
           
 

 

BEMALEN EN MONUMENTEN – VOORKOMEN VAN SCHADE 

27 SEPTEMBER 2018, DE BAZEL, AMSTERDAM – PROGRAMMA 

 
12.00 – 12.45u       Ontvangst met inlooplunch 
 
12.45 – 12.55u       Introductie op het thema en kennismaking met de organisatoren 

dagvoorzitter Charlotte van Emstede (NMo NU) 
 
12.55 – 13.35u       Bemalen, monumenten en de Noord-Zuid-lijn: een bijzondere combinatie 

Johan Bosch (oud-hoogleraar Ondergronds Bouwen, TU Delft) 
 
13.45 – 14.30u       Subsessies ronde 1 * (z.o.z. voor keuzemogelijkheden) 
 
14.30 – 15.00u       Koffie/thee pauze 
 
15.00 – 15.45u       Subsessies ronde 2 * (z.o.z. voor keuzemogelijkheden) 
 
15.55 – 16.15u       Reflectie op de dag en vooruitblik naar komende bijeenkomsten 

dagvoorzitter Charlotte van Emstede (NMo NU) 
 
16.15 – 17.15u       Rondleiding door De Bazel 
 

 

 
 
 



           
 

 
SUBSESSIES: IN BEIDE RONDES KEUZE UIT: 
(N.B. U kunt dus twee van onderstaande drie sessies volgen) 
 
Sessie A – Bemalen: een vak apart 
Tussen voorbereiding en realisatie van de bemaling zit vaak een lange tijd, waardoor zaken lang 
niet altijd voldoende afgestemd zijn. Hoe helpt SIKB hierbij? Wie zorgt dat de juiste informatie 
over monumenten in de omgeving beschikbaar is op het juiste moment? Wat is de rol van de 
overheid daarbij? Hoe schat je de risico’s in, vooraf en tijdens het werk? 
 
Voorzitter: Erik Luijendijk (manager strategie en ontwikkeling, NMo) 
 
Sprekers: 
Sonja Kooiman (programmasecretaris water, SIKB/Platform Bronbemalen) 
Roel Bruijn (adviseur water, Wareco Ingenieurs) 
 
 

Sessie B – Help, een bemaling in de buurt van mijn monument! 
Monumenten zijn te verzekeren tegen funderingsschade en zakkingen als gevolg van bemalingen. 
Hoe kijkt een verzekeraar naar de risico’s? Hoe voorkom je deze of dek je je ertegen in? Hoe werkt 
hulp als het toch mis is gegaan? Wie is aansprakelijk in de praktijk? 
 
Voorzitter: Theo van Oeffelt (communicatie-adviseur, SIKB en stichting ERM) 
 
Sprekers: 
Dennis Spaen (senior adviseur relaties, risk consultant, Donatus verzekeringen) 
Eric van Grieken (senior relatiebeheerder, Donatus verzekeringen) 
 
 

Sessie C – Praktijkervaringen met de combi bemalen en monumenten 
Voorbeelden uit de praktijk. Waar ging het (bijna) mis en wat leren we daarvan? Waar ging het 
goed en hoe doen we dat in het vervolg ook? Van de bibliotheek in Keulen tot de recente aanleg 
van Leidsche Rijn Centrum in Utrecht. Welke technieken worden toegepast om schade te 
voorkomen? 
 
Voorzitter: Walter de Koning (directeur, stichting ERM) 
 
Sprekers: 
Robin Lomulder (hydrologisch adviseur, Fugro) 
André de Prouw (senior adviseur, Constructiebureau De Prouw) 
 

 


