
Zwolle, 31 augustus 2018

UITNODIGING WORKSHOP Baggerwerken in Burkina Faso en Mali

Datum: 26 september vanaf 12.00 uur 

Locatie: Waterschap Drents Overijsselse Delta, Dokter van Deenweg 186, 8025 BM 
Zwolle

Een van de grotere problemen voor het waterbeheer in Burkina Faso en Mali is het dichtslibben van 
waterbekkens/stuwmeren. Deze waterbekkens zijn aangelegd voor de watervoorziening van landbouw en 
drinkwater voor de dieren.  Ook hebben deze waterbekkens een functie om de lange droge periode van 8 
maanden tussen de regenseizoenen te overbruggen.

Nederland heeft een wereldwijde reputatie op het gebied van baggeren en we willen gebruik maken van uw 
kennis en ervaring  op het gebied hiervan. De autoriteiten in Burkina Faso en Mali hebben Nederlandse expertise 
gevraagd via de rijksdienst RVO en het waterschap Drents Overijsselse Delta.

Voor een pilotproject in Burkina Faso wordt nu een marktconsultatie georganiseerd waarvoor we Nederlandse 
baggerbedrijven uitnodigen om met RVO en WDODelta te zoeken naar werkbare oplossingen van een paar 
problemen. De doelstelling van de marktconsultatie is het onderhoud kosteneffectief uit te voeren. We zijn op 
zoek naar een innovatieve techniek voor baggeren en het hergebruik van het slib. 

Met de workshop willen we u dan ook graag uitdagen om samen op inspirerende wijze aan de slag te gaan 
met het marktonderzoek naar de aangepaste /innovatieve technieken van het baggeren, mogelijkheden voor 
het hergebruik van slib (liefst met toegevoegde waarde). En de mogelijke samenwerking met de Nederlandse 
baggerbedrijven.  

Tijdens de bijeenkomst zal meer over de context van de pilotproject worden verteld.

Graag nodigen wij u uit en willen we u uitdagen om samen met ons op zoek te gaan naar mogelijke 
antwoorden. We gaan dit doen met inspirerende workshops. Indien u geïnteresseerd bent, kunt u zich 
aanmelden bij mevrouw Bea Stoker van het waterschap Drenst Overijsselse Delta,

email: beastoker@wdodelta.nl

We kijken uit naar een interessante en interactieve bijeenkomst. 

Mocht U vragen of opmerkingen hebben neem gerust contact met ons op:

Met vriendelijke groet

Henk Post (henkhpost@wdodelta.nl) 

Bijlage: Programma

mailto:beastoker@wdodelta.nl
mailto:henkhpost@wdodelta.nl


PROGRAMMA:

12:00 Inloop en lunch 

13:00 Opening - Welkom woord door Eveline de Kruijk Secretaris-directeur WDODelta

13:10 Introductie van de dag en presentatie Faso Koom (Henk H Post) 

13.20 Presentatie RVO Business Opportunity's Burkina Faso, mevrouw ir. Sylvia Dorland RVO

13.40 Presentatie WDODelta Paul Kraesgenberg beheer en onderhoud watersysteem in Burkina Faso

14.00 Workshop met vooraf korte toelichting door Henk Post  (samen uitwerken mogelijkheden/opties)

1. Aangepaste/innovatieve technieken van baggeren

2. Hergebruik van slib (met toegevoegde waarde)

3. Samenwerking met Nederlandse baggerbedrijven

15.30 Korte terugkoppeling per groep/discussie

16.00 Drankje/hapje

17.00 Einde 


