Lente 2022

Bekijk de webversie

Hierbij ontvang je de nieuwsbrief van het Adviesteam Dijkontwerp. Het Adviesteam heeft
er weer de nodige adviestrajecten, challenges en sparsessies op zitten. In deze
nieuwsbrief lees je onder andere over de managementwissel en de verlenging van het
Adviesteam. Daarnaast komt adviesvrager Eddy van Haastregt aan het woord en
adviseur Bob van Bree licht zijn rol in het Adviesteam toe. 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, Rijkswaterstaat 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.

Volg je ons al op LinkedIn?
Blijf op de hoogte van de activiteiten rondom het
Adviesteam en volg ons op LinkedIn.

Managementwissel
Marten Hoeksema is half februari van baan gewisseld. Daarom heeft Bob van Bree (op
interim basis) de functie van Marten binnen het Adviesteam Dijkontwerp overgenomen.
Marieke de Visser en Bob van Bree zorgen ervoor dat, naast het geven van de
inhoudelijke adviezen, het Adviesteam Dijkontwerp ook organisatorisch goed doorloopt.
Bob vervult deze rol tot tenminste 1 oktober 2022.

Opdrachtverlenging
De oorspronkelijke opdracht van het Adviesteam Dijkontwerp liep drie jaar: tot 1 oktober
2022. Die datum is alweer in zicht. Eind maart is besloten dat de opdracht van het
Adviesteam wordt verlengd. Wij gaan dus gewoon door en blijven jouw adviesvragen
graag tegemoet zien.

Jaarbericht HWBP
Het Adviesteam Dijkontwerp heeft een plekje gekregen in
het jaarbericht van het HWBP. Bekijk hier het artikel.

Rode draden: Bekleding op het binnentalud
Het Adviesteam heeft een nieuwe Rode draad gepubliceerd: ‘Bekleding op het
binnentalud’. Deze Rode draad gaat over het bezwijken van de bekleding op het
binnentalud van de kering. Uiteindelijk kan dit leiden tot falen van de waterkering en het
optreden van inundatie. In deze Rode draad wordt ook de samenhang bekeken tussen
de verschillende faalmechanismen die kunnen leiden tot bezwijken van de bekleding op
het binnentalud. Verder noemt het Adviesteam de belangrijkste kennisleemtes die uit de
projecten naar voren komen, en zijn alle eerdere adviezen die op dit vlak aan projecten
zijn gegeven op een rijtje gezet. Tot slot volgen enkele tips voor het
handelingsperspectief van projecten. Nieuwsgierig geworden? De Rode draden vind je
op onze website.

Artikel in Civiele Techniek
Eind vorig jaar was Marieke de Visser namens het Adviesteam Dijkontwerp aanwezig op
de Waterbouwdag in Utrecht. Aansluitend hebben we een artikel geschreven dat begin
dit jaar is gepubliceerd in het vakblad Civiele Techniek. Lees hier het artikel

Adviesvrager aan het woord
In deze editie: Eddy van Haastregt. Eddy is in dienst
bij Van Oord. Momenteel is hij Innovatiemanager
Sterke Lekdijk bij het Hoogheemraadschap De
Stichtse Rijnlanden.

“Ik kende het Adviesteam Dijkontwerp eerst niet vanuit mijn achtergrond. Toen ik
begreep dat het Adviesteam adviezen geeft op het ontwerp, de uitgangspunten en bij
lastigere vraagstukken, ben ik - mede op advies van de technisch manager - in contact
gekomen en in gesprek geraakt. Ik merkte dat het Adviesteam veel kan betekenen. Op
verschillende niveaus, zowel concreet als abstract. Het meeste contact met het
Adviesteam gaat over of we de juiste focus op ontwikkelpunten hebben. Binnen Sterke
Lekdijk hebben we een team dat elk half jaar bij elkaar komt om het plan dat op dat
moment voorligt te bespreken. Het Adviesteam is één van de partijen die hier standaard
bij aansluit. Binnen Sterke Lekdijk zijn we op een aantal sporen aan het innoveren, zowel
op productinnovaties als op rekenmethodieken. Een antwoord van het Adviesteam is
altijd doordacht en breed. Het bevat punten waar we nog niet naar hebben gekeken of
aan hebben gedacht. Ook worden ontwikkelingen die elders spelen meegenomen. De
dynamiek die met het Adviesteam is ontstaan is heel erg mooi: de pragmatische aanpak
vanuit de innovatiepartners en de gestructureerde en kritische benadering vanuit het
Adviesteam versterken elkaar op deze manier goed. Ik zie dat de adviezen ons team
daadwerkelijke handvatten geven om productinnovaties en nieuwe ontwikkelingen in
rekenmethodieken ook echt toegepast te krijgen.”

Even voorstellen
Bob van Bree

"Ik ben Bob van Bree, sinds 1998 werkzaam als waterbouwkundig (zelfstandig)
adviseur. Ik heb mij altijd bezig gehouden met het ontwerp en de beoordeling van dijken
en waterkerende kunstwerken. Sinds ik voor mezelf aan de slag ben gegaan is de focus
meer op de waterkerende kunstwerken komen te liggen. Ik ben dan ook aan het
Adviesteam Dijkontwerp verbonden als adviseur Kunstwerken. Dat past naadloos: in
2004 was ik al betrokken bij de beoordeling en kwaliteitsborging van de kunstwerken in
VNK1. Bij VNK2 heb ik dat eveneens gedaan, en vervolgens ben ik via het
Kennisplatform Risicobenadering in het Adviesteam terecht gekomen. Inmiddels heb ik
meegeschreven aan de nodige leidraden, werkwijzers en handleidingen op het gebied
van beoordelen en ontwerpen van waterkerende kunstwerken. Hierin heb ik altijd
geprobeerd met een praktische blik te kijken en zo concreet mogelijk te verwoorden. Dat
laatste vind ik erg belangrijk in de advisering vanuit het Adviesteam. Adviezen van ons
moeten vooral werkbaar zijn voor de adviesvragers. Daar probeer ik mijn steentje aan bij
te dragen. Komende periode zal mijn rol daarbij wat meer gericht zijn op het
management van het Adviesteam, iets wat ik al eerder heb gedaan en erg leuk vind.
Naast Marieke kun je mij dus ook als ingang voor het Adviesteam gebruiken.”

Aan- en afmelden nieuwsbrief
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.

