Technische studiedag PPS in Bazel (KBR)
25 mei 2007
Op 25 mei organiseerde de Belgische "PIANC-Young
Professionals in het kasteel van Wissekerke (Bazel) een
studiedag over PPP, Public-Private Partnership (in het
Nederlands PPS Publiek Private Samenwerking), welke
werd bijgewoond door ongeveer zeventig deelnemers.
Doel van de studiedag was geïnteresseerden bij elkaar
te brengen, zowel uit de openbare en private sector, om
een onderzoek en evaluatie te maken inzake de
toepassing in PPS in waterbouwkundige werken.
Naast een toelichting door Steven van Garsse (Vlaams
Kenniscentrum PPS) over het wetgevend kader, de
structuur en de organisatievorm en Alex Craeybecxs
over de aanbestedings en financieringsvormen van PPS,
werden twee praktische voorbeeldprojecten toegelicht.
Een eerste voorbeeld door Filip Martens ,de
Zuiderzeehaven in Kampen (Nl) en daarna de
alternatieve financiering van het Totaalproject van de
Tweede Scheldebrug toegelicht door Jean-Pierre
Aelterman. Verder werd de dag besloten met een
bezoek onder leiding van Stefaan Nollet aan de
nabijgelegen ringdijk van het KBR overstromingsgebied
langs de Boven-Zeeschelde.

Aanvang werken aan de nieuwe lossteiger het zand en grindoverslagbedrijf afwaarts de Scheldebrug
te Temse.

Verplaatsen van de aanlegsteigers voor jachten ten behoeve van de bouw van de tweede
Scheldebrug in Temse. Zicht van de oude en nieuwe aanlegplaatsen, afwaarts en respectievelijk
opwaarts de Scheldebrug te Temse.
Technische studiedag PPS 25 mei 2007

1

Landschapsbeelden uit het gebied van de potpolder Kruibeke Bazel Rupelmonde.

Transportbrug over de Barbierbeek en zate van de Ringdijk

Ondanks PPS, tocht nu al verboden zones?
Summary :
On 25 May, the Belgian YP's organised a "PIANC-Young Professionals study day" about publicprivate partnership (PPS), which was attended by about seventy participants. Objective of this study
day was to bring together people from the public and private sector, in order to inform them about the
evaluation and elaboration of PPS projects in hydraulic engineering on the basis of two examples in
this field. Furthermore, the day was concluded by a visit to the construction of the ring-dike around
the controlled flood area Kruibeke-Bazel-Rupelmonde
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