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Geachte (kandidaat) NIVRE Register-Expert,
Namens het Branchebestuur Opname (bouwkundig) van het NIVRE nodigen wij u van harte uit voor
deelname aan het seminar
Monitoring Grondwater
Doelgroep
Datum
Tijd
Locatie
Kosten
PE-punten

: Opname (bouwkundig)
: donderdag 8 oktober 2015
: 13.30 uur tot 17.00 uur
: Stichting Bouwhuis, Zilverstraat 69, 2718 RP te Zoetermeer
: € 55,00
: 2 PE-punten

Inhoud
Om de effecten van bemalingswerkzaamheden op de grondwaterstanden in de omgeving inzichtelijk te
maken worden grondwaterstand metingen uitgevoerd. Voor het uitvoeren van metingen van de
grondwaterstand en het monitoren van het grondwater worden peilbuizen geplaatst in de directe
omgeving van de onttrekkingslocatie. Het registreren van de grondwaterstanden kan handmatig of met
automatische drukopnemers worden uitgevoerd. Op basis van deze metingen kunnen de effecten van
bemalingswerkzaamheden op de grondwaterstanden in de omgeving inzichtelijk worden gemaakt.
Het gespecialiseerde bedrijf Wareco Ingenieurs hebben wij bereid gevonden als gastspreker op te treden.
De basis van Wareco Ingenieurs is gelegd in de jaren '80 van de vorige eeuw vanwege hun betrokkenheid bij de menselijke en maatschappelijke gevolgen van bodem-, water– en funderingsproblematiek.
De volgende onderwerpen zullen tijdens hun presentatie aan de orde komen:
-

Het mogelijk maken van grondwatermetingen
De daadwerkelijke meting van grondwater
De nut en noodzaak van het monitoren tijdens bouwactiviteiten wanneer er sprake is van
grondwateronttrekking.

Programma
13.30-14.00 uur
14.00-14.45 uur
14.45-15.00 uur
15.00-15.45 uur
15.45-16.00 uur
16.00-17.00 uur

Ontvangst en registratie
Presentatie Wareco
Pauze
Vervolg presentatie Wareco
Evaluatie bijeenkomst
Afsluiting met een hapje en een drankje

Deelname en annulering
Aanmelding geschiedt uitsluitend middels Extranet. Na aanmelding ontvangt u automatisch een
e-mailbericht en barcode ter bevestiging. De barcode dient als inschrijvingsbewijs.
In geval van annulering kunt u zich eveneens middels Extranet afmelden. Na afmelding ontvangt u
automatisch een e-mailbericht ter bevestiging. Bij annulering binnen 1 week vóór aanvang van het
evenement wordt u 50 % van het bedrag in rekening gebracht.

Indien u zich in het geheel niet afmeldt, zijn wij helaas genoodzaakt u het volledige bedrag voor deelname in
rekening te brengen. Bij onvoldoende aanmeldingen is het NIVRE gerechtigd deze bijeenkomst te annuleren of te
verplaatsen.
Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd en begroeten u graag op 8 oktober a.s. te
Zoetermeer.
Met vriendelijke groet,
NIVRE
Commissie Seminars
Branche Opname
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