Themadag 15-11-2018
Datum
Tijd
Locatie

: 15 november 2018
: 9.30 – 17.00 uur
: Nationaal Militair Museum, Verlengde Paltzerweg 1, 3768 MX Soest

Dagindeling

09:30

Inloop

10:00

Opening

10:10

Uitleg quiz en start quiz

10:15

WBF algemeen; hoe een schadedossier aan te leveren, wat wel en wat niet naar WBF en
convenant lichtmasten door Peter Vreugdenhil van Waarborgfonds

11:05

Taak expert; hoe wordt een schadedossier beoordeelt door Bart Verhagen Hanselman Expertise

12:00

Lunch

13:00

Bezoek museum(voor een rondleiding “verhalen” van de oorlog kun je je aanmelden)

14:30

Presentatie (ver)nieuwd handboek door Bert van Meegen

15:00

Behandelen schades op vaarwegen door Marcel Moorman Rijkswaterstaat

15:45

Uitslag quiz en prijsuitreiking

16:00

Netwerkborrel

17:00

Afsluiting

Routebeschrijving:
Per auto(parkeren is gratis)
Adres voor navigatie: Verlengde Paltzerweg 1, Soest
Vanuit westelijke richting:
1) Houd op de A2 of A12 Utrecht aan
2) Houd daarna de A12 richting Bunnik/Veenendaal aan
3) Verlaat verderop de A12 en ga richting A27 richting Hilversum
4) Neem daarna de A28 richting Amersfoort
5) Verlaat de snelweg bij afrit nummer 4 richting Soesterberg
6) Ga onder de afslag links de Richelleweg op en volg de N413 tot aan de T-kruising
7) Op de T-kruising neemt u de afslag rechts op de Amersfoortsestraatweg N237
8) Neem daarna de eerste afslag links naar de Van Weerden Poelmanweg
9) Na circa 500 meter verlaat u links de Van Weerden Poelmanweg en rijdt u de Verlengde Paltzerweg op.
Vanuit oostelijke richting:
1) Vanuit de richting Apeldoorn: houd op de A1 Apeldoorn/Amersfoort aan
2) Neem bij Amersfoort de afslag richting de A28 Utrecht
3) Verlaat de snelweg bij afrit nummer 4 richting Soesterberg
4) Ga onder de afslag rechts de Richelleweg op en volg de N413 tot aan de T-kruising
5) Volg vanaf hier punt 7 van de routebeschrijving vanuit westelijke richting
6) Vanuit de richting Arnhem: volg de A12 richting Utrecht
7) Neem bij knooppunt Lunetten de afslag richting de A27 Hilversum
8) Neem bij knooppunt Rijnsweerd de afslag richting de A28 Amersfoort
9) Volg vanaf hier punt 5 van de routebeschrijving vanuit westelijke richting.
Vanuit noordelijke richting:
1) Houd op de A28 Amersfoort aan
2) Neem bij Amersfoort de afslag richting de A28 Utrecht
3) Verlaat de snelweg bij afrit nummer 4 richting Soesterberg
4) Ga onder de afslag rechts de Richelleweg op en volg de N413 tot aan de T-kruising
5) Volg vanaf hier punt 7 van de routebeschrijving vanuit westelijke richting.
Vanuit zuidelijke richting:
1) Volg vanuit Eindhoven de A2 richting Amsterdam
2) Houd verderop, op de A27, Utrecht aan
3) Neem daarna de A28 richting Amersfoort
4) Volg vanaf hier punt 5 van de routebeschrijving vanuit westelijke richting.

Met openbaar vervoer
Het NMM is met het openbaar vervoer bereikbaar tijdens openingstijden van het museum (dinsdag t/m zondag van
10:00 - 17:00 uur). Op doordeweekse dagen (dinsdag t/m vrijdag) brengt lijn 381 u vanuit station Soesterberg, Zeist
en Driebergen-Zeist naar het museum.
Let wel: de eerste bus van buslijn 381 komt om 10:08 uur bij het museum. Vanaf Amersfoort(10 minuten) en vanaf
Utrecht(30 minuten) kun je met de bus naar bushalte ’t Zwaantje in Soesterberg. Hiervandaan is het ongeveer een
kwartier lopen over open terrein zonder verlichting, naar het museum

Voor meer informatie kun je contact opnemen met: wg-communicatie@vponederland.nl

