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1. Projectdefinitie
1.1 Achtergrond en aanleiding
Hoogwatervrije terreinen
In het rivierengebied zijn op veel plaatsen langs de rivier zogenaamde hoogwatervrije terreinen
(HWVT’s) te vinden. Deze buitendijks gelegen terreinen blijven grotendeels droog in geval van hoge
waterstanden op de rivier. Ze zijn van nature hooggelegen of verhoogd voor o.a. industriële activiteit
in de uiterwaarden. In deze buitendijkse gebieden liggen binnen Gelderland alleen al ruim 80
(voormalige) steenfabrieksterreinen, die grotendeels in onbruik zijn geraakt en nu in meerdere
gevallen verrommelen (afb. 1). De Provincie Gelderland en Rijkswaterstaat hebben in het Bestuurlijk
Overleg Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport 2015 (BO-MIRT) afgesproken
onderzoek te doen naar de herontwikkeling van de voormalige steenfabrieksterreinen, op het gebied
van zowel waterveiligheid als ruimtelijke kwaliteit in het rivierengebied.

Figuur 1. Voormalige steenfabriek bij Maurik. © Jean Paul Opperman.

Dergelijk onderzoek sluit o.a. nauw aan bij actuele nationale beleidsontwikkelingen zoals de
Voorkeurstrategie Deltaprogramma Rijn en de Herijking Beleidslijn Grote Rivieren en bij lopende
regionale programma’s zoals WaalWeelde en het Rivierklimaatpark IJsselpoort. Gezien het grote
aantal HWVT’s is duidelijk dat deze terreinen bij herbestemming een substantiële bijdrage kunnen
leveren aan de vitaliteit, veiligheid en klimaatadaptatie in het rivierengebied. Het is de verwachting
dat er op termijn meer terreinen voor herbestemming in aanmerking komen. Daarnaast zijn er ook
zeer moderne, kapitaalintensieve steenfabrieken die economisch van belang zijn en vaak eigendom
van internationale beursgenoteerde ondernemingen. De vraag vanuit betrokken partijen is hoe al
deze terreinen op de middellange en lange termijn op zodanige wijze (her)ontwikkeld kunnen worden
dat recht wordt gedaan aan zowel de individuele mogelijkheden van het terrein als aan de integrale
ontwikkeling van het gehele rivierengebied. Dit project biedt een oplossing voor de vraag hoe de
afweging voor het integraal her ontwikkelen van de HWVT’s gemaakt kan worden, waarbij
hoogwaterveiligheid, wonen, natuurontwikkeling, landbouw, bedrijvigheid en recreatie in
ogenschouw genomen worden.

Aansluiting bestaand onderzoek
Vanuit bouwkundig en architectonisch oogpunt is een aantal studies gedaan naar specifiek de
(voormalige) steenfabrieksterreinen. Veelal staat daarin de overgang van de steenfabrieken van
nijverheid naar cultureel erfgoed centraal en hun betekenis en nieuwe rol in het landschap (o.a.
Roodenburg; 2007, Stadhouders; 2008, Kuijper; 2011, Clermont et al.; 2012, Paalman; 2013). Een
aantal ontwikkelrichtingen en de gevolgen daarvan voor het landschap zijn uitgediept, echter de optie
voor hoogwaterbescherming is daarbij, op een enkele uitzondering na, buiten beschouwing gelaten.
Daarnaast focussen deze onderzoeken op individuele terreinen en hebben daardoor geen integraal
karakter. Een aantal afstudeerders aan Hogeschool Van Hall Larenstein heeft in 2016 en 2017
onderzoek gedaan naar zowel de haalbaarheid van het herbestemmen van steenfabrieksterreinen
(Langwerden, 2017) als de inzet van HWVT’s voor het behalen van waterstandsverlaging in de
Rijntakken (Relou & Ongena, 2016; Nuij & van Renswoude, 2017). Deze studies wezen uit dat het
aanpassen van HWVT’s een zinvolle bijdrage kan leveren aan de hoogwaterveiligheidsopgave in het
rivierengebied. In het onderzoek van Langwerden (2017) is daarnaast een begin gemaakt met het
ontwikkelen van een integrale waarderingsmethodologie van de (voormalige) steenfabrieksterreinen
langs de Gelderse rivieren.
Dit project borduurt voort op en sluit aan bij diverse lopende onderzoeksprogramma’s waarin tools
en methodieken worden ontworpen die ingezet worden bij uiterwaardenbeheer (waar de
HWVT’s vaak liggen), waaronder RiverCare (groot STW project over het gedrag van
riviersystemen), Dashboard Integraal Uiterwaardenbeheer (NWO URD-Delta Oost) en diverse
‘serious games’, waarin verschillende partijen door middel van een simulatie een gezamenlijk
ontwikkelproject inzichtelijk maken. Opgehaalde kennis uit dit project kan daarmee ook
dienen als feedback op de bestaande methodieken.
De keuze om met de betrokken partijen Rijkswaterstaat, Provincie Gelderland, Staatsbosbeheer,
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, Brancheorganisatie voor de Keramische industrie, Hogescholen
VHL en HAN en MBO Helicon) een consortium te vormen voor dit project komt voort uit een
gezamenlijk belang om kennis te ontwikkelen waarmee de terreinen in samenhang optimaal kunnen
worden ontwikkeld. Hoewel duidelijke verschillen zijn aan te wijzen in de belangen van iedere
afzonderlijke organisatie (bijv. hoogwaterveiligheid voor RWS, economische doorontwikkeling voor
KNB), is het gezamenlijke belang van integrale ontwikkeling het uitgangspunt van dit project. Dit uit zich
ook in een afhankelijkheidsrelatie: er is behoefte aan kennis en expertise op diverse gebieden (o.a.
hydraulica, geohydrologie, ecologie, economie, bestuurskunde) omdat het vraagstuk een multidisciplinaire
aanpak vraagt. In dit consortium is de Triple Helix goed vertegenwoordigd: zowel onderwijs-, overheidsals werkveldpartijen zijn betrokken. De steun vanuit Waalweelde en de Vereniging voor Nederlandse
Riviergemeenten (Bijlage 1) bevestigen de brede betrokkenheid van partijen die de relevantie van dit
project onderstrepen. Daarnaast zijn via de Spiegelgroep WaalWeelde ook burgers uit het rivierengebied
betrokken bij dit project.

Noodzaak van dit project met het oog op de toekomst
Dit vraagstuk is juist nu opgepakt omdat een aantal zaken samenkomt. Het programma Ruimte voor
de Rivier is vrijwel afgerond, maar heeft de (voormalige) steenfabrieksterreinen grotendeels links
laten liggen wegens onder meer hoge kosten voor afgraven en complexiteit rondom eigenaarschap.
Er ligt echter nog steeds een opgave in het creëren van ruimte voor het water, omdat in 2050 een

rivierafvoer van 18.000 m3 gerealiseerd moet worden waar nu berekend is op 16.000m3 (Minister van
Infrastructuur en Milieu, 2015). Het programma WaalWeelde sluit op dit vraagstuk aan. Vanuit dit
Provinciaal gecoördineerde programma wordt naar kansen en oplossingen gezocht voor het creëren
van een veilige leefomgeving op het gebied van hoogwaterveiligheid langs de Waal, nu en in de
toekomst. Momenteel wordt er ook een verkenning uitgevoerd naar de wenselijkheid van
herinrichting van steenfabrieksterreinen, in samenwerking met Rijkswaterstaat en Staatsbosbeheer,
dat eigenaar is van een aantal terreinen. Bovendien wordt de voorkeursstrategie (VKS) Rijntakken
binnen het Deltaprogramma Rijn geactualiseerd, waarin het afgraven van de HWVT’s als mogelijke
rivier verruimende maatregel aangemerkt wordt. Een methode om tot een gedegen en integrale
keuze voor een (her)bestemming te komen mist vooralsnog. Het is daarom gewenst dat dit project nu
gestart gaat worden.
Binnen het KCNL sluit dit project aan bij het thema ‘integrale gebiedsontwikkeling en nieuwe
functiecombinaties’. In het project worden kansen gezocht om waar mogelijk functies als veiligheid,
natuur en economie te verbinden. Gebiedsontwikkeling is het centrale concept, waarbij gezocht wordt
naar een adaptieve strategie voor ontwikkeling in het rivierengebied waarbij het doel is dat
combinaties voor verschillende functies optimaal worden gecombineerd voor alle partijen.
Met betrekking tot de Human Capital Agenda heeft het project raakvlak met alle thema’s en sluit het
nauw aan bij de ambitie “leven lang leren” waar partijen gezamenlijk nieuwe ontwikkelingen binnen
een gebied vormgeven en leren van processen. Ondernemerschap is een belangrijk aspect in het
zoeken naar nieuwe bestemmingen voor de (voormalige) steenfabrieksterreinen, in de vorm van
recreatie, maar ook hernieuwde interesse in de keramische industrie. Daarbij wordt de integrale
benadering van natuurbeheer en gebiedsontwikkeling weerspiegeld in de ambitie om een strategie
op te stellen waarbij het Gelderse rivierengebied als geheel ontwikkeld wordt. Het vraagstuk is
uiteraard relevant voor de keramische sector, en daarnaast van groot belang voor Rijkswaterstaat en
de Provincie Gelderland. Gezien de grote rol die water en afvoer spelen rond de grote rivieren, zijn
klimaatverandering, en daaraan gerelateerd klimaatadaptatie belangrijke begrippen in het project.

1.2 Projectdoelstelling
Het doel van SteenGoed is om beleidsmakers, eigenaren en beheerders rondom de Gelderse
hoogwatervrije terreinen handelingsperspectieven te bieden om afgewogen keuzes te maken omtrent
(her)ontwikkeling van deze terreinen op korte, middellange en lange termijn. Hierbij wordt een
integrale aanpak gehanteerd voor hoogwaterveiligheid, natuurwaarde, economische perspectieven
en cultuurhistorie, met als resultaat een breed gedragen ontwikkelstrategie, versterkt met
representatieve pilotstudies inclusief business cases die als voorbeeld en inspiratie dienen voor de
overige terreinen.
Daarnaast heeft dit project als doel om toegevoegde waarde en beperkingen van verschillende
beslistools (serious games, interactieve dashboards) in verschillende fasen van strategievorming en
planning voor een dergelijke integrale aanpak te evalueren. Hiermee wordt duidelijk hoe dergelijke

tools op effectieve wijze toegepast kunnen worden bij andere complexe besluitvormingstrajecten in
het rivierbeheer. Ook zullen we de toepasbaarheid in het onderwijs testen en verder ontwikkelen.

1.3 Gewenste eindresultaten
De resultaten van Project Steengoed zijn meervoudig, waardoor zowel onderwijs als werkveld
profiteren van dit project.

Werkveld
Voor het werkveld leidt dit project tot handelingsperspectief in de vorm van een adaptieve strategie
voor verdere ontwikkeling van hoogwatervrije terreinen. Hiertoe wordt alle beschikbare kennis over
hoogwatervrije terreinen, zoals natuurwaarden, culturele waarden, economische waarden,
waterveiligheidsaspecten en bodemverontreiniging gebundeld in een uitgebreide database die
ontsloten zal worden voor het brede publiek. Vanuit deze kennis en gezamenlijk op te stellen
ontwikkelprincipes, worden beslistools ontwikkeld om het verdere proces van pilotstudies en scenario
ontwikkeling te ondersteunen. Dergelijke tools zouden in een later stadium ook geschikt gemaakt
kunnen worden voor integrale afwegingen in andersoortige gebieden, zoals bij de herinrichting en
beheer van uiterwaarden en dijkversterking in het Hoogwaterbeschermingsprogramma.
Daarmee is het resultaat deels aanvullend op bestaande strategieën zoals die bijvoorbeeld ontwikkeld
zijn binnen Ruimte voor de Rivier en Programma Waalweelde, maar deels ook nieuw. Rond de
afweging van belangen wordt nieuwe kennis ontwikkeld betreffende enkele specifieke kenmerken die
het herbestemmen van hoogwatervrije terreinen tot een complexe opgave maken. Dat zijn
bijvoorbeeld onzekerheden rond vervuilde bodems en de belangrijke economische functie van rivier
gebonden activiteiten, in combinatie met spanningsvelden tussen bijvoorbeeld kansen voor
waterveiligheid en ecologische ontwikkeling. De afweging en scenario’s die hiertoe worden
ontwikkeld komen in co-creatie met alle projectpartners tot stand, en worden daarmee gedeeld
binnen een brede groep. Daarnaast zal deze kennis via publicaties en een conferentie verder worden
verspreid.
Pilotstudies binnen het grotere geheel gaan enerzijds concrete voorbeelden vormen van de te maken
afwegingen, waarop scenario’s voor het geheel aan terreinen ontwikkeld kan worden, anderzijds leidt
dit tot business cases waarbinnen duidelijk wordt hoe in de praktijk een balans wordt gevonden
tussen economische bedrijvigheid, waterveiligheid en natuurontwikkeling. Dit schept een kader voor
ondernemers en besluitvormers om huidige ondernemers en ontwikkelaars die kansen zien voor de
toekomst.

Onderwijs
Dit project zal leiden tot meer en betere kennis bij docenten en studenten over de kennis en processen
die nodig zijn om het rivierengebied in de toekomst verder te ontwikkelen op een duurzame integrale
wijze, en daarmee tot een kwaliteitsverbetering van het curriculum. Studenten zullen dit in de
praktijk en met het werkveld gaan testen en toepassen (uitvoeren pilot studies, gebruik beslistool),
wat positief zal bijdragen aan zowel actuele kennis (processen en stakeholders), vaardigheden
(communicatie, afwegen, project management) als houding (gezamenlijkheid, duurzaamheid). Dit
vindt zijn toepassing in verschillende modules voor de opleidingen Land- en Water Management,
Management van de Leefomgeving en Civiele Techniek. In de Master River Delta Development, die in
september 2018 van start gaat, leidt dit projecten en casusmateriaal waarbinnen deze studenten hun

vaardigheden in praktisch onderzoek vergroten en tegelijkertijd een bijdrage leveren aan de totale
onderzoekscapaciteit van het project. Een en ander wordt zichtbaar in studiehandleidingen en
studentrapporten. Bovendien zal de bruikbaarheid van de producten getest worden voor de MBOopleiding watermanagement (Helicon).

1.4 Projectscope, randvoorwaarden en afbakeningen
Het project heeft een looptijd van twee jaar en richt zich op het ontwikkelen van een strategie voor
de integrale, duurzame ontwikkeling van hoogwatervrije terreinen binnen de Provincie Gelderland.
De onderzoeksactiviteiten zijn er in eerste instantie op gericht om dit proces van strategieontwikkeling
te ondersteunen. Wel zal aandacht besteed worden aan het vertalen van de onderzoeksresultaten
naar andere regio’s en gerelateerde onderwerpen, zoals dijkversterking en integraal
uiterwaardenbeheer. Het streven is om in een vervolgvoorstel (bv. RAAK-Publiek) ook kennis te
ontwikkelen omtrent de implementatie van deze strategie.
Beschikbare kennis over de terreinen wordt gebundeld en gebruikt als input voor het ontwikkelen van
scenario’s. Hiaten in deze kennis zullen wel worden geïdentificeerd, maar alleen opgevuld wanneer
voortgang van strategie ontwikkeling wordt gehinderd en de planning dit toelaat. Voor enkele
terreinen met diverse kenmerken en mogelijkheden, worden pilotstudies gedaan waarbij een
functiecombinatie wordt uitgewerkt inclusief omgevingsanalyse en business case.
De ontwikkeling van de ondersteunende beslistools wordt door de hogescholen verzorgd, zo nodig
met beperkte inhuur van externe expertise, binnen het hiertoe beschikbare budget (zie begroting).
Organisatie van workshops en minisymposia zal binnen het projectgebied gebeuren en zoveel
mogelijk op locaties van betrokken partijen. Van Hall Larenstein is verantwoordelijk voor deze
organisatie.

1.5 Partners en andere partijen
De betrokken werkveldpartijen streven ernaar om samen met de kennispartners direct toepasbare
kennis te ontwikkelen, waarmee zij door middel van een integrale benadering de natuur-,
economische en cultuurhistorische waarde van de hoogwatervrije terreinen kunnen optimaliseren
binnen de gestelde eisen ten aanzien van hoogwaterbescherming. Het consortium bestaat uit
Hogeschool Van Hall Larenstein (VHL, penvoerder), Provincie Gelderland, Rijkswaterstaat (RWS),
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE), Staatsbosbeheer (SBB), de vereniging Koninklijke
Nederlandse Bouwkeramiek (KNB), Hogeschool Arnhem Nijmegen (HAN) en Helicon. Daarnaast
hebben de Spiegelgroep Waalweelde – een klankbordgroep van burgers en ondernemers voor het
programma WaalWeelde – en de Vereniging Nederlandse Riviergemeenten (VNR) toegezegd om deel
te nemen aan het project en mee te kijken naar tussentijdse resultaten vanuit hun gezamenlijk of
individueel (in geval van pilot studie) perspectief. Zowel de inhoud als het consortium van project
“SteenGoed” komt voort uit verschillende bestaande beleidstrajecten en initiatieven voor integrale
inrichting en beheer van het rivierengebied:
- Actualisatie van de Voorkeursstrategie (VKS) voor het Deltaprogramma Rijn. Hierin wordt
door Rijk en regio bepaald hoe concreet invulling te geven aan de waterveiligheidsopgaven
voor de toekomst, en daarmee de inrichting van het rivierengebied;
- Herijking Beleidslijn Grote Rivieren. Hiermee wordt door het Rijk bepaald dat de veiligheid in

-

-

-

buitendijkse gebieden wordt gewaarborgd en dat vanuit rivierkundige optiek geen
ongewenste bebouwing wordt gerealiseerd.
Samenwerkingsprogramma WaalWeelde. Partijen langs de Waal geven hier gezamenlijk
invulling aan de vele opgaven rond inrichting en beheer die spelen in en langs de rivier;
Rivierklimaatpark IJsselpoort. Initiatiefnemers willen komen tot een integraal inrichtingsplan
(voorkeursalternatief) voor het projectgebied wat een integrale oplossing biedt voor
hoogwaterveiligheid, recreatie, natuur en waterkwaliteit en economie in het Gelderse deel
van de IJssel. Versterking van de ruimtelijke kwaliteit wordt hierbij als overkoepelende opgave
gezien. (http://www.rivierklimaatpark.nl/)
Programma Self Supporting River Systems (SSRS). Hierin werkt Rijkswaterstaat sinds 2012
samen met een groot aantal publieke, private en kennispartijen aan het toetsen van
innovatieve ideeën die bijdragen aan betaalbaar, betrouwbaar en duurzaam rivierbeheer.
(www.ssrs.info)
Programma Erfgoed en Ruimte van de RCE. Hierin is Water en Erfgoed een thema, waarbij
o.a. wordt gestreefd naar een integrale rol voor erfgoed binnen projecten in het
Deltaprogramma en het Hoogwaterbeschermingsprogramma.

Belangen en expertise van het consortium
De partners vertegenwoordigen de belangrijkste belangen die in dit project aan bod komen:
ruimtelijke ontwikkeling (Provincie), waterveiligheid (RWS), natuurbeheer (Staatsbosbeheer/
Natuurmonumenten), erfgoed (RCE), actieve steenfabrieken en andere economische activiteiten
(KNB en VNR) en burgers (VNR en spiegelgroep Waalweelde). Dit is verder uitgewerkt in tabel 1.
Tabel 1: Belang en expertise per consortiumpartner
Projectpartner
VHL

HAN
RWS

Provincie
Gelderland

RCE

KNB

Belang
Doorontwikkeling Minor, en integrale
ontwikkeling over opleidingen heen,
betreffende casus- en studie materiaal in
BSc opleidingen Land- en water
management en Management van de
leefomgeving en Master (zie 1.3).
Onderwijsinnovatie opleiding Civiele
Techniek.
Betaalbaar, betrouwbaar en duurzaam
rivierbeheer

Ruimtelijke kwaliteit rivierengebied
vergroten: Ontwikkeling Hoogwatervrije
terreinen in kader van economie, ecologie
en recreatie
Cultuurhistorische waarde integraal
onderdeel van herbestemming

Industriële ontwikkeling, duurzame
productiefaciliteiten

Expertise en noodzaak voor project
Integraal waterbeheer, ecologie, landschappelijke
ontwikkeling, rivierkundige kennis, technisch
ontwerp; verbinding tussen partijen, organisatie,
inbreng studenten.

Integraal waterbeheer, rivierkundige kennis,
technisch ontwerp.
Rivierkundige kennis, data en modellen. Binnen
programma SSRS kennis over ontwikkeling beheer en
ecologie. Mandaathouder en uitvoerder in het
gebied, met veel unieke kennis en gegevens.
Adaptatie, ruimtelijke inrichting, integraal
waterbeheer. Belangrijke speler in
gebiedsontwikkeling met groot netwerk en veel
ruimtelijke en gebied gebonden kennis.
Industrieel erfgoed, cultuurlandschappen,
erfgoedwaarde en bijbehorende wetgeving;
deskundig, ervaren en belanghebbend in
cultuurhistorische aspecten van hoogwatervrije
terreinen.
Terrein- en sectorkennis; kennis van actieve
productielocaties en geschiedenis van industriële
activiteiten op steenfabrieksterreinen. Daarnaast
belanghebbende bij mogelijke doorontwikkeling van

Staatsbosbeheer

Dynamisch natuurbeheer,
kostenbesparing

Helicon

Ontwikkeling studiemateriaal binnen
opleiding watermanagement en mogelijk
bos- en natuurbeheer.

terreinen waar bedrijven actief zijn.
Grote kennis van natuurbeheer, ecologie en
biodiversiteit. Verantwoordelijk voor beheer van vel
terreinen, en kan kansen en bedreigingen rond
natuurwaarden goed inschatten
Veel praktijkkennis water- en natuurbeheer,
daarnaast veel didactische kennis nodig bij het door
ontwikkelen van producten tot onderwijsmateriaal.

Onderzoeksteam
Deelnemende onderzoekers zijn geselecteerd wegens hun kennis, maar ook wegens hun rol in
verbindende programma’s zoals bijvoorbeeld Waalweelde, waardoor de binding met betrokkenen
binnen het gebied sterk is, en langs diverse wegen de omgeving van het project betrokken zal worden.
Het hoogwaterbeschermingsprogramma is vooral geïnteresseerd in de mogelijke toepassing van
HWVT’s binnen bestaande dijkversterkingsopgaven. Tabel 2 geeft een overzicht.

Tabel 2: onderzoeksteam
ONDERZOEKER

EXPERTISE

Dr. Ir. Jeroen Rijke
(Van Hall
Larenstein/HAN)

Lector Sustainable River Management bij VHL en de HAN. Civiel ingenieur (MSc)
en bestuurskundige (PhD) gespecialiseerd in integraal en adaptief waterbeheer.
Betrokken geweest bij Ruimte voor de Rivier, HWBP en Deltaprogramma.
Tevens bestuurslid KIVI Landgebruik en Watermanagement en gastonderzoeker
bij IHE Delft - UNESCO Institute for Water Education.
Docent Onderzoeker hydrologie bij Hogeschool Van Hall Larenstein. Major
coördinator grond- weg- en waterbouw, minor-coordinator Sustainable River
Engineering. Mede-ontwikkelaar HBO Master River Delta Development.
Onderzoeker binnen het lectoraat Sustainable River Management en verbonden
aan de HAN. Ervaring (Universiteit Utrecht) in duurzame ontwikkeling met een
focus op hoogwaterveiligheid.
Senior adviseur rivierbeheer bij Rijkswaterstaat Oost-Nederland, afdeling
Netwerkontwikkeling en visievorming. Trekker van het splitsingspuntengebied
binnen het Deltaprogramma Rijn.
Adviseur hoogwaterveiligheid (rivieren) bij Rijkswaterstaat Oost Nederland.
Betrokken bij rivierkundige studies voor ingrepen in het rivierbed,
Deltaprogramma Rivieren en actualisatie van de Beleidslijn Grote Rivieren.
Programmatrekker Deltaprogramma Rijn. Faciliteren en stimuleren van
samenwerking van partijen in het Deltaprogramma Rijn om het Rijngebied
veilig, klimaatbestendig en aantrekkelijk te maken voor haar inwoners.
Procesmanager gebiedsontwikkeling / adviseur strategie Deltaprogramma
rivieren, trekker programma Waalweelde. Brede kennis van belangen en
functies in het ruimtelijke domein gecombineerd met grote gebiedskennis
Rijntakken.
Adviseur Cultureel Erfgoed bij RCE, ervaring in begeleiding en
klankbordgroepen bij rivier gerelateerde projecten zoals dijkverbetering in het
projectgebied van SteenGoed.

Dr. Ir. Sara Eeman
(Van Hall
Larenstein)
Drs. Jacomien den
Boer (HAN)
Bert Voortman
(RWS)
Corné de Leeuw
(RWS)
Henrice
Wittenhorst
(Provincie)
Drs. Rob
Lambermont
(Provincie)
Barbara Speleers
(RvCE)

Ewald Van Hal
(KNB)
Wim Lammers
(Staatsbosbeheer)
George van Deijl
(Helicon)

Directeur van KNB, de belangenorganisatie van de Nederlandse keramische
industrie en daarmee ook alle actieve steenfabrieken.
Programmamanager Deltanatuur Rivieren bij Staatsbosbeheer. Grote
ecologische kennis en ervaring met het leiden van programma’s rond
natuurontwikkeling.
Ruime ervaring in ontwikkeling van wateronderwijs op MBO niveau en externe
betrekkingen tussen MBO en bedrijfsleven/overheid.

2. Project aanpak
2.1 Hoofdlijnen aanpak / methode van onderzoek
Het onderzoek wordt opgepakt aan de hand
van de ABCD-methode, ontwikkeld door The
Natural Step (www.thenaturalstep.org). Het te
volgen stappenplan is opgedeeld in vier
stappen (ABCD), waarbij iedere stap
voortborduurt op de vorige en uiteindelijk
voor dit project leidt tot een strategie om het
rivierengebied duurzaam te ontwikkelen. In
figuur 2 zijn de verschillende stappen
schematisch weergegeven. Vanwege het
wetenschappelijke karakter van het project,
wordt daarnaast een vijfde stap (Evaluatie)
toegevoegd:
A.
B.
C.

D.

E.

Figuur 2. De ‘ABCD methode’ voor duurzame ontwikkeling.

Visioning: stakeholders bepalen gezamenlijk de doelen en de sturende principes voor
herontwikkeling.
Baseline current state: verzamelen van gegevens over de huidige situatie en identificeren van
de verschillen met de in Stap A gestelde visie.
Creative solutions: gezamenlijk identificeren van de mogelijke ontwikkelrichtingen van HWVT’s
en bepalen van de effecten hiervan op hoogwaterveiligheid, natuur, economie/recreatie en
cultuurhistorische waarden. Hierbij wordt gebruik gemaakt van nader te bepalen pilotlocaties
waarvoor verschillende decision support tools worden ontwikkeld en toegepast: een
dashboard, een serious game, en een ontwerptafel.
Decide on priorities: gezamenlijk bepalen van financiële en politieke haalbaarheid van de
verschillende ontwikkelrichtingen en het vaststellen van een volgordelijkheid van interventies
binnen de ontwikkelrichtingen. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de hierboven genoemde
decision support tools.
Evaluation: gezamenlijke evaluatie van gehanteerde aanpak en gebruikte decision support tools
in de Stappen C en D en de bruikbaarheid van de tools voor onderwijsdoeleinden.

2.2 Activiteitenplanning
De onderzoeksactiviteiten vinden plaats volgens de ABCDE-methode, waarbij elke letter zijn eigen
werkpakket en eindproduct heeft. In Bijlage 2 staan per werkpakket de verschillende activiteiten
aangegeven met bijbehorend tussenresultaat en geplande uren per partner. In aansluiting op de
gewenste eindresultaten zijn de volgende activiteiten en bijbehorende eindproducten te
onderscheiden:

Werkpakket A: Doelen en principes voor herontwikkeling
Dit werkpakket resulteert in breed gedragen kaders (incl. doelen en leidende ontwikkelprincipes)
voor de ontwikkeling van HWVT’s. Hiertoe worden de volgende activiteiten ondernomen:

1)

2)
3)

Doelstellingen opstellen voor vier categorieën.
 er worden interviews afgenomen met alle consortium partners om de doelen en
leidende ontwikkelprincipes op het gebied van natuurwaarden, hoogwaterveiligheid,
cultuurhistorie en economie (incl. recreatie) te identificeren.
Workshops worden georganiseerd om op basis van het concept visie document tot een
gedeelde visie te komen.
Rapporteren. N.a.v. de workshops wordt de gedeelde visie vastgesteld in een definitief
visiedocument. Dit vormt de kaders voor het verdere project.

Werkpakket B: Inventarisatie HWVT’s in relatie tot doelstellingen maken
Dit werkpakket resulteert in een breed gedeelde ontwikkelopgave en een openbaar toegankelijke
database. Hiertoe worden de volgende activiteiten ondernomen:
1)
Alle beschikbare gegevens vastleggen in een database
 Veel gegevens zijn al vastgelegd en een eenvoudige database. De deelnemers stellen
gezamenlijk vast welke gegevens moeten worden toegevoegd


2)

3)

4)

Gegevens die elders vandaan moeten komen of nader moeten worden onderzocht door
studenten of de organisatie zelf worden geïdentificeerd en bij specifieke personen gelegd.

 Daarna kan de database met aanvullende gegevens compleet worden gemaakt.
Deze database toegankelijk maken voor alle gebruikers binnen het project
 Partners stellen eisen vast betreffende toegankelijkheid en gebruiksvriendelijkheid
tijdens en na het project
 Database wordt aan deze eisen aangepast en opengesteld
Vaststellen huidige situatie en ontwikkelopgave.
 Overzicht van huidige situatie genereren m.b.v. database
 Vaststellen waar verschillen tussen visiedocument en huidige situatie zitten en hoe groot
die verschillen zijn, hier volgt de ontwikkelopgave uit
Rapporteren
 Er wordt een rapport opgesteld waarin de ontwikkelopgave wordt verwoord. Dit schept
duidelijkheid over de ontwikkelrichting en geeft aanknopingspunten waar het meest
bereikt kan worden.

Werkpakket C: Identificeren van mogelijke strategieën om gestelde doelen te behalen
Dit werkpakket resulteert in een overzicht van mogelijke ontwikkelrichtingen van HWVT’s voor de
korte, middellange en lange termijn. Hiertoe worden de volgende activiteiten ondernomen:
1)
Ontwikkelen van tools waarbij categorieën kunnen worden uitgedrukt in meetbare criteria
om het opstellen van scenario’s en strategieën te faciliteren.
 Ontwikkeling van dashboard, serious game en ontwerptafel. Deze ontwikkeling bestaat
uit drie fasen:
o prototype fase, door onderzoekers, studenten VHL/HAN en experts
o testfase door onderzoekers, ondersteunende partijen (spiegelgroep
WaalWeelde, VNR) en studenten en docenten van Helicon
o eindfase waarin door onderzoekers en experts op basis van testfase eindversies
worden gemaakt van de drie tools.
2)
Scenario’s ontwikkelen.
 Vaststellen van relevante variabelen door consortiumpartners en ondersteunende
partijen welke variabelen relevant zijn om als scenario verder uitgewerkt te worden, aan
de hand van dialoogsessies met de tools en de visie- en ontwikkelopgave rapportages.



Selectie van enkele terreinen, te selecteren op basis van verscheidenheid en complexiteit,
worden door onderzoekers en studenten uitgewerkt tot een voorbeeldplan (pilot studies)
inclusief business model ter inspiratie voorde scenario ontwikkeling en ten bate van
onderwijsontwikkeling.



3)

4)

Met behulp van vastgestelde variabelen, tools, visiedocumenten en pilots worden
scenario’s vervolgens aan de hand van een tijdlijn verder uitgewerkt en gevisualiseerd.
Mogelijke strategieën vaststellen.
 Gezamenlijk bepalen de consortiumpartners welke strategieën er voor de uitgewerkte
scenario’s mogelijk zijn, aan de hand van dialoogsessies met de tools en de uitgewerkte
scenario’s. Hierbij worden de twee perspectieven van respectievelijk het individuele
terrein en het riviersysteem in samenhang beschouwd.
Rapporteren
 Visualisaties van scenario’s worden samen met mogelijke strategieën in een rapport
verwerkt.

Werkpakket D: Strategie opstellen en termijnen bepalen voor verschillende ingrepen
1)

Bepalen welke strategieën haalbaar zijn
 In kaart brengen van kosteneffectiviteit en bestuurlijke haalbaarheid van de mogelijke
strategieën per consortiumpartner


Haalbaarheid per strategie wordt met behulp van deze strategie in kaart gebracht.


2)

3)

Na terugkoppeling via een workshop met alle partners wordt deze haalbaarheid in een
document vastgelegd.
Verwachte uitkomsten van haalbare strategieën bepalen
 Bij elke strategie wordt door de partners met behulp van de tools een verwacht eindbeeld
bepaald.
 Eindbeelden worden door onderzoekers en studenten gevisualiseerd en omschreven.
Uitwerken voorkeursstrategie
 Met behulp van de eindbeelden per strategie en de visie (incl. sturende principes) zoals
vastgesteld in werkpakket A wordt door de partners gezamenlijk een voorkeurstrategie
vastgesteld. Deze impliceert zowel een uiteindelijke uitkomst als de weg daarnaartoe.


4)

De voorkeurstrategie wordt schriftelijk vastgelegd, maar ook omgezet in schets
ontwerpen en sfeerbeelden, om binnen alle bestuurlijke kringen effectief te kunnen
communiceren over doelen, middelen en kansen.
Commitment van beleid borgen
 De consortiumpartners gaan de uitgewerkte voorkeursstrategie delen binnen hun
organisatie en verbreden daarmee het draagvlak voor deze strategie

Werkpakket E: Evalueren van gebruikte methodieken
1)

Reflectie op gehanteerde tools voor scenariovorming en het ontwikkelen van strategieën
en bijbehorende effectiviteit
 Per tool wordt geëvalueerd wat deze heeft bijgedragen aan het vaststellen van de
scenario’s en het ontwikkelen van strategieën en wat de sterke kanten en beperkingen
waren gedurende verschillende fases van het project.


Per tool en voor het materiaal van pilotstudies wordt de effectiviteit in verschillende fases
en niveaus van onderwijs geëvalueerd en worden mogelijkheden voor aanpassingen t.b.v.
onderwijs geïnventariseerd



Tools en pilotmateriaal wat geschikt is bevonden wordt door docenten en studenten

doorontwikkeld tot modulemateriaal. Zie bijlage 3 voor een overzicht


In een workshop wordt dit teruggekoppeld en geverifieerd bij de betrokken deelnemers.
Hier wordt ook een
Reflectie op de ABCD-methode voor het ontwikkelen van een breed gedragen adaptieve
ontwikkelstrategie in een Living Lab setting.
Na het doorlopen van de ABCD methodiek voor de herbestemming van HWVT’s, worden
lessen getrokken over het toepassen van de methode voor het coördineren van complexe
ruimtelijke processen in algemene zin en Living Labs in het bijzonder. Dit wordt
teruggekoppeld en geverifieerd bij de betrokken deelnemers.
Eindrapportage
In de rapportage wordt een geschetst op welke wijze de verschillende tools en de ABCDmethodiek effectief kunnen bijdragen aan het in kaart brengen en uitwerken van complexe
ruimtelijke vraagstukken, toegepast op de project SteenGoed, bruikbaar voor complexe
ruimtelijke vraagstukken die op integrale wijze door gezamenlijke, betrokken partijen
duurzaam worden aangepakt. De resultaten hiervan zullen worden gepresenteerd op een
wetenschappelijke conferentie en zullen worden vastgelegd in minimaal één (mogelijk
meerdere) wetenschappelijk artikel.
Slotconferentie
De resultaten zullen met een breed publiek worden gedeeld tijdens een slotconferentie.
Hierbij zullen publieke en private organisaties worden uitgenodigd, evenals
kennisinstellingen en burgerinitiatieven.

2)

3)

4)

Deze werkpakketten worden uitgevoerd volgens de planning in tabel 3. Een overzicht van het
geplande aantal uren per activiteit en deelnemende partij is te vinden in bijlage 2
Tabel 3: activiteitenplanning, voor details zie bijlage 2.
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3. Projectbeheersing
3.1 Projectorganisatie
Project SteenGoed krijgt een projectstructuur, bestaande uit een stuurgroep, een projectteam, een
onderzoeksteam en een klankbordgroep. Hierdoor worden expertises optimaal benut en kan het werk
efficiënt worden verdeeld. De stuurgroep voorziet het projectteam van advies en ondersteuning en
wordt geleid door Jeroen Rijke, lector Sustainable River Management. Andere leden in de stuurgroep
zijn Henrice Wittenhorst (Provincie Gelderland), Bert Voortman (RWS), Wim Lammers
(Staatsbosbeheer) en Jan van ’t Hof (RCE). De stuurgroep-leden hebben zeggenschap over middelen
in de organisaties die zij vertegenwoordigen en de bevoegdheid deze middelen aan te wenden ten
behoeve van het project. Elke zes maanden vindt er een stuurgroep-overleg plaats, waar het
projectteam de vorderingen binnen het project presenteert. De stuurgroep is verantwoordelijk voor:
- Het bewaken van de inhoud en kennisontwikkeling binnen het project
- Het bewaken van het tijdspad van het project
- Het bewaken van de financiën van het project
Het projectteam is verantwoordelijk voor de facilitering en aansturing van het onderzoeksteam en
voor de projectadministratie. Projectleider Sara Eeman is verantwoordelijk voor de uitvoering van het
project. Zij heeft ruime ervaring in het opzetten van onderwijsprojecten en vernieuwingen, maakt deel
uit van het team wat vanuit drie hogescholen een masteropleiding ontwikkelt en is gepromoveerd aan
de Universiteit van Wageningen. Sara wordt ondersteund door projectmanager Steven Starmans en
Ruben van Deursen voor Finance and Control. Het projectteam heeft maandelijks een projectoverleg
en daarnaast alle noodzakelijke frequentere contacten. De belangrijkste verantwoordelijkheden van
het projectteam zijn:
- het realiseren van de projectdoelstellingen;
- het oplossen van knelpunten / problemen die eindresultaten in de weg staan;
- aansturing van de onderzoekers;
- het (laten) zorgen voor een adequate administratieve organisatie
- het tijdig voldoen aan alle rapportageverplichtingen.
Voor het project wordt een AO/IC (administratieve organisatie en maatregelen voor interne controle)
opgesteld, waarin de administratieve procedures en afspraken met betrekking tot de rapportages
worden uitgewerkt. Er worden aparte kostenposten aangemaakt en een integrale urenregistratie
gevoerd, waarbij gebruik gemaakt wordt van de bestaande voorzieningen van Van Hall Larenstein.
Een centraal onderzoeksteam wordt voor het gehele project gevormd door alle partners. Dankzij het
uitgebreide netwerk van de betrokken onderzoekers zullen, waar nodig, ook externe experts bij het
project worden betrokken. Daarnaast worden docent onderzoekers van VHL ingezet. Deze zijn
verbonden aan de opleiding Land- en Watermanagement, Bos- en Natuurbeheer, Management van
de Leefomgeving en Tuin en Landschap van VHL en aan Civiele Techniek bij de HAN. Van deze
opleidingen worden ook studenten op verschillende terreinen ingezet (bv. scenario analyse,
visualisatie, (ecologische) inventarisatie).

3.2 Financieel overzicht
In tabel 4 staat een overzicht van de totale projectkosten over 2 jaar. In tabel 5 is de verdeling van
uren voor de verschillende partners in beeld gebracht.
Tabel 4: totale projectkosten.
Financieel projectoverzicht
uren

Uren* Tarief

Totaal

Kosten
Personele kosten
Materiele kosten incl. vervoer

4,136
34,115

323,258

Totaal kosten
Baten

323,258
34,115
357,373

cah bijdrage

Van Hall Larensten

uren

uurtarief

Uren* Tarief

1,280

HAN

Totaal

99,840

99,840

265

61

16,165

16,165

364

78

28,392

66,792

Rijkswaterstaat

400

78

31,200

31,200

Staatsbosbeheer

164

78

12,792

12,792

RCE

264

78

20,592

20,592

KNB

64

78

4,992

4,992

Provincie Gelderland

38400

Gevraagde subsidie KCNL

105,000

Totaal baten

357,373

De relatieve bijdragen van de partijen aan de werkpakketten ziet er als volgt uit.
Tabel 5: urenverdeling tussen partners per werkpakket, voor details zie bijlage 2.

Activiteit
Werkpakket A
Werkpakket B
Werkpakket C
Werkpakket D
Werkpakket E
Projectmanagement
Totaal

Uren
onderwijsinstelling
Uren werkveldpartij
HAN
VHL Helicon RWS
Pr Geld
50
70
36
36
80
100
56
36
200
960
40
172
88
120
350
128
104
80
290
40
8
88
750
12
530
2520
80
400
364

RCE
36
28
76
104
8
12
264

KNB
12
8
16
16
4
8
64

SBB
Totaal
24
264
24
332
28
1580
72
894
4
522
12
794
164
4386

In dit overzicht is te zien dat Hogeschool Arnhem Nijmegen meer uren vervult dan de in kind bijdrage, en
daarmee dus ook voor een klein deel van de subsidie profiteert. Wij achten dit noodzakelijke vanwege de
belangrijke bijdrage van Jacomien den Boer, die ervaring heeft opgedaan in onderzoek binnen Ruimte
voor de Rivier en via het lectoraat Sustainable River Management een verbindende rol tussen HAN en
VHL vervult, een samenwerking die zich steeds verder ontwikkelt en het groene onderwijs kansen biedt
ook verbinding met constructieve specialisten te maken, terwijl omgekeerd het technisch onderwijs
profiteert van de meer integrale probleemaanpak bij VHL.

3.1 Kwaliteitsmanagementstrategie en projectbeheer
Het project is ingebed in het Applied Research Center Delta Areas and Resources (ARC DARe). Er wordt
gebruik gemaakt van de bestaande structuren van dit onderzoekscentrum, namelijk de beschikbare
secretariële, administratieve en financiële ondersteuning en systemen. Op het project is het
kwaliteitszorgsysteem onderzoek van Van Hall Larenstein van toepassing. Tevens wordt gebruik
gemaakt van de communicatie expertise en capaciteit van het onderzoekscentrum en van bestaande
communicatiekanalen en middelen van de consortiumpartners.
Daarnaast is er een goede connectie tussen dit project en onderzoek bij universiteiten en
kennisinstellingen via prof. Toine Smits (leading lector Delta Areas & Resources bij VHL en hoogleraar
Sustainable Management of Resources bij de Radboud Universiteit) en dr. ir. Jeroen Rijke (lector
Sustainable River Management en onderzoeker bij IHE Delft – UNESCO Institute for Water Education).
De tussenresultaten zullen steeds aan het eind van de maand waarin en activiteit voor het laatst
gepland wordt worden opgeleverd. Daarnaast vindt drie maal per jaar een voortgangsrapportage
plaats, te weten in april, augustus en december. De projectleider is verantwoordelijk voor deze
rapportages.
De volgende monitoring en evaluatieactiviteiten worden voorzien:
1. interne monitoring (kwaliteitszorg onderzoek) door lectoren VHL (Jeroen Rijke, Toine Smits);

2. interne evaluatie met alle betrokkenen, i.c. alle betrokkenen uit het werkveld, onderzoekers,
docenten, studenten (samenwerking, proces, bereik) middels 2 jaarlijkse bijeenkomst
georganiseerd door projectleider;
3. monitoring door de projectleiding en (resultaten, financiën). In te zetten instrumenten zijn
enquêtes, vragenlijsten, interviews en de planning. In de inrichtingsfase wordt een set van
indicatoren bepaald/vastgesteld, waarmee de evaluatie kan plaatsvinden. Projectleider
organiseert dit i.s.m. Steven Starmans en Tulay Yilmaz, VHL.

3.2 Risicomanagementstrategie
Allereerst worden met een SWOT, zie tabel 6, de verschillende aspecten van het project in kaart
gebracht. Vervolgens zijn hieruit de risico’s benoemd waarvoor kans, impact en oplossingsstrategie
uitgewerkt zijn.
Tabel 6: SWOT-analyse en voorgenomen maatregelen
Sterktes:
 Beschikbare expertise
 Beschikbaar netwerk
 Bouwt verder op bestaande samenwerking;
personele wisselingen kunnen worden
opgevangen (kost wel tijd)
 Integraal en verbindend

Zwaktes:
• Eigen bijdrage van Staatsbosbeheer en
Natuurmonumenten nog niet definitief.
• Lange termijn gevoelig voor verstoringen van
natuurlijke en economische aard en daardoor
moeilijk te voorspellen
• Verschillende belangen kunnen tot tragere
besluitvorming leiden
• Beslistool kan als te specifiek beschouwd
worden om te kunnen vertalen naar andere
complexe ruimtelijke vraagstukken.

Kansen:
 Verbinding van deltafuncties op lange
termijn
 Exportpotentieel; Delta’s wereldwijd
kunnen van de integrale methodes
profiteren
 Lopende MIRT verkenningen en
uitvoeringsprojecten HWBP bieden directe
aanleiding om bevindingen en tools toe te
passen.

Bedreigingen:
 Wanneer draagvlak op lokaal niveau mist
wordt implementatie heel moeilijk
 Veranderingen in beleid op nationaal niveau
kunnen implementatie van de resultaten
bemoeilijken

In tabel 7 worden de belangrijkste risico’s voor een succesvolle uitvoering van het project benoemd,
met daarbij de maatregelen om deze risico’s te beheersen.
Tabel 7: risico en maatregelen

Risico’s

kans

impact

Maatregelen

Lange termijn gevoelig
voor verstoringen van
natuurlijke en
economische aard en
daardoor moeilijk te
voorspellen

5

3

Door vanuit verschillende scenario’s te denken wordt de
visie integraal, en de bijbehorende strategie kan daardoor
flexibel zijn: uitvoering hangt af van ontwikkelingen op
allerlei vlakken. Door zo veel mogelijk opties mee te nemen
borgen we de duurzaamheid van de implementatie
strategie zo goed mogelijk.

Verschillende belangen
kunnen besluitvorming
vertragen

4

4

Activiteiten en planning zo ingericht dat projectvoortgang
niet afhankelijk is van bestuurlijke besluitvorming.

Beslistool kan als te
3
4
specifiek beschouwd
worden om te kunnen
vertalen naar andere
complexe vraagstukken
in het rivierbeheer.
Wanneer draagvlak op 2
4
lokaal niveau mist
wordt implementatie
heel moeilijk
Veranderingen in
2
2
beleid op nationaal
niveau kunnen
implementatie van de
resultaten
bemoeilijken
* Graad 1 t/m 5, waarbij 5 het hoogste is.

Ervaringen met integrale aanpak voorop stellen in
communicatie uitingen naar andere complexe
besluitvormingsprocessen, bijv. in kader van het
Hoogwaterbeschermingsprogramma, Deltaprogramma,
Grip op de Maas, Integraal Uiterwaardebeheer.
Door binnen dit project ook lokale partijen en stakeholders
te betrekken in verschillende stadia, wordt al een start
gemaakt met het creëren van draagvlak op alle schalen.
Het creëren van commitment aan de te ontwikkelen visie
valt binnen het project. Daarmee wordt op provinciaal
niveau en binnen Rijkswaterstaat geborgd dat beleid
rekening houdt met de uitkomsten.

4. Communicatiemanagementstrategie
Onderzoeksteam
Het onderzoeksteam (tabel 2) komt tenminste 4 maandelijks bij elkaar om de stand van zaken en
voortgang te bespreken. De projectleider stelt een agenda op, waarbij ook materiaal aan te leveren
voor de 3 maal jaarlijkse voortgangsrapportages besproken wordt. Sub-teams zullen vaker overleg
voeren, afhankelijk van het stadium van het project in verschillende samenstellingen. Verslaglegging
zal op een vaste plaats te vinden zijn en toegankelijk voor alle projectdeelnemers.

Stuurgroep
Elke zes maanden vindt er een stuurgroep-overleg plaats, waar het projectteam de vorderingen
binnen het project presenteert en zorgt dat het onderzoeksteam bijgestuurd wordt wanneer nodig.
De projectleider zorgt voor de verslaglegging die weer op een vaste, bereikbare plaats komt.

Klankbordgroep
Er wordt een klankbordgroep ingesteld om gedurende het onderzoek als ‘critical friend’ mee te
denken over de onderzoek aanpak en toepassing van de resultaten. Hierbij denken we aan het huidige

Q-team dat ook bij Ruimte voor de Rivier een rol heeft gespeeld en momenteel de kwaliteit van project
Varik-Heesselt borgt. Zij kunnen ingezet worden om halverwege en aan het eind de evaluatie te
ondersteunen, en wellicht nog een of tweemaal bij belangrijke beslissingen rond scenario- en
strategieontwikkeling. Leden van dit team zijn Berno Strootman (Landschapsarchitect en Rijksadviseur
voor de Fysieke Leefomgeving), Frans Klijn (hoogleraar adaptief watermanagement TU Delft), Sjef
Jansen (ecoloog en ervaring binnen Q-team Ruimte voor de Rivier), Peter van Rooy (adviseur
gebiedsontwikkeling en actief binnen innovatieprogramma NederLandBovenWater) en secretaris
Kees van der Velde (Landschapsarchitect Provincie Gelderland).

Data
Data rond alle aspecten van HWVT’s worden verzameld en in een toegankelijke database gezet in
werkpakket B. deze gegevens worden opgeslagen binnen bestaande ICT-structuren van Rijkswaterstaat,
en zijn zowel tijdens als na afloop van het project toegankelijk gemaakt voor alle partners, aangezien de
data ook tijdens verder implementatie en uitvoering relevant blijven en up-to-date gehouden dienen te
worden. Daarnaast zijn deze gegevens opvraagbaar door derden, over de exacte vorm wordt in
werkpakket B beslist.
Contact met de omgeving: Verslagje van maken, voor nieuwsbrief en website

De contacten met de omgeving zullen op veel verschillende manieren en momenten onderhouden
worden. In Tabel 8 staat per activiteit de maand waarin communicatie plaatsvindt.
1. Betrekken van studenten en ontwikkeling van onderwijs borgt een verbinding tussen onderwijs
en dit project. Dat zal geborgd worden door via opleidingswebsites verslagen van deze activiteiten
te publiceren op het moment dat deze hebben plaatsgevonden.
2. Betrekken van Spiegelgroep WaalWeelde en VNR tijdens het onderzoek zorgt voor externe
communicatie via de leden van deze groepen.
3. Publicatie op de landelijke website van het KCNL www.KCNL.nl: na elke voortgangsrapportage
4. Nieuwsbrief KCNL: aan het eind van een werkpakket, wanneer resultaat kan worden gemeld in
vorm van een korte samenvatting van rapportage of workshop. Ook zullen hier verwijzingen naar
publicaties in het kader van dit project vermeld worden.
5. Via wetenschappelijke kanalen publiceren we de uitkomsten van werkpakket E rond evaluatie van
tools binnen complexe ruimtelijke vraagstukken.
6. Via een slotconferentie delen we de einduitkomsten van dit project breed, met overheden,
bedrijfsleven, kennisinstellingen en onderwijs.
Tabel 8: kalender contactmomenten met de omgeving (nrs. Kolom 1 corresponderen met bovenstaande lijst)
Jan

Dec

Nov

Okt

Sept

Aug

Jul

Jun

Mei

Apr

Mrt

Feb

2019 ‘20
Jan

Dec

Nov

Okt

Sept

Aug

Jul

Jun

Mei

Apr

Feb

1
2
3
4
5
6

Mrt

2018
Act
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Bijlage 1: Steunbrieven WaalWeelde en VNR

Bijlage 2: Werkpakketten, activiteiten en tussenresultaten
Werkpakket A
Activiteit 1: Doelstellingen
opstellen voor de vier
categorieën

Werkpakket B

Werkpakket C

Werkpakket D

Activiteit 1: Alle beschikbare gegevens
vastleggen in een database

Activiteit 1: Ontwikkelen van tools waarbij
categorieën kunnen worden uitgedrukt in meetbare
criteria om het opstellen van scenario’s en
strategieën te faciliteren

Activiteit 1: Bepalen welke strategieën
haalbaar zijn

Tussenresultaat: Dashboard, ontwerptafel,
serious game gebruiksklaar

Tussenresultaat: Notitie motivatie haalb
strategieën

Tussenresultaat: Doelstellingen
en sturende ontwikkelprincipes
per partner

Tussenresultaat: Actuele database

Organisatie

uren

Organisatie

uren

Organisatie

uren

Organisatie

uren

VHL

22

VHL

12

VHL

380

VHL

48

HAN

16

HAN

24

HAN

120

HAN

56

RWS

20

RWS

20

RWS

96

RWS

48

Provincie Gelderland

16

Provincie Gelderland

8

Provincie Gelderland

16

Provincie Gelderland

48

RCE

12

RCE

4

RCE

28

RCE

48

KNB

4

KNB

4

KNB

4

KNB

8

SBB

12

102 SBB

8

SBB

12

SBB

24

Helicon

40

uursom

Activiteit 2: Workshops over
doelstellingen en sturende
principes
Tussenresultaat: Breed
gedragen doelstellingen en
sturende ontwikkelprincipes

uursom

80

uursom

696

Activiteit 2: database toegankelijk maken
voor alle gebruikers binnen het project

Activiteit 2: Scenario’s ontwikkelen

Activiteit 2: Verwachte effecten van
haalbare strategieën bepalen

Tussenresultaat: Toegankelijke database
en onderhoudsplan

Tussenresultaat: Uitgewerkte pilot studies
en gedragen toekomstscenario's

Tussenresultaat: Notitie effectbepalin
haalbare strategieën

Organisatie

uren

Organisatie

uren

Organisatie

uren

Organisatie

uren

VHL

24

VHL

20

VHL

280

VHL

88

HAN

18

HAN

12

HAN

40

HAN

140

RWS

12

RWS

16

RWS

28

RWS

48

Provincie Gelderland

16

Provincie Gelderland

12

Provincie Gelderland

32

Provincie Gelderland

24

RCE

16

RCE

8

RCE

16

RCE

32

KNB

4

SBB

8

KNB

4

SBB

8

uursom

uursom

76 SBB

8

KNB

8

98

uursom

412 SBB

24

Activiteit 3: Rapportage

Activiteit 3: Vaststellen huidige situatie en de
afstand tussen huidige situatie en gestelde doelen
voor het geheel aan terreinen

Activiteit 3: Mogelijke strategieën
vaststellen

Activiteit 3: Uitwerken voorkeursstrat

Tussenresultaat: Breed
gedragen startnotitie

Tussenresultaat: Baseline en
ontwikkelopgave HWVT's

Tussenresultaat: Inventarisatie van
mogelijke ontwikkelstrategieën

Tussenresultaat: Rapportage
voorkeurstrategie

Organisatie

uren

Organisatie

uren

Organisatie

uren

Organisatie

uren

VHL

24

VHL

44

VHL

260

VHL

64

HAN

16

HAN

24

HAN

20

HAN

52

RWS

4

RWS

16

RWS

48

RWS

16

Provincie Gelderland

4

Provincie Gelderland

16

Provincie Gelderland

40

Provincie Gelderland

16

RCE

8

RCE

16

RCE

32

RCE

8

KNB

4

KNB

8

KNB

4

KNB

4

SBB

4

64 SBB

8

SBB

8

412 SBB

8

uursom

uursom

uursom

132
Activiteit 4: Rapportage

Activiteit 4: Rapportage

Activiteit 4: Commitment van beleid
borgen

Tussenresultaat: Notitie
ontwikkelingsopgave HWVT's

Tussenresultaat: Notitie
toekomstscenario's en mogelijke
ontwikkelstrategieën HWVT's

Tussenresultaat: Breed gedragen
voorkeurstrategie

Organisatie

uren

VHL

24

HAN

20

Organisatie

uren

VHL

40

44 HAN

20

uursom

uursom

Organisatie

uren

VHL

16

60 RWS

16

Provincie Gelderland

16

RCE

16

KNB

6

SBB

16

Bijlage 3: Overzicht onderwijsmateriaal
VHL, opleiding BSc Land en Water Management, Management van de leefomgeving, MSc River
delta development:
-

Casusmateriaal voor module Duurzame Delta jaar 2

-

Casusmateriaal voor cursus Water- en landgebruik jaar 3

-

Game/tool geschikt als kennismaking met integraal waterbeheer jaar 1, ook geschikt voor management
van de leefomgeving jaar 1.

-

Game/tool geschikt voor planvorming in Duurzame gebiedsontwikkeling jaar 3, ook geschikt voor de
opleiding Management van de leefomgeving jaar 3.

-

Game/tool voor gevorderde studenten van de Minor Sustainable River engineering en Master
studenten River Delta Development

Helicon, MBO opleiding watermanagement, gebiedsinrichting
-

Casusmateriaal voor module rond waterbeheer

-

Casusmateriaal voor module rond gebiedsinrichting

-

Game geschikt om kennis over integraal waterbeheer bij studenten te ontwikkelen

