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Verslag Gouden Driehoekbijeenkomst ‘Koersvast’ - 7 oktober 2021 

Waterschap Aa en Maas was op donderdag 7 oktober jl. gastheer van de Gouden 

Driehoekbijeenkomst. In Van der Valk Hotel Zaltbommel-A2 kwamen zo’n 70 deelnemers vanuit 

waterschappen, programmabureau HWBP, kennisinstellingen en markt bijeen. De focus lag op de 

HWBP projecten van Waterschap Aa en Maas, die zij momenteel samen met haar publieke partners 

voorbereidt.  

Het was een interactieve bijeenkomst die werd geleid door dagvoorzitter Theo Verbruggen.  

Leo Smit (directeur watersysteem en -keringen bij Waterschap Aa en Maas) opende de bijeenkomst 

en vertelde over de waterveiligheidsopgave van het waterschap en de unieke samenwerking tussen 

de overige publieke stakeholders, wat heeft geleid tot een tienkoppig opdrachtgeverschap voor 

Meanderende Maas. 

Vervolgens werd door Frans Jorna (afdelingshoofd waterveiligheid) een introductie en toelichting 

gegeven op de wijze hoe de organisatie anticipeert op de waterveiligheidsprojecten die op de rol 

staan.  

Het project Cuijk–Ravenstein werd toegelicht door Albert Vrielink (projectmanager Cuijk Ravenstein). 

Hierbij werd in het bijzonder ingegaan op de waterveiligheidsopgave bij Grave. 

Martin van der Horst (contractmanager Meanderende Maas) bracht de opgave Meanderende Maas 

in beeld. Hierbij kwamen de meerwaarde en uitdagingen bij het werken aan een integrale 

gebiedsopgave en het ontwikkelen en toepassen van innovatie in het project aan bod. 

Jeroen Dekker, verantwoordelijk bij Boskalis voor de aanbesteding van Meanderende Maas, gaf als 

inschrijver zijn visie op het verloop van het aanbestedingsproces. 

Menno Steenman (onafhankelijk voorzitter TFDT) en Chris Klunder (adviseur marktstrategie HWBP) 

haalden de successen en aandachtspunten van tweefasencontracten aan. Fasencontracten zijn een 

vorm van vroege marktbenadering maar er zijn meer manieren om de kennis en kunde van het 

uitvoerend bedrijfsleven voegtijdig te betrekken. Voortdurende transparantie van het bedrijfsleven 

over hoe zij hun geld verdienen op korte- en lange termijn is altijd de sleutel. 

Het advies dat TFDT heeft uitgebracht over duurzaamheid werd toegelicht door Luc Ponsioen. 

Duidelijk werd dat iedereen in de zaal de urgentie voor duurzaamheid in HWBP projecten begint te 

onderkennen en dat er al diverse initiatieven lopen, alleen men weet dit niet altijd van elkaar. Meer 

centrale regeling hiervan zou wenselijk zijn. Er ligt dus nog een hele grote uitdaging op dit gebied! 

Tot slot werd de focus van TFDT richting de toekomst toegelicht door Menno Steenman. TFDT gaat 

naast HWBP meer programma’s ondersteunen zoals PAGW en KRW, maar ook wordt gekeken naar 

mogelijke betrokkenheid bij de ontwikkelingen rondom de levensduur van stormvloedkeringen. 

Kennisambassadeur Annemargreet de Leeuw vertelde over de doorwerking van kennis. Ze haalde 

aan op welke wijze All-Risk kennisvragen voor het HWBP heeft opgepakt en ze ging in op de nieuwe 

inzichten ten gevolge van de hoogwaterproblematiek in Limburg. 

Jelke Jan de With nam tijdens deze bijeenkomst officieel afscheid van TFDT. Dit afscheid heeft lang 

op zich laten wachten t.g.v. de coronamaatregelen. In een video vertelde Jelke Jan over zijn 

ervaringen van de afgelopen jaren en gaf hij een boodschap mee voor de toekomst (de video kunt u 

hier bekijken). Daarna werd hij door diverse vertegenwoordigers van waterschappen toegesproken 

en bedankt voor zijn inzet en betrokkenheid. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Tn60pQ5KHBU

