft mandaat gekregen uit de eigen organisatie, los van bestuurlijke inmenging.
• Door ruimte voor innovatie ook technologische innovaties binnen dit project zoals Dijk op Veen,

Oeverdijk.

Onderwerp Toelichting

Type innovatie Procesinnovatie, wat ook heeft geleid tot productinnovatie. Tevens sociale innovatie.

Lessons learned Alliantievorm heeft geleid tot goede samenwerking OG-ON. Vertrouwen is ontstaan waardoor
hernieuwde ruimte voor innovatie.

Belemmeringen Inmenging politieke krachten.

Verandering Binnen de alliantie is alles gericht op samenwerking en gezamenlijke doelen. Dit maakt het werk
zo veel eenvoudiger in een toch al complexe omgeving.

Score “Taskforce 10” Project scoort zeer hoog op “verbinding tussen partijen”, “investeren in mensen” en “goede
risicoverdeling”. Op de doelen kostenbesparing, snelheidswinst en maatschappelijke
meerwaarde scoort dit project hoog.
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Lessons learned – 5 belangrijkste punten

o Betrek vroegtijdig de markt; dialooggesprekken bieden mogelijkheden om marktideeën te toetsen.

o Formuleer het doel en evt. het faalmechanisme, maar niet de methoden/ werkwijzen/ eisen.

o Contractvormen als alliantie, DBFM en bouwteam bieden meer ruimte voor innovatie en goede samenwerking

tussen opdrachtgever en opdrachtnemer.

o Vertrouwen tussen partijen biedt ruimte voor innovatie.

o Voor alle partijen: toon lef, durf en trots!
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Belangrijkste belemmeringen

o Traditionele houding.

o Bestuurlijke inmenging, politieke krachten.

o Procedures en regelgeving.

o Geld en tijd, vooral bij tenders van grote projecten.
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Aanbevelingen stimuleren van innovatie
Binnen projecten:
o Kies voor een contractvorm met samenwerking op basis van

gelijkwaardigheid als uitgangspunt.
o Richt binnen tenders van projecten op het proces, vakmanschap

en pas na selectie op engineering zodat kosten van betrokken
partijen in de tenderfase worden gereduceerd.

o Beantwoord project gerelateerde kennisvraagstukken binnen
projecten.

o Op basis van onderzoek en testen (testdijk) aanvullen Ontwerp
Instrumentarium (OI) ten behoeve van efficiëntie project

o Monitoren van nieuwe technieken.

Buiten projecten/ project overstijgend:
o Draag zorg voor het lean inrichten van het totale innovatieproces

en de bijbehorende innovatie- en budgetaanvraag.
o Aanvullen Ontwerp Instrumentarium (OI) o.b.v. uitkomsten testen.
o Onafhankelijke toetsing van de testen.

Monitoring over langere periode is hierbij van belang.
o Zorg voor verbinding tussen POV’s en oogst leerpunten.
o Testen en monitoring kan in de testdijk plaatsvinden
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Tot slot

“We werken als een team, waarin expertise en netwerk zijn vertegenwoordigd.

Dat is de kracht van TFDT, waar we via projecten de veranderingen bewerkstelligen.”

“Samen beter, slimmer en sterker”
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De beweger voelt de wereld

Een beweger zet de wereld onder druk
om haar te bewerken.
Het doel van het bewerken is:
de wereld veranderen.

De beweger moet eerst verandering voelen
en het vorderen ervan ervaren,
om de veranderingsoperatie te kunnen doorzetten en
– waar nodig – het veranderen te ‘veranderen’.

Dick Raaijmakers (1930-2013) uit De methode (1985)
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Agenda – deel II

o Inleiding

o Best pratices aan het woord:

• SLA

• Markerwadden

• Alliantie Markermeerdijken

• Gorinchem- Waardeburg

o De Gouden Driehoek Testdijk



Klik hier om datum te bewerken

Dijkversterking Schoonhovenseveer- Langerak
(SLA)
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o Vergunningen (Project Plan Waterwet & SNIP 3) P
slechts 1 x eerder in contract bij ON ondergebracht

o Design & Construct contract (UA VGC 2005) D&C

o Optie voor (max) 50 jr beheer en onderhoud M
• Beheer en onderhoud nog niet gegund
• Periode en vorm in nader overleg vast te leggen

Marktbenadering: Concurrentie gerichte dialoog
PDC(M)
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Waterschap Rivierenland: SLA -WAAR
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Waterschap Rivierenland: SLA - MARKTVRAAG

o Functionele (oplossingsvrije) uitvraag eind 2013
o Wettelijke waterveiligheid
o Ruimtelijke kwaliteit verbeteren (Ruimte voor de Rivier)

o Onderzoek en uitwerking ontwerp innovatie
o Life Cycle Costs in gunningscriteria
o Hinder en kans op schade minimaliseren

o Projectplan Waterwet en vergunningaanvragen
o SNIP3 besluit door minister
o Realisatie gereed en hoogwaterveilig eind 2015



2828

Waterschap Rivierenland: SLA -WAT

Veersedijk
Waal

Langerak
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Waterschap Rivierenland: SLA – WAT
Onvoldoende macrostabiliteit binnenwaarts

Veersedijk 890 m
Langerak West 485 m
Waal Oost 1780 m (totaal 3155 m)

Onvoldoende waterkerende hoogte
Veersedijk 890 m

Vullen van erosiegeul (gevaar voor schaardijk)
Waal Oost ca. 650 m

Reparatie / vervanging / vernieuwen van
(schade) aan wegen (elk deel dijkvak)
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‘Macro-instabiliteit binnenwaarts’ door grondwaterdruk bij
hoogwater

Oplossing: grondwaterdruk verminderen
=> Waterontspanners

Waterontspanner
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Waterschap Rivierenland: SLA - waterontspanner
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Waterschap Rivierenland: - boren bronnen WO
Dijkverbetering Schoonhovenseveer – Langerak (SLA)
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Waterschap Rivierenland: SLA – Waterontspanners
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Waterschap Rivierenland: SLA – Waterontspanners
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Waterschap Rivierenland: SLA – custom made deksel
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Waterschap Rivierenland: SLA – Dijkverhoging + weg
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Waterschap Rivierenland: SLA - WEGEN
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Waterschap Rivierenland: SLA - Erosiegeul
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Waterschap Rivierenland: SLA - Erosiegeul
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Waterschap Rivierenland: SLA
Dijkverbetering Schoonhovenseveer – Langerak (SLA)

Toepassing van innovatie - resultaat:
o Snel(ler); uitvraag/plan/vergunning/ontwerp 1,5 jaar

– uitvoering 0,7 jaar
o Goedkoop(er): innovatie 30%-60% t.o.v. klassieke opl.
o Beter: hinder beperkt, zowel in tijdsduur als in hevigheid

uitbreidbaar (klimaat adaptief), onderhoud inbegrepen.

o Op tijd, binnen budget met tevreden OG & omgeving
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Waterschap Rivierenland: SLA - WIE
Aanbestedingsproces SLA



Marker Wadden
“Op weg naar een vogelparadijs en een ecologisch robuust Markermeer”



Droom

2012



Voorstel TFDT voor project Marker Wadden



Dubbeldoelstelling project

1. Creëren van een vogelparadijs in de vorm van eilanden

2. Creëren van een toekomstbestendig ecosysteem van het open water

Het uiteindelijke projectresultaat bestaat uit een archipel van natuureilanden

en onderwaterlandschappen van circa 10.000 hectare.

45



Impressie project



Samenvatting advies
• Stel de gewenste biotoop, zowel onder- als boven water, centraal in een functionele

uitvraag: de aanbesteding en contractvorm staan in dienst van het projectdoel.
• Geef ruimte voor de markt: om innovatie en technologische oplossingen mogelijk te

maken.
• Laat de inhoud van het contract en het organisatiemodel vrij; in de aanbesteding dient de

inhoud van het contract te worden afgestemd op de oplossing.
• Kies voor een PDC&M-contract; planprocedures en vergunningen worden aangevraagd

door aannemende partij op basis van een winnend ontwerp
• Organiseer een snelle en efficiënte aanbesteding; door een snelle trechtering van

partnerkeuze; het winnend plan heeft maximale doelrealisatie
• EMVI-criteria simpel, transparant, top-eis niveau; gericht op: aantal hectare biotoop,

behalen doelstelling project (scope), risico– en kansendossier en planning.



Werk in uitvoering aan 1ste eiland

- groot materieel voor snelle en

effectieve werkwijze

- grote en kleine

communicatiemomenten2016
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Pijlers projectfilosofie
• Droom verlangen als vertrekpunt
• Ambitie sneller, beter en goedkoper
• Innovatie inhoud en proces, ruimte laten
• Risico’s beheersen ipv vermijden
• Ondernemend focus op kansen en energie
• Doelrealisatie focus op uitvoering
• Voortvarendheid als onderscheidende succesfactor
• Samen Werken Best team approach, vakmanschap, vertrouwen



Wat is anders?
• 30 proces innovaties, 40 optimalisaties
Voorbeelden:
• Geen MIRT procedure

• Regie opdracht raadgevend ingenieursbureau

• Trechteren in 2 stappen

• DB(M) contract, zonder referentieontwerp

• Functioneel uitvragen = ruimte bieden voor innovatie

• Modulair contract

• Financiering, publiek en privaat, in stappen, projectrekening



Droom 2030



Remco den Hertog

Alliantie
Markermeerdijken

Ontwerp en innovatie

Alliantie Markermeerdijken is een samenwerkingsverband tussen het
Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, Boskalis en Volker Wessels



Markermeerdijken: in beeld

Hoorn binnenstad Volendam Noordeinde

Uitdam-dorp Durgerdam



Markermeerdijken:
Bijzondere fysieke omgeving

• Slappe ondergrond
– Veel onderzoek; blijvende zorgen
– Monitoring autonome daling vroegtijdig gestart

• Smalle wegen en beperkte bereikbaarheid (weinig alternatieve routes)
– Aanvoer materiaal zoveel mogelijk over water
– Uitvoering vanaf loswallen (eigen werk)
– Aanvullende tijdelijke maatregelen

• Hoge recreatiedruk op de dijk en de omgeving (fietsers, wandelaars,
watersporters)
– Extra (veiligheids)maatregelen



Markermeerdijken:
Bijzondere fysieke omgeving

• Slappe ondergrond

• Smalle wegen en beperkte bereikbaarheid (weinig alternatieve routes)

• Hoge recreatiedruk op de dijk en de omgeving (fietsers, wandelaars,
watersporters)



Markermeerdijken:
Bijzondere sociale omgeving

• Bezorgd over woning (schade), woonomgeving (overlast, uitzicht),
bereikbaarheid etc

• Rol (social) media
• Respectvol contact met stakeholders
• Recreatiedruk biedt ook kansen voor zichtbaarheid



• Boringen en sonderingen
• Geotechnische en geologische lengteprofielen
• Geologische dwarsprofielen
• Archeologische onderzoeken

– Waterbodemonderzoek
– Historische kaartbeelden

• Bestaande objecten
• Bodemkwaliteit
• Dijkbekleding
• NGE (incl. locaties vaargeulen)
• Proefsleuven K&L
• Ecologische onderzoeken

Uitgevoerde onderzoeken



Innovaties:
werkt dat anders in een alliantie?

§ Klassieke werkwijze innovaties
§ Innovaties binnen Alliantie Markermeerdijken

o KPI, dus makkelijker om op innovatie te sturen



Resultaat van innovaties (1)
binnen de Alliantie Markermeerdijken

§ Organisatorisch

§ Technisch
– Implementatie OIv4, Dijken op

veen en Bewezen sterkte
– Oeverdijk
– Vacuüm consolidatie
– Proefterpen

§ Contractueel
– Gezamenlijke ontwikkeling ontwerp dijkvernageling
– Nieuwe normering geïmplementeerd
– Durgerdam / Uitdam



Resultaat van innovaties (2)
binnen de Alliantie Markermeerdijken

§ Ontwerpen, procedures en omgeving
o Vergunningsontwerp is maakbaar
o Gezamenlijk aanwezig - concrete toezeggingen over uitvoeringsissues (“aanvoer

over water”)
o Zienswijze afhandeling, verwerken in ontwerp



Werken met innovaties:
Lessons learned

• Hoe kun je effectiever ontwerpen (publiek-privaat)
• Hoe kun je innovaties effectueren (samen, binnen de

driehoek)
• Rol van omgeving in innovaties

………uiteindelijk hebben we elkaar nodig om te vernieuwen



www.markermeerdijken.nl



Dijkversterking Gorinchem-Waardenburg

Samen creëren we meer

Stand
innovaties

Januari 2019



Scope

• 23 kilometer

• 3 gemeentes, 2 provincies, RWS

• 4 faalmechanismes

• Synergieprojecten

• Alliantieovereenkomst

• Verkenning, plan, design, construct



Uitdagingen

• Nieuwe normen implementeren

• Veelheid aan gegevens

• Dorpen en lintbebouwing

• Hollandse Waterlinie

• ‘80 en ‘90 al versterkt

• Financierbaarheid



Drie accenten in innovaties

I Samenwerken op basis van gelijkwaardigheid

II Geautomatiseerd ontwerpen

III Vroegtijdig nieuwe technieken meenemen

We: Waterschap Rivierenland, Waalensemble (GMB, de Vries & van de Wiel, Heijmans) & RHDHV



Aanleiding tot Alliantiecontract

Diefdijk, Steurgat, Merwededijk
• I-diensten: ontwerp, bestek, leidraad, D&T
• Openbaar aanbesteden RAW-bestek UAV2012

KIS, HOP, Munnikenland
• I-diensten: ontwerp, bestek, leidraad, D&T
• N.O. voorselectie E&C/D&C UAV-GC

SLA
• CG-Dialoog Plan-D&C UAV-GC

GOWA
• Alliantie
• CG-Dialoog, alles in 1

“Systeemsprong”

Advies TFDT



I Samenwerken op basis van
gelijkwaardigheid

• Vroegtijdig delen van belangen, risico’s en kennis
• Alliantie stelt budget op + keuzes in technieken
• Integrale ontwerpsessies en werkplaatsen voor waterveiligheid
• Omgeving intensief betrokken
• Daarmee innovaties sneller integraal getoetst en sneller inpasbaar
• Echter: projectoverstijgende uitgangspunten blijven voor het

waterschap de basis.



Maar ook: meeliften kennisontwikkeling

• POV-Macrostabiliteit:

• BEEM, Sterkte dijkmateriaal
• Faalkans-updating

• POV-Piping:
• Beslisboom
• OBRs (Ontwerp- en BeheersRichtlijnen) Filter constructies, Drainage constructies

• POV-Voorlanden:

• Faalkans-updating hoog voorland
• POV-K&L

• Faalkans analyse (Dunea)



II Geautomatiseerd ontwerpen

• Geautomatiseerd rekenen: met behulp van partner MOCS (stand 6.606)
is er een tool gemaakt (Viktor) die het opzetten en het uitrekenen van de
geotechnische sommen in D-geostab automatiseert

• Resultaat: factor 20 tijdswinst bij het ontwerp dijkprofiel



Integraal 3D BIM model (Infraworks)

• Al in verkenningsfase een 3D model van 24 km dijk als
communicatietool intern en naar omgeving

• Raakvlakken en knelpunten signaleren => nieuwe technieken vooral in
maatwerk



I-report www.gralliantie.nl



Maar ook: samenwerken met buurproject TiWa

Samen verdelen van uitdagingen:

• Probabilistisch ontwerpen (TiWa lead)
• Buitenwaartse stabiliteit (GoWa lead)
• Geohydrologie: voorlanden en opbolling (GoWa lead)
• Beslisboom Piping (GoWa i.s.m. TiWa en POVP)
• Innovatie scan (i.s.m. overige waalprojecten; regie WSRL)



III Vroegtijdig nieuwe technieken meenemen

Technieken/Innovaties die in planuitwerking worden bekeken:
• Alternatieve langsconstructies, zoals Mixed in place
• Waterontspanners®/DMC
• Vacuümconsolidatie
• Heave schermen: prolock/VZG
• Grof zand barrière, Soseal
• Inzet gebiedseigen grond uit geulen in uiterwaarden
• Opvijzelen van woningen



Vak 10b – TG396 : VKA Grond Binnen +
Heavescherm

Binnenberm in/nabij
dorp (Vuren)

• Vert. pipingoplossing nodig?
• Buitenberm nodig?

• Binnenberm
korter?



Vak 10b: Alt. 4b ”Voorbelasten/vacuümconsol.->
lagere binnenberm” (72) + “waterontspanner ->
piping” (74)

Heavescherm?

Verkeer
Leeflaag
inkorten?

Uiterwaarden Waterkering

Lagere
Binnenberm

Kerndrainage?

Buitenberm
Ook hoge
klei eisen?

Vacuümconmsolidatie / waterontspanner

Water-
systeem



7878

Gouden Driehoek Testdijk

Doel:
Versnellen van innovatie ten behoeve van de
versterkingsopgave in Nederland:
“Samen beter, sneller en slimmer”.

Urgentie:
In 2023 moet gewerkt kunnen worden met innovaties
die getoetst zijn en toegepast kunnen worden om
“boeggolf” aan projecten aan te kunnen.



7979

Gouden Driehoek Testdijk

o De markt adopteert een dijk om hier testen te kunnen doen en zo innovatie te
stimuleren. Hierbij wordt een verbinding gemaakt tussen de POV’s en de oogst van de
leerpunten. Tevens kan het Ontwerp Instrumentarium (OI) o.b.v. uitkomsten van de
testen worden aangevuld.

o Hogescholen en universiteiten koppelen om de testdijk toegankelijk te maken voor
jongeren en koppeling met vraagstukken als duurzaamheid, virtueel bouwen, e.d.

o Budget ter beschikking stellen vanuit bedrijven, overheid en kennisinstellingen.
Tevens gebruik maken van TKI gelden waarbij kennisinstellingen en bedrijfsleven
gezamenlijk aanvragen doen.

Project overstijgend
stimuleren van innovatie
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beheerders
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Voorverkenning Verkenning Planuitwerking Realisatie
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Verrijking

Ontwikkeling buiten projecten

Ontwikkeling binnen projecten

maximaal 4 jaar

Test op locatie (Testdijk)Test op locatie (Testdijk)

Innovatie ontwikkeling
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TFDT daagt waterschappen uit: “Stel een Testdijk ter beschikking…”

De markt adopteert een dijk om hier testen te kunnen uitvoeren om te komen tot
toepasbare innovaties.



8282

Gouden Driehoek Testdijk



@tfdt_nl


