
 

 
 

De Innovatieversneller 

Context 

De Innovatieversneller is opgestart binnen de Kennis- en Innovatieagenda van het HWBP 

en richt zich met name op ontwerp- en uitvoeringstechnieken, één van de thema’s van 

de K&I agenda. Binnen dit thema wordt reeds ontwikkelde kennis geïmplementeerd op 

het gebied van piping, macrostabiliteit, dijkerosie, kabels en leidingen en kunstwerken. 

Een integrale aanpak waarbij faalmechanismen in samenhang worden opgepakt staat 

hierbij centraal, daar waar de voormalige POV’s los van elkaar opereerden. 

 

Wanneer is De Innovatieversneller gestart? 

De Innovatieversneller is begin 2021 van start gegaan en heeft een looptijd van 

voorlopig drie jaar. 

 

Is De Innovatieversneller een project? 

Nee, De Innovatieversneller heeft geen concreet einddoel, maar is een proces dat 

toepassing van innovaties in projecten van het HWBP ondersteunt. 

 

Wat doet de Innovatieversneller? 

De Innovatieversneller stimuleert en versnelt de toepassing en doorwerking van slimme 

en innovatieve oplossingen in het HWBP. Het accent ligt op het verder brengen van de 

nieuwe (jonge) technieken en aanpakken, en de doorontwikkeling daarvan tot regulier 

gereedschap dat ook met heldere voorschriften en voldoende vertrouwen kan worden 

toegepast. 

 

Hoe doet De Innovatieversneller dat? 

De Innovatieversneller doet dat op drie manieren: 

1. De Innovatieversneller levert projectsupport aan de projecten, specifiek gericht 

op vragen over innovaties binnen een eigen project. 

2. Innovatiemakelaar van het HWBP: vanuit integraliteit en overzicht projecten en 

innovaties verbinden. 

3. Innovatieversnelling op specifieke onderwerpen: begeleiden of uitvoeren van 

onderzoek voor het oplossen van kennishiaten bij innovatieve toepassingen die 

nog een concrete specifieke slag nodig hebben. 

 

Waarvoor kunnen projecten bij De Innovatieversneller terecht? 

De Innovatieversneller begeleidt (en is partner voor) de projecten wanneer het gaat om 

innovaties, het overwegen van innovaties in projecten of vanuit landelijk overzicht op 

(conceptueel) beschikbare innovaties. 

Vanuit de rol van projectsupport beantwoordt De Innovatieversneller kennisvragen. Op 

het gebied van waterveiligheid zijn in Nederland meerdere publieke en private 

organisaties ingericht en actief met een taak op het gebied van kennisontwikkeling, 

kwaliteitsborging en ondersteuning. Wanneer het gaat over innovaties, kunnen projecten 

bij De Innovatieversneller terecht. 

 



 

 
 

Welke waterschappen zijn betrokken? 

In de kerngroep zitten vertegenwoordigers van Waterschap Rivierenland en 

Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden. Meer waterschappen zijn betrokken; er is 

een concrete samenwerking met de waterschappen Drents Overijsselse Delta, Vallei en 

Veluwe en Aa en Maas. Het streven is dit te verbreden met andere waterschappen en 

projecten. Waterschap Rivierenland is penvoerder van De Innovatieversneller.  

 

Draagt De Innovatieversneller bij aan het HWBP-programma? 

Ja, met De Innovatieversneller kunnen projecten en het HWBP doelmatiger worden 

uitgevoerd door betere, snellere en slimmere toepassing van innovaties. 

 

Hoe kun je De Innovatieversneller bereiken? 

Via div@wsrl.nl. Je blijft op de hoogte door je aan te sluiten bij de LinkedIn-groep van De 

Innovatieversneller. De Innovatieversneller heeft ook een pagina op de HWBP-website: 

www.hwbp.nl/div/ 

mailto:div@wsrl.nl
https://www.linkedin.com/groups/12502938/
http://www.hwbp.nl/div

