
Bouwt u mee aan een 

veerkrachtige Scheldedelta? 

Werkconferentie op 1 en 2 juni 2017 I Hotel Westduin I Vlissingen 

Werkconferentie Bouwen aan een veerkrachtige Scheldedelta 
 
U wordt uitgedaagd mee te bouwen! 
Zoals alle delta’s is de Scheldedelta rijk aan natuur; een knooppunt van trekroutes van vissen en 
vogels. Daarnaast is de Scheldedelta een productief en veilig gebied voor mensen. De Oosterschelde 
is rijk aan schelpdieren, de kust wordt goed bezocht door toeristen en het Westerschelde-estuarium 

is druk bevaren. De gevolgen van zeespiegelstijging, bodemdaling, achteruitgang van natuur en 
bevaarbaarheid voor steeds grotere schepen beïnvloeden dit gebied op dit moment en in de 
toekomst. Hoe kunnen we omgaan met deze effecten? 
 
Op naar een veerkrachtig deltagebied 
De samenleving is gebaat bij een veerkrachtig deltagebied waarin deze effecten opgevangen worden 
en waar een goede balans is tussen waterveiligheid, bereikbaarheid en natuur. Dit zijn grote 
uitdagingen voor eco-engineering, civiele techniek en water management. Deze praktijk is tevens 
een goede leerschool voor studenten. Rijkswaterstaat en Delta Academy, onderdeel van HZ 
University of Applied Sciences, organiseren de werkconferentie “Bouwen aan een veerkrachtige 
Scheldedelta”. 
 

Tijdens deze werkconferentie presenteren onderzoekers resultaten uit recent praktijkgericht 
onderzoek naar slim sedimentbeheer, ruimtelijke adaptatie en het herstellen van de natuurlijke 
dynamiek en biodiversiteit. Ook komen de pilots van de Vlaamse en Nederlandse partners binnen het 
project Smartsediment aan bod: innovatief sedimentbeheer draagt hier direct bij aan natuurherstel. 
En nieuwe ideeën voor de Scheldedelta worden besproken aan de hand van ervaringen met bouwen 
met de natuur in de Waddenzee, Eems Dollard (D/NL), Galveston Bay (US) of andere estuaria, 
kustzones en getijdebekkens. 
 
Living Lab Eco-Engineering Scheldedelta 
Na afloop van de werkconferentie wordt het startsein gegeven voor het Living Lab Eco-engineering 
Scheldedelta. 

Aanmelden 
 

De boottocht kost €15, en bevat een buffet. 
De boottocht is geen verplicht onderdeel, en de rest van de conferentie is gratis voor studenten. 
 
U wordt vriendelijk verzocht om contant te betalen bij Marijke van de Voorde (L014 of het ecolab) op 

30 mei tussen 12:30 – 15:00. 
Studenten die van buitenaf komen, kunnen op de dag zelf contant betalen. 

 
De deadline om je aan te melden is 25 mei. 

Heeft u vragen over het congres? Dan kunt u terecht bij Sammie Fransen (fran0133@hz.nl) 
 

Meld u aan 

Aanmelden I Contact I Website I Westduin I Overnachting 

https://westduin.nl/
file:///C:/Users/C.%20Heijnen/Desktop/iframe%20src=%22https:/docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdoldbj6ewNG7qQBPmbk9TFw9Q_PivgYEqRFNLOTNG4Mdqf2g/viewform%3fembedded=true%22%20width=%22760%22%20height=%22500%22%20frameborder=%220%22%20marginheight=%220%22%20marginwidth=%220%22%3eBezig%20met%20laden...%3c/iframe
mailto:fran0133@hz.nl
https://goo.gl/forms/a1Gd1Hvjhb98rqJu2
https://goo.gl/forms/a1Gd1Hvjhb98rqJu2
mailto:fran0133@hz.nl
https://hz.nl/kalender/bouwen-aan-een-veerkrachtige-scheldedelta
https://www.google.nl/maps/dir/HZ+University+of+Applied+Sciences,+Edisonweg,+Vlissingen/Golden+Tulip+Strandhotel+Westduin,+Westduin,+Koudekerke/@51.4564837,3.4914321,12z/data=!3m1!4b1!4m14!4m13!1m5!1m1!1s0x47c499f851ef227d:0x264afc63cdf3b7f8!2m2!1d3.5895652!2d51.4497724!1m5!1m1!1s0x47c497886800efaf:0xcc3d23c20480232a!2m2!1d3.528927!2d51.464291!3e1
http://www.cityhostel-vlissingen.nl/


 

 



Workshops donderdag 1 juni 

1) Toekomstige toepassing van zandsuppleties  
Future application of sand nourishments [in Dutch]  
 
Opening door Jebbe van de Werf (Deltares) 
 
Zandsuppleties zijn effectieve maatregelen om zandige kusten en intergetijdengebieden te 
beschermen tegen zeespiegelstijging en erosie.  Toch is er behoefte aan optimalisatie: 
suppletielocaties en -hoeveelheden, ook ten behoeve van het onderhoud van dijken in de 
Scheldedelta, het reduceren van de CO2 uitstoot bij de uitvoering en het verminderen van 
tijdelijke schade aan het bodemleven. Welke innovaties zijn in beeld? 
 
2) Toekomstige toepassing van oesterriffen en mosselbanken  
Future application of oyster reefs and mussel beds [in Dutch]  
 
Opening door Brenda Walles (Wageningen Marine Research) 
 
De eerste ervaring is opgedaan met de rol van oesters en mosselen als natuurlijke methode 
om oevers en zandplaten te beschermen tegen erosie en zeespiegelstijging. Toch is het nog 
te vroeg om conclusies te trekken over hun rol in het beheer voor delta wateren. Wat is 
nodig om de effectiviteit van deze biobouwers te vergroten en waar liggen mogelijkheden 
om dat uit te testen? 
 
3) Kansen voor biodiversiteit op hard substraat  
Opportunities for biodiversity on hard substrate [in Dutch] 
 
Opening door Matthijs Boersema (HZ Delta Academy) 
 
Het hard substraat op dijken en van windmolenmasten kan een hogere biodiversiteit krijgen 
door het toepassen van geschikte texturen van het beton, stortsteen e.d. Welke nieuwe 
materialen en ontwerpen zijn hiervoor geschikt en welke locaties in de Scheldedelta 
verdienen onze aandacht? 
  
4) Building with Nature, van wetenschap naar acceptatie  
Building with Nature, from science to acceptation (Interreg project BWN) [in Dutch]) 
 
Opening door Egon Baldal (Rijkswaterstaat) 
 
Veilig voor natuurgeweld door juist natuurlijke krachten te gebruiken, dat is waar Building 
with Nature over gaat. In deze workshop presenteren we een internationaal project waarin 
15 partnerorganisaties uit de Noordzee-landen samenwerken aan oplossingen als de 
Zandmotor en Ruimte voor de Rivier (NL), maar ook natural flood management Eddleston 
(Schotland) of zeegrasvelden bij Helsingborg (Zweden). Technische kennis wordt 
gecombineerd met economische, sociale, juridische en politieke onderbouwing. We sluiten 
af in debat met een aantal prikkelende stellingen met impact op de Delta. 



 
5) The Engineering with Nature program of the US Army Corps of Engineers [in English] 
 
Part I: Aligning Natural and Engineering Processes to Deliver Water Resources Infrastructure 
by Jeffrey King (US Army Corps of Engineers) The introductory presentation will provide an 
overview of the US Army Corps of Engineers' Engineering with Nature (EWN) Program. In 
addition, this presentation will describe latest initiatives and highlight example case studies 
associated with the EWN Program. 
 
Part II: Research and Development, by Candice Piercy (US Army Corps of Engineers) The 
introductory presentation will continue with a focus on current and future-anticipated R&D 
efforts within the EWN Program. R&D initiatives within the EWN Program are diverse and 
include numerous initiatives across multiple ecosystem types including, but not limited to: 
beaches/dunes, wetlands, islands and reefs. Are there lessons to be learned for the Scheldt 
delta? 
  
6) Dynamisch kust landschap  
Dynamic Coastal landscape [in Dutch] 
 
Opening door Albert Oost (Deltares)en Jan Janse (Staatbosbeheer) 
 
Met dynamisch natuurbeheer vergroten wij het natuurlijk kapitaal van de Nederlandse 
kustzone. Maar tegelijk moeten we ook anticiperen op de stijgende zeespiegel en steeds 
intensiever gebruik van strand, duinen en binnenrand voor (verblijfs)recreatie. Hoe 
ontwikkelen we een kustlandschap waar de belangen van People, Profit en Planet in een 
juiste balans zijn? 
  
 7) Maatregelrichtingen voor herstel van de waterkwaliteit in het Eems Estuarium  
Restoration measures for improving the water quality in the Ems Estuary [in Dutch]. 
 
Opening door Bas van Maren (Deltares) 
 
Het Eems estuarium wordt steeds troebeler. Dit heeft een negatieve invloed op primaire 
productie van algen, en daarmee de gehele voedselketen. Onderzoek heeft uitgewezen dat 
de vertroebeling voor een belangrijk deel toeneemt doordat er steeds minder bezinkplekken 
zijn waar slib afgezet kan worden. Op dit moment worden maatregelrichtingen ontworpen 
om slib op een duurzame manier aan het systeem te onttrekken. Deze maatregelrichtingen 
bestaan uit hergebruik van slib voor bijvoorbeeld dijkbekleding (gewonnen uit 
intergetijdengebieden of havens) en aanleg van intergetijdengebieden en kwelders. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
8) “Building a resilient Scheldt Delta”; skills for the future [in English] 
 
Led by Wouter Kersten 
 
We all regularly hear and read about what is required for people to thrive in delta areas in 
the coming decades. To do so we need specialized knowledge. Another very essential 
ingredient is to connect different pockets of knowledge, be able to communicate, think and 
work across boundaries (thematically and geographically), and apply “innovative” thinking. 
In this workshop we will focus on the latter. We will introduce the concept that lies at the 
core of innovation and will apply it together in a 1-hour session. Which concept? That’s what 
you will have to find out by attending. 
 
For now we can lift one tip of the veil: if you know exactly how migratory birds can inspire 
economic development and what the Sand engine has to do with a casino then feel free to 
ignore this workshop. If you are less sure about the answers or are curious anyway, read on 
 
After a minimal introduction we will use examples that you will bring up yourselves (no need 
to prepare) and then with our “Delta Talent approach” we will discuss how you can make the 
remainder of the conference, and your lives much more interesting and rewarding. As by-
catch it will help you take a firm step in being better prepared for a successful career. Got 
excited? Come see for yourself and register for this workshop, which is organized specifically 
for students!  



Vrijdag 2 juni 

 
9) Slimme toepassingen van baggerspecie  
Smart applications of dredged sediment [in Dutch] 
 
Interreg project Smartsediment 
 
Opening door Frederik Roose (Departement Mobiliteit en Openbare Werken, Vlaanderen) 
 
Het onderhoud van de vaargeul in het Schelde-estuarium vergt een continue 
baggerinspanning, maar biedt ook kansen om te bouwen aan natuur. Het Interreg project 
Smartsediment streeft naar het opnieuw in evenwicht brengen van de biodiversiteit, de 
bodem en de ecosysteemdiensten in de delta door slim om te gaan met baggeren, storten 
en verplaatsen van sediment in de delta. Waar in het Schelde-estuarium liggen kansen om 
dit in de praktijk te brengen en de effectiviteit ervan te monitoren? 
 
10) Nuttige natuur: hoe herstelprojecten bijdragen aan de welvaart in de Schelde  
[in Dutch] 
 
Opening door Tom Maris, Annelies Boerema, en Katrien van der Biest (Universiteit 
Antwerpen) 
 
Natuurherstelmaatregelen in de Schelde leveren naast ecologische waarde ook 
ecosysteemdiensten op die economisch rendabel zijn. Het kwantificeren van de 
ecosysteemdiensten is ook van belang voor natuurherstelprojecten langs de Westerschelde 
bij Waterdunen, Zwin, Perkpolder, Hedwigepolder of buitendijks bij Bath, Baalhoek en 
Knuitershoek. Hoe gaan we dat in kaart brengen en voor wie? 
  
11) Het vaststellen van de veerkracht van delta’s m.b.v. data science  
Observing delta resilience using data science [in Dutch] 
 
Opening door Mindert de Vries en Perry de Louw (Deltares) 
 
Vooroevers, schorren, duinen en dijken zorgen voor een veerkrachtige en robuuste 
waterkering en een barrière tegen de indringing van zoutwater. In het Europese project FAST 
worden satellietbeelden gebruikt om vooroevers langs Europese kust in kaart te brengen en 
te berekenen hoe groot de dempende invloed werking van vegetatie is op inkomende 
golven. Daarnaast komen dit jaar meetdata beschikbaar die een gedetailleerd beeld geven 
over zoet- en zoutwaterverdeling in de Zeeuwse ondergrond. Integratie van dergelijke 
databronnen kan nieuwe inzichten opleveren. Welke data science technieken zijn 
beschikbaar om de veerkracht van de Scheldedelta in beeld te brengen? 
 
 
 
 
 



12) Dealing with coastal flood risk in the Emilia-Romagna region, Italy [in English] 
 
Part 1: Coastal engineering aspects and historic storm impacts in support of risk reduction 
strategies, by Paolo Ciavola (University of Ferrara). The introductory presentation will 
address hard and soft engineering and the importance of building-up databases on storm 
impacts to support risk reduction strategies. 
 
Part 2: Coastal flood assessments in the Emilia-Romagna Region, by Clara Armaroli 
(University of Ferrara). The application of the CRAF tool for mapping hotspots of flood risks 
and along the Emilia-Romagna coast. 
Can this approach be applied in the Scheldt delta? 
 
13) Veiliger achter de dijk door vegetatie vóór de dijk? [in Dutch] 
 
Opening door Vincent Vuik (TU Delft en HKV) 
 
Begroeide voorlanden langs de dijken leveren een bijdrage aan de veiligheid tegen 
overstromingen. De golfaanval op de dijken kan namelijk aanzienlijk lager uitvallen als er een 
ondiep voorland voor de dijk ligt (zogenaamde slikken), en zeker als vegetatie kans ziet zich 
te vestigen op de slikken (we spreken dan over schorren). In het project BE SAFE is veel 
kennis ontwikkeld rond dit thema, aan de hand van veldmetingen in de Westerschelde en 
modelsimulaties. In deze sessie zal gediscussieerd worden over de effectiviteit van deze 
begroeide voorlanden, op welke locaties ze kansrijk zijn, en welke kennisvragen er nog 
liggen. 
 
14) Implementatie van natuurlijke oplossingen voor waterveiligheid: de spelers, het spel 
en de knikkers 
Governance of nature-based flood defence: Analysing dilemmas of implementation [in Dutch] 
 
Opening door Stephanie Janssen (TUDelft en Deltares) 
 
Hoe wordt een NBFD oplossing win-win voor natuur en waterveiligheid en niet loose-loose? 

Nature-based flood defences (NBFD), of natuurlijke oplossingen voor waterveiligheid zijn 

een innovatief alternatief voor harde keringen. Implementatie vraagt tegelijkertijd om 

innovaties in het governance systeem. Nieuwe spelers betreden de besluitvormingsarena, 

actor-interacties veranderen en het multi-functionele karakter van NBFD vraagt ook om het 

maken van keuzes en soms trade-offs. Met speltheorie brengen we de implementatie 

dilemma’s in beeld en bieden een perspectief om de potentiele win-win daadwerkelijk te 

realiseren. 

 
De werkconferentie wordt mogelijk gemaakt door: 

 
Dit congres is mede gefinancierd binnen het Interreg V programma Vlaanderen-Nederland (vanuit 
het project Smartsediment), het grensoverschrijdend samenwerkingsprogramma met financiële 

steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling. Meer info: www.grensregio.eu. 


