
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

De verdoken schakel in het waterbeleid 
Sediment samen aanpakken biedt vele kansen. 

  

Wanneer?  Vrijdag 1 juni 2012, 9u00 tot 16u15, ontvangst vanaf 8u30 
 

Waar?  Hendrik Consciencegebouw - Hadewychzaal 
Koning Albert II-laan 15 - 1210 BRUSSEL 

 

Inschrijven? Deelname aan het Waterforum is gratis. Inschrijven gebeurt bij voorkeur via de 

website  www.integraalwaterbeleid.be maar kan ook telefonisch of via e-mail bij 

het CIW-secretariaat (053 72 65 07, secretariaat_CIW@vmm.be). Inschrijven kan 

tot 18 mei 2012. 

 

De voorbije decennia werd sediment vooral als een afvalprobleem benaderd. 

De overtuiging bestond dat het fundamenteel aanpakken van dit probleem 

zeer hoge kosten met zich mee zou brengen en weinig baten. Meer en meer 

groeit bij onderzoekers en waterbeheerders het besef dat sediment ook heel 

wat kansen biedt om op een positieve manier bij te dragen aan het verbeteren 

van het watersysteem.  

 

Toonaangevende sedimentexperten uit Vlaanderen en Nederland zullen op 

het Waterforum aantonen dat een positief toekomstbeeld voor sediment 

mogelijk is. Concrete praktijkvoorbeelden zullen duidelijk maken dat sediment 

een verdoken schakel is die - als we er maar samen geïntegreerd aan werken - 

heel wat aspecten binnen het waterbeleid positief kan beïnvloeden.  

 

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) nodigt onderzoekers, 

waterbeheerders en beleidsmakers uit om mee te discussiëren over strategieën 

en oplossingen die sediment een positieve rol in het waterbeleid en -beheer 

kunnen laten spelen.  
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11u45:  Meten en modelleren 

 

- De (on)zichtbare waterbodem inzichtelijk gemaakt – Koos DE VRIES (Medusa Explorations BV 
(Nederland)) 

- Waarom  sedimenttransportmodellen falen – Erik TOORMAN (K.U. Leuven) 

- Integratie van sedimenttransport in hydrologische modellen: een volgende stap? – Tom 
ROMMENS (Ecorem nv)  

- Waarom  de opmaak van een sediment- en stofbalans noodzakelijk is – Ward DE COOMAN 
(Vlaamse Milieumaatschappij) 

 

12U30:  LUNCHPAUZE MET POSTERBEURS 

 

13u30:  Verontreinigde waterbodems aanpakken 

 

- Integrale aanpak Winterbeek: dé oplossing – Caroline VAN GOOL (OVAM), Koen MARTENS 
(Vlaamse Milieumaatschappij)  

- Waterbodem en zwevende stof als integraal deel van het watersysteem. 
Waterbodemonderzoek van sterk verontreinigde sedimenten, oevers en 

overstromingsgebieden – Peter VAN DEN BOSSCHE (Witteveen + Bos Belgium NV) 

- Lobroekdok: op zoek naar een haalbare saneringstechniek - Tim CAERS (OVAM) 
 

14u05:  Verwerken en hergebruik van sediment 

 

- Baggerspecie: van gifstof naar waardevolle grond-, mest- en bouwstof – Jochem 

BLOEMENDAAL (Tauw bv, Nederland) 
 

14U25:  PAUZE MET POSTERBEURS  
 

14u55:  Panelgesprek met vertegenwoordigers vanuit het waterbeleid en -beheer over 

hoe de kansen voor sediment het beste geïmplementeerd worden en welke 

kennislacunes en werkpunten prioritair zijn voor het beleid - Moderator: Ann DE 

BIE (VRT) 
 

16u00: Afsluitende toespraak – Frank VAN SEVENCOTEN (voorzitter van de 

Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid) 

 
16U15: RECEPTIE 

 

8U30: ONTHAAL 

 

9u00:  Inleiding door de dagvoorzitter - Astrid VAN VOSSELEN (voorzitter van 

de CIW werkgroep Bagger- en Ruimingsspecie) 

 

9u10:  Sedimentbeheer 2.0 - Jos BRILS (Deltares (Nederland)) 
 

9u35:  Sedimentaanvoer beperken 
 

- Erosiebestrijding: meer dan sediment uit de waterlopen houden – Petra DEPROOST 
(Departement LNE) 

- Effect van erosiebestrijding op sediment- en wateraanvoer naar waterlopen in hellende 
landbouwgebieden van Zuid-Limburg: deelbekken van de Melsterbeek – Karel VANDAELE 

(Provinciaal Steunpunt Land & Water) 

- Duurzame oplossingen voor de waterkwaliteit door grensoverschrijdende aanleg van 
erosiebestrijdingsmaatregelen op stroombekkenniveau – Annelies POLLENTIER (Inagro) 
 

10u10:  Ruimte voor sediment 
 

- Sedimentophoging van polders door aanleg van overstromingsgebieden: een kans om 
mee te groeien met de zeespiegelstijging – Stijn TEMMERMAN (Universiteit Antwerpen), 
Jan DE SCHUTTER (Departement MOW) 

- Sedimentatiezones in opwaartse landelijke gebieden in Vlaanderen – Thomas VAN 

HOESTENBERGHE (Antea Group) 
 

10U40: PAUZE MET POSTERBEURS 

 

11u10:  Creatief baggeren 
 

- Hoe voor baggeren in de Noordzee de efficiëntie verhogen en tegelijk de kostprijs 

verlagen - Stijn CLAEYS (Departement MOW) 

- Plaatrandstortingen: gebaggerde specie gebruiken om ecologische winst te realiseren – 
Yves PLANCKE (Departement MOW) 

- Gezamenlijk sedimentbeheer in het Schelde-estuarium – Frederik ROOSE (Departement 

MOW) 

Samen werken aan water 
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