PROGRAMMA Kennisdag Waterkeringen, 9 maart 2006 te Bunnik
09.30 - 10.00

Ontvangst

U krijgt uw badge en er is koffie of thee

10.00 - 10.10

Presentatie

10.10 - 10.30

Presentatie

10.30 - 10.50

Presentatie

10.50 - 11.10

Presentatie

Welkom en opening door de dagvoorzitter, door dhr. A.C.
Polak, programmamanager van Rijkswaterstaat Water
INNovatiebron (WINN).
Van reactief naar participatief toezicht, door dhr. ing. P.
Hofman en dhr. ing. R. Mulder van Provincie Zuid-Holland.
Met ondermeer aandacht voor verbreding van inspecties
naar ruimtelijk beleid.
Informatie en communicatie aangepakt en ingepakt, door
dhr. ir. D. Schaap van Maris. De website als medium voor
informatie-uitwisseling tussen overheden en om informatie
bij burgers en bedrijven te brengen.
IJkdijk: een dijk van kansen! Door dhr. dr. N. Pals van TNOICT namens het IJkdijk consortium. Een Eureka-project voor
waterkeringbeheerders.

11.10 - 11.25

Pauze

Koffie of thee

11.25 - 11.45

Presentatie

11.45 - 12.05

Presentatie

12.05 - 12.10

Presentatie

Onderzoek Verbetering Inspectie Waterkeringen, door dhr.
ir. P.J.L. Blommaart van Rijkswaterstaat, Dienst Weg- en
Waterbouwkunde, en dhr. ir. G. Moser van Partner in Water
Management BV. Een terug- en vooruitblik.
Servicecentrum waterkeringen: droom of werkelijkheid, door
dhr. ing. B. de Bruin (werkzaam bij Waterschap
Rivierenland). Een verkenning van mogelijkheden en
kansen.
Epiloog door de dagvoorzitter, dhr. A.C. Polak
programmamanager van Rijkswaterstaat WINN.

12.10 - 14.00

Lunch

Projectenmarkt in foyer
Tijdens de lunch wordt in de foyer een keur aan projecten
door bedrijven en instituten gepresenteerd waarvoor zij
bekendheid en medewerking zoeken. De projecten zijn of
komen binnenkort in uitvoering.

14.00 - 14.45

Workshops

Deel 1
Dit programmaonderdeel bestaat uit de volgende
onderdelen:
Zaal 4: Lagerhuis, sessie 1, gefaciliteerd door dhr. A.C.
Polak, programmamanager van Rijkswaterstaat WINN. Wat
kunnen wij leren van het buitenland in zake inspecties is het
centrale thema. De stellingen worden gepresenteerd door
dhr. J. Dornstädter van GTC Kappelmeyer GmbH en dhr. ir.
J.J. Flikweert van Royal Haskoning.
Zaal 5: Projectdiscussie: Digispectie, gefaciliteerd door dhr.
ir. M.R. Hartman van HKV, Lijn in Water. Opzet en aanpak
van het project Digitaal vastleggen van visuele
waarnemingen / inspecties van waterkeringen worden
gepresenteerd. Uw inbreng, mening en aanvullingen hierop
worden zeer op prijs gesteld.
Zaal 6: Projectdiscussie: Nieuwe dijkinspecties, door dhr. ir.
W.G. Epema van Epema Advies. Denk mee, spreek mee,
doe mee aan projecten die u zelf vormt!
Zaal 7: Projectdiscussie: Grip op kwaliteit visuele inspecties,
gefaciliteerd door dhr. ir. G. Moser van Partner in Water
Management BV. Centraal in deze discussie staat de

aanpak van het project Grip op kwaliteit van visuele
inspecties.

14.45 - 15.00

Pauze

Koffie, thee of fris.

15.00 - 15.45

Workshops

Deel 2
Dit programmaonderdeel bestaat uit de volgende
onderdelen:
Zaal 4: Lagerhuis, sessie 2 (zie voor details sessie 1).
Zaal 5: Projectdiscussie: Procesbeschrijving inspecties,
gefaciliteerd door dhr. drs. F.J.J. Thijs van Infram BV. Het
beschrijven van het gewenste inspectieproces is de
uitdaging. Het plan van aanpak om hiertoe te komen wordt
ingebracht en ter discussie gesteld.
Zaal 6: Projectdiscussie: IJkdijk, gefaciliteerd door dhr. dr.
N. Pals van TNO-ICT en dhr. ir. J. Maccabiani van GeoDelft.
De verschillende projecten en experimenten die momenteel
worden opgestart voor de IJkdijk komen aan bod. Uw input
en mening op de ingeslagen weg wordt hier gevraagd.
Zaal 7: Projectdiscussie: Servicecentrum waterkeringen,
door dhr. ir. G. Moser van Partner in Water Management
BV. De sessie is bedoeld om meningen te peilen,
aanvullingen en commentaar in te brengen rond de vraag
wat zou de functie van een servicecentrum waterkeringen
kunnen zijn.

15.50 - 16.10

Afsluiting

Lessen van Stein, door dhr. ing. H. Michon van
Rijkswaterstaat Directie Limburg in de Krommerijnhal

16.15 - 17.00

Drankjes en hapjes op de projectenmarkt

