
1 
 

Gouden Driehoekbijeenkomst 8 februari 2018 – ‘Kennismaken met het Noorden’ 
 
 
Waterschap Noorderzijlvest was op donderdag 8 februari 
gastheer van een drukbezochte Gouden Driehoek-
bijeenkomst. In de Boegschroef in Delfzijl kwamen zo’n 60 
deelnemers vanuit waterschappen, programmabureau HWBP, 
kennisinstellingen en markt bijeen om kennis te maken met 
het Noorden. De focus lag hierbij op (vormen van) 
samenwerken in projecten. In een minisymposium werden de 
goede voorbeelden uitgelicht. 
 
De bijeenkomst werd geopend door Eisse Luitjens, bestuurder 
bij Waterschap Noorderzijlvest. Hij benadrukte deze unieke locatie in de haven van Delfzijl en de 
uitdaging de dijkververbetering in te passen en te verbinden met het nieuwe stadsfront van Delfzijl. 
Hij onderschreef de ambitie om de kennis van opdrachtnemers, opdrachtgevers en kennisinstellingen 
te bundelen en toe te passen in een programma als het HWBP. 
 
Dagvoorzitter Maarten van Poelgeest licht zijn achtergrond als politicus en bestuurder toe. Hij heeft 
ruime ervaring op het gebied van ruimtelijke ordening, gebiedsontwikkeling (met een duidelijke link 
naar het water), klimaat en duurzaamheid. Maarten is momenteel werkzaam als adviseur bij 
Andersson Elffers Felix. 
 
Alliantie Markermeerdijken 
De alliantie is een samenwerking tussen Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier en een 
consortium van Boskalis Nederland BV en Volker Wessel ondernemingen. 
Op enthousiaste wijze werd de samenwerking binnen de Alliantie Markermeerdijken in een 
duopresentatie uiteengezet door Guido Koolhaas (HHNK, alliantiedirectie) en Bart Hooiveld (namens 
het consortium in de alliantie).  
Het uitgangspunt is dat partijen in een alliantie volledig samenwerken, kennis bundelen en elkaars 
expertise benutten. Houding, gedrag, vertrouwen en transparantie met de focus op samenwerking 
zijn hierbij van groot belang. Partijen binnen de alliantie delen hetzelfde doel. De steun voor deze 
contractvorm van het bestuur van zowel opdrachtgever als opdrachtnemer is van groot belang. 
 
Een van de lessons learned uit de praktijk van deze manier van samenwerken is het voordeel bij het 
implementeren van innovaties. De alliantievorm heeft geholpen bij bepaalde innovaties doordat het 
gezamenlijk dragen van risico’s goed bespreekbaar was omdat alle partijen vroegtijdig ‘aan boord’ 
waren. 
Andere lessons learned zijn o.a.: 
- Alliantie creëert energie, met focus op projectdoelen, niet op contractuele disputen 
- Alliantie geeft ruimte voor ontwikkelen en toepassen nieuwe technieken 
- Alliantie leert je in elkaars huid kruipen 
- Alliantie is hard werken, vooral het betrekken van de ‘buitenwereld’.  
 
Het was goed duidelijk dat beide partijen zeer content zijn met deze wijze van samenwerken binnen 
een alliantie. 
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Dijkverbetering Eemshaven-Delfzijl 

In de POV Waddenzeedijken wordt samengewerkt door 

Waterschap Noorderzijlvest, Wetterskip Fryslân en Waterschap 

Hunze en Aa’s. In deze POV worden 12 innovatieve 

oplossingsrichtingen onderzocht. Nieuwe concepten moeten 

landen in de projecten. Drie van de 12 innovaties zijn als pilot 

opgenomen in het project Dijkverbetering Eemshaven – Delfzijl, 

waarbij 11,7 km dijk wordt verbeterd. 

Aardbevingsbestendigheid en de nieuwe normering zijn hierbij belangrijke items. Projectmanager 

Ate Wijnstra gaf een toelichting op het project en vertelde waarom het waterschap voor de 

contractvorm D&C heeft gekozen. 

Wim van Steeg (Waterschap NZV) en Jurriaan Heistek (Combinatie 
Ommelanderdiek) werden vervolgens door dagvoorzitter Maarten van 
Poelgeest ondervraagd over de wijze van samenwerking op dit project. 
Een belangrijk punt is het opbouwen van vertrouwen. Dit heeft enige 
tijd gekost omdat de scope in het begin nog niet helder was en tijdens 
het project veranderde. 
 
 
Stadsdijken Zwolle 
Peter Staats van Waterschap Drents Overijsselse Delta vertelde op welke wijze het waterschap de 
markt gaat  benaderen voor het project Stadsdijken Zwolle. De afweging voor de keuze van de 
contractvorm werd in beeld gebracht in de bestuurlijke context, waarbij de dilemma’s helder werden 
geschetst. Ook is hierbij gebruik gemaakt van goede voorbeelden zoals aangereikt door Taskforce 
Deltatechnologie. 
 
De volledige presentaties zijn hier te downloaden.  
o ‘Gouden Driehoekbijeenkomst – Kennismaken met het Noorden’  

o ‘Versterking Markermeerdijken’ door Guido Koolhaas (HHNK) en Bart Hooiveld (Boskalis) van de 

Alliantie Markermeerdijken 

o ‘Dijkverbetering Eemshaven-Delfzijl’ door Ate Wijnstra, projectmanager HWBP bij Waterschap 

Noorderzijlvest 

o ‘Marktbenadering HWBP Stadsdijken Zwolle’ door Peter Staats, manager realisatie HWBP en 

Ruimte voor de Rivier bij Waterschap Drents Overijsselse Delta. 

 
De bijeenkomst werd vervolgd met een bezoek aan het 
dijkverbeteringsproject in Delfzijl. Op de keerweerbrug en in het 
bezoekerscentrum kregen de deelnemers informatie over de 
uitvoering van het project. 
Als afsluiting werd gezamenlijk geluncht in het Eemshotel met een 
inspirerend beeld van de Waddenzee! 
 

 

De volgende Gouden Driehoekbijeenkomst vindt plaats op donderdag 26 april a.s. We zijn dan te 

gast bij Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard. Het project Krachtige 

IJsseldijken Krimpenerwaard (KIJK) staat dan centraal. 

 

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

