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PFAS in het nieuws



Programma

• Opening
Dagvoorzitter Paul Spaan (Platform Baggernet)

• PFAS in de praktijk
Introducerend vraaggesprek met Edwin Lokkerbol (Vereniging van 
Waterbouwers) door dagvoorzitter Paul Spaan

• Het Tijdelijk Handelingskader PFAS nader toegelicht
Marije Schouwstra (Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat)

Michiel Gadella (Rijkwaterstaat / Bodem+)

• Koffie / thee pauze



Programma

• Deelsessie keuze 1 – Proces:
Acties voor (decentrale) overheden, regionale kaders en 
onderzoeken en een brede blik naar andere opkomende stoffen

• Deelsessie keuze 2 – Praktijk:
De betekenis van PFAS in de huidige praktijk: veldwerk, analyses, 
uitvoering van baggerwerken en afzetmogelijkheden

• Lunchpauze



Programma deelsessie 1 – Proces

• Acties voor (decentrale) overheden in de komende tijd, 
regionale kaders en onderzoeken en een brede blik naar 
andere opkomende stoffen

Patrick Tibboel (Waterschap Brabantse Delta)
Martijn van Houten (Witteveen+Bos / Consortium POP-UP)
Marloes Luitwieler (Bioclear Earth / Consortium POP-UP)
Hans Slenders (Arcadis / Consortium POP-UP)



Programma deelsessie 2 – Praktijk

• De betekenis van PFAS in de praktijk: veldwerk, analyses, 
uitvoering van baggerwerken en afzetmogelijkheden

Hans Tijhuis (Tijhuis Ingenieurs)
Vincent le Sage (Synlab)
Thomas Nusselein (K3Delta)
Heijo Scharff (Afvalzorg)
Ronald Rutgers (Havenbedrijf Rotterdam / Rijkswaterstaat)



Programma

• Vooruitblik naar Definitief Handelingskader PFAS 2020
Marije Schouwstra (Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat)

Michiel Gadella (Rijkwaterstaat / Bodem+)

• Afronding plenair programma
Dagvoorzitter Paul Spaan (Platform Baggernet)

• Excursie naar Nationaal Baggermuseum in Sliedrecht
(max. 100 deelnemers, alleen toegankelijk na aanmelding)

• Afsluitende netwerkborrel in Apollo Hotel



Excursie Nationaal Baggermuseum

• Maximaal 100 deelnemers alleen toegankelijk als u zich
voor de excursie heeft aangemeld (zie nummer op badge)!

• Vertrek bussen: 14.00u

• Terug in Apollo Hotel: 16.45u

• Aansluitend: borrel



Volgende Baggernetdag

• Voorjaar 2020, thema Duurzaam hergebruik van baggerspecie

• Met o.a. eindresultaten van Interreg-project ‘Using sediment 
as a resource’ en wat nodig is voor de stap naar écht circulair



Hartelijk dank voor uw komst
naar de Baggernetdag

www.baggernet.info

Twitter @Baggernet

#Baggernet

http://www.baggernet.info/

