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Goes, 3 februari 2017
Betreft: Uitnodiging voor symposium
Geachte heer / mevrouw,
Stichting De Levende Delta organiseert op 28 februari 2017 in Middelburg een
symposium over enkele voor Zeeland belangrijke
" AANDACHTSPUNTEN VOOR HET WATERBELEID "
Voor dit symposium zijn wij vanaf 19.00 uur te gast in de congreszaal van
Waterschap Scheldestromen, Kanaalweg 1, 4337 PA Middelburg*.
Na de inloop tot 19.30 uur zal in een welkomstwoord door de voorzitter de heer
J.J.(Jaap) Geleijnse, kort worden ingegaan op de essentie uit de geactualiseerde
beleidsvisie van Stichting De Levende Delta
"ZORGEN OVER DE ZUIDWESTELIJKE DELTA"
Deze treft u als bijlage bij deze uitnodiging aan.
Daarna volgen een drietal inleidingen:
Ir. F(rank) Spaargaren: "Waar moet Zeeland zich op voorbereiden bij een
zeespiegelstijging van 1 meter in 2100 ? "
(De heer Spaargaren is in Zeeland beslist geen onbekende, en naar eigen zeggen, door de
Stormvloedkering voor altijd met Zeeland verbonden).

Ing. F(rans) Koch: "Stormvloedkering in de Westerschelde voor 2050 ? "
(De heer Koch is oprichter/eigenaar van Raadgevend Ingenieursburo F. Koch B.V. en Allant
Architecten B.V. Goes/Terneuzen.Hij heeft zijn bedrijf inmiddels overgedaan aan zijn zoon
Mathé . Daardoor heeft hij nu tijd voor innovatieve ontwikkelingen zoals het New Generation
Integrated Container Terminals (NGICT) concept.
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Zijn alternatief "Innovatieve Stack Operations" in de lopende Saeftinghedok procedure, is
inmiddels uit 33 inzendingen geselecteerd als één van de 3 kansrijke alternatieven die tijdens
de nu gestarte onderzoekfase nader worden onderzocht. En het is ook dit NGICT systeem
waarmee bij toepassing in een toekomstige stormvloedkering in de Westerschelde, Antwerpen
haar positie en toekomst als wereldhaven kan behouden).

Na een korte pauze zal Ir. W(il) Lases kort ingaan op het belangrijke thema:
"Het gevaar van de onbegrepen verzilting in Zeeland".
Daarbij zal hij ook nog even stil staan bij de Atlas "Hydrobiografie
Westerschelde", bij de ontwikkeling waarvan hij recent namens onze Stichting
nauw betrokken is geweest.
( De heer Lases is vanuit zijn studie, beroepsmatige achtergrond en specifieke belangstelling,
bijzonder goed in deze materie ingevoerd en wordt als expert op dit gebied gezien).

Na de inleidingen wordt door een panel van deskundigen / stakeholders, zoals de
Gedeputeerde Drs. Jo-Annes de Bat; de Dijkgraaf van het Waterschap
Scheldestromen Mr. Drs. Toine Poppelaars en een vertegenwoordiger uit de
kring van Vlaamse belanghebbende overheidsinstanties bij het thema van het
symposium, op deze inleidingen gereageerd en kunnen er door de aanwezigen
vragen aan de inleiders en de panelleden gesteld worden.
De bijeenkomst wordt in een informele sfeer met een hapje en een drankje
afgesloten.
In verband met de organisatie verzoeken wij u ons even te laten weten of
wij op uw komst mogen rekenen. U kunt hiervoor gebruik maken van één van
de rechtsboven in deze brief genoemde contactmogelijkheden.
Wij hopen u op 28 februari in Middelburg te mogen begroeten.
Met vriendelijke groet,
Stichting De Levende Delta
J.J. Geleijnse, voorzitter
J.F.J. Franken, secretaris

* Voor het gebruik van de parkeergarage kan contant of met een pinpas
afgerekend worden!!

2

