Oktober 2020

Bekijk de webversie

Hierbij ontvang je de nieuwsbrief van het Adviesteam Dijkontwerp. In deze editie
komen zowel een adviseur als een adviesvrager aan het woord. Ook lees je over
de nieuwe Rode draden die onlangs is verschenen en challengen we dit najaar
verschillende projecten. Veel leesplezier en we zien adviesvragen van jouw project
graag tegemoet!

Adviesteam Dijkontwerp
Het Adviesteam Dijkontwerp is opgericht om projecten en het HWBP te
ondersteunen bij vragen over de toepassing van de overstromingskansbenadering
en de nieuwe kennis die daarmee samenhangt. In het Adviesteam hebben we
specialisten op verschillende vakgebieden vanuit kennisinstituten, marktpartijen en
waterschappen samengebracht. Met dit team beantwoorden we de adviesvragen,
challengen we projecten en zijn we beschikbaar om met je project te sparren over
een inhoudelijk onderwerp. Bij elke vraag wordt bekeken welke disciplines nodig
zijn voor een praktisch toepasbaar en integraal advies.

Challenge jouw project!
Dit najaar neemt het Adviesteam contact op met projecten die in een faseovergang
zitten om te kijken waar we ondersteuning kunnen bieden. Dit kan een
kennisleemte betreffen, maar bijvoorbeeld ook het challengen van de
ontwerpuitgangspunten. Is dit interessant voor jouw project? Je kunt zelf contact
met ons opnemen via info@adviesteamdijkontwerp.nl.

Rode draden 2
Periodiek worden de ervaringen uit de adviezen gebundeld in een overzicht van
Rode draden. Rode draden 2 is nu beschikbaar! We behandelen dit keer drie
algemene principes die het Adviesteam Dijkontwerp vaak hanteert bij het opstellen
van adviezen. Aan de hand van enkele voorbeelden illustreren we hoe deze
principes te vertalen zijn naar de praktijk. Lees Rode draden 2

Beluister de podcast
In verband met de aangescherpte maatregelen rondom het coronavirus kon onze
HWBP-sessie Dijkwerkers On Tour in samenwerking met Waterschap
Zuiderzeeland niet doorgaan. Wél is er een podcast opgenomen met Marten
Hoeksema en Alfons Smale. Ze nemen je mee in de werkzaamheden van het
Adviesteam Dijkontwerp. Beluister de podcast hier.

Volg je ons al op LinkedIn?
Volg je onze LinkedIn-pagina al? Klik op ‘volgen’ en blijf op de hoogte.

Nieuwe bezetting
Afgelopen zomer heeft de aanbesteding voor de nieuwe bezetting van het
Adviesteam Dijkontwerp gelopen. Dit heeft geleid tot een uitbreiding van de
flexibele schil van het Adviesteam en enkele wisselingen in de adviseurs van de
vaste kern. Op onze website vind je de bezetting vanaf 1 oktober.

NWO's beoordelen met behulp van
faalpaden
Op deze plek in de nieuwsbrief vertelt een adviesvrager waarom hij of zij het
Adviesteam heeft benaderd. In deze editie: Levinus Boxhoorn. Levinus werkt bij
BWZ Ingenieurs op het gebied van waterveiligheid en werkt momenteel onder
andere als disciplineleider waterveiligheid bij Waterschap Rivierenland voor de
planuitwerking van dijkversterking Tiel-Waardenburg.
“Bij dijkversterking Tiel-Waardenburg hebben we voor verschillende vraagstukken het
Adviesteam Dijkontwerp benaderd. Dit hebben we gedaan omdat we graag wilden
sparren met experts over het toepassen van handreikingen, het meenemen van nieuwe
inzichten vanuit de overstromingskansbenadering en het komen tot een sober en
doelmatig ontwerp. Onlangs stelden we een vraag aan het Adviesteam over het
beoordelen van NWO’s met behulp van faalpaden. In een goed en inhoudelijk gesprek
met adviseurs van het Adviesteam werd voor ons bevestigd dat we op de goede weg
zaten en hebben we aan de hand van drie cases een eerste stap in de beoordeling van
NWO’s met behulp van faalpaden gedaan. In een latere review heeft het Adviesteam ons
verder geholpen met de aanbeveling de gebeurtenis centraal te zetten en beheer en
overstromingskans expliciet mee te nemen in de gebeurtenissenboom. Door het advies
van het Adviesteam zijn we geholpen in het proces en heeft onze redeneerlijn aan
overtuigingskracht gewonnen binnen het waterschap en het HWBP. Het Adviesteam
heeft ons geholpen door laagdrempelig beschikbaar te zijn voor kleine vragen, door
reviews uit te voeren en te bespreken, en door in sessievorm mee te denken over de
vragen die we hadden. Daarbij is het erg prettig dat de mensen in het Adviesteam
enthousiast zijn en graag vanuit verschillende invalshoeken met je meedenken."

Even voorstellen
In elke nieuwsbrief stelt een adviseur
van het Adviesteam Dijkontwerp zich
aan je voor. In deze editie: Jan Blinde.

“Ik ben Jan Blinde, senior adviseur/onderzoeker bij Deltares. Met mijn 63 jaar ben ik de
nestor in het Adviesteam Dijkontwerp. Al bijna 40 jaar ben ik betrokken bij
dijkversterkingen. Ik heb meegewerkt aan de dijkversterkingen in de jaren ‘80 (langs de
Lek, Noord en Merwede), als adviseur van het waterschap. Ook bij het hoge water van
1993 en 1995 was ik als adviseur betrokken, en sinds de jaren ‘90 ben ik actief in
verschillende expert-, klankbord- en reviewgroepen. Vanaf het begin van de
implementatie van de overstromingskansbenadering was ik erbij: bij VNK en KPR. Op dit
moment werk ik, met vele anderen, aan de dijkversterkingen langs de Waal, met als
grootste project Gorinchem-Waardenburg. Ook ben ik lid van ENW Rivieren. Ik vind het
belangrijk dat ik een bijdrage lever aan de maatschappij en waterveiligheid is een
belangrijk maatschappelijk issue. Daarom zet ik me daar al bijna 40 jaar voor in. Het
mooiste aan werken bij het Adviesteam Dijkontwerp en Deltares is dat ik de mogelijkheid
heb om in de frontlinie te werken, en daarmee impact te hebben op de waterveiligheid.”

Aan- en afmelden nieuwsbrief
We sturen je deze nieuwsbrief omdat je je eerder hebt ingeschreven voor de nieuwsbrief
KPR. Ken je iemand voor wie deze nieuwsbrief ook interessant is? Aanmelden kan heel
gemakkelijk via de website www.adviesteamdijkontwerp.nl (bij Contact). Afmelden is
mogelijk door op de link hieronder te klikken.

Deze e-mail is verstuurd aan {{email}}. • Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt
u zich hier afmelden. • U kunt ook uw gegevens inzien en wijzigen. • Voor een goede
ontvangst voegt u info@adviesteamdijkontwerp.nl toe aan uw adresboek.

