
• Peter van der Vliet (Projectmanager)
• Jasper Smidt (Contract manager)
• Jaap Kottier (Technisch manager)
• Jana Steenbergen
• Gerben de Jong

Kantoor HNK Heerhugowaard, 10:30-11:30

spannend, zoeken hoe wordt het proces aangevlogen•
heel blij met het resultaat en met het proces•
snelheid was plezierig, al maakte afstand het wel eens lastig een afspraak te plannen •
Input was waardevol bij zoektocht naar verdieping•
Transparantie communicatie, de openheid en transparantie hoe we als Taskforce 
communiceren 

•

bijvoorbeeld Daan als kunstwerkenspecialist en Hans als gezond kritische tegenhanger 
van getoond enthousiasme in nieuwe contractvormen

○

Peter: de mix van de mensen van de uitvoerende partijen en adviseurs was als duidelijke 
meerwaarde ervaren

○

De juiste mensen aan tafel•

Ervaringen proces advisering 

in PvA is voor HWBP dit opgesplitst- contracteren van ook de zaken die stoeien met de 
termijnen wanneer iets klaar moet zijn in overleg met PDHWBP -

○

evt opsplitsen van de kunstwerken - de gesprekken over de opsplitsing van de budgetten 
moeten nog plaats vinden

○

Jasper: het advies is niet 1:1 overgenomen maar wel unieke variant: Het wordt een VPDC 
contract, waarbij ook de markt wordt betrokken bij vaststelling VKA. Verder is wel "de 
ruggengraat" van het advies vastgehouden.

•

Het dilemma "moeten we de aannemer vroegtijdig betrekken": De technische argumenten 
(Daan) heeft het team overtuigd dat het inderdaad toegevoegde waarde heeft.

•

HHNK heel erg blij met advies, met name ook het afwegingskader•

geen zorg voor het contract voor de eerste fase○
voor de fases daarna is ontsnappingsclausule voor alle partijen van belang, ook gezien 
prijsvorming en risico's. Een aardig voorbeeld van een tender die nu loopt is de 
Wegeninfra Brainpark Eindhoven, door Gemeente Eindhoven. Gerben geeft een korte 
toelichting over de trechtering en aanpak van deze tender.

○

Leo Becker, ambtelijk verantwoordelijk kijkt positief tegen deze aanpak aan. Mogelijk komt 
HHNK nog bij TFDT voor deelname aan brainstorm-momenten voor het vervolgproces

•

Advies
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Geachte heer de Jong,

De afgelopen periode heeft de Task Force Delta Technology (TFDT) met ons samengewerkt om te
komen tot een advies inzake de marktbenadering van het HWBP project Kunstwerken. Wij willen de
TFDT bedanken voor hun inbreng van kennis en expeftise. Door dit advies zijn wij als projectteam
beter in staat om te komen tot een goede marktstrategie waarmee we de markt optimaal kunnen
benutten.

Om jullie te bedanken hebben we een aardigheidje. Dit boek bevat een keur aan unieke
polderkaaften, prenten en schilderijen, afkomstig uit verschillende collecties in binnen- en
buitenland. Dat deze een mooie plek mag krijgen bij de TFDT en mogelijk als inspiratiebron voor
jullie mag zijn.

Nogmaals dank voor jullie inzet en de fijne samenwerking

Met vriendelijke groet,

namens het college van dijkgraaf en hoogheemraden,

A.C. Smidt
Contractmanager
Afdeling Ingenieursbureau

Uw kenmerk

Reg lstratlenum mer

17.0131119

T 072-582 4282

F 072-582 70LO

post@hhnk.nl

www.hhnk.nl

hoogheemraadschap
Hollands

Noordorkwrrtlcr

Contactpersoon

A.C. Smidt

NL66 NWAB 06367537 7A

KvK 37161516



Zee van land

Deze nieuwe studie is geschreven door W. Reh, C.M. Steenbergen en D.
Aten en belicht het Hollandse fenomeen van de droogmakerij op een
nieuwe en prikkelende manier. Zee van Land bespreekt namelijk de polder
als landschapsarchitectonisch experiment. De studie geeft ook nieuwe
ontwerpcriteria om actuele vraagstukken op het snijvlak van ruimtelijke
ordening en waterbeheer op te lossen.

Zee van Land vormt in diverse opzichten het vervolg op het in 1987
verschenen boek Getekend Land door Herman Lambooij. Dit stond in het
teken van de grote landschappelijke veranderingen die zich sinds het jaar
1000 in Noord-Holland voltrokken. Getekend Land gaf een breed overzicht
van de waterstaatsgeschiedenis van het Hollands Noorderkwartier en was
een doorslaand succes.

Zee van Land geeft voor het eerst een grondige wetenschappelijke analyse van de landschappelijke kwaliteiten van
de droogmakerijen. Zij vormen een specifieke en uitdagende vorm van typisch Hollandse ruimtekunst, die
onlosmakelijk is verbonden met de bloei van schone kunsten, wetenschap en techniek in de "Gouden" 17e eeuw.
Zee van Land introduceert de polder als een belangrijk stuk in de legpuzzel van onze nationale identiteit.

Zee van Land gaat verder. De studie bouwt een brug naar de toekomst. Door middel van diverse
ontwerpexperimenten worden oplossingen aangereikt voor hedendaagse vraagstukken op het snijvlak van
ruimtelijke ordening en waterstaat als de groeiende verstedelijking van de Randstad en de toenemende neerslag en
voortgaande bodemdaling. Dit op basis van de bijzondere en internationaal befaamde Hollandse
landschapsarchitectuur uit de 17e eeuw die in het werelderfgoed de Beemster zijn hoogtepunt bereikte.

Het Hollandse landschap is niet iets vanzelfsprekends, maar werd echt uitgevonden. De analyse van het vlakke
polderland leidt tot het inzicht dat we met een echt kunstwerk te maken hebben. Zee van Land onderzoekt,
beschrijft en analyseert de vormentaal van de Hollandse landaanwinningen van het allereerste droogmakerijtje de
Achtermeer bij Alkmaar uit 1531 tot de Wieringermeer van 1930. Deze vormentaal of "poldergrammatica" bestaat
uit een kunstzinnig lijnenspel van water en land, uit een rationeel gevormd raster met wortels diep in de Hollandse
samenleving. Door Zee van Land raakt de polder zijn platte imago kwijt en wordt recht gedaan aan de mythische
schoonheid die ver uitstijgt boven de zeespiegel.

Zee van Land is een onmisbare studie voor iedereen die betrokken is bij de ruimtelijke ordening van het polderland.
Maar het boek biedt ook het brede publiek een nieuwe en prikkelende blik op een landschapsarchitectonische
icoon: de Noord-Hollandse droogmakerij.

De heren Reh en Steenbergen zijn verbonden aan de TU Delft als respectievelijk hoofddocent aan de Faculteit der
Bouwkunde en hoogleraar landschapsarchitectuur. Zij werken reeds meer dan 20 jaar samen aan een onderzoek
naar de grondslagen, instrumenten en techniek van de landschapsarchitectuur. Beiden hebben tal van boeken over
dit onderwerp op hun naam staan. Diederik Aten is waterschapshistoricus bij Hoogheemraadschap Hollands
Noorderkwartier. Hij publiceert regelmatig over allerlei aspecten van de Noord-Hollandse waterstaatsgeschiedenis.

Zee van Land is het resultaat van een samenwerkingsverband tussen de TU Delft, het Hoogheemraadschap
Hollands Noorderkwartier en de Stichting Uitgeverij Noord-Holland.

Zee van Land telt 344 bladzijden, volledig in kleur, en bevat een keur aan unieke historische polderkaarten, prenten
en schilderijen, afkomstig uit collecties in het binnen- en buitenland. Tientallen luchtfoto's en meer dan 200
analyse- en ontwerptekeningen. Het boek wordt gecompleteerd met drie bijlagen, een uitvoerige literatuuropgave
en een gedetailleerd register.
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