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Gouden Driehoekbijeenkomst 13 maart 2019 
 

‘Evalueren om te leren’ 
 
Waterschap Rivierenland (WSRL) was op woensdag 13 maart september jl. gastheer van de Gouden 
Driehoekbijeenkomst. In het waterschaphuis in Tiel kwamen zo’n 60 deelnemers vanuit waterschappen, 
programmabureau HWBP, kennisinstellingen en markt bijeen. De focus lag op samenwerking, kennisontwikkeling en 
innovatie.  
 
De bijeenkomst werd geopend door de dagvoorzitter Lenny Vulperhorst (Andersson Elffers Felix), die vervolgens het 
woord gaf aan Eric Jongmans (programmadirecteur HWBP – WSRL).  
 
Eric Jongmans heet als gastheer de aanwezigen van harte welkom.  
Het veiligheidsprobleem is alleen op te lossen d.m.v. een gezamenlijke aanpak. Daarbij hebben we alle kennis en 
ervaring nodig en moeten daarom de leerervaringen met elkaar delen. De titel ‘evalueren om te leren’ is een 
inspiratie! 
De gekozen samenwerkingsvorm bij het project GOWA geeft vertrouwen in een succesvolle realisatie. Hierdoor 
kunnen kosten worden beheerst, ondanks de gewijzigde veiligheidsnormering. 
 

Presentaties 

Historie – De bijna watersnoodramp van 1995 en de rol van waterschap Rivierenland 
Johan Bakker – directeur innovatie WSRL 
 
De werkwijze van de negentiger jaren wordt in beeld gebracht: Hoe hoger het water, des te meer improvisatie. Na het 
hoge water van 1995 veranderde de wereld. De Deltawet Grote Rivieren komt tot stand. Vervolgens schetst hij de 
ontwikkeling van de Wet op de Waterkering (1996-2000) waarbij provincie en waterschappen in een soort ‘alliantie’ 
samenwerken. De ingenieursbureaus maakten de plannen en de werken werden in RAW-structuur uitgevoerd. Ook 
werden voorbeelden genoemd van werken die wel integraal werden aangepakt, zoals Neerijnen-Bomendijk-
Zaltbommel. 
Van 2000 tot 2018 werd de opgave aangepakt volgens HWBP2. Hierbij werd gewerkt volgens het IPM-systeem, de 
aanbestedingen werden meer maatwerk (i.p.v. RAW), ingenieursbureaus en het uitvoerende bedrijfsleven werkten 
meer samen, en innovatie werd een aandachtspunt. Voorbeelden van innovatie zijn voorpalen, deuvels, nagels en 
textiel. Nieuwe technieken werden toegepast om de kosten te drukken. 
Het uitvoerend bedrijfsleven werd eerder bij de projecten betrokken. Er werd geput uit de leerervaringen van Ruimte 
voor de Rivier. 
 

De opgave in beeld 
Martin Schepers - programmamanager HWBP - WSRL 
De grote hoogwaterbeschermingsopgave van WSRL wordt geschetst. De huidige opgave is een derde van het totale 
HWBP-programma en omvat 440 km dijkversterking. Een van de acht grote projecten is de dijkversterking Gorinchem-
Waardenburg. 
De visiepunten van de WSRL-dijkversterkingen zijn: samenwerken, ontwikkelen en vooruitkijken. 
Binnen de Gouden Driehoek moet het sneller, beter en goedkoper. Innovatie in proces en techniek zijn hierbij 
belangrijk. 
De aanpak van versnelling en trechtering wordt in beeld gebracht. Het is een doorlopend proces. 
 

Opgedane ervaringen bij de samenwerking in de verschillende contractvormen  
Paul van Dijk – senior contractmanager WSRL 
 
Paul gaat een uniform samenwerkings- en contractmodel ontwikkelen voor toekomstige dijkversterkingsprojecten van 
WSRL. 
Er wordt een overzicht gegeven van de dijkversterkingsprojecten, die de afgelopen jaren zijn uitgevoerd.  
Hierbij is een trend zichtbaar van steeds vroegere marktbenadering van Realisatie met RAW, naar Planuitwerking en 
Verkenningsfase met D&C en PD&C-contracten. 
Uit evaluatie blijkt dat de samenwerking tussen OG en ON, ongeacht de contractvorm, een grote invloed heeft op het 
succes van het project. Bepalend daarin is de kwaliteit en competenties van de projectorganisaties van OG en ON. 
 
En we zien nu dat de samenwerking tussen OG en ON om een verdieping en verbreding vraagt, omdat we samen 
beter komen tot een vergunbaar ontwerp en de risico’s en daarmee de financiën beter beheersen! 
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We willen met name voor de grote dijkversterkingsprojecten toe naar een meer uniform samenwerking –en 
contractmodel omdat we meerwaarde willen creëren op de projecten, voorspelbare en beheersen projecten willen 
(zonder financiële uitschieters), en verder invulling willen geven aan de marktvisie 
 
We hebben een beeld gevormd van waar we naar toe willen, maar hebben hier uitdrukkelijk hulp en input bij nodig. 
We gaan van het traditionele model af waarbij er een duidelijke scheiding is van fases en partijen naar een model toe 
waarbij er in één proces wordt samengewerkt met de partijen. Hij daagt Taskforce Deltatechnologie uit om 
gezamenlijk de handschoen op te pakken. 
 

Innovatie ervaringen project Gameren 
Bastiaan Heutink – projectmanager WSRL 
 
Het uitgangspunt is dat innoveren alleen mogelijk is vanuit een samenwerking. 
In het project Gameren wil men het piping probleem oplossen door het toepassen van een grofzand barrière. Door 
Deltares is uitgebreid onderzoek gedaan naar de filterconstructie. 
Er is gekozen om middels een de aanbestedingsvorm ‘innovatiepartnerschap’ de innovatie te ontwikkelen en in een 
relatief korte periode uit te rollen en toepasbaar te maken. 
  
 
Lessons Learned van de adviezen TFDT voor HWBP-projecten 
Hans Pohlmann - duo voorzitter TFDT 
De hoofdlijnen van de mission statement van TFDT worden in beeld gebracht: focus op concrete projecten om de 
doelstelling van sneller, beter en goedkoper te bereiken. Belangrijk hierin zijn vroegtijdige marktbenadering, 
functionele uitvraag (doelformulering), ruimte bieden voor innovatie en het beperken van de maatschappelijke 
kosten. Duurzaamheid is een belangrijk aandachtspunt. 
De adviezen en innovaties zijn in een dashboard weergegeven. De belangrijkste les is ‘ruimte’ in velerlei opzichten. 
Hij schetst de belangrijkste veranderingen in wijze van contractvorming door een vroege marktbenadering. 
Succesvolle samenwerkingsvormen van de afgelopen jaren worden in beeld gebracht. 
 
‘Ruimte’ verplicht ook en vraagt ook wat! 
- Stabiel HWBP-programma 
- Vasthouden van de ingezette lijn contracten 
- Laat het zichzelf ook bewijzen 
- Spread the word …. 
Taskforce Deltatechnologie helpt graag! 
 
 
Toets- en testdijk van de Gouden Driehoek voor HWBP-projecten 
Jelke Jan de With - onafhankelijk adviseur TFDT 
 
Taskforce Deltatechnologie zorgt in de Gouden Driehoek voor toegang tot de kennis en expertise van het bedrijfsleven 
met de focus op projecten. 
Het doel van de toets- en testdijk is het versnellen van innovatie t.b.v. de versterkingsopgave in Nederland: “Samen 
beter, sneller en slimmer”. 

Urgentie:  
- Tijdige veiligheid; we lopen achter 
- Budgetten lopen op: financiering? 
- Stand van techniek verder dan traditionele dijkenbouw 
Dus: toepassen innovaties om “boeggolf” aan projecten aan te kunnen. 
 
Hoofdgroepen innovaties: 
- Bestaande technieken, nog niet toegepast in dijken 
- Nieuwe technieken 
 
We moeten de ruimte zoeken om het anders te doen. Dit wordt in het toets- en testdijkproces in beeld gebracht. 

TFDT daagt waterschappen uit: “Stel een toets– en testdijk ter beschikking” 

In samenwerkingsverband binnen de Gouden Driehoek creëren we toets- en testlocaties met als doel toepasbare 
innovaties. 
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Interactieve Sessies 

De volgende drie stellingen zijn bediscussieerd tijdens de interactieve sessies: 

• Het OI is te complex en staat iteratieve ontwerpprocessen in de weg 

• De TFDT moet een bijdrage leveren aan het oplossen van het probleem van de Boeggolf 

• Er komen uit de huidige project- en processtructuur onvoldoende innovaties 

 

 

 

In drie actieve sessies zijn de deelnemers aan de slag gegaan met de stelling: ‘Het OI is te complex en staat iteratieve 
ontwerpprocessen in de weg.’ Elke volgende sessie gebruikte de uitkomsten van de vorige sessie en ging daarop 
verder. Al snel in de eerste ronde werd door de deelnemers aangegeven dat het OI niet zozeer complex is maar ook 
zeker niet compleet. Voor de omgang met iets dat complex is, is ervaring nodig. We zitten nu in een tijd dat we zowel 
het OI gebruiken, als ook de ervaring moeten opdoen. Dit vraagt een snelle leercurve.  
Er is ook gesproken over een OI’light’ voor de fasen waarin er nog geen nadere details nodig zijn. Deze lijn kon niet op 
veel steun rekenen. Wel werd duidelijk dat met de huidige gedetailleerde wijze van ontwerpen we zekerheden zoeken 
in fasen die dat nog niet behoeven. Wel moeten we dan met allen duidelijk hebben welke spreidingen toelaatbaar 
zijn. De markt kan helpen door de ontwikkeling van hulp(software) tools te blijven doen om zo de ontwerpprocessen 
te versnellen. Het is daarbij zaak dat de driehoek ook bereid is om elkaar verder te helpen.  
Er werd in de verschillende sessies vaak verwezen naar de totstandkoming van VNK. De werkwijze waarbij ieder (los 
van ‘rangen en standen’) een deel voor zijn rekening nam en gezamenlijk de uitdagingen en vraagstukken oppakte. 
 
 

 
 
In de drie sessies zijn we als TFDT gestart met een korte analytische beschouwing van de huidige HWBP 
programmering t.o.v. de afgelopen 2 jaren. Naast begrijpelijke veranderingen zien we ook grote verschuivingen in de 
budgettering en planning per Waterschap. Een aantal voorbeelden zijn behandeld. 
De gevolgen die deze vertragingen met zich mee kunnen brengen zijn het mislopen van de 
waterveiligheidsdoelstellingen in 2050, afname innovaties en investeringen door de markt, stijging van kosten en een 
gebrek aan arbeidskrachten. 
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In alle sessies ontstond een interactieve en levendige discussie over de programmering. 

De “boeggolf” werd herkend in de zaal en er werd actief gediscussieerd over mogelijke oplossingen. 

Het belang van een goede programmering wordt door iedereen ondersteund. 

Op de vraag “Halen we op tijd de hoogwaterveiligheid”: 

• “We hebben last van de droogte” werd gesteld, ofwel een calamiteit kan belang vergroten… Verder is uiteraard 

de discussie beperkt gebleven tot door ons beïnvloedbare factoren. 

• Wel werd gesteld dat met de ingeslagen weg van nieuwe samenwerkingen gaan we de ontstane vertraging gaan 

inhalen 

• Bij de programmering moet de focus liggen op stabiliteit van programma 2022-2030 

• De programmering moet aansluiten op werkelijke planning 

 
Er is gesproken over de vorm van de programmering: 

• Programmeer op subsidie, communiceer op voorspelbare planning: hiermee worden voorfinancieringen 

zichtbaar. 

• “Anders programmeren” viel meerdere malen: Prioriteer niet op urgentie, maar op haalbare inzet per 

Waterschap en haalbare financieringen. 

• Analyseer de knelpunten en ga daarna sturen. Meer overall aansturing. 

• Een opgave lijkt wel: Hoe krijgt HWBP commitment van de Waterschapsbesturen over de te volgen planning. 

 
Over de planning: 

• Rijkswaterstaat werkt met een inkoopplanning die naar markt gecommuniceerd wordt, met factsheets per 

project. Markt is blij met zo’n planning, maar moet betrouwbaar zijn. 

Deze vorm wordt nu geëvalueerd. Neem deel aan deze evaluatie 

• Maak een planning met contractvorm, aanbestedingsvorm, planning tender en realisatie (indien nodig per fase) , 

geschatte marktomvang en mate van waarschijnlijkheid (bandbreedte) planning. 

• Het huidige projectenboek geeft beeld voor stakeholders, markt heeft behoefte aan meer facts, mogelijk kan het 

specifieker, of deze info te koppelen aan HWBP-planning. 

• Vanuit het Programmabureau werd aangegeven dat er hard gewerkt wordt aan het vergroten van de 

voorspelbaarheid, onder andere door het maken van een inkoopplanning, waarbij zo veel mogelijk informatie 

wordt verstrekt over zaken als planning, contractvorm en aanbestedingsvorm. Deze ontwikkeling wordt 

ondersteund door de aanwezigen en de TFDT draagt graag bij aan de invulling daarvan! 
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In de drie actieve sessies zijn de deelnemers aan de slag gegaan met de stelling. 

De zorg bij een deel van de deelnemers is dat initiatieven voor innovatie te weinig ruimte krijgen in de huidige 

procesgang! 

Innovatie is ook het anders doen. Er zitten niet altijd grote investeringen aan vast. Het blijkt in eerste instantie dat niet 

iedereen zich bewust is van de tijdsduur van de huidige processtructuur. 

Alle sessies gaven een duidelijk beeld over het urgentiebesef. Duidelijk is ook dat het programmabureau heeft 

geïnvesteerd in innovatie en er ook terugverdiend wordt.  

Bewezen technieken, die in andere werkvelden worden toegepast als bewezen techniek, accepteren in dijkversterking 

(Toetsdijk). 

Er is een duidelijke wens voor een programmatische aanpak, meer inzicht in het volume. Dit geeft inzicht in de 

haalbaarheid van innovatie. 

Voor innovatie is durf nodig en ook een financiële noodzaak. Opdrachtgevers houden nog vast aan een traditionele 

versterking. 

We maken innovaties niet af, ze blijven vaak in een pilotstadium hangen. Dit werkt niet motiverend. 

Een innovatief contract met tijdsdruk werkt uitdagend en geeft ruimte voor innovaties. 

Productinnovaties blijven achter doordat er geen echt verdienmodel is.  

In een groot project als de Afsluitdijk is dit wel mogelijk. 

Door inbreng van het begrip duurzaamheid veranderen de randvoorwaarden. 

 
Als de gebroeders Wright gewacht hadden op luchtvaart spelregels hadden we nooit gevlogen! 

 

 

Mededelingen: 

• Tijdens de Dijkwerkersdag op 11 april a.s. zal Taskforce Deltatechnologie de volgende workshops verzorgen: 

- Innovatie in dijkversterkingsprojecten: zonder urgentie geen innovatie 

- Urgentiebesef HWBP Boeggolf 

- Rol van Sociale innovatie in het realiseren van HWBP projecten 

 

• Op 16 april a.s. organiseert Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden in samenwerking met Taskforce 

Deltatechnologie een marktinformatiebijeenkomst aanbesteding Sterke Lekdijk 

 

De volledige presentaties zijn gepubliceerd op de website van Taskforce Deltatechnologie en hier te downloaden. 

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

