Zomer 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 bijdrage van het Adviesteam aan de
Dijkwerkersdag en de lunchlezing die we verzorgden bij Waterschap Limburg. Daarnaast
komt adviesvrager Wout de Fijter aan het woord. Adviseur Rob Delhez 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?
Het Adviesteam Dijkontwerp wenst je een fijne zomer!

Dijkwerkersdag
Op 12 mei vond de Dijkwerkersdag plaats, georganiseerd door het HWBP. Samen met
Waterschap Rijn en IJssel verzorgde het Adviesteam Dijkontwerp de technischinhoudelijke sessie. Na de inleiding door Marieke de Visser vertelden Nander van der
Plicht en Cor Bisschop aan een volle zaal met dijkwerkers over de aanpak bij
dijkversterking Pannerdense Waard - Westervoort. Binnen dit project werd vroegtijdig
invulling gegeven aan de omgang met kennisleemtes om tot een beter inzicht in de
versterkingsopgave te komen. Het Adviesteam heeft het project daarbij gechallenged.
Wij vonden het een geslaagde sessie!

Rode draden
Periodiek bundelt het Adviesteam de lessons learned in de vorm van een Rode dradenrapportage. Lees hier de meest recente Rode draden.

Lunchlezing
Op dinsdagmiddag 17 mei waren Marieke de Visser en Bob van Bree (online) aanwezig
bij Waterschap Limburg voor een hernieuwde kennismaking. Tijdens een lunchlezing
vertelden Marieke en Bob over het Adviesteam Dijkontwerp en wat het Adviesteam kan
betekenen voor de projecten. De lunchlezing werd georganiseerd voor betrokkenen bij
de HWBP-projecten van het waterschap: IPM-rolhouders en adviseurs. Wil jij, met je
projectteam of breder, ook met ons in gesprek? We horen graag van je via
info@adviesteamdijkontwerp.nl.

Ger Peeters i.o.v. Waterschap Limburg

Adviesvrager aan het woord
In deze editie: Wout de Fijter. Wout werkt bij Waterschap Limburg als Technisch
Manager en is betrokken bij dijkversterking Arcen.
“Dijkversterking Arcen zit in de planuitwerkingsfase. In 1996 zijn hier na de hoogwaters
van 1993 en 1995 in rap tempo nooddijken aangelegd. Eigenlijk gaan we daar nu
opnieuw beginnen. Omdat een zorgvuldige aanpak destijds ontbrak, willen we het dit
keer beter doen. Dat betekent in goed overleg met bewoners én vanuit
beheerdersperspectief. Het is een bijzonder stuk: zo loopt een deel van dit dijktracé
dwars door tuinen, terrassen en een restaurant. De versterking heeft daarom grote
impact op de omgeving, vooral door de hoogteopgave. Elke centimeter telt. Mede
daarom hebben we het Adviesteam Dijkontwerp benaderd. We wilden (onder andere)
graag weten of het Adviesteam onze keuzes deelde met betrekking tot de
ontwerpuitgangspunten. Specifiek op overslag en de faalkansverdeling. Voor het
overslagdebiet hebben we namelijk met lagere waarden gewerkt dan waar we in de rest
van Limburg mee werken. Het Adviesteam gaf aan dat deze keuze in de basis
voorzichtig is, maar in deze specifieke situatie verdedigbaar lijkt. Zij gaven verder terug
dat je niet alleen moet afgaan op de uitkomsten van een technische berekening, maar
dat er ook andere perspectieven zijn die een ontwerpkeuze bepalen. En in de praktijk zit
ook in de berekeningen altijd een bandbreedte. Het advies heeft ons erg geholpen. Het
is goed te weten dat je op hoofdlijnen op de goede weg zit. Daarnaast helpt de (frisse)
blik van een ander en dat overwegingen vanuit een ander perspectief worden bekeken.
De samenwerking met het Adviesteam verliep zoals ik gewend ben: ik ontving snel een
helder advies waarmee ik verder kon. Het is fijn dat ze doorvragen, en dat er duidelijke
communicatie is zodat ze ook met een goed advies kunnen komen. Ik betrek het
Adviesteam graag weer.”

Even voorstellen
Rob Delhez

"Ik ben Rob Delhez en werkzaam bij Greenrivers als waterbouwkundig adviseur met als
specialisme de waterkerende kunstwerken. Inmiddels ben ik zo’n 20 jaar actief in het
werkveld van waterveiligheid, met name de kunstwerken. Binnen VNK2 was ik
coördinator van de beoordeling van kunstwerken. Daarna ben ik bij het WTI, later het
WBI, betrokken geraakt en heb met anderen bijgedragen aan de beoordelingsmethodiek
zoals die in LBO1 is gehanteerd. Ik heb inmiddels zelf heel veel kunstwerken beoordeeld
en die kennis en ervaring van het beoordelen van kunstwerken neem ik weer mee naar
het kunstwerkenspoor in het BOI2023. Mijn rol binnen het Adviesteam is dat ik vanuit de
flexibele schil betrokken ben bij adviezen over waterkerende kunstwerken. Zo heb ik
onlangs meegewerkt aan een avies omtrent het aanvaarrisico bij een tweetal
schutsluizen. Een advies waarbij het onder ander ging over het koppelen van praktijk en
theorie. Met name die koppeling vind ik interessant en geeft voor mij waarde aan de rol
die ik binnen het Adviesteam vervul. Daar waar de overstromingskansbenadering nog
wel eens als heel theoretisch wordt ervaren, is het van belang dat de praktijk niet
onderbelicht raakt. Deze praktijk breng ik graag in bij discussies of adviezen. Uiteindelijk
gaat waterveiligheid over hetgeen buiten aanwezig is en de persoon op de dijk die de
waterkering moet sluiten, beheren en onderhouden. De modellen en theorie die bij
beoordeling en ontwerp worden gebruikt moeten overeenstemmen met en passen
binnen deze praktische activiteiten.”

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

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.

