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Uitnodiging Gouden Driehoekbijeenkomst ‘Koersvast’ 

 

 

Geachte heer, mevrouw, 

 

Taskforce Deltatechnologie organiseert in samenwerking met Waterschap Aa en Maas op 

donderdag 7 oktober a.s. een Gouden Driehoekbijeenkomst onder de titel 

‘Koersvast’. U bent van harte uitgenodigd aanwezig te zijn bij deze bijeenkomst. 

 

De focus zal liggen op HWBP projecten van Waterschap Aa en Maas, die samen met haar 

publieke partners momenteel in voorbereiding zijn. Naast de projecten Meanderende 

Maas (Ravenstein-Lith) en Cuijk-Ravenstein staan we stil bij de wijze hoe de organisatie 

anticipeert op de waterveiligheidsprojecten die op de rol staan. 

 

Tijdens deze bijeenkomst wordt ook officieel afscheid genomen van Jelke Jan de With, 

die vanaf het begin betrokken is geweest bij Taskforce Deltatechnologie. 

 

Wanneer: Donderdag 7 oktober 2020 

Locatie: Van der Valk Hotel Zaltbommel-A2, Hogeweg 65 in Zaltbommel 

Voor wie: Betrokkenen vanuit overheid (waterschappen, HWBP, RWS, provincies), 

markt en kennisinstellingen 

 

Programma 

 

13.00 uur Inloop met koffie/thee 

13.30 uur Welkom en opening door Waterschap Aa en Maas 

13.45 uur Presentaties Waterschap Aa en Maas (met interactief deel): 

- Introductie en toelichting op de wijze hoe de organisatie anticipeert 

op de waterveiligheidsprojecten die op de rol staan. 

 

- Project Meanderende Maas – Meerwaarde en uitdagingen bij het 

werken aan een integrale gebiedsopgave en het 

ontwikkelen/toepassen van innovatie in een project. 

 

- Project Cuijk–Ravenstein – Introductie van het project met in het 

bijzonder waterveiligheidsopgave Grave. 

15.30 uur Pauze 

15.45 uur Presentaties Taskforce Deltatechnologie : 

- Successen en aandachtspunten tweefasen contracten. 

 

- Focus richting de toekomst.  

16.15 uur Presentatie kennisinstellingen door Annemargreet de Leeuw - 

kennisambassadeur 

16.30 uur ‘Dromen en waarmaken’ – Presentatie door Jelke Jan de With 

17.00 uur Borrel en afscheid Jelke Jan de With 

18.00 uur Einde  

 

Wilt u aanwezig zijn bij deze bijeenkomst? Meldt u zich dan voor 1 oktober aan.  

Dat kan door een e-mail te sturen naar secretariaat@taskforcedeltatechnologie.nl.  

mailto:secretariaat@taskforcedeltatechnologie.nl?subject=Gouden%20Driehoekbijeenkomst%207%20oktober%202021
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RIVM richtlijnen 

Bij de organisatie van deze fysieke bijeenkomst worden de landelijke RIVM-richtlijnen 

gevolgd. Doorgang van deze bijeenkomst is onder voorbehoud dat dit is toegestaan 

volgens de op dat moment geldende maatregelen en richtlijnen.  

 

De organisatie heeft een ruime locatie vastgelegd voor deze bijeenkomst.  

Mocht u zich hebben aangemeld en desondanks verhinderd zijn (zoals bijvoorbeeld bij 

gezondheidsklachten), dan verzoeken we u om de organisatie tijdig in kennis te stellen. 

Het is mogelijk dat een collega u vervangt en bij de bijeenkomst aanwezig is. We 

verzoeken u om ook dat kenbaar te maken aan de organisatie i.v.m. de registratie van 

de aanwezigen. 

 

 

Wij hopen u allen te mogen ontmoeten op 7 oktober a.s. 

 

 

Met vriendelijke groet,  

 

Taskforce Deltatechnologie en Waterschap Aa en Maas 


