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Inleiding 
 
Het transnationaal draineerbekken strekt zich uit over vier landen: Frankrijk, België, Duitsland en Nederland. 
Als uitgestrekt overstromingsgebied zijn de oevers van de Maas een kwetsbaar territorium, waarbij veel op het 
spel staat voor de mensen en de industrie die in het transnationale draineerbekken gevestigd zijn. Men 
verwacht dat tegen 2050 of 2100 de klimaatsverandering een grote impact gehad zal hebben op 
draineerbekkens – net als de meeste hydrologische systemen – waarbij er mogelijk meer en vaker 
overstromingen zullen zijn met periodes van ernstigere droogte als bijverschijnsel. Hierdoor is het noodzakelijk 
aanpassingsstrategieën te bepalen en preventieve acties te ondernemen, om zo voldoende voorbereid te zijn 
op een crisissituatie.  
 
In deze context is het AMICE-Project (Aanpassing van de Maas aan de gevolgen van de klimaatsverandering) 
een transnationaal project dat 17 partners verenigt met als doel het huidige en toekomstige hydrologisch 
gedrag van het bekken te onderzoeken en de verwachte overstromingseigenschappen samen met de te 
ondernemen overstromingswatermanagementacties te bepalen. Zo wordt de mogelijkheid geboden 
gemeenschappelijke scenario's, tools en methodes te gebruiken op een transnationaal niveau, om de bereikte 
resultaten te delen en de samenwerking tussen belanghebbenden in het Maasbekken te versterken.  
 
Het AMICE-Project is verdeeld in 5 Werkpakketten (WPs). WP4, waarover deze samenvatting gaat, houdt 
verband met de anticipatie en voorbereiding van crisissituaties veroorzaakt door de toekomstige extreme 
meteorologische gebeurtenissen. De doelstellingen zijn: 

− een efficiënt transnationaal overstromingcrisismanagementsysteem opstellen, door de beschikbare 
methodes voor de individuele landen te combineren; 

− een gemeenschappelijk werkbeeld bieden door informatie-uitwisseling tussen alle betrokken 
organisaties tijdens een overstroming; 

− het situatiebewustzijn verbeteren door verschillende ervaringen te delen en een gebruikersnetwerk 
uit te bouwen. 

Om deze doelstellingen te realiseren werd een gezamenlijke transnationale oefening ontworpen en 
georganiseerd op basis van de overstromingsscenario's bepaald in WP1. 
 
Dit document vat de belangrijkste kenmerken en resultaten van deze oefening samen en beschrijft in een 
eerste hoofdstuk de doelstellingen en de organisatie van een nationaal en transnationaal niveau met 
gemeenschappelijke onderdelen en lokale bijzonderheden. In een tweede hoofdstuk worden de lessen die elke 
belanghebbende getrokken heeft uit het project uiteengezet. 
 
 

Doelstellingen en organisatie van de oefening 
 
De doelstellingen van deze transnationale oefening liggen voornamelijk vervat in het delen van informatie. Het 
focust dus op de volgende vragen: 

− Wie communiceert met wie? Is de timing correct? 
− Welke informatie is op internationaal niveau relevant tijdens een crisissituatie? Met welk doel? 
− Hoe wordt de informatie verbeterd? 
− Hoe werken de platformen voor het delen van informatie? 

In de praktijk, bestond WP4 na een kick-off workshop die plaatsvond op 23 februari 2011 en met als doel een 
bilaterale discussie op gang te brengen, voornamelijk uit het leveren van consecutieve 
overstromingsoefeningen op lokaal niveau, maar in het bijzijn van buitenlandse waarnemers. Lokale 
oefeningen en simulaties zijn vrij normaal, maar met AMICE was het de eerste keer dat ze deze voorbereid en 
uitgevoerd hebben met een transnationale dimensie, nl. met toeschouwers uit de 3 andere betrokken landen 
van het AMICE-Project (Frankrijk, België en Nederland). Hierdoor konden de belanghebbenden elkaar beter 
leren kennenen konden nodige verbeteringen en nieuwe behoeften benadrukt worden. 
 
De kaart in Afbeelding 1 hieronder toont de uitgestrektheid van het Maasbekken (34 500 km2 and 8,9 miljoen 
inwoners), de data waarop de lokale oefeningen plaatsvonden in de drie deelnemende landen en de betrokken 
organisaties op nationaal, regionaal en lokaal niveau.  
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Afbeelding 1: kaart van het volledige Maasbekken met de belangrijkste kenmerken van de AMICE-oefeningen 
in de drie landen. De deelnemende organisaties in het blauw zijn nationaal en regionaal, de organisaties in het 

groen zijn van lokaal niveau. 

Frankrijk (2011) 
 
7 november, Département des Vosges 
8-9 november, Département de la Meuse 
10 november, Département des Ardennes 
16-17 november, Bekkenniveau (Etat Major de 
Zone) 
 
État Major de Zone de Défense Est, Prefecturen, 
DREAL, EPAMA, DDT 
Burgemeesters van Neufchateau, Saint-Mihiel, 
Lacroix-sur-Meuse, Givet, Monthermé, Warcq hun 
hulpdiensten 

België (2011) 
 
16 november, Dinant, provincie Namen 
18 november, Engis, provincie Luik 
 
Centre Régional de Crise, APS, gouverneurs van 
de provincies Namen en Luik 
Burgemeesters van Dinant, Engis en hun 
hulpdiensten 

Nederland (2012) 
 
23 oktober (onaangekondigd), 
25-26 oktober, Maastricht 
 
Rijkswaterstaat, Limburg Veiligheidsregio, 
Regionale diensten, Waterwerken, Regionale 
brandweerafdeling 
Burgemeesters van Maastricht, Eijsden-
Margraten, Meerssen, Stein, Sittard-Geleen en 
hun hulpdiensten 
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De lokale organisatie wordt geleid door subprojectmanagers, maar het globale kader werd door het AMICE-
team opgesteld; een transnationaal coördinatieteam werd opgericht en een indicatief gemeenschappelijk 
schema werd voorgesteld. Het eerste deel van dit hoofdstuk beschrijft onderdelen die vastgelegd werden op 
transationaal niveau (m.a.w. die hetzelfde waren tijdens alle oefeningen, ongeacht het land), het tweede deel 
gaat over de bijzonderheden die in elk land toegevoegd werden. 
 
 

Vak 1: waarom een overstromingssimulatie-oefening? 
 
Crisismanagement en civiele bescherming bevatten een breed gamma aan actoren en organisaties met 
specifieke opdrachten: controle van de meteorologische en hydrologische gegevens en voorspellingen, 
realtime bepaling van overstromingskaarten en bedreigde gebieden, beheer van de hydraulische structuren, 
waarschuwingen aan de bevolking, nood aan redding en materiaal... 
Een overstromingscrisis vereist dus dat de belanghebbenden van alle sectoren op interdisciplinaire manier 
met elkaar verbonden zijn, om zo een efficiënt beschermingssysteem op te bouwen voor de bevolking en hun 
levensonderhoud. 
 
Om een gecoördineerd en duidelijk crisismanagement te verzekeren bevatten de simulatie-oefeningen ook 
een essentiële tool om: 

− er aan te herinneren dat het risico nog steeds aanwezig is, zelfs als er in dat gebied jarenlang geen 
overstroming was; 

− organisaties en individuen voor te bereiden op crisissituaties, zodat ze de juiste reflexen krijgen en 
tijdig actie ondernemen wanneer ze te maken krijgen met hachelijke situaties; 

− de procedures over samenwerking, het delen van informatie en het nemen van te onderzoeken en 
indien nodig te verbeteren; 

− mogelijke acties te identificeren die gericht zijn op het verbeteren van het crisismanagement. 
 
In een transnationale context kunnen simulatie-oefeningen specifiek een mogelijkheid bieden om de 
beschikbare tools en methodes te combineren in elk van de naburige landen en het delen van informatie te 
verbeteren. 
 

 
 
Gezamenlijke onderdelen van de oefeningen 
 
i) Het overstromingsscenario 
 
In de drie aangrenzende landen werd hetzelfde overstromingsscenario gebruikt volgens de resultaten van het 
AMICE WP1, dat de te verwachten uitstroming in de Maas bepaalt in verhouding tot de voorspelde 
klimaatevolutie. Het gekozen overstromingsscenario komt overeen met een gesimuleerde situatie waarbij de 
grootste uitstroming van de laatste 100 jaar, Q100

 

, met 15% zou toenementegen 2050. Op basis van deze 
gegevens en de plaatselijke omstandigheden van de overstroming werden de overstromingskaarten opgesteld 
op nationaal niveau. Afhankelijk van de wensen van de deelnemers was het mogelijk lokale 'crisiselementen' 
(zoals stroomonderbrekingen of verkeersproblemen) toe te voegen. 

ii) Informatie-inventaris 
 
Zowel tijdens de voorbereidingsfase als bij het uitvoeren van de oefeningen, werden verschillende elementen 
kenmerken geëvalueerd: 

− relevante netwerken voor het delen van informatie;  
− relevante informatiebehoeften; 
− gebruikte relevante systemen (tools) voor het delen van informatie: 
− de frequentie van het delen van informatie; 
− op welk niveau werd de informatie gedeeld (regionaal/nationaal/transnationaal); 
− hoe deze informatie gebruikt werd (gemeenschappelijk operationeel beeld, besluitvorming, 

uitvoering, publieke informatie). 
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Er werd een onderscheid gemaakt tussen de verschillende fasen van de oefening: vóór de crisis (veldkennis, 
kennis van hydraulica, kwetsbaarheden en elementen die nodig zijn om te kunnen anticiperen), tijdens de 
crisis (realtime evolutie van het overstroomde gebied, het weer, crisismanagement, nood aan hulp en 
materialen…) en na de crisis (winst uit ervaring, slachtoffers, herstel). 
 

Specificaties voor elk land 
 
De lokale organisatie diende te gebeuren door de deelnemende landen, wat enkele bijzonderheden aan het 
licht bracht bij het voorbereiden en de manier waarop operaties geleid werden tijdens de oefeningen. De 
verschillen zitten voornamelijk in: (1) of een crisisscenario al dan niet toegevoegd werd, (2) hoe de 
overstromingskaart opgesteld werd, (3) welke organisaties deelnamen aan deze simulaties, (4) welke 
technische middelen beschikbaar waren voor de werkingsteams, (5) wie als waarnemer aanwezig was tijdens 
deze oefeningen, (6) welke transnationale interacties er gebeurden en (7) waar de return van ervaring op 
gericht werd. 
 

 Frankrijk België Nederland 

‘Crisisscenario’ 

Opgesteld door de 
Civiele 

Beschermingsdienste
n: 

- Verschillende 
wegen, boerderijen, 

openbare gebouwen, 
commerciële zones 

die bedreigd of 
overstroomd worden 

- 1 slachtoffer 
- 

Elektriciteitsonderbre
kingen 

- Expertise op het 
veld (evacuatie en 

redding) 
- Mediadruk... 

bepaald door het CRC-W (Waals 
Crisiscentrum) in samenwerking met 
het Agentschap voor Preventie en 
Veiligheid. Gemengde oefening: 
theoretische simulatie-oefening en 
oefening met contact en acties op het 
veld. 
− Metingen op het veld 
− Coördinatie met de managers 

van de industrieën 
− Gebeurt in de gemeente die in 

het midden van de overstroming 
ligt en zorgt voor een goede 
zichtbaarheid op het veld 

− Bij theoretische simulatie-
oefeningen: de interventieteams 
voorzagen metingen en acties bij 
een overstroming Q100 +15 % & 
+30 %. 

− Verstoorde mobiliteit  
− Getroffen economische 

activiteiten 

Een “geplande” 
oefening (AMICE) en 
een “onverwachte” 
alarmoefening over 
hetzelfde (hoogtij) 

scenario: 
start melding op 1000 

m3

1250 m
/s; 

3

waarschuwen RBT

/s bereikt 1u30 
later 

(waarschuwingsbericht)
; 

1 en 
civiele 

beschermingsteam op 
2500 m3/s 

Bepalen van de 
overstromingskaart2

- 
EPAMA

 

3

- SERTIT

modelleerde 
het bereik van de 

overstroming; 
4 - Gebruik van 

overstromingsrisicokaarten (centrum 
gespecialiseerd in 

analyse van 
satellietbeelden) 

maakte 
gedetailleerde 

kaarten van het 
gebied en een 3D-
voorstelling van de 

overstroming 

- 2D+ mapping tool 
- 3D simulatie in de voorbereidingsfase 

- “MobilAlarm”systeem5
Niet gemeld 

, dat de 
burgers in staat stelt 

waterstandmetingen door te geven 

                                                           
1Regionaal beleidsteam (Regional policy team) 
2Een voorbeeld van een vloedkaart wordt gegeven op Figuur 2.  
3Etablissement Public d’Aménagement de la Meuse et de ses Affluents (Openbare instelling voor 
landgebruiksplanning in het afwateringsreservoir van de Maas en haar zijrivieren) 
4Service Régional de Traitement d'Image et de Télédétection (Regionale dienst voor beeldbehandeling en 
teledetectie) 
5“MobilAlarm”-scherm wordt getoond in Afbeelding 3. 
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Deelnemende 
organisaties 

Staat/ 
Bekkenni

veau 

- Prefecturen 
- Verdedigingszone 

- EPAMA 

- Regionaal crisiscentrum 
- APS6

- Openbare werken en 
Waterbeheer 

 -Rijkswaterstaat 
- Waterwerken 

District/ 
Lokaal 
niveau 

- DDT7

- DREAL
 
8

- 6 lokale 
gemeenschappen 

 

- Gouverneurs van de provincies 
Namen en Luik 

- 2 lokale gemeenschappen: Engis & 
Dinant 

- 24 pilootgemeenten in observatie 

- Regionale brandweer 
- Politie Zuid-Limburg 

- Limburg 
Veiligheidsregio 

- 5 lokale 
gemeenschappen 

Technische middelen 
- Telefoon, fax en 

mails 
- Software “Vigicrues” 

- Software “OSIRIS” 

- Telefoon, fax en e-mails 
- Software APS Plan Com 

- 3D virtuele simulator 
- APS deel platform 

- “MobilAlarm” 

- Telefoon, fax en e-
mails 

- GRIP9-systeem 

Waarnemers 

- 2 internationale 
partners (Waals en 

Nederlands) 
- 4 studenten en 2 

van hun docenten van 
Franse universiteiten 

- partners van Frankrijk en Nederland 
- indirecte waarnemers: 24 

pilootgemeenten  
- media (televisie & radio) 

Waarnemers uit 
Frankrijk, Wallonië, 

Vlaanderen en 
Nederland 

Transnationale 
interacties tijdens 

de oefening 

Uitwisselingen tussen 
de overheden van 

Frankrijk en Wallonië 
via het CRC-W10

Uitwisselingen tussen de overheden 
van Frankrijk en de Waalse overheden 

via SETHY 
11

Niet gemeld 
en CRC-W 

Winst uit ervaring is 
gericht op... 

Er werd geen 
algemeen kader 

gemeld voor deze 
winst uit ervaring 

 
Feedback wordt op 

verschillende niveaus 
gestructureerd (lokaal 

en districtsniveau, 
verdedigingszone, 

mapping) 

- De waarschuwingen voor 
overstroming krijgen en begrijpen 
- De risico-/overstromingskaarten 

begrijpen 
- Organisatie van crisismanagement 
- Het gebruik van computersoftware 

- Het delen van informatie 
- Mediadekking 

“Geplande" oefening: 
- 

Informatiemanagement 
- Samenwerking en 

coördinatie tussen de 
secties 

- Kennis van het gebruik 
van hulpbronnen 

 
"Niet aangekondigde" 

oefening: 
- Waarschuwing en 

uitbreiding 
 
De volgende figuren tonen het soort tool dat beschikbaar is tijdens de oefeningen: overstromingskaarten 
(Afbeelding 2) en het “MobilAlarm”-scherm (Afbeelding 3). Afbeelding 4 toont een typisch schema van een 
lokale simulatie en Afbeelding 5 toont hoe een oefening verliep in Engis (België). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
6Agence Prévention et Sécurité (Agentschap voor Preventie en Veiligheid) 
7Direction Départementale des Territoires (Departmentale richtlijn voor grondgebieden) 
8Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement (Regionale richtlijn inzake milieu, 
landgebruiksplanning en huishouding) 
9Gecoördineerde Regionale Incidentbestrijdings Procedure 
10Centre Régional de Crise de Wallonie (Regionaal Waals crisiscentrum) 
11Service d’Etudes Hydrologiques (Dienst voor hydrologische studies) 
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Afbeelding 2: overstromingskaart verkregen via SERTIT voor Neufchâteau (Frankrijk); de blauwe zone is de 
overstroomde zone, de rode zone is het getroffen stadsgebied. 

 

 
 

Afbeelding 3: het “MobilAlarm”-scherm (APS - België). De waarden die op de 3D-simulator verschijnen komen 
overeen met het waterstanden die door burgers gemeld worden. 

 

 
Afbeelding 4: kenmerkend schema voor een overstromingsoefening (Dinant, 16 november 2011) 
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Afbeelding 5: de Waalse oefening in Engis (bron: RTC-Télé Liège program, 21 november 2011, 10:37) 
 

 

Vak 2: voorbeeld van een typische overstromingsoefening 
 
Het operationele crisismanagementcentrum dat de betrokken nationale en regionale diensten verzamelt 
(brandweerlui, politie, leger, civiele bescherming, meteorologische en hydraulische gegevens...) werd 
geactiveerd.  
 
Het volgende scenario wordt door de organisator van de oefening meegedeeld aan de deelnemende 'spelers': 
extreme regenval heeft geleid tot een stijging van het waterpeil van de Maas en haar zijrivieren. De huidige 
situatie komt overeen met de waarschuwingsdrempel voor de stroomafwaartse Maas. Volgens de huidige 
weersvoorspellingen wordt er na een korte periode opnieuw regen verwacht: het waterpeil zal waarschijnlijk 
blijven stijgen en waarschijnlijk de stedelijke en industriële zones bereiken. 
 
De “spelers” hebben toegang tot de kaarten die historische gegevens bevatten (waterpeilen die tijdens de 
vorige overstromingen bereikt werden), hydraulische beschermingen, zwakke plekken, de locatie van de 
belangrijkste palen (bevolkingsspreiding, Seveso-sites...). Ze ontvangen regelmatig geüpdatete informatie over 
de huidige situatie en de voorspellingen, de overstroomde gebieden, de bedreigde gebieden, behoefte aan 
redding en materiaal... Bovendien worden 'stimuli' voorgesteld aan de deelnemers: ze krijgen specifieke 
crisisberichten, die handelen over evacuatie van personen, socio-economische impact, stroomuitval, 
mediadruk... Als gevolg van deze stimuli moeten ze beslissingen nemen en deze meedelen aan de organisator 
van de oefening. 
 
Tegelijkertijd worden er crisisvergaderingen gehouden op gemeentelijk niveau, via de lokale 
veiligheidsplannen, samen met acties die op het veld ondernomen worden. 
Wanneer de oefening gedaan is, worden alle deelnemers samengebracht om hun ervaringen te delen. 
 

 
 

Opmerkelijke punten en winst uit ervaring 
 
Dit hoofdstuk behandelt verschillende belangrijke punten i.v.m. de AMICE transnationale oefeningen en de 
belangrijkste conclusies uit het delen van ervaringen, land per land. Er werd inderdaad tussen de Partners 
overeengekomen dat documenten m.b.t. de organisatie van de nationale oefeningen en het delen van 
ervaringen respectievelijk door elke AMICE-partner opgesteld worden. 
 
Het is belangrijk er aan te herinneren dat de feedback enkel nodig is om te weten welke informatie relevant is 
en om het nut van de deelsystemen te bekijken en niet om te evalueren hoe de crisiscentra werken - of hoe 
goed mensen gecoördineerd worden tijdens de oefening. Bovendien werden de tools die door het 
werkingsteam gebruikt werden reeds gevalideerd vanuit technisch of methologisch standpunt; het doel was 
niet de nieuwe tools te testen, maar eerder de capaciteiten van de bestaande tools te evalueren. 
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FRANKRIJK 
 
De simulatie door AMICE werd georganiseerd als onderdeel van de jaarlijkse overstromingsoefening voor de 
lokale gemeenschappen in het Franse Maasbekken en wordt gecoördineerd door EPAMA.5 van de 23 lokale 
gemeenschappen waren betrokken bij de oefening van AMICE, in samenwerking met de hulpdiensten en de 
Civiele Bescherming van hun respectievelijke district. De taak werd opgedeeld in twee fasen, waarbij van 7 tot 
10 november 2011 de nadruk lag op lokaal gemeentelijk niveau en van 16 tot 17 november 2011 op het hoger 
niveau van de verdedigingszone.  
 
Het crisismanagementoefenig bracht de verschillende belangrijkste componenten van een uitzonderlijke 
overstroming samen in een compleet gesimuleerde situatie, interacties tussen beslissingsnemers en 
veiligheidsafdelingen en acties op het veld. Door het beperkte tijdskader van de oefeningen, werd besloten 
vooraf overstromingsbulletins te maken en deze elke twee uur af te leveren aan de 'spelers' - terwijl ze 
normaal gezien om de 12 uur bezorgd worden.  
 
Deze 'tijdscompressie' die nodig was om 10 dagen overstroming te simuleren in een trainingssessie van één of 
twee dagen, werd als een moeilijk element beschouwd voor de lokale staf, zo werd duidelijk tijdens het delen 
van de ervaringen. Bij een echte overstroming zou de dynamiek van de overstroming inderdaad minder snel 
gebeuren en zou er tijd zijn om maatregelen te nemen. Het gebruik van een datum in de toekomst (het jaar 
2050) stoorde de deelnemers en vertraagde de start van de oefeningen. 
Het delen van de ervaringen die verzameld werden na de oefening wees op de volgende punten: 
 
i) Lokaal niveau 
 

− De moderatoren stuurden een paar crisisgebeurtenissen, maar antwoordden nauwelijks op de 
verzoeken van de gemeenten (die niet gepland waren in de scenario's). 

− Het was de eerste keer dat er crisisgebeurtenissen toegevoegd werden: Het werd geacht echt 
interessant te zijn maar hiervoor dient men bereid te zijn voldoende computers, de OSIRIS-software 
en het Lokale veiligheidsplan (PCS) te gebruiken. Er dienen minstens twee opgeleide personen te zijn 
in elke gemeenschap. 

 
ii) District niveau 
 

− De 'gedelokaliseerde' diensten misten tijdige informatie over de situatie. 
− Er is nood aan een globale visie van de situatie en de uitrusting om de informatie weer te geven: via 

interactieve kaarten bijvoorbeeld. 
− Er dient bijgehouden te worden welke acties uitgevoerd moeten worden/welke acties uitgevoerd 

werden en welke acties voltooid zijn en wie eraan meewerkte. 
− Het delen van informatie met België (Ardennen) dient nog steeds verbeterd te worden. 
− Mensen die reeds een grote overstroming meemaakten zijn erg belangrijk voor het anticipatieproces. 
− Er zou een speciale cel gewijd moeten worden aan anticipatie, de andere dienen zich te richten op 

reactie. 
 
Er rezen ook twee vragen: 

− Wie zou de beslissingen moeten nemen? Dient de directeur, de burgemeester of de gouverneur te 
beslissen of een bejaardentehuis ontruimd dient te worden? 

− Welk proces dient er gevolgd te worden om het crisismanagement uit te breiden? 
 
iii) Verdedigingszone 
 

− Het gebrek aan algemene informatie leidde tot een verkeerd gebruik van de middelen. 
− Sommige tools (zoals Synergy, kaarten van SERTIT en bulletins met waarschuwingen voor 

overstromingen) zouden meer gebruikt kunnen worden om een globaal beeld te krijgen. 
− De herstelfase (of back-to-business) werd nog niet getest wegens tijdsgebrek. Dit zou in de toekomst 

opgenomen dienen te worden, aangezien het ook tijd en geld kost. 
 
iv) In kaart brengen 
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Er werd opgemerkt dat de brandweerbrigades kaarten met hoge resolutie hebben van de vroegere 
overstromingen (historische gegevens), terwijl de Direction Départementale des Territoires (DDT) dergelijke 
kaarten niet hebben, maar ze kregen de opdracht deze aan te maken. 12

De meeste deelnemers klaagden over het gebrek aan tools om een volledig beeld te hebben van de situatie. 
De gewone 'crisispunten' zijn niet voldoende om alle informatie te krijgen. 

Via het online platform zou het 
mogelijk kunnen worden om deze kaarten te delen tijdens de overstroming.  

 

BELGIË 
 
De oefening werd op 16 november in Dinant en op 18 november in Engis gehouden. In beide gevallen duurde 
dit een halve dag. Plan Com software (APS) werd bijgewerkt met overstromingskaarten en 
overstromingsplannificatie en werd door APS in 26 pilootgemeenten geïnstalleerd. Elk van de belangrijkste 
belanghebbenden identificeerden reeds de individuele doelstellingen als volgt: 
 

− Om de ervaringen over het gebruik van de Plan Com software, het APS uitwisselingsplatform, de 
Amice overstromingskaarten (Q100 + 15% & +30%), de 2D+ APS-tool, het “MobilAlarm” systeem en 
een 3D simulator te delen; 

APS (Agentschap voor Preventie en Veiligheid) 

− De behoeften van de lokale gemeenschappen wat betreft crisismanagementtools. 
 

− De waarschuwingsberichten testen en evalueren (zowel de inhoud of het verspreidingsproces); 
Waals Gewest 

− Het begrijpen en het gebruik van risicokaarten en overstromingsvoorspellingskaarten evalueren. 
 

− De beschikbare tools te evalueren; 
Lokale gemeenschappen 

− De lokale crisiscoördinatiestaf, het gebruik van de beschikbare informatie, het nemen van beslissingen 
en actieplannen, evalueren en de coördinatie met een Seveso-plant (in Engis) maar ook met de andere 
door de overstroming getroffen industrieën te testen. 

 
Informatie over mobiliteit (onberijdbare wegen of vaarverbod), vervuiling, nood aan evacuatie en getroffen 
maatregelen werd gedeeld tussen de Franse en Waalse autoriteiten. Het delen van informatie tussen de 
verschillende diensten gebeurde via onderstaand diagram: 
 

Afbeelding 6: systeem voor het delen van gegevens tussen de verschillende diensten 
 
Volgende conclusies resulteerden uit het delen van ervaringen: 

                                                           
12Direction Départementale des Territoires (Departmentale richtlijn voor grondgebieden) 
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− Het ontvangen van overstromingswaarschuwingen was succesvol behalve voor 2 contacten (van de 
14). De contactgegevens werden bijgewerkt. De vooralarmfase is goed voor de deelnemers omdat dit 
het bewustzijn activeert en een vroege voorbereiding mogelijk maakt. 

− De overstromingsrisicokaarten moeten goed begrepen worden en overeenstemmen met de kennis 
van de deelnemers wat de kwetsbare punten betreft. De straatnamen zouden toegevoegd moeten 
worden.  

− De deelnemers wensen eenschatting van het mogelijke aantal getroffen mensen. Deze kaarten zijn 
nuttig om evacuaties en verkeersomleidingen te organiseren en mobiele beschermingen tegen 
overstromingen te installeren. 

− De overstromingskaarten zouden toegankelijk moeten worden via een externe server. 
− Het is belangrijk aan te geven wanneer het water hoger staat dan 20 cm (dit heeft gevolgen voor de 

mobiliteit). 
− Een bijgewerkte lijst met contactpersonen (met hun functie) is van het allergrootste belang bij een 

crisis.  
− Makkelijke en snelle toegang tot kaarten werd ook als erg belangrijk bestempeld. 

 
APS heeft 5 tools voorgesteld:  

− De noodplanningstool Plan Comm, software ontwikkeld door APS 
− De 2D+ mapping tool, welke het makkelijk maakt kaarten te picken & droppen, 3D cirkels of objecten 

aan te brengen en af te drukken, per mail te verzenden of in een 'gepersonaliseerde' map te bewaren. 
− De 3D-simulator, die kan helpen bij de voorbereidingsfase; 
− Het “MobilAlarm” systeem, dat gebruikt werd voor het meten van de waterdiepte in de stad en deze 

te integreren in een kaartinterface: burgers zouden betrokken kunnen worden bij het uitvoeren van 
de metingen in hun buurt; 

− De online databank om informatie op te zoeken zoals overstromingswaarschuwingen, de 
industrietypes in het overstromingsgebied, enz.... 

 

NEDERLAND 
 
De AMICE-oefening maakte ook deel uit van de jaarlijkse lokale oefeningen die gehouden worden sinds 2009. 
Er waren twee verschillende oefenmonumenten (onaangekondigd op 23 oktober 2012, aangekondigd op 25 en 
26 oktober) en verschillende oefeningsdoelstellingen. De onaangekondigde oefening (alarmering, toezicht en 
rapportage) was speciaal bedacht als test van het Beoordelingsframe en waren daardoor voornamelijk 
cognitief van aard. Bij de aangekondigde oefening lag de nadruk vooral op informatiebeheer en de 
samenwerking en coördinatie tussen de secties en was daarom meer toegespitst op de vaardigheden die 
vereist zijn tijdens een crisis. Het belangrijkste doel was het bepalen of de schaalvergroting in de 
hoofdstructuur goed werkt, of de teams binnen de afgesproken tijd verwittigd worden en of ze passend 
reageren.  
De bijkomende doelstellingen in de transnationale context waren: 

− het ontwikkelen van het delen van informatie en gemeenschappelijke kennis tussen partners uit 
Nederland alsook uit andere landen; 

− discussies inzake het transnationaal delen van informatie op gang te brengen. 
Waarnemers en belanghebbenden kwamen uit Frankrijk, Wallonië, Vlaanderen en Nederland om de 
oefening te volgen, wat een bewijs is van de vooruitgang en belangen in gemeenschappelijke kennis. Merk ook 
op dat het de eerste keer was dat een regionaal Bevolkingszorgteam deelnam aan de oefening. 
 
Discussies tussen waarnemers en lokale crisismanagers toonden aan de er een groot potentieel is voor 
transnationale samenwerking in de regio Zuid-Limburg, welke een interessante zone is voor dergelijke 
verbeteringen, rekening houdend met de kenmerken van de rivier de Maas in deze regio: stoomopwaartse en 
stroomafwaartse landen enerzijds, landen aan de linker- en rechteroever anderzijds. Deze samenwerking zou 
kunnen gebaseerd worden op de Nederlandse interne procedure voor crisismanagement op multi-niveauschaal 
(GRIP-systeem), dat operationeel is in Nederland. Hierdoor vereist de huidige procedure een toevoeging van 
een ad-hoc transnationaal niveau. 
 
Vertegenwoordigers uit Nederland zij geïnteresseerd in het verhogen van het transnationaal informatiedelen: 
voorspellingen, gemeenschappelijke ontwikkelingen in vormgeving. 
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Het opsplitsen van leerpunten in sectiegebieden en het regelmatig organiseren van workshops met de 
volgende thema's wordt aanbevolen : 

− Inventaris van verwachtingspatronen inzake interdisciplinaire en multidisciplinaire samenwerking. 
− Bevordering van gemeenschappelijke kennis van taken en functies. 
− Training: gebruik van hulpbronnen. 
− Training: vergaderstructuur. 

 
 

Conclusie 
 
Aanpassing aan klimaatverandering rust niet alleen op waterbeschermingsmaatregelingen. Een van de 
belangrijkste steunpilaren van een aanpassingsstrategie is het anticiperen op crisissituaties: hoe zo gepast 
mogelijk reageren op toekomstige extreme gebeurtenissen. Aangezien het Maasbekken een transnationale 
zone is, is het noodzakelijk om een zo breed mogelijke samenwerking tussen de verschillende 
belanghebbenden te ontwikkelen en aan te moedigen. 
 
De AMICE-oefening was ambitieus en grootschalig inzake opbouw en verwachtingen. Deze intentie verzekerde 
daarom dat een aanzienlijke hoeveelheid leerervaring en positieve punten geaccumuleerd werden in zake 
informatie-uitwisseling en samenwerking. 
 
Het was inderdaad de mogelijkheid voor crisismanagers uit de drie naburige staten om bewuster te worden 
van de voordelen van het delen van informatie op transnationaal vlak. Enkele ervan zitten reeds vervat in de 
dagelijkse procedures, zoals hydrometrische gegevens. Hoewel professionele weermannen/-vrouwen en 
crisismanagers het zouden appreciëren de samenwerking uit te breiden. Tegelijkertijd zagen ze in dat tijdens 
een crisis elke belanghebbende gefocust is op het beheren van de veeleisende situatie, wat het delen van 
informatie moeilijk maar toch gewenst maakt. 
 
Communicatie naar de pers was een ander doel voor elke partner tijdens alles fases van de oefening. Het was 
echt succesvol, het leidde tot vele artikels of interviews (lokale en regionale kranten, TV-reportages), die het 
publiek in staat stelden om betrokken te raken bij het ganse project en bij de mogelijke gevolgen van extreme 
hydrologische gebeurtenissen die zich waarschijnlijk zullen voordoen bij klimaatverandering. 
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AMICE Adaptation of the Meuse to the Impacts of Climate Evolutions(Aanpassing van de 
Maas aan de impact van de klimaatverandering)  
is een Noordwest-Europees project (nummer 074C) van INTERREG IVB. 

 Klimaatverandering treft het Maasbekken, waardoor er meer overstromingen en 
droogteperiodes zullen ontstaan. De rivierbeheerders en waterdeskundigen van de 4 landen 
van het Maasbekken bundelen hun krachten in dit transnationale project, ondersteund door 
de EU, om een innovatieve en duurzame aanpassingsstrategie uit te werken. Het project 
loopt van 2009 tot 2012. Voor meer informatie over het project surft u naar: www.amice-
project.eu 

 
Het INTERREG IV B NWE-programma  

Het Programma financiert innovatieve transnationale acties die tot een beter beheer van 
natuurlijke bronnen en risico's, tot de verbetering van communicatiemiddelen en tot de 
versterking van de gemeenschappen in Noordwest-Europa leiden. 

Voor meer informatie over het programma surft u naar: www.nweurope.eu 
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