Deltawerken en Kustvisie Zeeland
Themamiddag woensdag 27 juni 2018

Toelichting
Netwerkdag Deltawerken en Kustvisie Zeeland
Datum: Woensdag 27 juni 2018
Tijd: 12.30 – 17.30 uur
Plaats/locatie: Deltapark Neeltje Jans (Eiland Neeltje Jans), Faelweg 5, 4354 RB Vrouwenpolder
Organisatie: Stichting Cultureel Erfgoed Zeeland
Toelichting
In 2018 is het precies 60 jaar geleden dat de eerste van een lange reeks Deltawerken werd opgeleverd, de Algerakering ofwel
stormvloedkering in de Hollandse IJssel. Het laatste grote project, de Maeslandkering, dateert al weer uit 1997. De iconische
dammen en waterwerken zijn tot het collectieve geheugen van Nederland gaan behoren en een beeldmerk van Zeeland
geworden, met als belangrijkste misschien wel de Stormvloedkering in de Oosterschelde Ook in toeristische zin zijn de
Deltawerken een belangrijke waarde voor de Provincie geworden. Verschillende ontwikkelingen op het gebied van verkeer,
recreatie en toerisme, natuur en ecologie, energie en waterveiligheid maken voortdurende aanpassing van de dammen en
deltawerken noodzakelijk. Daarbij is het de vraag vanuit welke optiek en met welk doel de aanpassingen gepleegd worden.
Bovendien maken de deltawerken deel uit van het omliggende deltalandschap van de Zeeuwse eilanden. De waarde van het
werken wordt ook bepaald door de ruimtelijke context en omgekeerd geven de deltawerken waarde aan het omliggende
landschap. Deze wisselwerking leek tot voor kort verstoord te worden door onder meer de ongebreidelde groei aan
recreatieparken. Deze zal met de totstandkoming van de Zeeuwse Kustvisie minder snel en meer gecoördineerd gaan verlopen,
hoewel er links en rechts nog wel zorgen zijn over de invulling van het pact. Deze netwerkdag heeft als doel om de
verschillende belangen te duiden en met elkaar te verbinden. De belangrijkste vraag blijft hoe we de waarden van de werken in
het prachtige deltalandschap zo goed mogelijk kunnen behouden en benutten en daarmee het vestigingsklimaat en de
attractiviteit van het Deltawerkenlandschap kunnen borgen en versterken.
Over de key note spreekster:
Dr. Marinke Steenhuis (1971) van Bureau Steenhuis Meurs heeft de academische kant van het werk altijd gecombineerd met
onderzoek en advies voor overheden, ontwerpbureaus en marktpartijen, in een samenwerking met haar compagnon Paul
Meurs en zes collega’s. Marinke is een expert op het gebied van gebiedsidentiteit: visievorming, toetsing en kaders, kennis en
publicaties en de praktijk van herbestemming. Omdat zij de belangen van (her)ontwikkeling, ontwerp en erfgoed herkent en
erkent, is zij een sterke verbinder tussen vastgoedpartijen, ontwerpers en de erfgoedwereld. Marinke heeft een uitgebreid CV
op het gebied van erfgoed en ruimte, maar ten aanzien van deze dag is het interessant om te vermelden dat zij lid is van het
Kwaliteitsteam Afsluitdijk, verschillende adviezen over de Deltawerken heeft opgesteld en ook is zij auteur van het prachtige
publieksboek “De Deltawerken” dat in 2016 is verschenen. In haar verhaal zal zij ingaan op de unieke waarde van de
Deltawerken en de omringende landschappen voor Zeeland en Zuid-Holland, en wijzen op de mogelijkheid om het landschap
van de Deltawerken verder te ontwikkelen op basis van de eigen kwaliteiten.
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Programma
Ontvangst
12.30 – 13.00

Inloop met koffie/thee en bolus

13.00 – 13.15

Welkom
Jan Vellekoop (Stichting Cultureel Erfgoed Zeeland)

Het verhaal van de Deltawerken
13.15 – 14.00

Kennismaking: film en kijkje in pijler Stormvloedkering
Deltapark Neeltje Jans
Key note

14.00 – 14.45

Droog achter de Deltawerken – 60 jaar iconische waterkeringen
Marinke Steenhuis (Bureau Steenhuis Meurs)

14.45 – 15.00

Pauze

De opgaven
15.00 – 15.15

Visie Erfgoed en Ruimte – wateropgaven
Ellen Vreenegoor (Programmaleider Visie Erfgoed en Ruimte – water,
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)

15.15 – 15.30

De kansen van de Zeeuwse Kustvisie
Carla Schönknecht (Gedeputeerde voor o.a. natuur en landschap,
recreatie en toerisme)

15.30 – 15.40

Op weg naar visies voor de deltadammen
Joost Wijnekus (Rijkswaterstaat, adviseur ruimtelijke ordening)

Aan het werk
15.40 – 16.30

Interactieve workshop (1 sessie/ 2 of 3 onderwerpen)
O.l.v. Marinke Steenhuis, Ellen Vreenegoor en/of anderen
Casussen:

16.30 – 16.45

•

Recreatieontwikkeling Brouwerseiland

•

Windpark De Krammer

•

Monumentaliteit dammen en keringen

Plenaire terugkoppeling en conclusie
O.l.v. dagvoorzitter

16.45 – 17.30



Borrel

Aan het einde van de middag ontvangt u een munt om de slagboom te openen en gratis het parkeerterrein te verlaten
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