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Namens Rijkswaterstaat en STOWA nodigen wij u graag uit voor deze dag! Deze dag staat in het teken van de 

Samenwerking Crisisexpertise Waterkeringen en richt zich op medewerkers en specialisten van 

Rijkswaterstaat, Waterschappen en Defensie die actief zijn op het gebied van crisisbeheersing rondom 

waterveiligheidsvraagstukken. Voor het programma zie achterzijde. Naast verschillende presentaties is er de 

mogelijkheid om een tweetal sessies naar keuze te volgen, waarbij we gericht handvaten bieden om uw 

praktijk gemakkelijker te maken! 

 

Waar? 

De dag wordt gehouden in het Conferentiecentrum Bergse Bossen, Traaij 299 te Driebergen en is vanuit alle 

windstreken prima te bereiken, dicht bij station Driebergen-Zeist en met ruime parkeergelegenheid.  

 

Interesse? 

Ben je geïnteresseerd, geef je vóór 25 oktober op bij eric@huijskesadvies.nl onder vermelding van je eerste 

drie voorkeuren voor de parallel sessies. NB het aantal plaatsen is beperkt tot 60. Het definitieve programma 

alsmede bijvoorbeeld routebeschrijving wordt op 1 november toegestuurd. 
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Programma (concept) 

TIJD ONDERDEEL WIE 

9:30  Inloop met koffie en thee  

10:00  Welkom door RWS / STOWA en toelichting programma Patrizia Bernardini 

10:10  Toekomstige opzet rondom Samenwerking Crisisexpertise 

Waterkeringen  

Raymond De Landmeter 

10:30 CET-w en OTO – de link met Wiki Noodmaatregelen & 

Werkgroep Professionalisering Dijkbewaking 

Alessandra Bizzarri 

Hans Knotter 

11:30 Blok 1 – sessies in groepen van max 10-15 1  

12:30  Lunch  

13:30  Blok 2 – sessies in groepen van max 10-15 1  

14:30  Pauze met koffie & thee  

14:50 Terugkoppeling plenair  

15:30 Internationaal van elkaar leren  Bart Vonk 

16:00 Wiki Noodmaatregelen in 2019 en verder  Eric Huijskes 

16:25  Afsluiting Ludolph Wentholt 

16:30  Borrel  

 
1 Ten aanzien van de blokken zijn de sessies waar men uit kan kiezen: 

A. Stresstest waterkeringbeheerders – hoe verkennen we of we gesteld staan voor een dreigend 

hoogwater – Wijnand Evers (WDOD) / Hans Knotter (WSRL) 

Doel: Wat kan ons overkomen en wat hebben we vervolgens nodig? En hoe weten we of we het ook 

hebben / kunnen!? Doel is om in de sessie te komen tot een “meetlat”. 

B. Internationale samenwerking – sessie gericht op het brengen en halen tussen het buitenland en 

Nederlandse waterkeringbeheerders – Bart Vonk (RWS) 

Doel: We kunnen van het buitenland leren, maar ook omgekeerd! Met diverse internationale partijen 

bestaan al relaties. Welke ideeën kunnen we inbrengen met het oog op het “brengen en halen”? 

C. Wat kan Defensie betekenen voor u – sessie gericht op het brengen en halen tussen Defensie en 

waterkeringbeheerders – Aarnout Mijling (Defensie / WTEC) 

Doel: Defensie heeft verschillende sterkten waar waterkeringbeheerders gebruik van kunnen maken. 

In deze sessie wordt verkend hoe dit het beste kan aansluiten bij waterkeringbeheerders. 

D. Steunbermen – dreigend hoogwater, waar moet ik aan denken om dit effectief in te zetten – Ulrich 

Förster 

Doel: welke stappen onderscheiden we en wat zijn de belangrijkste aandachtspunten per stap? NB 

dit zal inspiratie geven voor onze vervolgactie, namelijk het daadwerkelijk maken van de 

werkinstructie steunbermen.  

E. De generieke eisen aan een werkinstructie voor de inzet van noodmaatregelen – Eric Huijskes  

Doel: Wat kan een waterkeringbeheerder doen als deze toe wil werken naar een werkinstructie en 

waar moet deze op letten?  


