
Wilhelminadorp, 28 april 2015

Betreft: uitnodiging voor symposium
 
Geachte heer / mevrouw,

Op woensdagavond 20 mei 2015 organiseert Stichting De Levende Delta in De 
Stenge in Heinkenszand het symposium

"Schelde-estuarium in beweging (Groeipolders-Verzilting-Strekdammen)".

Het bestuur nodigt u hartelijk uit om hierbij aanwezig te zijn.

Tijdens het symposium wordt allereerst beknopte informatie verstrekt over het recent 
afgeronde Interregproject "Estuaries on the Move (EMOVE)". 
Vervolgens zal er nader ingegaan en gereageerd worden op enkele initiatieven 
waarin meerdere belangen (havens, landbouw, natuur) willen werken aan een 
duurzaam estuarium. Afrondend  is er een forum met mogelijkheid voor discussie.
Het detailprogramma ziet u op bladzijde 2 van deze uitnodiging

Gezien de grote belangstelling die voor dit symposium wordt verwacht, verzoeken wij
u vriendelijk om u hiervoor zo spoedig mogelijk via het (in het briefhoofd 
genoemde) mailadres aan te melden. Dit kan natuurlijk ook schriftelijk op ons 
secretariaatadres. 

Wij hopen u op 20 mei tussen 19.00 en 19.30 uur in de bovenzalen van het 
Vergader- en Congrescentrum De Stenge, Stengeplein 1 in Heinkenszand te mogen 
begroeten.

Met vriendelijke groet,

Stichting De Levende Delta

J.F.J. Franken

N.B.:door de werkzaamheden voor de verbreding van de Sloeweg, kan het verkeer naar het centrum 
van Heinkenszand enige hinder ondervinden. Het is goed om daarmee in uw tijdsplanning enigszins 
rekening te houden. 
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STICHTING DE LEVENDE DELTA

PROGRAMMA  SYMPOSIUM

"Schelde-estuarium in beweging (Groeipolders-Verzilting-Strekdammen)"

Op 20 mei 2015 vanaf 19.00 uur in Vergader- en Congrescentrum De Stenge,
Stengeplein 1 in Heinkenszand. 

19.00-19.30 uur             Inloop en aftrap door de gespreksleider Aad van der Woude.

19.30-19.40 uur             Woord van welkom en intro op het thema door voorzitter 
       Stichting De Levende Delta, Jaap Geleijnse.

19.40-19.55 uur             Doel, resultaten en vervolg van EMOVE,  door Leo
                                       Adriaanse, Senior Adviseur Water, Rijkswaterstaat Zee en
                                       Delta. 
19.55-20.00 uur                    Gelegenheid voor stellen van toelichtende vragen.

20.00-20.15 uur             Hoe slib, zand en getij samenwerken in het Schelde- 
                                       estuarium, door Marcel Taal, Programmamanager Estuaria 

       bij Deltares.
20.15-20.20 uur                    Gelegenheid voor stellen van toelichtende vragen.

20.20-20.50 uur             Pauze

20.50-21.05 uur             Beschouwing op het thema door Wil Lases, 
                                       waterbouwkundig ingenieur. *
21.05-21.10 uur                    Gelegenheid voor stellen toelichtende vragen.

21.10-21.25 uur             Beschouwing op het thema door Adrie de Kraker, historisch 
                                       geograaf, Vrije Universiteit Amsterdam. *
21.25-21.30 uur                    Gelegenheid voor stellen van toelichtende vragen.

21.30-22.00 uur             Gesprek met "de zaal"  door een forum bestaande uit
                                       alle inleiders op het symposium.

22.00-22.30 uur             Informele afsluiting met een drankje en een hapje.

 * Samen zijn zij auteur van het artikel " De Westerschelde, natuurlijk (de verdieping van-  en 
   de ontpoldering langs de Westerschelde in historisch perspectief geplaatst)" in het 
   Tijdschrift voor Waterstaatsgeschiedenis, 18e jaargang nr. 2, december 2009.

2


