Kennisd ag Inspec tie W aterkeringen 9 m aart2007

Werken aan inspecties!
09.30 - 10.00

Ontvangst

U krijgt een badge en er is koffie of thee

10.00 - 10.10

Welkom en opening door de dagvoorzitter, Ferdy Timmermans,
hoofd afdeling Water provincie Zuid-Holland. Inspecties, werk voor
provincies?

10.10 - 10.40

Goed inspecteren is beter beheren, inspecties in het beheer van
U.S.A en Nederland, Ton van Bruchem, Arcadis, Kwaliteitsmanager
verbeteringen waterkeringen New Orleans;

10.40 - 11.10

Evaluatie droogte-inspecties van 2006, Het belang van werken aan
inspecties, Henk van Hemert projectleider Droogteonderzoek
STOWA

11.10 - 11.25

Pauze

11.25 - 11.55

Werken aan inspecties in de praktijk, Jaap Bronsveld, coördinator
Beheer en Onderhoud Waterschap Rivierenland

11.55 - 12.05

Werk in uitvoering, zijn we goed op weg? Bart van der Roest RWS
Noordzee.

12.05 - 12.10

Epiloog door de dagvoorzitter, Ferdy Timmermans

12.10 - 13.45

Lunch

Koffie of thee

Tijdens de lunch wordt op de projecten- en productenmarkt een
keur aan projecten en producten door bedrijven en instituten
gepresenteerd.
13.45 - 14.30 Workshops Deel 1
In dit programmaonderdeel worden workshops gehouden over
lopende of te starten projecten voor verbetering van inspecties. De
workshops zijn interactief, er wordt veel ruimte geboden voor eigen
meningsuiting en onderlinge discussies. Doel van de bijeenkomsten,
het verifiëren van projectdoelen of projectresultaten. U kunt kiezen
uit een van de volgende workshops:


Lagerhuis: Het programma van projecten kritisch belicht. Ton van
Bruchem, Henk van Hemert en Jaap Bronsveld poneren stellingen
voor aanwezigen waarop de zaal direct kan reageren, onder leiding
van Ferdy Timmermans.



Resultaten van het project Grip op Kwaliteit (GOK) visuele
waarnemingen, Harry Schelfhout GeoDelft en Gerard Moser Partner
in Water Management BV



Resultaten van project Procesbeschrijving Inspecties, Franklin Thijs
Infram.



IJkdijk (IJkdijk-consortium): Stand van zaken experimenten, Nico
Pals TNO, Jos Maccabiani GeoDelft.

14.30 - 14.45 Pauze

Koffie, thee of fris.

14.45 - 15.30 Workshops Deel 2
Ook hier kunt u kiezen voor deelname aan een van de volgende
workshops:
 Toepassing van Remote Sensing in het beheer, doel en opzet van
het project, Rens Swart Swartvast


Grootschalig laseraltimetrie uitvoeringsproject in combinatie met
het zeer actuele project AHN-2 (STOWA/AHN, Deelnemend
Waterschap (b.v. Wetterskip Fryslâ n), Bert Ludikhuize (voorzitter
Stuurgroep AHN), Wijbren Epema (voorzitter Werkgroep
Grootschalig uitvoeringsproject Laseraltimetrie)



Opzet rapportage inspectieresultaten, door Franklin Thijs Infram.



Gebruik gidsen in het buitenland, ervaringen opgetekend en
aanbevelingen voor gebruik in Nederland, Jaap-Jeroen Flikweert,
Royal Haskoning,

15.30 - 16.30 Drankjes en hapjes op de projecten- en productenmarkt

