
Grenzeloos baggeren! 

Ervaringen met integraal water- en sedimentbeheer  
in Vlaanderen en Nederland 
 
Baggernetdag dinsdag 21 juni 2016  
 
Conferentiecentrum Bovendonk 

Hofstraat 8, 4741 AK Hoeven 
 
Organisatoren: 

 Antea Group 
 Waterschap Brabantse Delta  

 SIKB 

 

 
 
Zowel Vlaamse als Nederlandse waterbeheerders staan voor de uitdaging 

maatregelen in het watersysteem, zoals baggeren, in brede zin af te wegen. Met 
andere woorden: wat dragen de maatregelen precies bij aan de diverse doelen 

die het watersysteem heeft? In welke mate doen die maatregelen (elders of op 
lange termijn) juist afbreuk aan die doelen? Welke waarde heeft sediment in een 
watersysteem? En hoe programmeer ik maatregelen als baggeren op een slimme 

wijze, zodanig dat ik de doelen van mijn watersysteem optimaal dien? Welke 
slimme oplossingen en tools zijn er in Vlaanderen en Nederland op dit gebied?    

 
Platform Baggernet, Antea Group, Waterschap Brabantse Delta en SIKB nodigen 
u uit om op 21 juni 2016 kennis en ervaringen op dit gebied met elkaar te delen, 

elkaar te inspireren met ervaringen uit de praktijk en de discussie te voeren over 
slim water- en sedimentbeheer.  

 
 

Programma:  
 

10.00 uur: Welkom 
 Dagvoorzitter Paul Spaan (Ws Vallei en Veluwe) en Menno Smits (Antea 

Group)  

 

10.10 uur: Key-notes  
 Baggerbaten; hoe krijg je ze te pakken? MKBA’s in de baggerwereld; 

Elisabeth Ruijgrok (Witteveen en Bos)  
 Het belang van integraal water- en sedimentbeheer in een internationale 

context; Eric de Deckere (Haven van Antwerpen, Universiteit van Antwerpen, 
Sednet)   

 
11.10 uur: Koffiepauze  

 
 

 
 

http://www.baggernet.info/


 

11.30 uur: Sessie 1: Ervaringen met integraal water- en 
sedimentbeheer 
 Aanpak slibruimingen van onbevaarbare waterlopen in Vlaanderen; Omgang 

met flora & fauna en waarheen met de baggerspecie? Nik Dezillie (Vlaamse 

Milieumaatschappij)  
 Integraal waterbeheer en de participatiesamenleving: weer leren 

buitenspelen; Leo Santbergen  (Waterschap Brabantse Delta) 
 

12.30 uur: Lunch 
 
13.20 uur: Sessie 2: SMART solutions   
 Modellering van slibaanwas door erosie en van sedimenttransport in de 

onbevaarbare waterlopen in Vlaanderen; Nele van Ransbeeck (Vlaamse 
Milieumaatschappij) en Ivan Rocabado (Antea Group) 

 Self Supporting River Systems  (SSRS); Werken aan een zelfvoorzienend 
watersysteem; Astrid Bout (Rijkswaterstaat) 
 

14.20 uur: Pauze 
 

14.45 uur: Sessie 3: Parallelprogramma: excursie of discussie 
 

 Keuze 1: twee verdiepings- en discussiesessies:   
o Baggeren als maatregel bij risico gestuurd watersysteembeheer; pilot 

bij Waterschap Vallei en Veluwe; Hans Tijhuis (Tijhuis Ingenieurs) 

o Integraal waterbeheer en de participatiesamenleving: weer leren 
buitenspelen (Jelco van der Meulen (Antea Group) en Leo Santbergen 

(Waterschap Brabantse Delta)  
 Keuze 2 (start om 14.20 uur): Een watersysteem bij de kop; Excursie naar 

het project Inrichting en herstel natte natuurparel Turfvaart Bijloop Zuid  

 
16.00 uur: Afsluiting en aansluitend borrel 

 
 


