Programma Kennisdag Regionale keringen 8 juni 2017
09.30- 10.00

inloop met koffie, thee en koekje , zaal 0.3

10.00-10.05

Opening door dagvoorzitter Yolande Koot (provincie Noord-Holland)

10.05-10.15

Inleiding gedeputeerde Herman Schartman (directeur beleid provincie
Noord-Holland)

10.20-10.35

Joost Buntsma (directeur STOWA); titel presentatie: “Visie verbindt
techniek”
Verhaal over nieuwe Visie Regionale keringen, mede op basis van de
vier clusters die onderscheiden zijn

10.35-10.50

Joost de Ruig directeur Water van Hoogheemraadschap Holland
Noorder Kwartier en kerngroep ENW, titel presentatie: 'Regionale
keringen: óók belangrijk en volop ontwikkelingen'

10.50-11.00

vragen

11.00-11.30

Koffie /theepauze

10.30-11.50

Pieter-Jan Hofman (senior beleidsmedewerker provincie ZuidHolland) ; presentatie over de Wet Bescherming
waterstaatswerkenwerken in Oorlogstijd( Wet BWO) en functie van
deze werken voor het huidige systeem. Titel presentatie: Waterstaat
in oorlogstijd. Van adaptief naar rationeel waterbeheer

11.50-12.15

Waternet Karin Dijkstra (teamleider/programmaleider waterkeringen
Waternet) verhaal over hun gebiedsgerichte benadering van regionale
keringen in relatie tot kosten, omgeving (digitale informatie), toetsen.
Titel presentatie: Continue in control, klantbewust dijkbeheer

12.15-12.30

Vragen en afronding ochtend door dagvoorzitter

12.30 –13.20

Lunch zaal 0.3

13.20-13.25

Start middagprogramma,

13.25-14.25

workshopronde 1

14.25-14.35

wisselen deelnemers

14.35-15.35

workshopronde 2

1

15.35-15.45

Deelnemers naar plenaire zaal

15.45-16.00

Slotpresentatie Andre Smeets (Waterschap Limburg); titel presentatie:
“Niet voor een gat te vangen!”

16.00

Afsluiting en borrel

Workshops staan op de volgende pagina.
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Workshops
“Boeren, burgers en buitenlui.
Dijkverbetering Schermer.”

De dijk rond de
Schermerpolder is niet stabiel
genoeg en moet verbeterd
worden. In 2016 vonden de
eerste gesprekken plaats met
betrokkenen in de Schermer,
onder andere met de Schermer
Molen Stichting. De indruk
was dat alle betrokkenen mee
waren, maar in de media
vernamen we anders….
In deze workshop delen
omgevingsmanager Koos
Woestenburg en
communicatieadviseur
Emmelie Hogerheijde van
Hoogheemraadschap Hollands
Noorderkwartier hun
ervaringen rond de
planvorming van de
dijkverbetering Schermer.
Daarbij ook de vraag aan de
deelnemers: 'Wat levert goed
omgevingsmanagement jou
nu eigenlijk op?'

Emmelie Hogerheijde
(communicatieadviseur
HHNK) en Koos
Woestenburg
(omgevingsmanager
HHNK)

Henk van Hemert
“Overstromingsrisicobenadering De workshop gaat over het
(STOWA)
voor regionale keringen: zin of
nut en noodzaak én de
onzin?”
toegevoegde waarde van de
overstromingskansbenadering.
voor regionale keringen.
We kijken naar :
- Is dit een betere
methode voor de
normering van
regionale
keringennormering?
- Is de beschikbaarheid
van de benodigde
gegevens voldoende?
- Past deze aanpak bij
de kenmerken van het
regionale
watersysteem?

2
Zaal
rondes

2
Zaal
rondes

Na korte inleiding aan de
hand van korte stellingen
volgt een discussie
“Proces tweede toetsronde
(2024) West-Nederland”

Op weg naar een uniforme
aanpak voor de toetsing van
regionale keringen voor west

Laura de Vruegh (PZH)
en Maaike Bos (PNH)

1
ronde

Zaal

3

Nederland. In de workshop
wordt een korte terugblik
gegeven van de eerste
toetsingsronde. Vervolgens
hoe de provincies en de
waterschappen van WestNederland i.s.m. de STOWA
het proces van de 2e
toetsingsronde wil
vormgeven. Hierbij komen
ook niet-waterkerende
objecten en kunstwerken aan
de orde. Het doel is eind 2017
gemeenschappelijke en
uniforme uitgangspunten voor
de toetsing te hebben. In de
workshop vragen wij de
deelnemers hier actief op te
reageren en kennis te delen
“NWO Kabels en Leidingen;
een handelingsperspectief wat
werkt!”

In deze workshop worden de
deelnemers uitgenodigd hun
ervaringen en knelpunten uit
de praktijk in te brengen. Van
uit het Expertisenetwerk
Leidingen in
Waterstaatswerken (STOWA)
en de POV Kabels en
Leidingen (HWBP)
onderzoeken we samen met
de deelnemers de
mogelijkheden om
gezamenlijk tot uitvoerbare
oplossingen te komen.

Nisa Nurmohamed en
Marja Menke (beide
STOWA)

2
Zaal
rondes

“Ongedraineerde schuifsterkte:
toepassen bij regionale
keringen?”

In het WBI 2017 is een nieuw
schuifsterktemodel voor het
beoordelen van
macrostabiliteit
voorgeschreven voor primaire
keringen met ongedraineerde
schuifsterkte voor klei en
veen. Hiervoor moet de
bepaling, uitwerking en
toetsing op een andere manier
worden uitgevoerd. In de
workshop wordt een korte
uitleg gegeven van de nieuwe
werkwijze, en wordt ingegaan
op de lessons learned. We
willen samen met u bekijken
of en hoe deze methode ook
voor regionale keringen
doorgevoerd kan worden.

Bianca Hardeman
(RWS)

1
ronde
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