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Programma

Programma
De verzilting van de NoordNederlandse kustzone is
een feit. In hoeverre biedt
meebewegen met deze
ontwikkeling kansen voor
natuur, landbouw, veiligheid,
recreatie, ondernemerschap
en cultuur? Die vraag staat
centraal tijdens dit symposium
van de Waddenacademie en
Stichting Noorderbreedte.

Onder voorzitterschap van Tracy Metz delen
ondernemers, wetenschappers en bestuurders
hun ervaringen en inzichten. Hoe verhoudt
zich medegebruik van de kustzone tot
waterveiligheid? Welke potentiële economische
kansen zien ondernemers? Kunnen natuur
en cultuur een brug slaan tussen binnen- en
buitendijks gebied?
Het programma omvat naast informatie
en discussie ook een lunch van noordelijke
bodem en een excursie door het kustgebied.
Alle gelegenheid dus om de materie met alle
zintuigen te ervaren. Afsluitend wordt een
themanummer van Noorderbreedte over ‘zilte
vitaliteit’ gepresenteerd.

09.30 – 10.00

Inloop met koffie

10.00 – 10.05

Albertine Soepboer, dichteres

10.05 – 10.10	Jouke van Dijk, voorzitter
Waddenacademie
Woord van welkom

13.30 – 15.00	Bus- en wandelexcursies
met Henk de Vries
(directeur It Fryske Gea)
en Marco Glastra (directeur
het Groninger Landschap)
	
Over de dijk en de natuur
15.00 – 15.30

10.10 – 10.15	Tracy Metz, dagvoorzitter
Toelichting opzet symposium
10.15 – 10.35	Jouke van Dijk, voorzitter
Waddenacademie
	Over de economie van de
zilte zone
10.35 – 11.00	Luc Kohsiek, dijkgraaf
Hoogheemraadschap
Hollands Noorderkwartier
	Over variëren in veiligheid en
waterbeheer
11.00 – 11.30

Koffie- en theepauze

11.30 – 11.50	Marc van Rijsselberghe,
ondernemer Zilt Proef bedrijf
	Over ervaringen van heinde
en ver

15.30 – 15.50	Tracy Metz interviewt
Matthijs Buurman,
provincie Groningen
	Over een dubbele zeekering
bij de Eemshaven
15.50 – 16.10	Jan Wibier, voorzitter
Noorderbreedte
	Over het aanboren van
ideeën
16.10 – 16.30	Arnold Veeman, componist
en streektaalzanger
Over Klaai
16:30 – 16:45	Slotwoorden Tracy Metz en
Jouke van Dijk
Over all
16:45 – 17:30

11.50 – 12.30	Tracy Metz bevraagt Remt
Meijer, boer te Kloosterburen,
en Jeannette Hoek, directeur
OceanDesertFood
	Over lokale en internationale
perspectieven
12.30 – 13.30

Lunch uit de waddenstreek

Koffie- en theepauze

Borrel
Over en uit
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