
Kenniskring bijeenkomst 

Geo binnen waterschappen 
 

Donderdag 14 april 2016 

13.00 Ontvangst, socializing 

 13.30 Welkom & Agenda Jan Roodzand 

 13.40 Waterschap nu en in de toekomst 
Floris als ICT adviseur en projectleider voor waterschap Rivierenland 

actief. Hij schetst een beeld van de activiteiten van een Waterschap 

en gaat in op de lange termijn trends die zijn ogen in dit werkveld te 

onderkennen zijn. Dit biedt direct bij aanvang volop 

aangrijpingspunten om met elkaar over de toekomst door te praten.  

Vanuit Rivierenland vertelt hij ook nog over hun regiekamer.  
 

Samen sterk, de centrale distributielaag 
Ton is werkzaam bij Het Waterschapshuis en betrokken bij het 

project 'Centrale Distributie Laag'. Het afgelopen jaar heeft hij vele 

waterschappen bezocht en overtuigd dat ze mee moeten doen met 

deze voorziening. Wat dit is, wat er mee moet kunnen, hoe het werkt, 

uitdagingen en hobbels die genomen zijn en moeten worden, komen 

terug in de presentatie.  

Floris de Bree 

Rivierenland 

 

 
 

 

 

Ton Ruisendaal 
Het 

Waterschapshuis 
 

15:10 Korte pauze 

15:30 Datamodellen voor watersysteem en keringen 
Guus is ook werkzaam bij Het Waterschapshuis en betrokken zowel 

Inhoudelijk als technisch bij de bouw en uitrol van de DAMO's 

(Datamodel) voor Watersysteem en Keringen. Dit loopt inmiddels 

zo'n 2 jaar. Guus is vanaf het begin bij de DAMO’s betrokken en gaat 

vertellen wat de DAMO’s zijn en wat het belang is voor de 

waterschappen. Dit biedt uiteraard weer alle kans evt. vragen erover 

af te vuren en in te schatten wat dat voor de eigen omgeving kan 

betekenen. 
  

Buitendienstmedewerker mobiel e info & samenwerkingen 
Edwin is werkzaam bij Waterschap De Dommel en sinds 2007 

betrokken bij de implementatie van verschillende Mobiele applicaties 

die momenteel gebruikt worden ter ondersteuning van de 

buitendienstmedewerker. Edwin zal in z'n presentatie het 'hoe en 

waarom', de uitdagingen en de samenwerking van de drie Brabantse 

waterschappen verder toelichten. 

Omdat er ook  van ander waterschappen in de samenwerking 

vertegenwoordigers zich al hebben aangemeld kunnen we afsluitend 

bredere doorpraten over wat samenwerken brengt en de evt. 

aandachtspunten daarbij.. 

Guus Huls 

Het 

Waterschapshuis 

 

 
 

 
 
 

 
Edwin van Vugt 

Waterschap  

De Dommel 

 

 

 

 

 

17.00 Napraten Einde 18:00 

 Kuiper 5,  5253 RJ   Nieuwkuijk,    073-5236778 

info@ruimteschepper.nl www.ruimteschepper.nl   

 

                       Locatie:  
 

Hesselink van Suchtelenweg 4,  

6703 CT Wageningen. 

Tel 0317 421711 

Parkeren zie blz 2 

 

 



Parkeren is in directe omgeving zeer beperkt mogelijk. Geadviseerd wordt gebruik 
te maken van de parkeerruimten aan de Verbindingsweg en Bomenweg aan 
de andere zijde van de Generaal Foulkesweg. 
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