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Wateropleidingen brengt praktijkgerichte waterkennis op een hoger peil

REGIEKAMER PEILBEHEER

Algemeen

Type: Eerder uitgevoerd
Doelgroep: (Senior) peilbeheerders, watersysteembeheerders en

onderhoudsmedewerkers
Instapniveau: mbo
Variant: Dag cursus
Zelfstudie: 12 uur
Vakgebied: Waterbeheer

Doel

Is peilbeheer vanuit een centrale regiekamer ook de toekomst in jouw waterschap? Werken vanuit een
centrale regiekamer en het waterpeil regelen achter beeldschermen. En de regie voeren bij calamiteiten
en informatie geven aan interne en externe klanten? Hoe werkt dat in de praktijk?

In deze cursus leer je wat centrale regie van het watersysteem betekent. De voor-en nadelen voor het
watersysteem en voor de organisatie komen aan bod.

Na deze cursus ben je op de hoogte van de Regiekamer Peilbeheer. Je verkent de behoefte voor een
centrale sturing bij je eigen waterschap en kunt dit vergelijken met anderen. Je maakt voor je eigen
waterschap de afweging of een centrale aansturing toepasbaar is.

Inhoud

In de cursus komen de volgende onderwerpen aan bod:

• sturen watersysteem op afstand om wateroverlast en -tekorten tegen te gaan;
• relatie peil en waterkwaliteit met oog op voldoende zoet water;
• sturen peil op aanvraag interne en externe klanten;
• afstemming met onderhoud watergangen;
• omgaan met calamiteiten zoals piekbuien, bluswater en (illegale) lozingen;
• advies voor het eigen waterschap, in het kader van klimaat adaptatie;
• deltaprogramma.

Vorm

De cursus bevat 3 elementen: vakspecifiek, de praktijktoepassing en communicatie. De docent licht het
principe van de Regiekamer Peilbeheer toe aan de hand van voorbeelden uit de praktijk. Je onderzoekt
wat de behoefte is binnen je waterschap. In het kader van 'gluren bij de buren' bezoek je een regiekamer
en deelt ervaringen met collega's. Jouw resultaat is een checklist die je als tool gebruikt binnen je eigen
waterschap. Je sluit de cursus af met een presentatie.


