
Themadag Groene Poort 
 
datum:  10 mei 2016 
 
Waar:   9.30 - 12.00 binnen:  EIC Mainport Rotterdam 

   Noordzeeweg 6 
   3181 ML Rozenburg 
   : 0181 – 29 60 29 
   www.eic-mainport.nl 

  12.00 - 14.00 buiten:  Groene Poort en Landtong Rozenburg  
  14.00 - 14.30 binnen  EIC 
 
Voor wie:  ca 50 tweedejaars studenten Watermanagement, Hogeschool Rotterdam  
  + enkele studenten van andere opleidingen  
 
Doelen van deze dag 

 Kennis maken met het project Groene Poort als onderdeel van Getijdenpark Rotterdam 

 Inzichtelijk maken van de verschillende belangen die een rol spelen bij inrichting en beheer van 
de Nieuwe Waterweg in de regio Rotterdam. Toelichten dat een integrale aanpak hierbij nodig is 
en hoe dit werkt. 

 Kennis maken met enkele betrokken organisaties:  
- Deltares 
- Delta Talent 
- EIC, havenbedrijf Rotterdam 
- gemeente Rotterdam 
- ARK Natuurontwikkeling 

 Kennis maken met lopende onderzoeken door studenten bij de Groene Poort, vanuit diverse 
disciplines; delen van ervaringen 

 Voorbeelden bespreken van de toepasbaarheid van "bouwen met natuur" in bredere context: 
getijdenpark Rotterdam, andere locaties in Nederland en buitenland. 

 
Programma 
9.30 -10.30 toelichting vanuit de praktijk 
 
Elma Duijndam, Delta Talent 
Welkom en toelichting Delta Talent. 
 
Wim Zwakhals, Havenbedrijf Rotterdam 
Algemene beschrijving van het project Groene Poort, wat staat er nu vanuit het 
onderzoeksprogramma te gebeuren. 
 
Amrit Cado v.d. Lelij, Deltares 
Building with Nature, vragen vanuit ecologie over de Groene Poort, voorbeelden in landelijk en 
internationaal perspectief. 
 
Wilfried Stolte, Gemeente Rotterdam  
Getijdenpark Rotterdam: het natuurlijker en aantrekkelijker maken van de rivier in relatie tot de 
stedelijke omgeving. Waar gebeurt het en waarom. 
 
  

http://www.eic-mainport.nl/


10.45 - 11.45 Presentatie en bespreking van lopende onderzoeken in carrouselvorm 
 

 Michael Parry, student mediatechnologie HR: afstudeeronderzoek publieksmonitoring bij 
Deltares  

 Musse Godefa, student Civiele techniek HR, afstudeeronderzoek bij gemeente Rotterdam: 
archgis,autocad tekeningen, onderzoek aan de langsdam  

 Daniel Stolk e.a., derdejaars laboratoriumonderzoek voor ...:  eDNA, vismonitoring 

  (Jorit Mies e.a.: derdejaars Watermanagement HR, waterkwaliteitsmetingen met drone)? 
 
12.00 -14.00 Bezoek aan Groene Poort en Landtong Rozenburg 
 
14.00 -14.30 Samenvatten en afronden 
 
 
Meer informatie 
over getijdenpark Rotterdam 
http://www.rotterdam.nl/getijdenpark 
www.buildingwithnatureindestad.nl 
brochure getijdenpark Brienenoord-de Esch, waarbij Groene Poort is opgenomen 
 
over de Groene Poort: 
https://www.ark.eu/gebieden/de-delta/nieuwe-waterweg 
https://www.ark.eu/nieuws/2015/uitgezette-steuren-hebben-baat-bij-groene-poort 
http://www.landtongrozenburg.nl/Groene-poort.html 
 
 
Praktische zaken: 

 Voor koffie en thee in de ochtend wordt gezorgd.  

 Neem eigen lunch en drinken mee voor tijdens de excursie 

 In de middag koffie/thee/fris zelf betalen. 

 Doe geschikte buitenkleding aan (let op het weerbericht). 
 
Contactpersonen 
Delta Talent 
Elma Duijndam 
organisator 
 t 06-20449862 I e elma.duijndam@ark.eu I www.deltatalent.nl  www.ark.eu 
  
Hogeschool Rotterdam 
Janine Veenstra   
t  010-9745683 I e  j.m.veenstra@hr.nl 
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