Vecht voor de toekomst
Themadag Baggernet 5 juni 2013
In samenwerking met Waternet
Locatie: Tulip Inn Riverside hotel, Provincialeweg 38, 1108 AB Amsterdam
www.tulipinnamsterdamriverside.nl/

Waterbodemsaneringen in Nederland zijn zeldzaam geworden. Als gevolg van gewijzigde
wetgeving maar gelukkig ook dankzij een verbeterende Nederlandse waterbodemkwaliteit, is de
noodzaak tot sanering afgenomen. De saneringen die er nog zijn leveren wel vaak innovaties en
nieuwe inzichten op die veel breder toepasbaar zijn. De sanering van de Utrechtse Vecht,
momenteel in uitvoering, is daar een goed voorbeeld van.
Op 5 juni organiseert Baggernet in samenwerking met Waternet een themadag om de ervaringen
met u te delen.
In de ochtend worden enkele voorbeelden toegelicht door sprekers van de diverse betrokken
partijen. Na de lunch worden toegepaste technieken buiten gedemonstreerd. Voorafgaand aan
de borrel wordt het programma afgesloten met de onthulling van een archeologische vondst!
Plaats van handeling is het Tulip Inn Riverside hotel in Amsterdam, direct gelegen aan de Gaasp
die ook deel uitmaakt van het project.
Programma
09.30-10.00

Ontvangst

10.00-10.05

Opening door dagvoorzitter Kees Vonk, Baggernet

10.05-10.15

Welkom en achtergronden van project Schoonmaken Vecht
Pieter Kruiswijk, AGV-bestuurder Waternet

10.15-10.30

Innovaties en bijzonderheden bij schoonmaken Vecht
Fred de Haan, Waternet

10.30-11.15

Theorie en praktijk van een nieuw ontwikkeld ontgravingsmodel
- Bodembemonstering met ondiepe seismiek
Willem Fontein, Stema Systems
- Betrouwbaarheid van het model
Hans Hussem, Hussem Consultancy
- Is het maken van het ontgravingsmodel realiseerbaar?
Bert Berends, Gebr. van der Lee

11.15-11.45

Pauze

11.45-12.25

Omgevingsmanagement maakt het verschil!
De voordelen van omgevingsmanagement voor opdrachtgever, opdrachtnemer
en omgeving bij baggerprojecten in zowel stedelijk als landelijk gebied.
Udo Greuter, Waternet
z.o.z.

Baggernet is een netwerk gericht op kennisuitwisseling inzake de omgang met verontreinigde waterbodems en
baggerspecie. Baggernet wordt gefinancierd door Rijkswaterstaat en SIKB.
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12.25-12.35

Nieuwtjes voor en door Baggernetters

12.35-13.30

Lunch

13.30-13.45

i-toezicht anno 2013
Evert Eijnthoven, Witteveen+Bos

13.45-14.00

Meten en direct weten
Jasper Schmeits, Tauw

14.00-14.30

Archeologie in de waterbodem: een vloek of een zegen?
- Onderzoeksfase, Seger van den Brenk, Periplus
- Uitvoering, Wouter Waldus, ADC

14.30-14.45

Landelijke presentatie archeologische vondsten
Wouter Waldus, ADC

14.45

Afsluiting plenair deel bijeenkomst Baggernet

14.45-16.00

Netwerkborrel, aangeboden door Grondbalans/Baggerbalans en De Ingensche
Waarden, en demonstraties buiten op het hotelterras van
- XRF-meter
- GPS
- Drone
- onbemand peilvaartuig
- archeologische vondsten
- kraanschip met baggercomputer
In het hotel stands van aannemers/adviseurs baggerwerk Vecht en
Haarlemmervaart.

16.00

Einde themadag

Secretariaat Baggernet:
Marjan Euser, Deltares, Postbus 85467, 3508 AL Utrecht - marjan.euser@deltares.nl - tel. 06 51286087
www.baggernet.info

