
Tijdens het SIKB-congres op 27 september 2012 is
opnieuw de SIKBeker uitgereikt. De SIKBeker 2012 is
uitgereikt door de voorzitter van de jury, Ruud Cino,
aan de Meest Aansprekende Gebiedsregisseur binnen
bodembeheer & bodembescherming en archeologie.

Elk jaar reikt SIKB de SIKBeker uit, om het streven
naar goed milieuhygiënisch bodembeheer en goede
archeologie in Nederland te bevorderen

Dit jaar waren genomineerd
 Projectteam Baggeren Ringvaart Haarlemmermeerpolder/ vooroeverbescherming

Oosteinderpoel, Provincie Noord-Holland
Vertegenwoordigers: Dineke Mulderij en Tom Meijerink

 Claude Roovers, Tauw
o.a. voor Citychlor en Smart Energyplanner

 Projectteam Integrale Structuurvisie Ondergrond, Provincie Drenthe
Vertegenwoordigers: Debbie Wimmers en Arjan van Harten

De beker is tijdens het SIKB jaarcongres feestelijk uitgereikt aan:
projectteam Baggeren Ringvaart Haarlemmermeerpolder

Van de drie genomineerden geeft dit werk,
waarbinnen vooral ook de rol van Dineke
Mulderij door de jury is gewaardeerd, het
meest invulling aan het bieden van
perspectief door facetten in samenhang te
beoordelen, niet alleen binnen het
traditionele bodem-werkveld maar ook
daarbuiten.

Het projectteam heeft duidelijk oog gehad
voor de kansen en mogelijkheden, die ook
met een terugtredende overheid zich
voordoen.

Door tijdig de samenwerking op te starten met de belanghebbenden, is het projectteam in
staat om in vele opzichten een soepel lopend en doelmatig project op te zetten. Door het
kiezen van een creatieve oplossing met de geotubes is van een probleem een uitdaging
gemaakt. Het projectteam heeft daarmee op de meest originele en doeltreffende wijze een
koppeling gelegd tussen de belangen van de ondergrond (bodem, water en/ of
archeologie) en die van de omgeving.

U kunt ook het complete Juryrapport inzien.

Dank
Wij danken iedereen die een voordracht heeft gedaan. Het is eervol om iemand die goed
heeft gepresteerd, voor te dragen voor de SIKBeker, vooral voor de uiteindelijke kandidaat
zelf. Mensen die doorgaans in de luwte bijzonder goed werk verrichten, verdienen immers
af en toe een plek op het podium.
Daarnaast is gebleken dat het winnen van de SIKBeker een stimulans is voor de winnaar
en de betrokken organisaties om extra aandacht te besteden aan goed bodembeheer en
goede archeologie.


