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Deventer Schouwburg te Deventer 

 

 

 

Aanmelding en info zie: www.rijninbeeld.nl 



Aanmelding 
Op donderdag 19 april 2012 vindt het grote slotsymposium van project “Rijn in Beeld” plaats. 

Dit project heeft enkele jaren het resultaat van 20 jaar rivierprojecten en 

natuurontwikkeling onderzocht. Belangrijker nog is de vertaling naar inrichtingsprojecten, het 

beheer en het beleid van de toekomst. Het symposium vindt plaats in de Deventer Schouwburg 

en op de ‘Nirvana’ op de IJssel tussen Deventer en de Duursche Waarden. 

Via de vooraankondiging hebben reeds velen zich aangemeld. U kunt er ook bij zijn! Mocht u 

nog niet zijn aangemeld, schrijf u dan in via http://rijninbeeld.nl/?p=903  

Het aantal plaatsen is beperkt, dus wees er snel bij! Indien u vragen heeft of meer informatie 

wenst, kunt u contact opnemen met Thelma Pichel via t.pichel@congres.net. 

 

Programma Symposium “Rijn in Beeld” 
Ochtendprogramma:  

09.30-09.50 uur Ontvangst  

10.00-10.05 uur Welkomstwoord 

10.05-10.10 uur Aftrap door ochtendvoorzitter Eric Marteijn (Dir. bij RWS Zuid-Holland) 

10.15-10.30 uur Filmische presentatie Willem Overmars: “20 jaar na Plan Ooievaar” (waar  

 komen we vandaan) 

10.35-11.00 uur Lezing Gijs Kurstjens: Resultaten van 20 jaar natuurontwikkeling en   

   uiterwaardinrichting 

11.00-11.30 uur Pauze 

11.30-11.50 uur Lezing Bart Peters: “Over eigenheid en kwaliteit", Succesfactoren voor 

 inrichting, beheer en beleid in het rivierengebied  

11.50-12.05 uur Lezing Dirk Sijmons: Kwaliteit in een toekomstig riviergebied, landschap en  

   natuur bij steeds hogere rivierafvoeren 

12.05-12.10 uur Officiële overhandiging boekje ‘Rijn in Beeld’ aan Lilian van den Aarsen (Dir. 

 Deltaprogramma Rivieren) 

12.10-13.00 uur Forumdiscussie met bestuurders van belanghebbende organisaties, o.l.v. de 

   ochtendvoorzitter 

13.00-13.30 uur Lunch-to-go 

13.30 uur  Vertrek naar de boot aan de Welle (IJsselkade) in Deventer 

 

Middagprogramma: boottocht op de ‘Nirvana’ van 14.00-17.15 uur  

13.30-14.00 uur Ontvangst op de ‘Nirvana’ 

14.00 uur  Vertrek van de ‘Nirvana’ 

14.15  Welkom door middagvoorzitter Theo Meeuwissen (SBB regio Oost) 

14.30 uur   Presentatie onderzoek 'Openstelling Loont', de economie van riviernatuur en  
   openstelling; uitreiking aan Gedeputeerde Van Dijk (Prov. Gelderland) en 

 wethouders  
15.30 uur   Toelichting Toekomstvisie op de Nederlandse rivierdelta door Johan van de 

 Gronden (directeur Wereld Natuur Fonds) met bijzondere aftrap van eerste 
 project in 2012 

 
Onderweg Wilfred Vruggink (Rijkswaterstaat) zal enkele uiterwaardprojecten kort toelichten 
waaronder Welsumerwaarden, project Olsterwaarden, de Deventer-projecten en project 
Stroomlijn 
 
17.15 uur  Afsluiting en terugkeer aan de Welle (IJsselkade) in Deventer 

 

 

 

 

 

 

 

Wij hopen van harte u te mogen verwelkomen in Deventer op 19 april! 

Namens de projectgroep “Rijn in Beeld”, Bart Peters en Gijs Kurstjens 

 

U kunt voorafgaand aan het symposium actief participeren! Volg onze 

Twitter-account @RijninBeeld voor actualiteiten en discussies.  

Wilt u meedoen aan een discussie, alvast met de andere deelnemers 

in contact komen of een vraag poneren voor het bestuurdersforum, 

maak dan vooral gebruik van #rijnsym in uw tweet. 

 


