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Dromen en waarmaken        Jelke Jan de With 

 

Geachte aanwezigen, 

In de video heb ik getracht een beeld te gegeven van Taskforce Deltatechnologie, maar ook richting 
de toekomst. 

De filmer Jan Olsman wil ik bedanken voor de  manier waarop hij mijn boodschap verbeeld heeft.  

Ik heb een aantal voorbeelden genoemd, daar hoort ook nog  Zwolle Stadsdijken bij. Peter Staats 
heeft dit in diverse publicaties verwoord. In een online filmpje van 30 min. in het PIANOo- congres 
wordt de keuze van de oplossing prachtig in beeld gebracht.  

Paul van Dijk is betrokken geweest bij het tot stand komen van adviezen van TFDT, te weten Marker 
Wadden en Markermeerdijken. Hij werkt nu als zelfstandige (Positive Projects). Samen met Vinales  
heeft hij de ‘Serious Game 2 fasen contract dijkversterkingen’ ontwikkeld. Dit is een goed voorbeeld 
en past in deze tijd. 

Persoonlijk houd ik erg van een platte organisatie. Bij het Grensmaasproject is dit het geval. 

Betrokkenheid , communicatie en participatie met de omwonenden is bepalend voor het succes. 

Met plezier denk ik terug  aan het tot stand komen van de Samenwerkingsovereenkomst tussen de 
stuurgroep HWBP en Topsector Water, een document wat we moeten koesteren. Dit is uniek! 

 

Dromen en waarmaken  

Ik  denk terug  aan de gesprekken die ik met Ton Swanenberg en Martin van 

der Horst heb gevoerd over Bruno Latour, de rol van de waterschappen  in de 

huidige tijd etc. 

Ton gaf mij een boekje van Floris Alkemade, Rijksbouwmeester, ‘De toekomst 

van Nederland’. Een handzaam boekwerkje wat boeit, over de toekomst en 

van richting veranderen is voor een ieder een aanrader. Ik ben het er 

helemaal mee eens. 

De voorkant van het boek spreekt voor zich. Het stemt wel tot nadenken……… 

 

 

Het kunstwerk in onze vijver geeft de vier elementen weer: aarde, 

water, lucht en vuur. 

In zijn eenvoud is dit nog  steeds een bruikbaar model om te zien hoe 

de vlag er voor staat als we de fysieke staat van een complexe wereld 

willen beoordelen.  

Er is ook vijfde element en dit is de verbinding. Ik heb getracht een 

verbinder te zijn 
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Dankwoord 

Tot slot wil ik een ieder bedanken. 

De brancheorganisaties  voor de ruimte die ze hebben gegeven en de ondersteuning. 

Het Programmabureau HWBP voor het vertrouwen en de ondersteuning. 

De  waterschappen, met name voor hun ondersteuning bij de organisatie van de Gouden 

Driehoekbijeenkomsten in de afgelopen jaren. 

De kennisinstellingen voor hun betrokkenheid en inbreng. 

Natuurmonumenten in het bijzonder i.v.m. mijn passie voor de natuur. 

In het bijzonder alle TFDT teamleden, in de breedste zin van het woord, voor hun inbreng, 

vakmanschap, kennis  en kunde. 

In het voorgaande heb ik bewust geen namen genoemd . 

Wat Astrid betreft een speciaal woord van dank voor de jarenlange fijne samenwerking. 

Het secretariaat is van onschatbare waarde, als constante factor! 

 

Een goede toekomst voor jullie allemaal. Blijf gezond en zorg voor elkaar. 

Tot ziens! 

 

Tot slot wil ik afsluiten met enkele gedichtregels: 

Om een wereld te zien in een zandkorrel, 

En de hemel in een wilde bloem, 

Houd de oneindigheid in de palm van je hand, 

En de eeuwigheid in een uur. 

William Blake 

 

Jelke Jan de With 

7 oktober 2021 

 

De video is hier terug te kijken. 

https://youtu.be/Tn60pQ5KHBU

