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Bekijk de webversie

Hierbij ontvang je de nieuwsbrief van het Adviesteam Dijkontwerp. In deze editie
vind je onder andere een terugblik op het afgelopen jaar. Ook komen zowel een
adviseur als een adviesvrager aan het woord. 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.

Het Adviesteam Dijkontwerp wenst
je een goed en gezond 2021!

Terugblik
Het was een roerig jaar. Er is veel gebeurd in 2020 en toch ook het nodige
hetzelfde gebleven. Zo liep de beantwoording van de adviesvragen gewoon door.
Maar waar begin 2020 in het teken stond van het verder op orde brengen van het
team en de huisvesting, bleek al snel dat het vooral ook ging over digitaal werken
en corona.
Mijlpaal
In april bereikten we een mijlpaal voor het Adviesteam: de eerste Rode draden.
Hierin hebben we op basis van de adviezen die we in de periode ervoor hebben
uitgebracht, ingezoomd op de cumulatieve overslagbenadering en de faalpaden.
Deze Rode draden zorgden voor goede gesprekken met BOI, KKP, Kennis voor
Keringen en het HWBP.
Uitbreiding team
De periode van april tot september hebben we, naast de advisering, besteed aan
de inrichting van het nieuwe team. Naast de verlenging van het contract met
Deltares zijn alle functies voor specialistisch adviseur uit de markt aanbesteed. Dit
zorgde voor een aantal nieuwe gezichten in het team en enkele nieuwe rollen,
zoals specialist langsconstructies, geohydrologie, LCC, harde bekledingen en
beheer. Maar we hebben ook van enkele mensen afscheid genomen. Een
overzicht van het nieuwe team vindt u op de website onder Het team.
Challenge
In oktober volgde de tweede Rode draden, waarin we ons hebben gericht op de
leidende principes in onze advisering. Ondertussen liepen de adviesvragen door.
Op dit moment hebben we meer dan 90 adviesvragen ontvangen sinds de start
van het Adviesteam. Hierbij zien we dat we de laatste maanden ook meer vragen
krijgen voor challenges. In zo’n challenge dagen we het project uit op
uitgangspunten en ontwerp over de volle breedte van het project in plaats van op
één aspect zoals vaak bij een adviesvraag. Dat is een mooie ontwikkeling!
Afgelopen zomer nam Bob van Bree gedurende het zwangerschapsverlof van
Marieke haar taken waar. Net na de jaarwisseling is het de beurt aan Marten voor
gezinsuitbreiding, en houdt Bob zijn rol in het management gedurende Marten zijn
afwezigheid.

Leestip!
Half november is er een kort interview met Marten Hoeksema over het Adviesteam
Dijkontwerp gepubliceerd in de nieuwsbrief Rijkskeringen. Half december
verscheen er een column van de hand van Marieke de Visser in het digitale
HWBP-magazine. Lees de artikelen via onze website.

Challenge jouw project
Zit jouw project in een faseovergang of in de beginfase? Neem contact met ons op
voor een challenge: in een open en verdiepend gesprek dagen we het projectteam
uit op uitgangspunten en ontwerp. Welke keuzes maak je en waarom? Sluiten ze
aan bij de overstromingskansbenadering? We gaan graag met je in gesprek!

Volg je ons al op LinkedIn?
Blijf op de hoogte van de activiteiten rondom het Adviesteam en volg ons op
LinkedIn. Klik hier om ons te volgen.

IJSSELMEERDIJK

Foto: Pim van der Maden

Een evenwichtige set uitgangspunten
Op deze plek in de nieuwsbrief vertelt een adviesvrager waarom hij of zij het
Adviesteam heeft benaderd. In deze editie: David-Jan Smeenge. David-Jan
werkt bij Waterschap Zuiderzeeland als adviseur Waterveiligheid/assistent
Technisch manager. In die hoedanigheid werkt hij aan de verbetering van de
IJsselmeerdijk tussen Lelystad en Ketelbrug.
“De vragen waarmee Pieter-Jeroen Bart en ik het Adviesteam hebben benaderd
waren technisch uitdagend. We zijn op zoek naar realistische en heldere
uitgangspunten voor de hydraulische randvoorwaarden voor ons project. Met het
Adviesteam hebben we onder andere gekeken naar mogelijke verbeteringen in de
modellering van de hydraulische belastingen, en of het zinnig en passend is om
hier tijd, geld en aandacht aan te besteden in de verkenningsfase. Het Adviesteam
heeft ons de laatste inzichten rondom de hydraulische randvoorwaarden
meegegeven. Wij hebben het initiatief genomen om dit goed te laten uitzoeken in
de verkenningsfase. De samenwerking met het Adviesteam gaf ons inzicht en
richting, maar bovenal kregen we een bevestiging van de door ons gekozen
strategie. En ook niet onbelangrijk: de samenwerking verliep prettig en soepel.”

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

“Ik ben Hendrik Meuwese, senior geohydroloog bij Witteveen+Bos. Per 1 oktober jl
maak ik deel uit van de flexibele schil van het Adviesteam Dijkontwerp. Bij de start
van mijn loopbaan in 2007 werkte ik aan pure geohydrologische projecten. Daarna
heb ik, vanuit mijn civieltechnische interesse, mijn geohydrologische kennis
gespecialiseerd naar de dijkenwereld en civiele constructies. Voor waterkeringen
heb ik veel gewerkt met drainagesystemen, en ik maak nu deel uit van de
klankbordgroep van de OBR Drainagetechnieken. Andere actuele projecten zijn
bijvoorbeeld de Geohydrologische Aanpak Piping Meanderende Maas,
dijkversterking KIJK, Zwolle-Olst en de Markermeerdijken. Het geohydrologische
vakgebied heeft de laatste jaren een grote groei gemaakt bij de waterkeringen. Dit
leidt veelal tot scherpere ontwerpen, met daardoor lagere kosten en minder
omgevingsimpact. Via het Adviesteam kan ik alle HWBP-projecten op dit relatief
nieuwe terrein adviseren.”

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.

