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WERKPLAATS 15



Welkom, we komen weer samen













Mario Jacobs 



Bart Hooiveld



Bart Hooiveld









Programma

• 19:30 – 19:55 uur: Welkom + introductie

• 19:55 – 20:20 uur: Presentatie

• 20:20 – 20:35 uur: Pauze + verdelen in subgroepen

• 20:35 – 21:00 uur: Ronde 1

• 21:00 – 21:25 uur: Ronde 2

• 21:25 – 21:45 uur: Ronde 3

• 21:45 uur afsluiting 



Terugblik laatste werkplaats 

• Half jaar geleden

• Mentimeter voor doorkijk 



Rol werkplaatsen 

• Eerdere rol: co-creatie

• Nieuwe rol: ambassadeurs > 
bewakers van kennis, inhoud 
en continuïteit

• Ruimte voor co-creatie is 
kleiner 

• Individueel belang wordt 
groter



Doorzetten van werkwijze:



Aanpassen van werkwijze:
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2020 2021

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1

2022 2023

Ontwerp
Projectbesluit(en)²

• Opstellen VKV en VO
• Omgevingsproces

Voorbereiden/ 
start 

aanbesteding

Selectie 
aannemer

Streven om 
areaal 

grotendeels in 
bezit te hebben

• Ontwerpen/optimaliseren naar DO
• Omgevingsproces

MIRT 3 besluit
Projectbeslissing
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IPSV

• ‘Uitvoeringsontwerp’

Hoofdplanning: waar staan we nu

Als niet anders 
kan onteigening

Vastgesteld(e) 
Projectbesluit(en)

Bestuurlijke 
consultatie

Start 
minnelijke 
verwerving D
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De 
uitwerkingen



Drie categorieën 

1. Optimalisaties gedacht vanuit duurzaamheid en 
beperken hinder

2. Vraagstukken die voortkomen vanuit voorlopig ontwerp

3. Realisatiefase 



Waarom optimalisaties

• Opzoek naar slimme optimalisaties voor duurzaamheid, 
hinder, risico’s en kosten

• Samen met Boskalis meest kansrijke optimalisaties bepaald

• Nu verder uitzoeken en uitwerken 



De denklijn onder de optimalisaties

Streven naar CO2-neutraal project 
middels 2 lijnen:

1. Verminderen CO2 uitstoot

2. Compenseren CO2 uitstoot

+ optimaliseren van biodiversiteit, 
circulariteit, ruimtelijke kwaliteit, 
en duurzame energie 



Grootste optimalisaties

• Verminderen lengte van constructies en optimaliseren type 
→ klei-inkassing + herprofilering

• Toepassen van gebiedseigen grond en verminderen 
transport → klei-inkassing

• Binden van CO2 in ooibos → optimalisatie Diedensche 
Uiterdijk



Optimalisatieplan gebiedseigengrond



Optimalisatieplan Dijk: Klei-inkassing



Kernvragen voor de werkplaats

• Is het helder en navolgbaar wat we doen?

• Wat zijn de aandachtspunten voor de uitwerking?



Buitendijkse versterking met herprofilering 



Kernvragen voor de werkplaats

• Is het helder en navolgbaar wat we doen?

• Wat zijn de aandachtspunten voor de uitwerking?



Optimalisatieplan: Diedensche Uiterdijk



Kernvragen voor de werkplaats

• Is het helder en navolgbaar wat we doen?

• Wat zijn de aandachtspunten voor de uitwerking?



Belangrijkste uit voorlopig ontwerp: 

- SF Beton

- Meander De Waarden



SF Beton instroomopening



Kernvragen voor de werkplaats

• Is het helder en navolgbaar wat we doen?

• Wat zijn de aandachtspunten voor de uitwerking?



Meander De Waarden

• Geen vaarverbinding meer met 
Burgemeester Delenkanaal

• Verdere inrichting onveranderd



Kernvragen voor de werkplaats

• Is het helder en navolgbaar wat we doen?

• Wat zijn de aandachtspunten voor de uitwerking?



Eerste kennismaking realisatie

Uitvoeringsquizz
met Kees



3 ronden met ruimte voor vragen en details

• Nu: langs 3 tafels lopen + 3 nummers in verschillende kleuren pakken

• Nummer 1 = ronde 1 nummer 2 = ronde 2 nummer 3 = ronde 3

Buitendijkse herprofilering Rood Beneden

Klei-inkassing als pipingoplossing Oranje Beneden

Optimalisatie Diedensche Uiterdijk Geel Beneden

SF-Beton Groen Boven – Lokaal 1.26

Meander de Waarden Blauw Boven – Lokaal 1.26

Uitvoering(squizz) Wit Boven - Kookstudio


