
 

       Jaarprogramma  

Opgeven voor een lezing kan via netwerk@dijkmonitoring.nl. Vermeldt u hierbij 
de datum en titel van de lezing. 

Het netwerk Dijkmonitoring realiseert continue aandacht voor dijk-
monitoring en werkt agenderend en arrangerend. Het netwerk fungeert als 
centraal aanspreekpunt en vraagbaak voor beheerders en adviseurs over 
Dijkmonitoring. Via het Netwerk wordt kennis gedeeld op informele wijze 
door ervaringen te delen die is opgedaan in concrete en aansprekende 
cases en best practices. 
 
Het Netwerk Dijkmonitoring verzorgt een consistent programma van lezingen 
over monitoringsgerelateerde onderwerpen. Onderstaand programma is 
samengesteld om redenerend vanuit de zorgplicht stapsgewijs verschillende 
aspecten van die zorgplicht te behandelen rond het thema dijkmonitoring. Hierbij 
komen relevante, actuele en state of the art onderwerpen aan bod. 
 

Jaarprogramma 2017, de lezingen 
 
1. Innovaties en toepassing: Hoogwatergeul Veessen en het Dijkmonitorings- en 

Conditionerings-Systeem 
Wat is de logische vervolgstap na een succesvolle innovatie? 

Door: Jos Melenhorst (gemeente Heerde/ ws Vallei en Veluwe), Harry Bos (DMC) e.a. 
Locatie: Gemaal Veluwe, Werverdijk 4 te Wapenveld 
Datum: 11 mei 2017, 9:30 – 13:00 (incl. lunch) 
Onderwerpen: 
• Ervaringen bij Veessen 
• Drempels voor toepassing van innovaties: oplossen knelpunten en uit de weg ruimen 

obstakels 
• Innovatieve versterkingstechnieken en monitoring 
• Koppeling met het WBI: de stap naar monitoring en de lange termijn. 

 
2. Verkeersbelastingen: de waarde van monitoring 

Door: Leo Kwakman (Arcadis), Harm Aantjes (Deltares), Marco Veendorp (Arcadis). 
Locatie: Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (exacte locatie volgt) 
Datum: 7 juni 2017, van 13:00 tot 17:00 uur (met borrel) 
Onderwerpen: 
• Monitoring van verkeersbelasting met belastingsproeven 
• De effecten van verkeersbelasting op de kering 

 
3. CLIFFHANGER: Dijkmonitoring 

Door: …!… 
Locatie: Nader te bepalen, maar KOMT DAT ZIEN! 
Datum: 12 oktober 2017, POV-dag 

 
4. Monitoring: innovaties toegepast, het kan en heeft meerwaarde  

Door: Arthur Lievens, Rijkswaterstaat Midden Nederland Zuid. 
Locatie: Rijkswaterstaat, regio Utrecht 
Datum: 14 november 2017, 13:00 – 17:00 uur 
Onderwerpen: 
• Ervaringen toepassing innovatieve monitoring 
• Beste practices, do’s en don’ts. 

 


