
HKV 
de kennisondernemer 

voor water en veiligheid

Wij leveren advies, onderzoek en producten  
voor water en veiligheid.

U kunt bij ons terecht met vragen over 
 overstromingsrisico’s, waterbeheer,  rivieren,  

kusten, delta’s, crisisbeheersing  
en  informatiemanagement. 



overstromingsrisico •

normering •

risicoanalyse •

toetsen •

evacueren •

meerlaagsveiligheid •

risicoperceptie •

hydraulica •

morfologie •

waterstanden •

golven • 

planprocessen •

hoogwatervoorspelling •

hydrologie •

watervoorziening •

wateroverlast •

dashboard en apps •

informatiesystemen •

remote sensing •

rekencluster •

waterviewer •

De drie werkvelden:

Veiligheid en crisisbeheersing
Nederland is goed beschermd tegen 
overstromingen en moet dat blijven. 

Wij helpen waterbeheerders met advies en 
onderzoek over de gehele waterveiligheids-
keten: van de toepassing van de nieuwe 
normeringssystematiek, het ontwikkelen en 
toepassen van instrumenten voor toetsingen 
van waterkeringen en het verkrijgen van 
inzicht in de actuele sterkte, de uitwerking 
van meerlaagsveiligheidstrategieën, tot 
evacuatie bij dreigende overstroming.

Rivieren, kusten en delta’s
Rivieren, meren en zeeën geven een 
dreiging van overstroming, maar zijn 
tegelijk een bron van voorspoed en 
ontwikkeling. Concepten als ‘ruimte voor  
de rivier’ en nieuwe dijkconstructies kunnen 
de overstromingsdreiging verminderen. 

Zorgvuldige inrichtings- en uitvoerings-
plannen zorgen tegelijkertijd voor een 
ongehinderde scheepvaart en mogelijkheden 
voor recreatie en andere gebruiksfuncties. 
Wij zorgen ervoor dat ontwerpen en plannen 
op de best mogelijke wijze bijdragen aan 
het bereiken van de doelen. Daarvoor 
hebben wij veel kennis van hydraulica en 
morfologie paraat.

Waterbeheer en informatie
In de regio en in de stad komt het water 
letterlijk dicht bij de mensen. Juist in deze 
gebieden is het belang van een zorgvuldig 
waterbeheer, gericht op duurzaamheid en 
kwaliteit van de leefomgeving groot.  

De rol van sociale media, data- en 
informatie systemen wordt daarbij steeds 
belangrijker. Wij hebben de kennis in huis 
om water beheerders te ondersteunen om 
hun doelen te bereiken en we scheppen 
graag orde in de overweldigende stroom  
van mogelijkheden om IT in te schakelen 
voor optimaal waterbeheer.



Missie en kernwaarden

Missie
We leveren hoogwaardige onderzoek- 
en adviesdiensten en producten op het 
gebied van waterbeheer en veiligheid.  
Dit doen we in Nederland en in het 
buitenland. We baseren ons werk op 
grondige kennis van fysica, wiskunde, 
crisisbeheersing en besluitvormings-
processen bij onze opdrachtgevers. We 
ontwikkelen nieuwe kennis en passen 
deze toe samen met opdrachtgevers, 
universiteiten en kennisinstellingen.

Kernwaarden
Kwaliteit, collegialiteit en klantgerichtheid 
zijn voor ons vanzelfsprekende waarden. 
HKV’ers krijgen de ruimte en nemen 
eigen verantwoordelijkheid. Kernwaarden 
hierbij zijn:
• resultaatgericht zijn
• ondernemend zijn
• kennis gedreven zijn.

Kennisontwikkeling

Voor kennisontwikkeling maken we  
graag tijd en energie vrij. Dat doen  
we samen met andere kennispartijen, 
zoals universiteiten en andere kennis-
instellingen. 

Op deze manier kunnen onze 
medewerkers zich verder ontwikkelen, 
waardoor ze ook betere adviseurs  
worden voor onze opdrachtgevers.  
Ook draagt onderzoek bij aan nieuwe 
oplossingen voor complexe technische  
en maatschappelijke vraagstukken.

HKV neemt ook deel aan internationale 
onderzoeksprogramma’s van de EU. 
Kennisontwikkeling in grote Europese 
samenwerkingsverbanden inspireren  
de creativiteit en brengen inzicht in 
problemen die in andere Europese landen 
spelen. 

Buitenland

HKV is de afgelopen jaren in 
toenemende mate werkzaam in het 
buitenland. We voeren ondertussen 
ongeveer 20% van onze werk-
zaamheden uit in buitenlandse 
onderzoeks- en adviesprojecten. 

Ons succes in het buitenland is 
gebaseerd op drie pijlers: onze kennis, 
onze onafhankelijke positie en onze 
oprechte focus op de klant.



Hoofdkantoor 
HKV lijn in water BV 
Botter 11-29  
8232 JN Lelystad 
Postbus 2120  
8203 AC Lelystad

Nevenvestiging
Elektronicaweg 12
2628 XG Delft

0320 29 42 42 
info@hkv.nl  
www.hkv.nl  

Overheden en private opdrachtgevers in binnen- en 
buitenland schakelen ons in voor de oplossing van 
hun watervraagstukken. 
Diepgaande inhoudelijke kennis en een schat aan 
ervaring met het optimaal toepassen van die kennis 
vormen de basis voor ons werk. 

HKV, de kennisondernemer voor water en veiligheid.


