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Donderdag 23 maart 2017, Burgers Zoo, Arnhem
Beste heer/mevrouw,
Met uw voeten in de klei, maar met zicht op een mooie, veilige bloemrijke grasmat: de praktijk,
uitwisseling met collega’s en kennis opdoen met als overkoepelend thema ‘overbruggen’. Dat is waar
het 23 maart om gaat.
Overbruggen gaat ook over samenwerken; samenwerking tussen Rijk en waterschappen, maar ook
samenwerking tussen bedrijfsleven, overheid en kennisinstellingen. Op 23 maart gaan we met elkaar
in discussie om tot nog betere samenwerking te komen. Aan het eind van de dag vertrekt u met een
hoofd vol verse kennis, ideeën en inspiratie!
Wij kijken uit naar uw komst!
Joost Buntsma		

Roeland Allewijn

Directeur STOWA		

Directeur Veiligheid en Watergebruik Rijkswaterstaat WVL

Programma Kennisdag ‘Overbruggen’

Inschrijven

In het ochtendprogramma leggen we de verbinding tussen

Inschrijven kan via www.stowa.nl/kennis-

Waterveiligheid in Nederland en de USA en gaan we in op de

dag. Ook dit jaar is het weer mogelijk om

overbrugging tussen traditionele dijkinspectie en moderne meet-

als organisatie een stand op de Kennisdag

systemen. Ook zijn er verschillende deelsessies waarin het gaat

te bemensen. Geïnteresseerd? Aanmelden

over zorgplicht en risicogestuurd beheren, grasbekledingen en

kan via www.stowa.nl/bedrijven.

sterke bloemrijke dijken. In het middagprogramma steken we de
handen uit de mouwen en gaan actief aan de slag met kleinere
groepen met onderwerpen die ons allemaal aanspreken.
Alles op een rij
U bent van harte welkom op donderdag 23 maart vanaf 09.00 uur
bij Burgers’ Zoo op het Antoon van Hooffplein 1 in Arnhem.
Het programma start om 09.30 uur. We sluiten de dag af rond
17.00 uur. De Kennisdag is een initiatief van het programma
Professionaliseren Inspecties Waterkeringen (PIW). Meer informatie
over de Kennisdag is te vinden op www.stowa.nl/kennisdag of
www.inspectiewaterkeringen.nl Vragen? Stuur een e-mail naar
Jet Gerssen (gerssen@stowa.nl).
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