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Platform Bronbemalen leert van de zeesluis IJmuiden 
7 juni 2018 ‘Een leven lang leren’ Platform Bronbemalen 
 
Een betere plek was eigenlijk niet denkbaar; om aandacht te vestigen op ‘een leven lang leren’ 
had het Platform Bronbemalen de bouw van de nieuwe zeesluis IJmuiden gekozen. Tijdens een 
zonovergoten middag kregen de deelnemers inzicht in het leertraject dat de bouwers doormaken. 
Hoe belangrijk het voortdurend ontwikkelen en professionaliseren is, werd ook voorafgaand aan 
de excursie al duidelijk. In een klaslokaal op de maritieme opleiding van het Nova College 
vonden de presentaties plaats. 
 
Een leven lang leren 
De halfjaarlijkse bijeenkomst van het Platform Bronbemalen had de ‘education permanente’ als 
thema.  
Welke opleidingen zijn er zoal, en vooral: waarom is continue aandacht voor persoonlijke 
ontwikkeling van zoveel waarde? Voor zowel individuele werknemers als voor het bedrijf of de 
organisatie. 
 
Yvonne de Rijck, technisch adviseur bij de vakgroep Ondergrondse Netwerken en 
Grondwaterbeheer binnen Bouwend Nederland, betoogde het belang van een leven lang leren. 
Zij gaf mee dat ‘leren’ over meer gaat dan af en toe een cursus volgen. De essentie zit in een 
grondhouding van nieuwsgierig en leergierig zijn, waardoor je steeds alert bent op kansen om je 
verder te blijven ontwikkelen en zo duurzaam inzetbaar blijft. 
 
Verschillende opleiders gingen vervolgens in op het relevante cursus- en opleidingsaanbod in de 
markt. Erik de Bruine, programmamanager bij de Stichting Post Academisch Onderwijs Techniek 
en Management behandelde onder andere de cursussen op het gebied van Geotechniek en 
specifiek het onderdeel bemalingen, zoals dat aan de orde is bij bijvoorbeeld 
damwandconstructies en bouwputten. Reinder 
Dekker, spreker namens de Commissie Mens binnen 
de vakgroep Ondergrondse netwerken en 
grondwaterbeheer van Bouwend Nederland ging 
onder meer in op de opleidingen voor bijvoorbeeld 
bronbemaler, zoals die wordt aangeboden door de 
Hogeschool Van Hall Larenstein. En ook Luuk 
Schepers, adviseur bij SOMA Bedrijfsopleidingen, 
wees de deelnemers op nut en noodzaak van een 
voortdurende scholing en de mogelijkheden daartoe 
op het Bouw & Infra Park in Harderwijk. 
 
Voor SIKB staat het Platform Bronbemalen in het teken van kennisverankering en -uitwisseling. 
Sonja Kooiman (SIKB) praatte de deelnemers in dat kader bij over ontwikkelingen in de 
wetgeving rond milieueffectrapportages en over de status van de BRL’s 2100 en 11000, die met 
name inhoudelijk op dit moment worden geactualiseerd. Vervolgens passeerde certificering op 
basis van de BRL 12000, met een toelichting door Jan Keijzer (Kiwa), de revue en ging Sonja in 
op de Kennistafel Bemalingen. Dit initiatief is opgezet om best practices met elkaar te kunnen 
delen en ‘met elkaar en van elkaar te leren’. Aanmelden hiervoor kan bij SIKB via 
secretariaat@sikb.nl. 
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Boottocht naar zeesluis 
Marylène Reijntjes 
(omgevingsmanager, Consortium 
OpenIJ), Roel Brugman 
(geohydroloog, Crux Engineering, 
voorheen Aveco de Bondt) en Wouter 
Mansier (uitvoerder, Van Kessel 
Bronbemaling) namen de deelnemers 
mee in een toelichting op de bouw 
van de grootste sluis ter wereld. Een 
uniek project, waar veel geleerd werd 
én wordt.  
 
Op uitnodiging van Van Kessel Bronbemaling, dat verantwoordelijk is om vijf omvangrijke 
bouwkuipen droog te houden, stapten de deelnemers in de boot om de bouw ter plaatse te gaan 
bekijken. Vanaf de boot was goed te zien dat IJmuiden met deze uitbreiding op de toekomst 
voorbereid is. 
 
Mooie inspiratie voor ‘een leven lang leren’! 
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