
 

 

 

Wij volgen de opleiding Civiele Techniek met de specialisatie watermanagement aan 

Avans Hogeschool in Tilburg. Tijdens de cursus ‘praktijk B5’ moet er door de studenten 

zelf een excursie worden georganiseerd. Tijdens het 

zoeken naar een interessant project op het internet 

kwam het project ‘de Hemelrijkse Waard’ naar voren. 

Om de excursie vorm te geven zijn er drie 

verschillende partijen benaderd om hier aan bij te 

dragen, dit zijn: de opdrachtgever Rijkswaterstaat, de 

aannemer Van de Wetering en de beheerder 

Natuurmonumenten. Door deze drie verschillende 

partijen hun inzicht en bijdrage aan het project te laten 

vertellen ontstaat er een goed totaalbeeld van het 

project, wat belangrijk is voor een watermanager. Deze 

drie partijen wilden graag meewerken aan een 

excursie.  

De excursie heeft plaats gevonden op 5 oktober 2015. 

Iedereen verzamelde op de parkeerplaats die op het 

noordelijkste punt in het projectgebied ligt. Op deze 

locatie werd uitleg en informatie gegeven over het 

project. Patrick Knops heeft namens de opdrachtgever 

verteld wat het doel is van het project, de manier 

waarop het doel bereikt wordt is grotendeels de 

verantwoordelijkheid van de aannemer. Er werd onder 

andere verteld dat het doel van het project is om het 

waterpeil in de Maas tenminste 4 cm te laten zakken, 

hoe dit wordt gerealiseerd werd door middel van een 

kaart verduidelijkt.  

De opdrachtgever had in eerste instantie een ontwerp 

gemaakt waarin het doel werd behaald. Nadat het 

project aangenomen werd heeft de aannemer deze 

versie aangepast waardoor er extra elementen 

ontstonden zoals bijvoorbeeld meer natuur. Dit werd 

ook allemaal duidelijk gemaakt door de verschillende 

kaarten en tekeningen die waren meegnomen door de 

opdrachtgever en de aannemer. Het interessante 

hieraan was dat de aannemer wel degelijk een grote rol 

speelt bij het uiteindelijke ontwerp. Door een goede 

samenwerking tussen beide partijen ontstaat 

uiteindelijk een heel mooi project waarin de natuur ook een belangrijke rol speelt.  

Nadat de totstandkoming en de vormgeving van het project duidelijk waren zijn we 

rondgeleid over een deel van het projectgebied. Lianne Schröder heeft namens 

Natuurmonumenten verteld wat hun rol is tijdens dit project en waarom dit project zo 

belangrijk is. Natuurmonumenten voert eigenlijk het beheer uit van de natuur die nu 

wordt ontwikkeld. Daarom is het van belang dat deze partij op tijd moet worden 

betrokken bij het project en ook inspraak heeft. Het project wordt namelijk nu 

uitgevoerd, maar het beheer en onderhoud blijft een terugkomende taak. Er zijn 
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verschillende plant- en diersoorten in dit gebied die 

weer de kans moeten krijgen om zich te 

ontwikkelen. Het doel is om weer stukjes bos terug 

te brengen in het gebied, de wilgen en populieren 

zijn dus erg belangrijk in het gebied. Ook de fauna 

moet zich kunnen ontwikkelen in het gebied. De 

bever is een beschermde diersoort die in dit gebied 

leeft. Maar ook kleinere diersoorten en insecten 

moeten zich kunnen ontwikkelen. Dit wordt 

gerealiseerd door de natuur als het waren zijn gang 

te laten gaan. Dit wordt bevorderd door bijvoorbeeld dode boomstronken in het water te 

laten liggen, een broedplaats voor allerlei plant- en diersoorten.  

Tot slot hebben de opdrachtgever ‘Rijkswaterstaat’ en de aannemer ‘Van de Wetering’ 

toegelicht hoe zij communiceren met de omgeving. Dit is namelijk van belang om 

draagvlak te creëren. Er is in het gebied waar gewerkt wordt veel onzekerheid onder de 

inwoners. Om deze onzekerheid weg te nemen is de aannemer heel erg betrokken bij 

deze mensen en gaan ze er regelmatig op de koffie. Wat ons als studenten op viel is dat 

de aannemer ‘Van de Wetering’ hier heel veel waarde aan hecht. Het is namelijk ook 

belangrijk ten behoeve van het project maar het is ook netjes naar de omwonenden toe 

om ze op de juiste wijze te informeren.  

Wij, studenten van Avans Hogeschool, kunnen terugkijken op een zeer leerzame en leuke 

dag. Het is een zeer interessante excursie geweest. Wij wilden graag een inzicht creëren 

in hoe er binnen een project wordt samen gewerkt tussen verschillende partijen en wat 

de effecten hiervan zijn. De drie partijen die aanwezig waren tijdens de excursie hebben 

alles duidelijk aan ons uitgelegd en de tijd genomen om ons een duidelijk beeld te geven 

en op de juiste manier te informeren over het project en hoe er wordt samengewerkt. 

Wij, studenten van Avans Hogeschool, willen Toon van Mierlo en Dorus Streken namens 

de aannemer Wetering, Patrick Knops namens de opdrachtgever Rijkswaterstaat en 

Lianne Schröder namens de beheerder Natuurmonumenten bedanken. 

 

 

 


