
 

 

 

Uitnodiging achterbanbijeenkomst Taskforce Deltatechnologie  

24 oktober 2017 
 
 

Geachte heer/mevrouw, 

 
Graag nodigen wij u uit voor de bijeenkomst “Taskforce Deltatechnologie – Werken in de Gouden 
Driehoek”. Deze staat in het teken van de Samenwerkingsovereenkomst 
Hoogwaterbeschermingsprogramma en Topsector Water welke op 29 september 2015 is ondertekend. 
Hierin staat helder beschreven hoe projecten met partijen in de “Gouden Driehoek” voortaan sneller, 
goedkoper en vooral ook beter uitgevoerd gaan worden. Verbinden, vertrouwen, vakmanschap en co-

creatie zijn hierbij dé sleutelwoorden tot succes. Wat zijn nu twee jaar later de ervaringen binnen de 
projecten van Taskforce Deltatechnologie?  
Sprekers vanuit de “Gouden Driehoek” delen met u hun ervaringen en gaan in deelsessies hierover met 
u in discussie. In de bijeenkomst wordt ook graag met u van gedachten gewisseld over de toekomst 
van de huidige samenwerking tussen marktpartijen, kennisinstellingen en overheid. 

Wat  Bijeenkomst “Taskforce Deltatechnologie – Werken in de Gouden Driehoek” 

Wanneer Dinsdag 24 oktober 2017 

 15.30 – 19.00 uur (inclusief netwerkborrel) 
Waar  Royal Haskoning DHV Groep, Laan 1914 nr. 35, 3818 EX, Amersfoort 
Wie marktpartijen en een aantal vertegenwoordigers van HWBP, opdrachtgevers en 

kennisinstellingen 

 
Programma  

15.30 uur Ontvangst 
16.00 uur Welkom door dagvoorzitter Henrike Branderhorst, voorzitter Taskforce Deltatechnologie 

Opening door Hendrik Postma, voorzitter stuurgroep Taskforce Deltatechnologie 
Lessons learned in Marker Wadden door Roel Posthoorn, projectdirecteur Marker 
Wadden, Natuurmonumenten 
Versnellingsambitie Limburg door Patrick van der Broeck, dijkgraaf van Waterschap 
Limburg 

Reflectie op tenderfase dijkversterking Gorinchem Waardenburg door partners van de 

Graaf Reinald Alliantie 
17.00 uur Interactieve sessies o.l.v. leden basisteam Taskforce Deltatechnologie: 

 Visie op toekomst Taskforce Deltatechnologie 
 Versnellingsambities & bestuurlijke dilemma’s 
 Ontwerpinstrumentarium, werken in de Gouden Driehoek 

18.00 uur Borrel 
19.00 uur Einde 
 
Meer informatie en aanmelden? 
Wilt u zich aanmelden en/ of heeft u vragen? Stuur dan een mailbericht naar het secretariaat van 
Taskforce Deltatechnologie secretariaat@taskforcedeltatechnologie.nl. Aan de bijeenkomst zijn geen 
kosten verbonden. 

Kijk ook eens op de site www.taskforcedeltatechnologie.nl voor gegeven adviezen, actuele 
statusrapportages en de samenwerkingsovereenkomst. 

 
 
Met vriendelijke groet, 
Taskforce Deltatechnologie 
 

 
Henrike Branderhorst en Arjan Keuzenkamp 
Voorzitters Taskforce Deltatechnologie 
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