Symposium: Hoe maken we oliebestrijding efficiënt en doeltreffend
( gevolgd door het afscheid van dhr. W. Koops)
Wanneer: woensdag 16 november, van 11.30 tot 19 uur
Waar: NHL Hogeschool, Rengerslaan 10, Leeuwarden, theater
Hierbij nodigen we u uit voor bovenstaand symposium georganiseerd door de Spill Response Group Holland
(SRGH) en NHL Hogeschool. We combineren dit met het afscheid van dhr. Wierd Koops die gedurende 40
jaar een belangrijke rol heeft gespeeld in de olie- en calamiteiten bestrijding op het water. De laatste 10
jaar is hij verbonden geweest aan de SRGH als voorzitter en vanaf 1 december 2008 bij de NHL als lector
Maritiem, Marien, Milieu & Veiligheidsmanagement. De heer Koops legt per 1 december 2016 al zijn taken
neer en we vinden dat dit niet onopgemerkt voorbij mag gaan, dit is een mooie gelegenheid daarbij stil te
staan. U kunt kiezen om bij het hele programma aanwezig te zijn of slechts een gedeelte hiervan.
Symposium
11.30 – 12.30 Ontvangst voor het theater op de 1e verdieping met mini-markt, gevolgd door lunch
12.30 – 12.40 Opening door Edwin Stolk, voorzitter van de SRGH
12.40 – 13.05 Presentatie door Sieben Poel, Hoofdingenieur Directeur Noord-Nederland, Rijkswaterstaat
13.05 – 13.30 Presentatie door Rob Schroth, OvD, Divisie Havenmeester, Port of Rotterdam
13-30 – 13.45 Indeling en uitleg workshops, transfer naar zalen
13.45 – 15.45 Drie workshops volgens roulerend model, met een korte break
Workshop 1
Oliebestrijding in de praktijk
Mark van der Meer, namens de Spill
Response Group Holland
In deze workshop nemen we u aan de
hand van recentelijke incidenten
(binnenwater/zee) mee in het proces
van oliebestrijding vanaf de melding
tot en met de financiële afhandeling.
Wat zijn de lessons learnt?

Workshop 2
Uitdagingen op de Waddenzee
Sophia Dingenouts-Koops en
Dennis van der Veen
Rijkswaterstaat Noord-Nederland
De Waddenzee is UNESCO
erfgoed, maar de uitdagingen zijn
groot. De omstandigheden laten
zich moeilijk beïnvloeden,
veldtests geven meer inzicht,
maar wat is de beste oplossing?

Workshop 3
Besluitvorming bestrijdingsmethode
Marieke Zeinstra, onderzoeker
MMM&V NHL Hogeschool
Aan de hand van een aantal korte
scenario’s worden er op een
interactieve manier verschillende
dilemma’s voorgelegd. Welke keuze
zou u maken?

15.45 – 16.00 Samenvatting workshops door de voorzitter, transfer naar theater
Afscheid
16.00 – 16.15 Ontvangst met koffie/thee/fris en wat lekkers voor het theater op de 1e verdieping
16.15 – 16.25 Welkom door Hans Drijfhout, Directeur instituut Techniek van de NHL Hogeschool
16.25 – 17.00 Presentatie en afscheidsrede door Wierd Koops, 40 jaar oliebestrijding
17.00 – 17.30 Afscheid van Wierd Koops
17.30 – 19.00 Netwerkborrel en afscheidsreceptie
Inschrijven kan hier: http://www.srgh.nl/aanmeldingsformulier-srgh-presents-16-november-2016.html

