
 
 

 

 

Uitnodiging Gouden Driehoekbijeenkomst 

 

‘De opgave van de toekomst – waterveilig Limburg als casus’ 

 

 

Geachte heer, mevrouw, 

 

Taskforce Deltatechnologie organiseert in samenwerking met Waterschap Limburg en de 

kennisinstellingen op vrijdag 23 september a.s. een Gouden Driehoekbijeenkomst 

onder de titel ‘De opgave van de toekomst – waterveilig Limburg als casus’. U 

bent van harte uitgenodigd aanwezig te zijn bij deze bijeenkomst. 

 

Om goed voorbereid te zijn op de toekomst en de klimaatverandering blijven 

hoogwaterbescherming en sterkere dijken nodig. We hebben in Nederland afgesproken 

dat in 2050 alle dijken moeten voldoen aan de (huidige) wettelijke normen. Deze opgave 

is groot en ons klimaat en onze omgeving zijn aan verandering onderhevig. Kortom: het 

werk van Waterschap Limburg is nooit af en wordt steeds complexer.  

 

De kennisinstellingen, waaronder de WUR, zijn vanuit hun kennis en expertise ook bezig 

met de toekomst van ons land, waarin water een hoofdrol blijft spelen. Zo hebben ze 

bijvoorbeeld de ‘Groene Kaart van Nederland: NL2120’ ontwikkeld, vanuit het 

uitgangspunt dat de natuurlijke (water) systemen aan de basis moeten staan van een 

duurzame ontwikkeling. 

 

Deze Gouden Driehoekbijeenkomst heeft een interactief programma waarin we samen 

op zoek gaan naar de contouren van werkbare duurzame oplossingen.          

 

 

Wanneer: Vrijdag 23 september 2022 

Locatie: Wageningen University & Research, Omnia (gebouw 105), Hoge Steeg 2 in 

Wageningen 

Voor wie: Betrokkenen vanuit markt, kennisinstellingen en overheid (waterschappen, 

HWBP, RWS, provincies)  

 

Programma 

 

13.00 uur Inloop met koffie/thee 

13.30 uur Welkom en opening 

13.45 uur Inleiding: 

 ‘Maas 2050’: Samen op weg naar een lange termijn aanpak voor sterke 

dijken in 2050 

 Kansen voor het duurzaam inzetten van gebiedseigen grond 

 NL2120: Een natuurlijkere toekomst voor Nederland in 2120 

14.30 uur Toelichting interactief deel 

14.45 uur Pauze 

15.00 uur Interactieve sessies 

16.00 uur Plenaire terugkoppeling 

16.30 uur Drinks & bites 

18.00 uur Einde  

 

 



 
 

 

 

 

Wilt u aanwezig zijn bij deze bijeenkomst? Meldt u zich dan voor 16 september aan.  

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

  

 

Wij hopen u allen te mogen ontmoeten op 23 september a.s. 

 

 

Met vriendelijke groet,  

 

Taskforce Deltatechnologie, Waterschap Limburg en de kennisinstellingen 
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