Udvalgstur til Holland 2018
Udkast
Emne:

kystbeskyttelse , vandhåndtering og cykeltrafik. Besøg i provinsen
Zeeland i Sydvestholland.

Holland har med sin beliggenhed altid måttet kæmpe mod vandmassers ødelæggende kraft.
Holland er derfor et oplagt mål for en studierejse med kystbeskyttelse som hovedtema.
I det følgende har Teknik- og Miljøforvaltningen skitseret en mulighed for en studietur for det
nye udvalg, der i den kommende periode kommer til at beskæftige sig indgående med
kystbeskyttelse af Køge by og nærmeste omgivelser. Vi skal bo i en lille hyggelig provinsby,
der minder om Køge, og som har en historie at fortælle, der kan blive til Køges. Hvis vi altså
ikke gør noget. Her skal vi også høre om trafiksikkerhed – nærmere bestemt cykler, idet
Hollænderne som bekendt er det folk, som for alvor gør os danskere rangen stridig som det
mest cyklende folkefærd.
Onsdag den 23. maj 2018 – afrejsedag
12:15

Afgang fra Køge i egne biler

14:40

Afrejse Kastrup – Amsterdam (SAS, 15:35 -17:00)

17:00

Bus til Zierikzee, Hotel Hampshire,

19:00

Udlevering af værelser

19:30

Middag på hotellet

Torsdag den 24. maj 2018
09.00

Afgang med bus mod Gemeente Scouwen-Duiveland, Laan van St. Hilaire 2
4301 SH Zierikzee

09:15

Besøg hos kommunen - Trafiksikkerhed i Holland – specielt cykler

10:45

Afgang med bus mod kystbeskyttelsesanlæg

11:15

Besigtigelse af kystbeskyttelsesanlæg herunder verdens største sluse
Præsentation af Eric van der Weegen (Rijkswaterstaat – det hollandske
Kystdirektorat, 06-15013608 )

12:30

Frokost i området ved kæmpeslusen

13:30

Afgang med bus til museet (Weg van de Buitenlandse Pers 5, 4305 RJ Ouwerkerk)

14:00

Guidet rundvisning på oversvømmelsesmuseet (http://www.watersnoodmuseum.nl/NL/)

16:00

Bus tilbage til hotellet eller byen efter eget valg

16:30

Tid til at se byen
Taxa tilbage til hotellet eller til fods.

18:30

Middag

22.00

Hjem til hotel med bus eller taxa

Fredag den 25. maj 2018
09.00

Afgang med bus mod Middelburg

10:00

Flood Defences Departement ved Jan Jelle Pieterse, der fortæller om
stormflodsbeskyttelse

12:00

Frokost i Middelburg, Flod Defences er værter

13:00

Guidet rundvisning på borg i Middelburg

15:00

Retur mod Zierick gennem naturparken Nord-Beeveland

16:30

Hjemme igen på hotellet

19:00

Middag på hotellet

Lørdag den 26. maj 2018
06:45

Hjemrejse, afgang fra hotel. Vi medbringer sandwichs m.v. fra hotellet.

10:25

Afgang fra Amsterdam (SAS 10:25) mod København, ankomst 11:45

13:00

Tilbage i Køge

Budgetoverslag pr. deltager:
Fly
Hotel
Drikkelse 2 x aftensmad
To gange frokost
En gang aftensmad
Entreer o.l. (kr. 66+75)
Bus, 15.413/12
Gaver 3.000/12

kr. 1.230
kr. 4.200
kr.
250
kr.
400
kr.
300
kr.
150
kr. 1.284
kr.
300

Sum

kr. 8.114

