
 
 
          
 

 

 
 
 
 
 
Wateroverlast en monumenten: voorkomen van schade 
en overlast bij bemalingen 
 
D: Donderdag 27 september 2018 
T: 12.00 – 17.15 uur 
L: De Bazel Amsterdam, Vijzelstraat 32, 1017 HL,  Amsterdam 
 
 
 
Lezingen en interactieve paneldiscussie door: 
 
Charlotte van Emstede, Dagvoorzitter 
Onderzoeker-eigenaar Charlotte van Emstede Onderzoeksstudio voor Gebouwd Erfgoed 
 
Johan Bosch 
Oud-hoogleraar Ondergronds Bouwen, TU Delft 
 
Sonja Kooiman 
Programmasecretaris water, SIKB/Platform Bronbemalen 
Roel Bruijn 
Adviseur water, Wareco Ingenieurs 
 
Dennis Spaen 
Senior adviseur relaties/Risk Consultant, Donatus verzekeringen 
Eric van Grieken 
Senior relatiebeheerder, Donatus verzekeringen 
 
Robin Lomulder 
Hydrologisch adviseur, Fugro 
André de Prouw 
Senior adviseur, Constructiebureau De Prouw 
 
In een stedelijke omgeving wordt voortdurend gebouwd en veranderd. Soms in de directe 
omgeving van monumenten. In veel gevallen is een tijdelijke bemaling onderdeel van de 
bouwplannen. Zettingen door bemalen kunnen desastreus zijn voor kwetsbare bebouwing 
zoals monumenten. Het doel is helder: het beschermen van monumenten tegen schade door 
zettingen en andere effecten van bemalen. De vraag is: hoe voorkomen we problemen?  
Hoe bereid ik een monument voor op een bemaling in de buurt? En: hoe houd ik rekening 
met dergelijke kwetsbare bebouwing bij het voorbereiden, uitvoeren en monitoren van een 
bemaling? Wie levert de juiste informatie op het juiste moment? 
 
 



 
 
          
 

 
 
 
 
 
 
 
Programma 
 
12.00 Ontvangst met inlooplunch 
12.45 Welkom / introductie door dagvoorzitter Charlotte van Emstede 
13.00  Bemalen, monumenten en de Noord-Zuid-lijn: Johan Bosch 

(oud-hoogleraar Ondergronds Bouwen, TU Delft) 
13.45  Subsessies ronde 1 (zie hieronder) 
14.30 Koffie/thee pauze 
15.00  Subsessies ronde 2 (zie hieronder) 
15.55 Reflectie op de dag en vooruitblik naar komende bijeenkomsten 
16.15  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?  
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: Charlotte van Emstede (dagvoorzitter, NMo NU) 
 

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) 
 

 
Aanmelden  
Dat kan door hier te klikken en het aanmeldingsformulier in te vullen. 
 
 

Nationale Monumentenorganisatie 
Monumenten efficiënt behouden en beheren door kennis en expertise in het Nederlandse 
monumentenveld te verenigen en op grote schaal monumenten te verwerven. Dat is het  
uitgangspunt van de NMo. In een versnipperde Nederlandse monumentenwereld is een 
behoefte aan zowel een onderkomen voor monumenten die buiten de scope van de 
bestaande monumentenorganisaties vallen als een centrale plek waar kennis wordt geborgd, 
gedeeld en ontwikkeld. Vanuit deze laatste behoefte organiseert NMo een vast aantal 
kennisbijeenkomsten per jaar.  
 
 
Volgende bijeenkomsten: 
Noteert u alvast de data voor de volgende NMo NU bijeenkomst in 2018: 
 
Donderdag 29 november 
Duurzaam energiebeheer en monumenten: nieuwe inzichten en slimme oplossingen 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://stichtingerm.nl/nieuws/aanmelden-bijeenkomst-bemalen-en-monumenten

