
 
Nieuwsbrief februari 2021 
Ondanks alle coronarestricties hebben in de afgelopen periode diverse bijeenkomsten 

plaatsgevonden via Zoom of Teams. De bijeenkomsten kunnen regelmatig op grote belangstelling 

rekenen, waarvoor dank! We hebben ook gemerkt dat online bijeenkomsten ervoor zorgden dat de 

netwerkfunctie van het KKP minder tot zijn recht kwam. In de komende tijd willen we de online 

bijeenkomsten doorzetten, met daarbij meer ruimte voor ontmoeting. Per bijeenkomst zal worden 

bekeken welke manier daarvoor passend is.  

Tevens is in de afgelopen periode hard gewerkt aan een website voor het KKP. Met de website wordt 

ook een nieuw logo geïntroduceerd, wat waarschijnlijk al opviel bovenaan deze nieuwsbrief. De 

website is vandaag officieel gelanceerd en is te bereiken via kkp.stowa.nl. Op de website vind je 

onder andere informatie over de vakgroepen, de agenda, diverse links en een forum. Tevens kun je, 

na het aanmaken van een account, alle webinars terugkijken en de relevante documenten of 

presentaties downloaden.  

Het forum is bedoeld om al je vragen te stellen of kennis te delen. Wanneer je een vraag hebt hoef je 

dus niet langer te wachten tot er een KKP-bijeenkomst is, maar kun je deze gelijk stellen aan het hele 

KKP-netwerk. Schroom dus niet om hiervan gebruik te maken. De introductie van de website valt 

samen met de opheffing van de Dijkwerkerscommunity. Voorheen gebruikten we dit medium als 

ontsluitingsmiddel, vanaf heden wordt dit de website.  

Van elke vakgroep volgt hieronder een korte update. Onderaan deze nieuwsbrief volgen de 

contactgegevens van de trekkers van de vakgroepen. We willen de oproep doen om vooral contact 

op te nemen met de trekkers als je vragen hebt over de beoordeling of als er ontwikkelingen zijn die 

het waard zijn om te delen. Ook als je iets mist in deze nieuwsbrief: neem contact met ons op.  

Tot slot een teaser: Petra Goessen heeft een bijzondere mededeling voor ons in petto. Ze komt hier 

snel op terug! 

Update projectleidersoverleg 

Dit overleg is bedoeld om kennis en vragen van projectleiders beoordelen uit te wisselen. Op 12 

januari was het eerste overleg waarbij Martijn van den Berg het voorzittersstokje heeft overgenomen 

van Petra Goessen. In het overleg hebben we stil gestaan bij de hoge faalkansen, de veranderingen 

van het BOI & Ministeriële regeling (MR) en de strategie van de LBO-2. Vooral de laatste twee zijn 

voor het eerst onderling besproken en vragen om opnieuw geagendeerd te worden. We hebben ook 

afgesproken frequenter te gaan vergaderen. Dit doet recht aan een aantal belangrijke onderwerpen 

die in 2021 spelen. Het is van belang dat we een mening hierover vormen zodat wij als collectief 

sturing geven aan wat wij belangrijk vinden. 

https://kkp.stowa.nl/


Updates vakgroepen 

Geotechniek 

Toen we op 2 april 2020 onze KKP geotechniek-dag online hebben gehouden was dat voor velen van 

ons nieuw en voor ons als organisatie ook zoeken. Zou dit gaan werken? Het blijft minder leuk dan 

elkaar in het echt ontmoeten en de toevallige gesprekken buiten de sessies om mis je, want daar 

ontstaan vaak de beste ideeën. Toch zijn er ook voordelen, het deelnemen is laagdrempelig en je 

kunt meer focussen op de onderwerpen waar je meeste interesse naar uit gaat. De bijeenkomst in 

april maar ook die in november zijn erg goed bezocht, met momenten waarop er meer dan 90 

deelnemers waren.  

Het is nog onzeker wanneer we elkaar weer in grotere groepen kunnen opzoeken, voorlopig blijft het 

nog online. Als corona is overgewaaid dan kunnen we ons zo maar voorstellen dat we in een 

hybridevorm verder gaan met onze KKP momenten. Het idee voor de komende tijd is om wat vaker 

kortere online sessies te houden over 1 of 2 onderwerpen.  

Verder willen we in deze nieuwsbrief aankondigen dat Kees jan Leuvenink als trekker van de 

vakgroep Geotechniek wordt opgevolgd door Wing Hong Wong. Wing Hong werkt als adviseur 

waterveiligheid bij waterschap Aa en Maas, velen van jullie zullen hem kennen, ook vanuit zijn 

eerdere betrokkenheid in de organisatie van de KKP dagen.  

Hydraulische randvoorwaarden en bekledingen 

De Vakgroep HR + Bekledingen heeft in 2020 een themasessie GABI georganiseerd. In 2021 komt 

hierop een vervolg. Bij voldoende animo en onderwerpen worden vaker van dit soort thema-sessies 

georganiseerd. Het BOI betrekt onze vakgroep regelmatig bij de doorontwikkeling naar onder andere 

de module Dijkerosie. Ook willen we dit jaar tijdens de digitale werkdagen meer tijd maken om in 

kleinere groepen met elkaar bij te praten. 

Kunstwerken en Langsconstructies 

De vakgroep Kunstwerken & Langsconstructies heeft in 2020 twee bijeenkomsten georganiseerd. 

Allereerst was er de bijeenkomst in mei, waarin de nieuwe normen uit het BRO zijn gepresenteerd. 

Dit was een gezamenlijke sessie met de vakgroep Geotechniek. We merken dat bepaalde 

onderwerpen vragen om een meer integrale benadering, de verwachting is dat dit in de toekomst 

vaker voor zal komen. In november is er tevens een bijeenkomst georganiseerd, waar met name de 

diverse kennisprogramma’s een update hebben gegeven. Zowel het BOI, als het HWBP KIA, de POS 

Kunstwerken en het Kennisprogramma Natte Kunstwerken hebben gepresenteerd wat de plannen 

zijn. Daarnaast is er een presentatie gegeven over de beoordeling van een erosiescherm in de 

IJsseldijk.  

Voor het nieuwe jaar verwachten we dat een aantal van de genoemde kennisprogramma’s vaker 

terug zullen komen met een update en met de vraag om input voor de programma’s vanuit de 

gebruikers. Voor de verdere invulling vragen we jullie inbreng! Wanneer je een interessante 

beoordeling hebt uitgevoerd of een innovatieve toets op maat hebt bedacht, schroom niet en deel 

deze in een KKP-bijeenkomst! 

NWO’s 

In deze kennis en kunde vakgroep zijn we in de afgelopen jaren bezig geweest met de faalpaden voor 

woningen, bomen en kabels en leidingen. De zoektocht naar bruikbare beoordelings-regels en filters 

is gestart. Veel praktijk ervaring en toets-inzichten worden gedeeld in de sessies van de vakgroep, 

waarbij we adviseren aan de ontwikkelaars van BOI en inzichten hebben verkregen vanuit de POV 



kabels en leidingen. De komende jaren zal onze aandacht uitgaan naar het rapporteren over de 

NWO’s en review van specials. 

Monitoring 

In de vakgroep monitoren zijn we op zoek naar project-, traject-, vakoverschrijdende monitoring. Er 

zijn veel goede voorbeelden in pilot achtige omgevingen. Binnen de Stowa zijn meerdere initiatieven 

om te meten, bezien vanuit inspectie en kennis vergaren bij bijvoorbeeld droogte. Binnen het KKP 

focussen we op de beoordeling. Een idee dat nog nader uitgewerkt moet worden is meten bij 

hoogwater om meer kennis te vergaren van de dijk onder extremere omstandigheden. Deze 

informatie kan vervolgens gebruikt worden in meer actuele kennis van de dijk en daarmee tot een 

beter oordeel leiden.  

Mocht je ideeën of vragen hebben om te bespreken, stuur een mail naar kkp@stowa.nl, en we 

nemen contact met je op. 

De eerstvolgende bijeenkomst is waarschijnlijk in, of net na de zomer. 

Duinen 

De vakgroep duinen trekt samen op met de themagroep Kust van de Unie. Binnen de vakgroep 

worden ervaringen met de beoordeling gedeeld en de ontwikkelingen van Xbeach besproken. De 

groep komt ongeveer 2x per jaar bij elkaar en spreekt meteen ook over andere onderwerpen. De 

eerstvolgende bijeenkomst zal eind of na de zomer plaatsvinden. Mocht je ideeën of vragen hebben 

om te bespreken, of worstel je met een dilemma, stuur een mail naar kkp@stowa.nl, en Petra neemt 

contact met je op.  

Contactgegevens vakgroeptrekkers 

 

Petra Goessen KKP Algemeen 

Vakgroep Monitoring 

Vakgroep Duinen 

p.goessen@hhnk.nl 

 

Martijn van den Berg KKP Algemeen 
 
Projectleiders 

m.vandenberg@zuiderzeeland.nl 

 

Kees Jan Leuvenink Vakgroep Geotechniek k.leuvenink@wrij.nl 

 

Wing Hong Wong Vakgroep Geotechniek wwong@aaenmaas.nl  
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Pieter Visser Vakgroep HR + 
Bekledingen 

p.visser@hhnk.nl 

 

Mieke Huisman Vakgroep HR + 
Bekledingen 

m.huisman@hhsk.nl 

 

William van Ruiten Vakgroep Kunstwerken 
en Langsconstructies 

w.vanruiten@waterschaplimburg.nl  

 

Reindert Stellingwerff Vakgroep NWO's 

Reviews 

rstellingwerff@vallei-veluwe.nl 

 

Maarten Overduin 
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