
Symposium "Vernieuwde Deltawerken, kansen voor de Hoeksche Waard"  

Op vrijdag 5 maart 2010 zal in het Nationaal Landschap Centrum (NLC) in 
Numansdorp het symposium "Vernieuwde Deltawerken, kansen voor de Hoeksche 
Waard" gehouden worden.  

De Haringvlietsluizen gaan in 2010 op een kier en daarna de gehele Deltawerken op 
de schop. Dat zal grote gevolgen hebben voor de veiligheid, de waterkwaliteit, de 
natuur en de landbouw, dus voor het gehele nationaal landschap Hoeksche Waard. 
Maar zijn deze veranderingen ook kansrijk? Tijdens dit symposium zal een viertal 
sprekers hun visie geven op de veranderingen die door de komst van onder andere 
het Kierbesluit zullen ontstaan. De aanpassingen van de Deltawerken leiden tot 
veranderingen in de Zuid-Westelijke Delta en zullen ook de Hoeksche Waard niet 
ongemoeid laten. In het programma zijn de thema's en namen van de sprekers 
vermeld. We zijn overtuigd met de komst van deze sprekers een helder programma 
te bieden, dat ons de kansen laat zien van de vernieuwde Deltawerken.  

Programma  

09.00uur    Ontvangst  

09.30 uur   Opening door dagvoorzitter  

09.45uur    ‘Toekomstbeeld Zuidwestelijke Delta 2050'  

                 Prof. Ir. Joost Schrijnen, Programmabureau Zuidwestelijke Delta.  

10.15 uur   ‘Kierbesluit en dan.....  

                 De heer Jos Kuypers, Rijkswaterstaat  

10.45 uur   Pauze  

11.15 uur   ‘Kansen voor de natuur'  

                 De heer Leo Linnartz, Stichting Free  

11.45 uur   ‘Is er een toekomst voor de landbouw in de Delta?'  

                 De heer Willem Brandenburg, Alterra, universiteit Wageningen  

12.15 uur   Forum en afsluiting  

13.00 uur   Lunch (optioneel)  

Aanmelding  



Bent u geïnteresseerd in het onderwerp en wilt u meer horen over wat de kansen 
voor u kunnen zijn, gaat u dan naar de website http://www.hwl.nl/ of 
http://www.nationaallandschaphw.nl/ . Hier staat alle informatie met 
betrekking tot aanmelding voor dit symposium. Ook een e-mail sturen kan en wel 
naar symposium@hwl.nl. We stellen aanmelding voor 22 februari 2010 op prijs.  

We hopen u op 5 maart 2010 te mogen begroeten in het Nationaal Landschap 
Centrum om met elkaar de kansen voor de Hoeksche Waard te kunnen benoemen. 
Wij kijken uit naar uw komst! 

 


