
MEER INFORMATIE OF VRAGEN?

De Kennisdag en de workshops zijn een 

initiatief van STOWA en Rijkswaterstaat. 

Meer informatie over de Kennisdag is te 

vinden op www.stowa.nl/kennisdag2021. 

       Beste waterbeheerders,

BURGERS’ ZOOM

ZOOM IN OP
DE DIJK!
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13.15–13.30  INLOOP

13.30–13.35  Welkom 

  Introductie door dagvoorzitter Inge van Vilsteren, Rijkswaterstaat. 

13.35–14.15  Kennis & Kennissen

 Maak kennis met opgeleverde rapporten en uitgevoerde (onderzoeks)projec-

ten en de kennispartners die daarachter zaten. Krijg antwoord op vragen als: 

Wie doet wat? Wat zijn bestaande netwerken? Wat zijn relevante producten? 

We maken daarnaast een rondje langs de velden met enkele inspirerende 

contactpersonen.

14.15–14.30  Gezamenlijke verkenning speerpunten

 Samen met jullie verkennen we de speerpunten om in de toekomst het in-

specteren en het onderhouden van asfaltbekleding nog beter te maken. Wel-

ke toekomstige speerpunten zie je? 

14.30–14.40  PAUZE

14.40–15.30  Strategische Verkenning Bekledingen Onderzoek (SVBO)

 Nisa Nurmohamed licht namens STOWA kort het SVBO-rapport en de resulta-

ten toe. Daarna schakelen we live naar de onze ‘razende reporter’ op de dijk: 

Arjan de Looff van KIWA KOAC. Hij vertelt ons over de open steenasfalt-pilot 

en reparatietechnieken.

15.30–15.40  PAUZE

15.40–16.10  Toekomst

 Het laatste half uur zoomen we actief met jullie in op toekomstige speerpun-

ten in break-out rooms.

16.10–16.20 Terugkoppeling uit break-out rooms

16.20–16.30  AFSLUITING

 Wil je actief participeren? Dat kan! 

PROGRAMMA WORKSHOP ASFALTBEKLEDING, DONDERDAG 1 APRIL VAN 13.30-15.30

Inschrijven voor de workshop kan HIER  

KENNISDAG INSTANDHOUDING WATERKERINGEN #18 

UITNODIGING WORKSHOP ASFALTBEKLEDING 

 DE VOLGENDE WORKSHOPS

• Donderdag 1 april 

 13:30–15.30: Asfaltbekleding

• Donderdag 15 april 

 13.30–15.00: Grasbekleding - Sterkte

• Dinsdag 12 mei 

 13.30–15.00: Aan de slag met de 

 NEN en 2767 dijkinspecties

• Donderdag 17 juni 

 13.30–15.00: Grasbekleding - 

Robuuste vegetatie

• Donderdag 2 september 

 13.30–15.00: Grasbekleding - Herstel 

of meettechnieken

Zoals onlangs aangekondigd in de uitnodiging voor de Kennisdag warmen we jullie alvast op met vijf 
digitale, interactieve workshops. Schrijf je vast in voor de workshops: dat kan via de links hieronder. We 
zien jullie graag bij de digitale workshops en als de omstandigheden het toelaten fysiek op 16 september. 

https://www.stowa.nl/agenda/kennisdag-inspectie-waterkeringen-2021-online-workshop-asfaltbekleding
https://www.stowa.nl/agenda/kennisdag-inspectie-waterkeringen-2021-online-workshop-sterkte-grasbekleding
https://www.stowa.nl/agenda/kennisdag-inspectie-waterkeringen-2021-online-workshop-aan-de-slag-met-de-nen-2767
https://www.stowa.nl/agenda/kennisdag-inspectie-waterkeringen-2021-online-workshop-grasbekleding-robuuste-vegetatie
https://www.stowa.nl/agenda/kennisdag-inspectie-waterkeringen-2021-online-workshop-grasbekleding-herstel-meettechnieken
https://www.stowa.nl/agenda/kennisdag-inspectie-waterkeringen-2021-online-workshop-asfaltbekleding
https://www.stowa.nl/agenda/kennisdag-inspectie-waterkeringen-2021



