Jaarprogramma 2021
Het Netwerk Dijkmonitoring is hét kennisplatform voor dijkmonitoring in
Nederland. Het netwerk fungeert als centraal aanspreekpunt en vraagbaak voor
beheerders en adviseurs over dijkmonitoring en werkt
agenderend en
arrangerend. De afgelopen jaren werkten we met name aan de kennisdeling over
concrete toepassing van dijkmonitoring. Voor 2021 is als doel gesteld om meer te
gaan richten op het zetten van de stap naar (grootschalige) toepassing van
dijkmonitoring in reguliere praktijksituaties. Dit betekent dat in 2021 naast de
inhoudelijke thema’s die in de bekende workshops aan bod komen maar ook in
lunchlezingen, gericht aandacht besteed wordt aan de processen van de
keringbeheerder door het volgen van een aantal keringbeheerders in hun
overwegingen en toepassing van dijkmonitoring in praktijk.
Het thema voor 2021 is ‘Stapsgewijs naar grootschaliger toepassing’.
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1. Voorkennisdag: 'Binnenbeeld – buitenbeeld: dichterbij elkaar door meten en monitoren
Door: STOWA en Rijkswaterstaat
Locatie: MS Teams
Datum: 21 januari 2021, 13.30-15.30 uur
Onderwerp: Niet zelden geven berekeningen een ander beeld over de dijk dan de dijkbeheerder
en -inspecteur zouden geven op basis van hun jarenlange ervaring en gebiedskennis. Wat kunnen
metingen en monitoring hierin betekenen? Hoe ze worden ingezet om het binnenbeeld en
buitenbeeld tot elkaar te brengen is onderwerp van dit webinar.

2. Lunchlezing: Gedetailleerde vervormingsmetingen voor dijken met MEMS
Door: Rogier Brongers (StabiAlert)
Locatie: MS Teams
Datum: 18 februari 2021
Onderwerp: …

3. Workshop: Schadedetectie Waterschap Noorderzijlvest
Door: Jan Willem Nieuwenhuis
Locatie: MS-Teams/Zoom
Datum: 22 april 2021
Onderwerp: …

4. Volgen van Waterschap: Rijn en IJssel
Door: Leo van Nieuwenhuijzen, Wouter Zomer
Locatie: MS Teams/Zoom
Datum: april/mei 2021
Onderwerp:

5. Workshop KKP hoogwater Marco Veendorp, Paul Neijenhuis, KKP
Door: GeoSight BV uit Houten
Locatie: MS Teams/Zoom
Datum: mei 2021
Onderwerp:

6. Cursus dijkmonitoring voor beoordelen en versterken:
Centraal in deze cursus staan dijkmonitoring en hoe dit in praktijk (WBI, versterking,
zorgplicht/beheer) kan worden toegepast. De doelgroep van de cursus zijn
dijkbeheerders en adviseurs van ingenieursbureau’s betrokken bij WBI, dijkversterking
en –beheer.
Door: Wateropleidingen (www.wateropleidingen.nl, zie deze link voor meer informatie en om op te
geven: https://www.wateropleidingen.nl/@8412/dijkmonitoring/)
Datum: 11 & 25 mei 2021

OpgevenEVT
voor
een workshop
kan via netwerk@dijkmonitoring.nl. Vermeldt u hierbij de datum en
reserve
datum
titel van Door:
de lezing.
Locatie:
Datum: 20 mei 2021
Het Netwerk Dijkmonitoring wordt mede mogelijk gemaakt door:
Onderwerp:

STOWA, Deltares, Fugro, Arcadis en BZ Ingenieurs & Managers
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Doorkijk 2e helft 2020
Ook na de zomer van 2020 zullen verschillende workshops georganiseerd worden.
Bij deze kunnen we u alvast een sneak-preview geven van wat ons na de zomer
nog te wachten staat.
We gaan verder met het volgen van de verschillende Waterschappen. Verder zullen we ook nog een
lunchlezing organiseren over het langjarige monitoren van proefvakken en de ervaringen van de
landbouw hierin. Ook gaan we kijken naar buitenlandse ontwikkelingen in monitoring.

Opgeven voor een workshop kan via netwerk@dijkmonitoring.nl. Vermeldt u hierbij de datum en
titel van de lezing.
Het Netwerk Dijkmonitoring wordt mede mogelijk gemaakt door:
STOWA, Deltares, Fugro, Arcadis en BZ Ingenieurs & Managers

