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Inhoud

Deel 1 van de bijeenkomst (13:30 – ca 15:30)

1) Vorig verslag (10 min)

2) Stand van zaken – Wiki Noodmaatregelen (15 min)

3) Terugblik dag in Hedel van 29 juni 2017 (20 min)

4) WTEC – door Aarnout Mijling (20 min)

5) Terugblik Deining & Doorbraak (10 min)

6) Voortgang onderzoeken (30 min)

7) Vooruitblik events (5 min)

8) Wiki Noodmaatregelen in 2018 en verder (10 min)

9) Rondvraag (5 min)

Deel 2 van de bijeenkomst (ca 15:30 – 16:30)

Bart Vonk (RWS) inzake internationale samenwerking en 

kansen voor de werkgroep Wiki Noodmaatregelen.



1 Vorig verslag

Terugkoppelingen:

- Belangstelling voor onderzoeken piping & 

bekrammingen  is ondervangen doordat bij elke wiki 

bijeenkomst hierover teruggekoppeld zal worden:

- Actie inzake harmonisering OTO (Bart, Niels en Hans) 

 loopt nog

- Stakeholderanalyse inzake OTO (Eric / Ulrich)  actie 

blijft

- CTW-oefeningen  Wie wil deze?

- Presentatie Myron  laatste oproep, wie wil deze?



2 Stand van zaken – Wiki aanpassingen

Beperkt aantal aanpassingen van de Wiki:

• diverse kleinere aanpassingen

• Info over zettingsvloeiing

• Input rondom 29 juni

• Agenda



3 Terugblik Hedel op 29 juni 2017

Evaluatie

Tips Tops

….. ………

…….. …………

……….. …………….

…………….. …………………



3 Terugblik Hedel op 29 juni 2017



4 WTEC – Aarnout Mijling

Korte film over 29 juni 2017

Stand van zaken bij WTEC



5. Terugblik Deining & Doorbraak

WDOD



5 Deining & Doorbraak - terugblik



5 Deining & Doorbraak - terugblik



5 Deining & Doorbraak - terugblik



5 Deining & Doorbraak - terugblik

Eerste reacties?

Waar zouden we via Wiki Noodmaatregelen op moeten 

inspelen?



5 Deining & Doorbraak – idee??

Workshop waar we het gehele proces van schadebeeld tot 

en met uitvoering doorlopen met bv 5 waterschappen voor 

zowel piping als bekrammingen

- Waar letten ze op

- Hoe lang duurt elke actie

- Waar zijn de risico’s

- Hoe managen ze de risico’s

….. Levert input op voor Mark en Guido

….. Vergelijken

….. Van elkaar leren

….. Stappen zetten om te harmoniseren

In november of december

- Volle dag

- Ochtend “oefenen”

- Middag vergelijken en leren!

- Conclusies & aanbevelingen



6 Stand van zaken – Piping 

Presentatie Mark



6 Stand van zaken – Bekrammingen

Presentatie Guido



7 Vooruitblik – 9 november 2017

Place: Stadtentwässerungsbetriebe Köln, Ostmerheimer Straße 555 - 51109 Köln

Opening

Marlene Willkomm (StEB Köln): Opening and introduction 

Wout de Vries (RWS): Setting the scene

Forecasting

Eric Sprokkereef (RWS) / Jasper Stam (RWS): Flood forecast in the Netherlands (working title)

Manfred Bremicker (LU Baden-Württemberg)/ Norbert Demuth (LfU Rhineland-Palatinate): Flood forecast at the 

Rhine river (working title)

Emergency measures and Crisis management

Peter Fröhle (TU Hamburg-Harburg): Mobile flood protection systems

Andreas Burzel (Deltares): Critical infrastructures

Education, Training and Practical Exercises

Wijnand Evers (Water Board DrentsOverijsselse Delta): Lessons learned from exercise Swell & Breach (working title)

Volker Lüdicke (StEB Köln): Exercise 2017 Mobile flood protection in Cologne (working title)

Plenary discussion

Discussion (chairman: n.n.)

- How can we make interaction sustainable to keep each other informed and to learn from each other?

- Defining common initiatives for the future

- Summary and follow-up

2nd Dutch-German workshop - 9 November 2017 in Cologne



8 Wiki Noodmaatregelen in 2018 (ev)

Financiering is bijna rond, maar geen structurele oplossing!

- Informeel … STOWA gaat door

- RWS geeft aan eventueel noodpotje te kunnen aanspreken

Raakvlakken ter versterking:

- NKWK: gesprekken gaande maar echter status is onduidelijk

- Internationaal: proposal gaande

Structurele oplossing WIKI: scenario’s

1.  Als project in de lijn bij RWS 

• (maar financiering blijft RWS en STOWA) 

• Wiki kan dan onder Helpdesk Water maar beheer en onderhoud van 

de content moet via het project

• Er moet veel gebeuren (impact analyse, overzetten, rijksregels (ivm

veiligheid))

• Gesprekken met lijn RWS zijn gaande

2. Bij de STOWA 

• (maar financiering blijft bij RWS en STOWA)



9. Rondvraag

?


