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Programma
Nationaal Deltacongres 2018

Doorwerken aan de delta: Nederland 
tijdig aanpassen aan klimaatverandering



Programma
  9.15 - 10.30 uur Inloop en registratie
 9.15 - 17.30 uur Deltaparade
 10.30 - 12.15 uur Plenaire opening
 12.30 - 14.00 uur Lunch*
 14.00 - 15.30 uur Parallelsessies
 15.30 - 17.30 uur Deltahapjes en -drankjes*

* inclusief programma in de theaters op de Deltaparade.

Het volledige programma vindt u online op 
http://deltacongres.deltacommissaris.nl.

Aanmelden
U kunt zich aanmelden tot en met dinsdag 23 oktober 2018. 
Gebruik hiervoor uw persoonlijke code uit de uitnodiging. 
Heeft u geen uitnodiging ontvangen? Dan kunt u zich 
aanmelden via http://deltacongres.deltacommissaris.nl.

9.15 - 17.30 | Deltaparade

Op de Deltaparade vindt u de stands van de gebieden en 
thema’s van het Deltaprogramma en aanverwante 
programma’s, innovaties en projecten. De Deltaparade is 
dé ontmoetingsplek op het Deltacongres. Ontdek wat er 
speelt en ga in gesprek met aanwezige experts of bestuur-
ders. Of bezoek de presentaties, workshops of gesprekken 
die zijn geprogrammeerd in de vier theaters op de 
Deltaparade. Kortom laat u informeren, inspireren, wissel 
ervaringen uit en/of verdiep u in de aspecten van onder 
andere water veiligheid, ruimtelijke adaptatie en 
waterbeschikbaarheid. 

Deel uw ervaringen met #Deltacongres.
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Het wordt dit jaar een bijzonder congres. Het is tien jaar na 
het advies van de tweede Deltacommissie onder leiding 
van Cees Veerman; het advies dat in 2008 de basis heeft 
gelegd voor het Deltaprogramma zoals we dat nu kennen. 

Bovendien neemt deltacommissaris Wim Kuijken tijdens 
het congres afscheid van de deltacommunity, omdat hij in 
november met pensioen gaat. Er komt een opvolger.

10.30 - 12.15 | Plenaire opening

Welkom door dagvoorzitter Inge Diepman.

Deltacommissaris Wim Kuijken aan het woord.

Opening Deltacongres door de minister van Infrastructuur 
en Waterstaat Cora van Nieuwenhuizen.

Keynote door Reinier de Graaf over de opgave die 
klimaatverandering met zich meebrengt en de impact die 
deze kan hebben op onze landschappen en stedelijke 
omgeving. Reinier de Graaf is architect, partner van het 
Office for Metropolitan Architecture (OMA) – opgericht 
door Rem Koolhaas – architectuurtheoreticus, urbanist en 
schrijver. In 2002 was hij mede-oprichter van AMO, de 
denktank van OMA.

De nieuwe Deltaprogrammafilm: Overal in Nederland aan 
de slag #3.

Vraaggesprek met de partners van het Deltaprogramma.

Tracy Metz, journalist, auteur en lid van de tweede 
Deltacommissie, geeft in een gesproken column haar kijk 
op het Deltaprogramma – tien jaar na het advies van 
commissie-Veerman.

Een bijzonder project wordt in het zonnetje gezet.
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14.00 - 15.30 | Parallelsessies

Zeespiegelstijging  | ‘What if… Atlantis’

De zeespiegel stijgt mogelijk sneller dan 
aangenomen in de deltascenario’s. Wat 
betekent dat voor onze delta? Weten we dat 
eigenlijk wel? En hoe gaan we om met 
onzekerheden op deze schaal? 

Nadenken over mogelijke veranderende 
opgaven door (versnelde) zeespiegelstijging en 
het verdiepen van de kennis hierover, staan in 
deze sessie centraal. 

Van stresstest naar risicodialoog  |  Van weten naar willen (en werken)

Inzichten uit de stresstest zijn het startpunt 
voor het werken aan een waterrobuuste en 
klimaatbestendige inrichting. Deze klimaat-
opgaven moeten worden besproken met alle 
betrokken partijen, ‘de risicodialoog’. 

Hoe voert u deze dialoog? Dat willen we in 
deze sessie met voorbeelden aan u laten zien 
en wisselen we van gedachten over hoe u de 
uitkomsten (overlast accepteren of aanpak-
ken) kunt borgen.

Omgevingsvisies  |  Ook Deltaprogramma!

De omgevingsvisies komen eraan en iedereen 
ziet veel kansen voor de uitvoering van het 
Deltaprogramma en voor wederzijdse 
versterking. Maar hoe benut u die kansen? 
Hoe zorgt u voor een integrale aanpak met 

bijvoorbeeld opgaven voor energie en een 
circulaire economie? Met behulp van actuele 
thema’s uit de praktijk gaan we in deze sessie 
op zoek naar de antwoorden.

Toekomst van het rivierensysteem  |  Een gezamenlijke opgave

De minister van Infrastructuur en Waterstaat 
zet samen met de partners in het 
Deltaprogramma en de stakeholders in het 
rivierengebied in op een programma Integraal 
Rivier Management.  

Het doel is om de opgaven voor Rijn en Maas 
vanuit Rijk en regio gezamenlijk, integraal en 
als systeem te benaderen. In deze sessie 
praten we u bij en denken met u vooruit. 

Zoetwater en Ruimtelijke adaptatie  |  Niet droog laten vallen!

Knelpuntenanalyse en stresstesten. Landelijk 
en stedelijk gebied. Deze sessie brengt de 
werelden van Zoetwater en Ruimtelijke 
adaptatie bij elkaar. Ze hebben elkaar nodig, 
kunnen elkaar inspireren en er is veel van 

elkaar te leren. Dat is zeker zo bij opgaven met 
grote doorwerking zoals bodemdaling in 
veengebieden. Bodemdaling krijgt bijzondere 
aandacht in deze sessie.
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Volg ons via:   #Deltacongres  |   @delta_comm


