
Deze sessie is bedoeld om feedback te

geven op de gebruiksgemak en

toepasbaarheid van de circulaire tool. Om dit

te doen kunt u een geeltje uit de

parkeerplaats slepen en invullen naar de

correcte categorie, alternatief kunt u

dubbelklikken in een categorie om een nieuw

geeltje te produceren en in te vullen.

GEBRUIK

Wanneer en wie gaat de tool binnen uw

organisatie gebruiken?

AANTREKKELIJKHEID TOEKOMSTPERSPECTIEF

 

Parkeerplaats (pak hier uw geeltjes)

f

wanneer: idealiter bij

opstellen

meerjarenbaggerprogramma

voor optimale afstemming

met toepassen.

verschillende

baggerwerken

in Q4 2020, Q1

en Q3 2021

zorg voor een goede

overzichtelijke

"uitdraai" zodat die

bijgevoegd kan

worden bij

bestuursstukken in en

(in- en overzichtelijk

maken beslispunten)

team

realisatie,

het

baggerteam

Projectingenieus

(bestekmakers)

Helpdesk  en

leeromgeving 

Voorberieidingsfase ,

samen met

inkoopafdeling

waterschap
Goede host

zoeken (UvW?)

en koppelen aan

andere

programmas als

Dubocalc

Binnen

afdeling

baggeren zal

tool gebruikt

worden

graag even

aangeven wie

binnen RWS hierbij

betrokken zijn.

(stuur me anders

daarover even een

mail). wvdm

Begin van het

baggerproces:

omgevingsmanager,

directievoerder.

Einde proces:

evaluatie door

Maintenance

Engineer

In onze organisatie kan het

vooral een hulpmiddel zijn in

de voorbereiding van nieuwe

projecten waar grond/bagger

wordt hergebruikt/toegepast

met name naar omwoneden

en bevoegde gezagen

aantrekkelijker als

er een koppeling is

met dubocalc,

resultaten die

vergeleken kunnen

worden.

Leontien, Onze afdeling

onderhoud doet van de

baggerwerkzaamheden,

zal de tool wellicht gaan

gebruiken als

ondersteuning  van te

maken beleidskeuzes.

Wanneer is afhankelijk

van vraag 2

ons team

aanbestedingen en

uitvoering, welke de

binnenkomende

aanvragen beheren

Koppeling met

depotlocaties

toevoegen

Houd het simpel

en begrijpelijk en

zorg dat je niet

appels met peren

gaat vergelijken in

de eindresultaten

Silt-percentage e.d. is

mogelijk een

obstakel, bij aanvang

weet je niet wat het

precies is. Invullen

bodemtype

(veen/zand/klei) als

alternatief inbouwen.

Maak het visueel

aantrekkelijk met

mooie

voorbeeldfoto's en

voorbeeldprojecten

Data up-to-date

houden.

Gebruiksvriendelijk.

En specifiek te

maken op diverse

situaties. 

Aansluiten bij

Duurzaam GWW

van UvW

om de toepassingen wel

tegelijk te kunnen

bekijken voor alle soorten

bagger, wel/niet/ deels

voor hergebruik zodat je

niet steeds de tool

opnieuw hoeft te

gebruiken maar ook het

totaal plaatje ziet

Leontien, Uitleg bij dgene die

daadwerkelijk de tool gaat

gebruiken. Een overzichtelijke tool

moet het zijn die vooral transparant

laat zien welke afwegingen een

waterschap maakt. Bij

aanbestedingen wordt de

procedure aan de voorzijde

openbaar gemaakt. Dan moet je

van te voren weten welke

parametersje invult en weleke je

bijvoorbeeld aan de aannemer

overlaat

e kunnenn misschien wel een

pilot doen met een bepaalde

hoeveelheid bagger die we nu

moeilijk kwijt kunnen. Maar

implementeren moet in kleine

stapjes dus niet te grote

projecten gelijk pakken. Maar

kleine projectjes om fingersptzen

gevoel te krijgen bij de tool en bij

de mogelijkheden van circulair

baggeren

zorgen dat er

draagvlak komt voor

gebruik en dat het

ook ingezet gaat

worden vanuit OG

kant

bekijken hoe

het voor

aannemers

ook ingezet

kan worden

regulier 

onderhoudsbaggeren 

(elk jaar meerdere

bestekken)

Keten van bagger

naar diepe plassen

veel ervaring en

voorbeeldprojecten

Wij hebben een zeer

grote database met

grond en bagger

partijen (aanbod en

vraag) die mogelijk

als testcases kunnen

dienen

verschillende opdrachten

lopen als mogelijkheid,

legakker projecten is een

voorbeeld, waar de

bagger uit de omgeving

wordt gebruikt om de

legakker te vullen

het is waardevol

als er meer

ketens in het

model worden

opgenomen.

Interactieve sessie - Gebruiksgemak en toepasbaarheid

Hoe kunnen we de tool aantrekkelijker maken voor

gebruikers?

Welke programma's en projecten heeft u in uw verschiet om de circulaire

tool verder te brengen?

Zorgen dat je ziet

war de berekening

vandaan komt,

zodat je ook ziet

welke

verbeteringen er

mogeijk zijn.

Projectmanager en

technisch manager bij

project realisatie.

Coördinator baggeren in

eigen beheer bij beheer

waterketen,

duurzaamheidsadviseur.

voor keuzes t.a.v.

circulariteit.

Dit hangt af van de

uitvraag/aanbestedingsprocedure.

Goede koppeling met

DuboCalc. Alles wat voor dit

project is uitgezocht ook in

DuboCalc verwerken.

Afspraak in Green Deal

DGWW is dat we allemaal

met DuboCalc gaan werken

en niet met heel veel

verschillende tooltjes.

Door ook

duidelijk te zijn

wat de

verbinding is

met de Aerius-

calculatie

Misschien eerst eens een

uitgevoerd baggerwerk

invoeren om te

experimenteren

Kun je voor een

aanbesteding ook waardes

vastzetten? Nu kan iedereen

alles veranderen, waardoor

resultaten slecht

vergelijkbaar zijn. Ik heb

inkoop dus nog niet

opgenomen als gebruikers.

Lijkt mij nu nog niet geschikt.

Als je data up to date

wil houden, zorg dan

voor een transparant

proces, zodat je ook in

een aanbesteding kunt

afspreken welke versie

gebruikt wordt.

Kennis opbouwen van CO2eq

emissies uit baggerprocessen.

Deze milieubelasting is

waarschijnlijk groot, zeker bij

veenweide, maar ook

koppeling met emissies uit

oppervlaktewater. Je wil graag

weten wat echt duurzaam is.

Niet circulair om circulair. 


