Adviessessie
Landschappelijke inpassing & ruimtelijke kwaliteit
Inhoud adviessessie
Dijken zijn diep verweven in onze cultuur en het
Nederlandse landschap. Met het Deltaprogramma,
Ruimte voor de Rivier en het MIRT is er steeds meer
aandacht gekomen voor landschappelijke waarden en
ruimtelijk ontwerpen binnen waterveiligheidsopgaven. Een goede inpassing in stad of landschap,
met oog voor ruimtelijke kwaliteit, behoort tot de
scope van iedere waterveiligheidsopgave in het
Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP).
Tijdens de adviessessie landschappelijke
inpassing en ruimtelijke kwaliteit maakt het
projectteam op interactieve wijze kennis met de
thematiek rondom ruimtelijk ontwerpen. Ruimtelijke
kwaliteit is gedefinieerd als de belevingswaarde,
gebruikswaarde en toekomstwaarde van een gebied,
maar wat betekent dit nu voor een specifiek project?
Vragen als deze komen tijdens deze sessie aan bod.
Samen met de adviseurs maakt het
team een concrete analyse van het gebied en de
opgave. Op basis van de analyse worden de
benodigde procesmaatregelen voor het thema
ruimtelijke kwaliteit geformuleerd. De adviessessie is
faciliterend en ondersteunend. Specifiek voor de
opgave en aansluitend bij de behoeften van het
projectteam.

collega-beheerders vanuit zowel de waterschappen
als vanuit Rijkswaterstaat. Sommige adviseurs zijn
zelf ontwerper terwijl anderen veel kennis en
affiniteit hebben met dit thema. Per sessie zullen er
minimaal twee adviseurs aanwezig zijn.
Praktische zaken
De adviessessie is het meest effectief als het
projectteam bezig is met het schrijven van het plan
van aanpak en genoeg tijd heeft om de uitkomsten
van de sessie te verwerken. Wel is het handig dat
het team al een globaal beeld heeft van de omgeving
en de faalmechanismen waar de waterkering op is
afgetoetst. Voorafgaand aan de adviessessie kan het
team ook een specifiek thema inbrengen of vragen
die zij graag behandeld willen zien tijdens de sessie.
Tijdens de sessie is het van belang dat er een grote
kaart met schetsmateriaal aanwezig is. De sessie zelf
duurt gemiddeld een halve dag en aansluitend
worden er procesafspraken gemaakt over de
afronding.
Interesse?
De projectbegeleider helpt bij het organiseren van
een adviessessie die het beste aansluit bij jullie
behoeften. Neem bij interesse dus direct contact op
zodat jullie snel van start kunnen gaan.

Doel
Het doel van de adviessessie is het projectteam zo
ver mogelijk op weg te helpen met het schrijven van
het plan van aanpak. Het benodigde proces voor
landschappelijke inpassing en ruimtelijke kwaliteit
wordt in samenwerking met het projectteam helder
op papier gezet. Dit proces is specifiek en geheel
afhankelijk van de opgave, aard en complexiteit van
het project. De adviseurs helpen bij het concreet
maken van de maatregelen zodat het plan van
aanpak de review op dit thema goed doorloopt.
Door wie?
De adviessessies worden verzorgt door adviseurs uit
de advies- en reviewpool van het HWBP. Dit zijn
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