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Survey Statistieken
Survey details
Survey naam
Talen
Filter startdatum
Filter einddatum
Aantal vragen
Totaal via universele link

5 juni Baggernet
Nederlands
28-05-2013
14-06-2013
6
218

Alleen voor eigen referentie
Surveycode
Van
Tot

Baggernet 5 juni
05-06-2013
05-06-2013

Survey planning
Sluit survey af op

14-06-2013

Gemiddelde invultijd
Gemiddelde invultijd gehele survey:

3 min.
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1: Namens welke van onderstaande genoemde
organisatietypen bezoekt u Baggernet?
1 Uitvoerend bedrijfsleven

0%
21%

2 Adviserend bedrijfsleven

24%

3 Waterbeheerder (RWS of waterschap)

37%

4 Andere overheid

11%

5 Anders

20%

40%

60%

80%

100%

7%

Anders
 Certificatie instelling
 Onderzoeksinstelling
 dienstverlening voor de baggersector
 Producent Geotube®
 Hav enbeheerder
 Vereniging van Waterbouwers
 Kennisinstelling
 Waterbeheerder Provincie
 kennisnetwerk
 Wateropleidingen
 laboratorium
 kennisinstituut

 natuurbeherende organisatie
 Met de komst van de waterwet zijn veel saneringsprojecten gestopt. Zinsdien heb
ik geen bijeenkomsten van baggernet bezocht.

2: Hoe vaak bezoekt u Baggernetdagen?
1 In principe alle Baggernetdagen

0%
22%

2 Regelmatig (ongeveer 1 maal per jaar)

44%

3 Soms (ongeveer 1 maal per 3 jaar of minder vaak)

25%

4 Alleen deze Baggernetdag

20%

40%

60%

80%

100%

9%

3: Wat is voor u de reden om Baggernetdagen te bezoeken?
Anders, namelijk
 10 = veel, 1 = weinig?
 adviseren over mogelijkheden mbt
Flora- en faunawet
 afhankelijk van het thema







Gezien worden en ideeën opdoen
Algemene informatie over de
bezoeklocatie
Alle baggerprojecten zijn met de komst
van de waterwet vervallen.
Betrof mijn huidige project de Vecht als
hoofdonderwerp
Geven presentatie
Demonstratie mogelijkheden
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Nieuwe kennis opdoen
Ik neem niet meer deel



informatie opdoen tijdens de
stage periode
Locatie werkbezoek
N.V.T.






. nieuwe methoden en
ervaringen
Nieuwe ontwikkelingen




spreker
Zelf presentatie gegeven
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Feeling ontwikkeling vanuit visie (potentiele) opdrachtgever(s)
nieuwe technieken zien
Nadeel is wel dat de scope aan deelnemers achtergronden steeds breder wordt.
Toeleveranciers en neven-activiteiten van het baggerproces krijgen steeds meer
de overhand. Back to the roots levert meer to the point inhoudelijke vraagstukken
ik bezoek de baggernetdagen, afhankelijk van het onderwerp en de mate waarin
dat aansluit bij mijn dagelijkse werkzaamheden
Relatie met de werkzamenheiden op de Vecht, levering van besproken
apparatuur
De fysieke bezoeken aan projecten dan wel de demonstraties van producten.
Afspraken maken over de markt. Aanbestedingen : Te weinig aanbod en teveel
bedrijven. Prijsniveau.
nieuwe ontwikkelingen opdoen en voeling houden met praktijk en projecten

3.1: Geïnformeerd worden over de inhoud
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Gem 7,7
Std 1,5

1%

1%
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0%
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21% 47% 10%
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3.2: Mensen ontmoeten / bijpraten met relaties
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3.3: Anders
1
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Gem 6,2
Std 3,1
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4: Hoe waardeert u de Baggernetdag van 5 juni?
1

1

2

3

4

5

6

7

8

9
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10
Gem 7,9
Std 1,1

1%

0%

0%

1%

1%

3%

21% 49% 21%

3%

Toelichting
 - innovatieve technieken waren interessant - onderdeel archeologie was boeiend onderwerp omgevingsmanagement wel interessant maar discussie kwam niet zo op gang
 10 voor het programma, actualiteit e.d. Toch een 8 vanwege lichte storing
verbouwingsactiviteiten. Een minpuntje een van de presentaties was meer een
reclamepraatje en lijkt me niet doel van de bijeenkomstdag, advies dit tijdens
voorbereiding strakker te regelen met presentatiemakers en controle daarvan
 Aftrek voor locatie ivm bouwwerkzaamheden / slecht geluid in de zaal en problemen met
de draadloze internetverbinding (uiteindelijk wel verholpen, maar wel stres)
 beb niet geweest
 Ben ik niet geweesd, had ik me bij mijn weten ook niet voor opgegeven.
 Ben ik niet geweest
 ben niet aanwezig geweest
 ben niet geweest
 De ''reclamepresentatie'' van het surveybootje bij de mededelingen was ongepast
 Dit hotel had de voorzieningen minder goed geregeld zoals wij gewend zijn.
 Een erg storende geluidsinstallatie/airco maakte het deels onplezierig. Verder mijn
complimenten.
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Geen mening
Geen mening ben niet geweest
geen mening, was niet aanwezig
gevarieerd, goede presentaties en organisatie, mooi locatie
Gevarieerd. Mis inhoudelijke discussie tussen opdrachtgever en opdrachtnemer. Begrijp
dat dit politiek lastig ligt irt huidige en toekomstige werken.
Goed georganiseerd en een goede opkomst. Mooi project de Vecht. Middag sessie duurde
vrij lang. Ik had liever wat meer tijd gezien om mensen te spreken.
Goed programma
goed programma, de excursie was wel wat dichtbij en sprak me wat minder aan
goed verzorgd, Interessante informatie.
Goed. Goede inhoud en niet veel tijd verloren aan excursie en toch een netwerk middag,
naast een inhoudelijke morgen.
Goede aansluiting met de praktijk dit keer door de baggerset voor de deur.
Goede info ook in de breedte
goede inforamtie over een interessant project
Helaas niet aanwezig geweest
helaas niet aanwezig geweest.
helaas niet geweest
helaas niet geweest wegens tijdgebrek
Heldere presentaties
Het deel voor middagpauze was minder sterk dan deel na de pauze.
het was 1 va de keren dat ik weer eens aanwezig was. En ik heb weer veel bekenden
gezien. Tot voor kort werkte ik bij een adviesbureau en dan moet je niet met teveel komen.
Daarvoor kwam ik als waterbeheerder.
Het was natuurlijk ook prachtig weer! De presentaties waren goed en boeiend en heb ik er
persoonlijk veel van opgestoken. Locatie was ook prima.
Ik ben hier niet bij geweest.
ik ben niet geweest
Ik ben niet geweest
Ik kon helaas niet aanwezig zijn
Ik miste de rondvaart
Ik was er niet
ik was er niet bij
In het verleden was ik werkzaam in baggerbeleid en baggernet is een goede mogelijkheid
ontwikkelingen te blijven volgen
interessant en inhoudelijk; jammer dat er geen excursie bij was...
Interessante en uiteenlopende thema's. Zowel de harde kant (techniek) als de zachte kant
(omgevingsmanagement).
Interessante onderwerpen zoals archeologie, nieuwe opzet directie en toezicht op
(bagger)werk en uitleg XRF meter
kan ik niet beoordelen wangt was in buitenland
Kan ik niet beoordelen was hier niet aanwezig
Korte presentaties = boeiend. De demonstraties buiten volgend op de eerdere presentaties
over hetzelfde onderwerp zijn er interessant, de praktijk gekoppeld aan de theorie. En het
was erg mooi weer natuurlijk.
Kwaliteit van de dag was erg goed; nog beter dan anders. Geluidskwaliteit minder
Met name de presentaties waren goed dit keer.
N.V.T.
n.v.t.
N.v.t.
n.v.t.
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N.v.t. (niet bezocht)
Niet aanwezig
Niet aanwezig
niet aanwezig
niet aanwezig
niet aanwezig geweest
niet aanwezig geweest
Niet bezocht
Niet bezocht
Niet geweest
Niet geweest
niet geweest
niet geweest
niet geweest
niet geweest.
niet gweest, geen mening
niet van toepassing
nvt
nvt
nvt
nvt
NVT
nvt
overgeslagen wegens drukke agenda
Prachtige demo locatie aan de Gaasp waar (fake, maar dat geeft niet) gebaggerd werd.
Microfoongebruik moet beter. Omgevingsmanagement werd wel erg beperkt tot
communicatie. Omgeving van een project is ook bestuur, vergunningen, kabels &
leidingen.
verhinderd geweest
Was deze keer niet aanwezig.
was helaas verhinderd
Was niet aanwezig
was niet aanwezig wegens ziekte
zeer informatief!
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5: Wat zou nog verbeterd kunnen worden aan de Baggernetdagen?
1 Relatie met beleid en wetgeving

0%
20%

2 Aansluiting met de praktijk

13%

3 Hogere frequentie van de bijeenkomsten

7%

4 Lagere frequentie van de bijeenkomsten

1%

5 Meer netwerkgelegenheid

11%

6 Meer inhoudelijke diepgang

18%

7 Vernieuwing, geef beter de laatste stand van zaken
uit het vakgebied

24%

8 Kortere duur van de bijeenkomst (max. 1 dagdeel)

17%

9 Excursie (geef hieronder svp een toelichting)
10 Niets, gaat goed zo
11 Anders

20%

40%

60%

80%

100%

6%
45%
9%

Anders
 betere kwaliteit van de presentaties
 concept is prima
 De excursie heb ik op 5 juni niet echt genist, de onderwerpen waren beoeind genoeg.
Eeen excursie moet wel een meerwaarde hebben, de excursie vorig jaar niovember op
de RIngvaart had dat wat midner omdat er ook minder te zien was.
 De locatie.
 Geen mening
 geluid
 Goede mix zoals 5 juni, theorie en praktijk, complimenten.
 het lijkt mij leuk om in een middagprogramma een interactief programma onderdeel op
te nemen. Bijvoorbeeld workshops
 Hoe relevant is het thema nog?
 Ik vind het een pre als er thema gerichte bijeenkomsten zijn. Bijv vorig jaar een hele dag
over ecologie. Gisteren een bijueekomst over 1 project en daaraan gekoppeld enkel
thema uitgewerkt. Dat zou ik zeker vast blijven houden.
 Later op de dag tot buiten spitstijden
 Matchmaking
 meer interactief, b.v. ochtend alleen presentaties, middag meer workshopachtig
 Niet te ver weg...regiobijeenkomsten?
 Ochtendprogramma starten om 09.30 uur.
 Regionale verdeling van de bijeenkomsten
 Wat mij wel opgevallen is dat er relatief veel van de kant van de beleidsmakers en
opdrachtgevers verteld wordt en veel minder door uitvoerende aannemers of
verwerkers van baggerspecie. Ik meen dat dat is om concurrentievervalsing
(voorttrekken) te voorkomen, maar misschien zie ik dat verkeerd
 wellicht aanvangtijd vervroegen naar 07.00 uur of juist later, bijv. 11.00 uur. Nu valt het
reizen vaak binnen de spits. Parkeren is regelmatig een probleem, bijv. Schouwburg
Gouda.
 Zorg voor goed met OV bereikbare lokaties
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Toelichting
 5 juni was weer perfekt georganiseerd. Dank Marjan!
 Achter in de zaal was het moeilijk de sprekers te verstaan.
 alhoewel de bezoekersaantallen fors zijn, zou discussies of prikkelende stellingen op
kleine schaal / gezelschap in de vorm van keuzemenu op een dagdeel een meerwaarde
kunnen zijn.
 baggeren is en blijft een activiteit die ook de komende jaren zal doorgaan. de relatie met
waterkwaliteit kan beter. in de nieuwe regels is er meer een interactie, daar moet ook op
gestuurd worden.
 bijeenkomsten graag wat meer in het noorden/midden vh land
 Buiten kijken naar werkzaamheden is altijd prettig, we zitten al zo veel achter ons bureau.
De link met de werkelijke uitvoering is altijd fijn.
 combinatie op een baggernetdag van een theoretisch deel met presentaties en een
excursie deel ervaar ik als een goede mix.
 dagexcursie eventueel de grens over. Bijzondere oplossingsgerichte werken bekijken.
 door grote plenaire groep komt discussie niet zo op gang; wellicht dat opdelen in wat
kleinere groepen de wisselwerking bevordert; het mededelingenblok biedt kansen om
verder uit te groeien
 Ecxursies wel koppelen aan het programma. Vind de ecxursies wel een hele fijne
aanvulling en gelegeheid om te netwerken.
 een dagdeel presentaties combineert goed met een dagdeel praktijk.
 Eerste keer dat ik dit heb bezocht, was een mooie balans tussen presentaties en
netwerkgelegenheid.
 Er wordt soms heel uitvoerig stilgestaan bij details van de techniek. Persoonlijk ben ik juist
ook geïnteresseerd in de inhoud en het verloop van het proces (bijv. voorbereiding ROtraject en vergunningen, etc.).
 Excursies worden altijd erg gewaardeerd (hoe werkt het in de praktijk. Dit is niet altijd
mogelijk begrijp ik wel. Filmpjes, zoals op 5 juni, zijn dan een goed uitkomst, omdat je dan
meer aspecten kan zien
 exursies naar projecten brengen bestuurders en beleidsmakers dichter bij de praktijk.
Levert betere oplossingen of uitvragen op!
 geen excursies, kan wel anders worden geregeld. Niet op zo'n bijeenkomst.
 geen opmerkingen
 Goede opzet. combi presentaties en excursie is altijd goed. Opzet 5 juni met demo's buiten
ook prima
 Het is lastig om een hele dag vrij te maken, zeker als dan ook nog veel moet worden
gereist.
 ik heb niet zozeer verbeterpunten.
 Ik kom alleen op de baggernetdagen als er inhoudelijk op de natuurwetgeving ingegaan
wordt, om daaruit praktische tips te halen die wij kunnen toepassen binnen de scope van
ons bedrijf.
 Ik zie dat de organisatie al zijn best doet om de baggernetdagen steeds goed in te vullen.
 In de praktijk toepassing zien is toch altijd het nuttigst
 Kosten reduceren en korter lunchen middels broodjes die gereed liggen.
 meer inhoudelijke diepgang kan voor sommige aanwezigen betekenen dat info te ver
doorvoert
 Mooie buitenruimte maar het hotel was redelijk gedateerd en niet heel schoon.
 naar het snijpunt van buiten en binnen (op gebied van uitvoering/beleid/etc)
 Op zich een goede formule, maar een hele dag is soms wel erg lang. Regelmatig ga ik (en
met mij vele andere) niet mee met de excursie om een dagdeel te kunnen besparen.
 Prima mix tussen de presentraties en de informele momenten. Ook goede afwisseling van
theorie en praktijk. Archeologie was ook een mooie presentatie. Kortom: houden zo en
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complimenten aan de organisatie.
technisch inhoudelijke vernieuwende zaken, zoals toepassing van xrf-meter en seismiek bij
baggerwerken, vind ik erg interessant. We want more.
teleurstellende kwaliteit van de presentaties (behoudens die van vd Brenk en Waldus),
prima dagvoorzitter
Vast agenda punt mbt beleid en wetgeving (nieuwe regels, voorbeelden over invulling
grijze gebieden) en technisch inhoudelijke ontwikkelingen.
wel vaker, maar korter bij elkaar en dan eens per jaar een excursie erbij bijvoorbeeld.
Wellicht met de toetreding van de Vereniging van Waterbouwers wordt de laatste stand
van zaken uit het vakgebied op een aantal punten frequenter meegenomen.
Wellicht zou een beetje sturing in het netwerken een leuk initiatief zijn? De oude garde
kent uiteraard iedereen maar ook binnen de baggerwereld is verloop.

6: Welk(e) thema('s) zouden wat u betreft in de nabije toekomst aan
de orde moeten komen tijdens de Baggernetdagen?
























is er een link met WOW? - Budgettering baggertaken in de toekomst irt economische crisis
en (verminderde?) toekomstige aandacht voor milieu/ecologie vs kerntaak van
waterbeheerders - BBK nu al op de schop? - EMVI / duurzaamheidscriteria / geintegreerde
contracten
toekomstperspectieven irt programmering/budgettering. toelichting: Diverse grootschalige
''oude gevallen zonder beschikking ernst & spoed'' zijn doorgeschoven tot na 2015 in
afwachting van een ingreep (of niet). Dit is afh. van het gebiedsproces. Wat is de
verwachting voor de waterkwaliteit in de waterlichamen waarin deze gevallen? Wat zijn de
consequenties voor de stagnatie van andere gebiedsinrichtingen waarvoor deze gevallen
een knelpunt vormen? Wat is de bijdrage van deze gevallen in het niet halen van de
GET/GEP?
- wijziging wet- en regelgeving
(Ervaringen met) moderne contracten
(wanneer) Is er meerwaarde van innovatieve contracten i.r.t. dichtgetimmerde vergunningen
en wet- en regelgeving?
?
aanbesteden met EMVI (duurzaamheid??) innovatieve methoden voor verbeteren
waterkwaliteit
Aanbesteding van baggerwerken
Aanbestedingsprodecures
Aanbestedingsvorm (EMVI) Hoe denken de aannemers, bureaus over deze
aanbestedingsmethode
Arbo en veiligheid, veranderende wetgeving
Archeologie en niet-gesprongen-explosieven
b.v.Deltavisie
Bagger beter in het gebied benutten, minder redeneren vanuit bagger als afvalstof
baggeren en instabiele oevers
baggeren stedelijk gebied, opzetten baggerdepots
baggerpraktijk in relatie tot Flora en Faunawet trends in ontwikkeling kwaliteit waterbodem
nieuwe verontreinigingen in waterbodems
Bentoniet, toepassen in verondiepingen.
Berging van buitenlandse specie in Nederlandse depots. In hoeverre is dit legitiem.
Besluit bodemkwaliteit, gebiedsspecifiek, generiek kader. Waterbodemkwaliteitskaarten en
mogelijkheden om de voorbereiding te verkorten en de verantwoordelijkheid te delegeren bij
de aannemerij.
Bespreken van de inhoud van de baggerbestekken, de aanbestedingsvoorwaarden en
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vooral de afwijkende mis c.q. gedragingen van opdrachtgevers bij het bekend maken van de
uitslagen van de aanbestedingen.
Bodem en water als systeem, waar waterbodem onderdeel van is
bouwdok barendrecht afzink tunneldelen
BRL15000 (maar is wellicht moelijk om een bijeenkomst mee te vullen), WBKK
bureaucratie in Nederland
Certificering van kleinschalige baggerbedrijven. Niet ieder met een kraan kan maar
baggeren aan zijn assortiment toevoegen. Overheid moet hardere criteria aanleggen wie
wel en niet voldoet.
Contractvormen irt aanbestedingsfase en waardering EMVI
contractvormen beheersbaarheid contracte
Contractvormen, innovaties
databeheer, oplossingen voor complexiteit van wetgeving en normering, slecht publiek
toezicht
Dataopslag
de mogelijkheden en onmogelijkheden voor het toepassen van baggerspecie
(weilanddepots)
De verwerking van de bagger, toepassingen etc. etc.
Digitale vrachtbrief voor transport baggerspecie
dijken
Doorkijk baggeropgaven voor komende 10 - 20 jaar. Wat komt er op ons af, wat zijn de
mogelijke oplossingsrichtingen, wat zijn belangrijke beleids- en wetsaanpassingen die i.r.t.
waterbodems zijn gepland.
duurzaamheid
ecologie
Efficient (her)gebruik van Baggerslib / sediment door gebruik te maken van o.a. Geotube®
:)
Ervaringen met instrumentarium baggernut krw innovatie Resultaten van verbeteringen van
waterkwaliteit als gevolg van baggeren
Ervaringen met raamcontracten voor baggeren, voor algemene adviesdiensten, of voor
voorbereidend onderzoek. Wat gaat goed, wat kan beter, waar hebben ''we van geleerd'',
wat moeten we niet meer doen. Ervaringen met EMVI beoordelingen. Bestuurlijke issues?
De haalbaarheid van de KRW doelen?
evaluatie van grondverzet RvdR vanuit RWS (contactpersoon Pieter de Boer) projecten
Noordwaard en Dordtsche Biesbosch. Echter of hier vanuit RWS budget voor is, is zeer de
vraag! gr Elmert
Explosieven, Ontwikkelingen in wetgeving (mn actualisatie Bbk --> wat gaat er veranderen),
Duurzaamheid binnen de baggerketen, Welke slimmigheden zijn er om meer te baggeren
voor minder €€€ (dit in het licht van de economische crisis en de bezuinigingen binnen
overheden).
Flora- en Fauna, i.r.t. aangepaste Gedragscode Hoeveelheidsbepaling, i.r.t. actuele SIKB
richtlijn Omgevingsmanagement, steeds belangrijker ook voor het baggeren
Fysische samenstelling, chemische samenstelling in combinatie met de
toepassingsmogelijkheden
ga zo door
Gaat heel goed zo. Wat wel belangrijk is in mijn zienswijze is het hebben van
sprekers/presentaties in de ochtend en het hebben van bezichtigingen/excursie praktijk
gerelateerd in de middag. Afgelopen 5 juni werd op laatst wel een vrij lange zit. Ik vindt dat
jullie het fantastische doen en de actuele zaken goed oppakken door recente werken en de
daarbij betrokken personen en methoden in te zetten op de baggernet dagen. Hiermee
komen de huidige en nieuwe methoden van werken automatisch aanbod.
gebieds specefiek beleid Bodemkwaliteit kaarten
Gebruik van gedragscodes en misverstanden rondom Flora- en faunawet.
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Geen mening
Geen specifieke wensen.
Geen specifieke zaken
Geen suggesties
Geen suggesties
handhaving in GC contracten of deels GC contracten. Willekeurige interpretaties van het
Bbk; de bevoegde gezagen.
Hoe houdt het bedrijfsleven zich in de praktijk aan de wetgeving. Wordt die ruim
geinterpreteerd. Wat zijn de ervaringen van de overheid.
Hoe komen we weer met beide benen op de grond te staan. Hoe kunnen we weer normaal
baggeren zonder allerlei ''onzin'' regeltjes en beperkingen. Stoppen met analyses als de drie
voorgaande keren de bagger ter plaatse ook al schoon was... etc.
Hoe wordt er omgegaan met ontvangsplicht in relatie tot grote hoeveelheden bagger,
agrarische beheergebieden en de hier aan gekoopelde subsidies, niet willen ontvangen van
de bagger.
Ideetjes: * baggerwerk in combi met natuurontwikkeling/waterberging * grootschalig
baggerwerk bekijken (wat kunnen we leren van de groten?) * digitale inwinning, verwerking
en presentatie van waterbodemgegevens (wellicht meer een workshop achtige opzet)
Ik zou wel graag een up daten willen van de wet en regelgeving.
In het kader van de nieuwe Natuurwet en innovatie
Inmeten enbepalen hoeveelheid bagger voor onderhoudsbagger
Innovatie en duurzaamheid
Innovatie, duurzaamheid, D&C, beleid
Innovatie, vernieuwing en ondernemerschap
Innovatief aanbesteden!
Innovaties
Innovaties en nieuwe ontwikkelingen, zowel in wetgeving, beleid, opdrachtgeving, materieel,
meetapperatuur en inzicht in de diverse lopende en afgeronde projecten voor zowel
saneringen als onderhoud. Verder komt de rol van het bevoegd gezag weinig langs, incl de
rol van IL&T (Inspectie Leefomgeving en Transport)
Is er onder de KRW nog toekomst voor sanerings-baggerwerk?
Kader richtlijn water - realiseren van waterkwaliteit/behalen doelen irt baggerwerk In
verdere toekomst - omgevingswet, de nieuwe Natuurwet - wat betekent dat voor het
reealiseren van baggerwerk.
Kennis verruimen
Kritische blik op overheidsbeleid. bijv. zin of onzin ruimte voor de rivier en de inhoudelijke
opstelling van de overheid hierin vooral bij de uitvoering hiervan.
Kwaliteit bagger en verwerkingsmogelijkheden. Protocol in- en uitpeilen transparant. Nieuwe
contractvormen voor baggerwerk. (naast RAW)
Lange termijn visie saneringen
meer uniformiteit in de beoordeling van waterbodemonderzoeken (strategie en uitvoering)
vooral bij toezicht en handhaving wat is het milieurendement van gedetailleerde
regelgeving voor water en waterbodem
meettechnieken bepaling slibhoeveelheden waarover al een aankondiging van een
workshop werd gedaan
Mijn voorkeur heeft de baggerprojecten en de ontwikkelingen hierin. Zowel de theorie als
praktijk.
minimaal dezelfde als die tijdens dit baggernetdag behandeld zijn
misschien verschillende baggertechnieken?
N.B. Vakinhoudelijk gezien (ik ben ecoloog) ben ik uitsluitend geïnteresseerd in het thema
'omgaan met de Flora- en faunawet' en 'ecologisch verantwoord baggeren'. Deze thema's
komen af en toe langs en dat doet Baggernet m.i. prima. Ga zo door!
nadere/meer informatie over de bepaling van de hoeveelheid bagger. Welke technieken zijn
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er momenteel op de markt om de bodemligging te bepalen en hoe kan van daaruit de te
baggeren hoeveelheid worden bepaald.
nieuwe natuurvriendelijke baggertechnieken
Nieuwe ontwikkelingen, zowel op technisch als wetgevend gebied. Aanbestedingsvormen
(UAV-GC, enz). Onderlinge samenwerking / informatieuitwisseling
noviteiten
Omgaan met explosieven; procesmatig en inhoudelijk op een (MvO?) project.
Omgang met omgevingsdiensten en ander bevoegde gezag. Elkaar helpen ipv niet weten
wat er moet.
Omgang met wet- en regelgeving. In de praktijk lopen we meermalen aan tegen
verschillende uitleg van regelgeving. Met name als het gaat om het hergebruik/nuttige
toepassing/verspreiding van baggerspecie.
Onderwater depots, het wenseiland van NM in het Markermeer, waterkwaliteit
verbeteringsmaatregelen
Ontvangstplicht volgens Waterwet Depotruimte op langere termijn Gegevensinwinning
Ontwikkelingen in Besluit bodemkwaliteit voor baggerspecie / waterbodem (wijzigingen
beoordelingen en toetsingen, (water-)bodemkwaliteitskaarten, etc.)
Ontwikkelingen op het gebied van bijvoorbeeld contractvormen.
Op dit moment geen suggestie.
Past Performance
Prestatiecontracten, blijft het baggeren een specialisme of intergreert het meer ruimtelijke
ontwikkeling, NEN5720
Relatie bagger en waterkwaliteit
Samenwerking OG-ON
Stand van zaken(uitvoering) vanuit de visie van aanpak (SUBBIED)baggerproblematiek en
hoever zijn we nu ! Misschien tijd landelijke Benchmark onderzoek alle overheden.
Technieken om de bodemkwaliteit te meten en opnemen in reglgeving.
Toetsingsmethodiek waterbodemonderzoek, toepassingseisen m.b.t. partijen grond (welk
type keuringen, welke parameters onderzoeken, enz.) t.b.v. toepassing op waterbodem,
meer raakvlakken met landbodem
vanuit de markt actuele onderwerpen
Verwachtingen in de nabije toekomst
Verwerking schone specie in landelijk gebied en relatie met FF wet en andere wetgeving.
Uitwisselen van ervaringen van waterbeheerders en uitleg en toelichting van wetgever en
handhavers.
Voor mij alleen natuurwetgeving. Met vriendelijke groet, Arjan Kwakernaak
waar zijn mogelijkheden in afzet en hergebruik van baggerspecie te vinden
Waarom zoveel papierwerk bij aanbestedingen, dit moet eenvoudiger kunnen.
Wat is het baggerbeleid de komende jaren voor provincie noorholland en wat voor Waternet.
Wat verstaat de opdrachtgever onder ontzorgen? Beoordeling van EMVI criteria. Hoe wordt
gezorgd dat EMVI het verschil maakt en niet uiteindelijk toch weer de laagste prijs? Is het
mogelijk de voorbereidingskosten te reduceren door de aannemerij te betrekken in het
voortraject van een aanbesteding? Op welke wijze kijkt het bevoegd gezag terug naar
projecten waarbij is aanbesteedt op basis van DC constructies? Is er behoefte aan sturing
in opleidingen vanuit de markt om schoolverlaters betere aansluiting te laten vinden in het
werkveld? etc etc etc. Voorlopig onderwerpen genoeg om nog een aantal jaren verder te
gaan.
Waterbodem en KRW
Waterbodemonderzoek vgl. nen 5720
Waterbodems (ingreep in de waterbodem) in relatie tot waterwet en Krw etc.
Waterbodems in Waterbeheerplannen. De uitdaging voor 2014! Ik wil wel meehelpen / denken in de organisatie hieromtrent. Jochem Bloemendaal, Tauw bv. jxb@tauw.nl,
0615339626.

14-06-2013 -

12 van 12

5 juni Baggernet



versie 3

wet en regelgeving (vergunningen e.d.)
wet- en regelgeving gecombineerd met een prakistische uitwerking (bijv. excursie). Eigenlijk
wat nu al gebeurd. Reden waarom ik niet elke keer ga heeft m.n. te maken reisafstand en
soms het onderwerp.
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