15 jaar Kennisdag Inspectie Waterkeringen:

Oude bekenden, nieuwe kennis(sen)!
Het is de meest succesvolle kennisbijeenkomst van STOWA: de Kennisdag Inspectie Waterkeringen. Burgers’ Zoo stroomt tijdens de derde of vierde donderdag van
maart vol met waterkeringprofessionals uit het hele land. Wat is het geheim? We
vroegen het aan Jaap Bronsveld en Wout de Vries, beiden al jarenlang betrokken
bij de kennisdag.
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omslag heeft plaatsgevonden: ‘De eerste periode lag de focus sterk op de
inspecties zelf. Dat was ook nodig,
want er moest een enorme inhaalslag worden gepleegd. De laatste jaren
komt er verbreding naar onder andere
de Zorgplicht en asset management:
het systematisch denken vanuit effecten voor de omgeving en risico’s.
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