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Nieuwsbrief PIW - Mei 2010
Het verslag van de Kennisdag Waterkeringen 2010 van donderdag 25 maart 2010
is nu helemaal compleet met links naar de video presentaties, de powerpoint
presentaties en korte samenvattingen van de workshops.
Digispectie: de standaard voor schaderegistratie
De voorbereidingen voor de volgende stap voor Digispectie zijn in volle gang. Aan
alle deelnemers van Digispectie zal in de 2e helft van mei worden gevraagd
opmerkingen, ervaringen en aanbevelingen aan te leveren voor de landelijke
evaluatie van het werken met Digispectie en Digigids. Op basis daarvan zullen
voorstellen voor de doorontwikkeling van Digispectie en Digigids worden
uitgewerkt. De Begeleidingscommissie zal begin juni hierover eerste
aanbevelingen uitbrengen voor het projectplan dat de volgende fase van
doorontwikkeling gaat beschrijven. De richting waarin Digispectie zich beweegt is
de standaard voor schaderegistratie aan waterstaatswerken te worden. Lees het
nieuwsbericht.
Workshop pilots op 23 juni
Op 23 juni 2010 komen alle deelnemers van de vier regionale pilots bijeen om
hun ervaringen en resultaten uit te wisselen. Op basis hiervan wordt gekeken hoe
gezamenlijk verder gewerkt wordt aan de verbetering van de praktijk en het
gebruik van de handreiking inspectie waterkeringen. Houd de website in de
gaten.
Verslag technisch - bestuurlijk overleg
Op 26 april 2010 vond bij de STOWA in Amersfoort een bijeenkomst plaats met
de Stichting IJkdijk en bestuurders en technici van verschillende waterschappen.
Tijdens de bijeenkomst zijn de waterschappen op de hoogte gesteld van recente
inhoudelijke ontwikkelingen en toekomstontwikkelingen rond sensortechnologie
voor dijken. De waterschappen hebben een reactie gegeven op de mogelijkheden
en wensen rond de toepassing van sensor gebaseerde monitoringssystemen voor
waterkeringen. Lees het verslag.
Temperatuur in Livedijk loopt op
Nu de winter voorbij is loopt de tempertuur weer op in de LiveDijk Eemshaven.
Dit is goed te zien in de sensor waarnemingen op het LiveDijk Dashboard. Eind
2009 is een Flood Control 2015 rapport uitgekomen en ook daarin 'loopt de
temperatuur op'. Zo is op pagina 25 sprake van virtuele sensor waarnemingen
die een actuele indicatie van de stabiliteit van de LiveDijk Eemshaven als een
functie van de aanwezige sensoren aangeeft. Meer informatie op de Flood Control
2015 website.

Urban Flood Website en Nieuwsbrief
Urban Flood heeft een eigen website en nieuwsbrief. Leest het nieuwsbericht of
ga direct naar de website: www.urbanflood.eu.
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