Programma
Woensdag 18 september

Reizen
7:10
7:37

12:30
14:50

Verzamelen in Station Arnhem CS
Vertrek per ICE vanaf Station Arnhem CS
De treinreis staat in het teken van “groepsverkenning”. Met wie bent u op
reis? Wat brengt u mee voor uw reisgenoten ?
Na aanmelding verzamelen we informatie bij de deelnemers. We zorgen er
voor dat u zich met digitale hulpmiddelen en door persoonlijke gesprekken
kunt verdiepen in de potentie van het reisgezelschap.
Een comfortabele treinreis die interdisciplinair denken stimuleert en uw
netwerk verbreed.
U brengt meer mee dan u denkt! Er valt meer te halen dan u denkt!
Lunch in Bordbistro Eurocity Mannheim-Basel
Deze lunch is inbegrepen in de reissom
Aankomst Zürich HBF
Bagage deponeren in depot
Begeleide wandeling langs de Limmatrivier naar het Stadhuis

Welkom en introductie : de integrale visie
15:30-15:45

Korte introductie namens Vereniging Stadswerk, Koninklijk Waternetwerk,
Stichting Rioned GDO en Waternet. Wie zijn wij en wat brengen we mee?

15:45- 16:15

Introductie Zürich
Welkom door Anna Schindler Directeur Stadsontwikkeling Zurich
De overall visie van Zürich Klimaatdoelen, de 2000-watt maatschappij,
smart city, buurtparticipatie en de rol van referenda in de
stadsontwikkeling komen aan bod.

16:15 –17:00

Günther Arber, hoofd maatschappij en ruimte gaat dieper in op de
stadsontwikkeling schetst hoe de stad samenwerking zoekt met
wijkverenigingen, welke rol referenda spelen in de stadsontwikkeling.

17:00-17:30

Gezamenlijke reflectie op de eerste dag
Onder leiding van Jean Eigeman van GDO.

18:00

Cocktail door Stadt Zürich in samenwerking met Nederlandse
ambassade Zwitserland, Musikzaal Stadhuis
We worden officieel ontvangen en welkom geheten door de Stadt Zürich.
Tijdens de cocktail is er een officiële toespraak namens de Nederlandse
delegatie door Maarten Loeffen, directeur Stadswerk.
Netwerken met de adviseurs van de stad, Nederlandse ondernemers via de
Dutch Business Round table, Nederlandse ambassade.
Introductie en uitwisseling met netwerkpartners Zürich.

20:00

Diner op eigen gelegenheid
Tip! Bij mooi weer: sunset picknick /diner op de boot Lake Zürich
19.40 Bürkliplatz, duur 1.25 uur.

Donderdag 19 september

Verkennen van de groene infrastructuur
8:30-9:00

Transfer naar Grünstadt Zürich Beatenplatz 2 8001 Zürich

9:00 – 10:00

Grünstadt Zurich Amtshaus Beatenplatz
Major Meeting Room, Axel Fischer en anderen.
Op welke wijze is groen een onlosmakelijk onderdeel – of de
verbindende/integrerende factor- van de oplossingen voor waterberging en
hittestress? Nodigt het groen in Zürich uit tot gezond gedrag? Meer
bewegen, ontmoeting en toegankelijkheid minder validen en ouderen?

11:00 –12:15

Stadswandeling onder begeleiding van Axel Fischer, Grünstadt
Zürich
Het groene departement Grunstadt Zürich neemt ons mee door de
openbare ruimte in Zürich.

12.15-13.00

Bezoek Kalkbreite, een innovatief en duurzaam huisvestingsproject

13:00-14:00

Gezamenlijke reflectie op het ochtendprogramma
Onder leiding van Maarten Loeffen, directeur Stadswerk.
Lunch in Café Kalkbreite, Bebek of in Cafetaria City Building Walchetrasse ,
de locatie voor het middagprogramma.

Donderdag 19 september

Volksgezondheid, energie en mobiliteit
14:00-17:00

Deel 1: Volksgezondheid
Niet alleen is Zürich de meest duurzame stad ter wereld, het is ook een
van de steden met de hoogste kwaliteit van leven. Wat zijn de uitdagingen
op het gebied van volksgezondheid voor de inwoners? In hoeverre kan de
openbare ruimte worden aangepast om aan deze behoeften te voldoen?
Kwesties die van belang zijn voor onze leden: vermindering van de uitstoot
van fijne deeltjes, luchtkwaliteit, gezonde mobiliteit, gegevens over de
progressie / vermindering van ziekten, gezonde huisvestingsoplossingen,
ook voor oudere burgers, enz.
Deel 2: 2000-watt gesellschaft als motor voor verandering| we
gaan dieper in op de betekenis van deze beweging
Uitwisseling van ontwikkelingsstrategieën voor hernieuwbare energie:
alliantie van territoria, stedelijk verlichtingsproject en ‘nachtstad’ en
warmtenetten. Sylvia Bamfi en Martina Blum vertegenwoordigen het 2000Watt Gesellschaft. Zij gaan ervoor zorgen dat de inwoners van Zürich in
2050 niet meer dan 2000 watt gebruiken.

Deel 3: ontwikkeling van vervoersinfrastructuren
Een mogelijk bezoek aan de locatie van het openbaar vervoer?
Mogelijke presentatie van de Nederlandse delegatie van een
belangrijk fietsbeleidsplan of -project in Nederland.
17:00-17:30

Gezamenlijke reflectie op dagdeel 2
Onder leiding van Hugo Gastkemper, directeur Rioned.

18:00
19:00

Transport naar hotel
Diner op eigen gelegenheid

Vrijdag 20 september

Deel 4 Watermanagement
08:30-09:00
09:00-11:00

Transfer naar Hardhof 9 Wasserversorgung Zurich
Tram 17 Werdhölzli
Waterbeheer en sanitaire voorzieningen in de stad
Hoe wordt er gewerkt met biologische filters, hoe wordt water uit het meer
gezuiverd, water uit natuurlijke bronnen, methoden voor waterbehoud?
Tour langs een aantal locaties, onder andere ook tunnels voor kabels en
leidingen.
Adviseurs van WVZ worden uitgenodigd voor een introductie over de
nationale adaptatiestrategie door Hugo Gastkemper, directeur Rioned.

11:00-11:30
12:00-13:00
14:08
20.58

Gezamenlijke reflectie op dag 3
Onder leiding van Saskia Holthuijsen Waternet
Lunch
Terugreis ICE
Consumpties en dinerkosten in de trein zijn voor eigen rekening.
Aankomst Arnhem Centraal Station
U kunt desgewenst uw verblijf in Zürich verlengen. Wij zijn u daarbij graag
behulpzaam.

Leren van elkaar
Tijdens deze studiereis leert u niet alleen van onze Zwitserse collega’s. Het reisgezelschap is in
zichzelf ook een uitgelezen kennisbron. Zekere omdat we als organisatoren vanuit vijf verschillende
kringen professionals weten te mobiliseren. Aan het eind van elk dagdeel is bovendien een reflectie
op de verworven praktijkkennis geprogrammeerd.
Duurzame reis en verblijf in centrum Zürich
We reizen duurzaam per ICE trein naar Zürich. Het gezamenlijk vertrek is gepland vanuit Arnhem
CS, maar u natuurlijk ook eerder opstappen in Amsterdam of Utrecht. U verblijft in hotel Montana
nabij het centrum (eenpersoonskamer met eigen douche, inclusief ontbijt). Ook de lunchkosten,
kosten voor sprekers, excursies en lokaal vervoer zijn inbegrepen in de reissom. Dinerkosten zijn
voor eigen rekening. U kunt uw verblijf desgewenst op eigen kosten verlengen. Wij zijn u daarbij
graag behulpzaam.
Kosten
De kosten bedragen bij inschrijving voor 15 juni 2019 € 895,00 (ex BTW) voor
leden/begunstigers van Stadswerk, Rioned, Koninklijk Waternetwerk, GDO en Waternet. Daarna
bedragen de kosten voor leden/begunstigers € 1.195,00 ( ex BTW). Voor overige deelnemers
bedragen de kosten € 1.495,00 (ex BTW).
Heeft u interesse?
Het deelnemersaantal voor deze reis is beperkt tot maximaal 45. Verzeker u van een plaats en klik
op deze link: www.stadswerk.nl. Naast het aanmeldformulier vindt u hier ook een uitgebreid
programma ( in aanbouw).

