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Datum

18-20 Juni 2007

Locatie

Utrecht

Thema

Hoogwater samenwerking Utrecht – Zuid-Moravië in 2007
Flood Management
Carolien de Boer (directeur)
Erik Wagener (directeur)
Jolanda Terpstra (coördinator partnerschap)
Christa Docter (beleidsmedewerker water, organisator bezoek)
Jan-Willem Vrolijk (beleidsmedewerker water)
Wouter Egas (beleidsondersteunend medewerker water)
Eric Valkonet (afdelingshoofd BenW)
Hans Mankor (beleidsmedewerker water)
Marjolein Braam (sr. beleidsmedewerker water)
Marc Mobach (beleidsmedewerker water)
Martine Sluijs (sr. Projectleider Klimaat op Orde)
Maartje Schlebusch (sr. Beleidsmedewerker)

Deelnemers
provincie
Utrecht

Gedeputeerde Krol en de Wilde hebben ook kennisgemaakt met de deelnemers
uit Zuid-Moravie.
Deelnemers
extern NL

Elsbeth van der Graaf (Projectleider Overstromingsrisico’s Veiligheidsregio
(VRU).
Hans Knotter (technisch adviseur waterkeringen HDSR).

Deelnemers
buitenland

Anna Hubackova (Hoofd water en milieu)
Klára Noskova (coördinator partnerschap)
Hana Polackova (medewerker water/milieu)
Michal Cibulka (medewerker water/milieu)
Ondrej Cerny (medewerker water/milieu)
Antonin Tuma (medewerker waterschap)
Katka Velanova (tolk)

Context

Deze kennisuitwisseling is onderdeel van een reeks bijeenkomsten die de
provincie Utrecht en de regio Zuid-Moravië organiseren rondom het thema water.
De eerste ontmoetingen in 2004 stonden in het teken van waterkwaliteit.
In 2006 heeft een delegatie van de provincie Utrecht en een medewerker van het
Waterschap Valei en Eem, een tweedaags werkbezoek aan Zuid-Moravië
gebracht. Het thema van dit bezoek was de uitvoering van de Europese
Kaderrichtlijn Water (EKRW). Tijdens dit bezoek in 2006 hield de provincie
Utrecht een lezing op de jaarlijkse Watermanagement Beurs in Brno. Beide
partijen zagen een duidelijke meerwaarde in verdere kennisuitwisseling en willen
van elkaars aanpak en ervaringen leren. Zuid-Moravië is aansluitend uitgenodigd
voor een bezoek aan Utrecht in 2007 met als thema hoogwaterbescherming
(Flood Risk Management)
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Doel

Het doel van de ontmoeting van 18-20 juni 2007 was een nadere kennismaking
met de medewerkers en kennisuitwisseling op het gebied van
Hoogwaterbescherming en hoogwaterbewustzijn (Flood Risk Awareness). Naast
deze kennisuitwisseling had het bezoek tot doel om mogelijkheden voor verdere
samenwerking in beeld te brengen.

Korte
beschrijving
programma

Het programma dat voor de bezoekers uit Zuid-Moravie was georganiseerd
bestond uit een mix van presentaties, excursies en workshops. Naast sprekers van
de provincie Utrecht (afd. BenW) waren ook externe sprekers (waterschap en
veiligheidsregio) uitgenodigd om een beeld te schetsen van
hoogwaterbescherming en de aanpak voor beperking van overstromingsrisico’s in
Utrecht. De delegatie uit Zuid-Moravie heeft op hun beurt toegelicht wat in ZuidMoravie de ervaring zijn met hoogwaterbescherming en de problemen die men
daarbij ondervindt.
Met een excursie naar de stuw bij Amerongen is verder ingezoemd op het
waterbeheer van de grote rivieren. In een workshop hebben wij een toepassing
van een nieuwe werkvorm (naar een idee van ChangeLab) gepresenteerd om
gedrag en bewustzijn te veranderen. Onze opzet voor het klimaatprogramma
“Klimaat op Orde” is ook gepresenteerd. In een afsluitende sessie hebben we
gezamenlijk de mogelijkheden voor verdere samenwerking verkend.

Resultaten

Vervolg

Zie bijlage 1 voor een overzicht van het complete programma.
• Kennismaking over en weer
• Kennisuitwisseling op gebied van Hoogwaterbescherming over en weer.
• Ervaring gedeeld met nieuwe werkvormen voor gedrag- en
bewustzijnsverandering
• Verkenning uitgevoerd voor verdere samenwerking
• Gezamenlijk document over de kennisuitwisseling
hoogwatermanagement
In de afsluitende sessie zijn de volgende onderwerpen voor verdere
samenwerking geinventariseerd:
- Overstromingsrisico kaarten
- Effecten van klimaat verandering
- Maatregelen in relatie tot klimaatverandering (adaptatie/mitigatie)
- Samenwerking in Centrop (Interreg project Rivers in Central Europe)
- Strategien voor aanpassing aan overstromingsrisico’s in relatie tot en
Adaptatoin in flood protection strategies en hoogwaterbewustzijn
- Waarschuwingssysteem Hoogwater
- Implementatie Werkvorm ChangeLAB technology (Interreg project)
- Klimaat Effect Atlas
- Kennisuitwisseling op gebied van faalmechanismen dijken
Overige onderwerpen:
- Luchtkwaliteit
- Biodiversiteit (gerelateerd aan klimaatverandering)
Afgesproken is Zuid-Moravie nader zal aangeven welke onderwerpen in het
bijzonder hun interesse heeft voor verdere samenwerking. In een mailbericht van
25 september jl. geven zijn aan vooral mogelijkheden te zien op het gebied van:
- kennisuitwisseling faalmechanismen dijken
- kennisuitwisseling natura 2000
- kennisuitwisseling luchtkwaliteit

-

2

–3–

3

