
 
 

 

Persaankondiging 
 

DEN HAAG – 17 april 2014 

 

Keringen klaar voor 2050? 
 
Zijn de Nederlandse dijken wel sterk genoeg om Nederland de komende eeuw te 

beschermen tegen klimaatverandering en zeespiegelstijging? 
 

Deze vraag staat centraal tijdens het eerste Deltadebat dat het Koninklijk Instituut van Ingenieurs 
(KIVI) organiseert op dinsdag 13 mei in museum Nieuw Land in Lelystad. 

 

Om Nederland op extremere omstandigheden voor te bereiden krijgen onze dijken nieuwe normen. 
Voortaan wordt ook gekeken naar het potentiële aantal slachtoffers en de mogelijke schade als gevolg 

van een overstroming. Zijn beide risico’s groot op een bepaalde locatie, dan loont het om de dijk daar 
extra sterk te maken. 

 
Levert de nieuwe norm de inwoners in laag Nederland voldoende veiligheid? Het KIVI-debat geeft 

alvast een inkijk in de Deltabeslissingen die Deltacommissaris Kuijken op Prinsjesdag zal presenteren. 

Aangezien de bijeenkomst plaatsvindt in Lelystad, kijken we speciaal naar wat de nieuwe normen 
betekenen voor de Flevopolder. 

 
De sprekers zijn: 

Bert Naarding  Directeur Veiligheid, Deltaprogramma 

Over de nieuwe normen voor onze dijken 
Judith Litjens  Adviseur Waterveiligheid, Deltaprogramma IJsselmeergebied 

Wat betekent dit voor de Flevopolder? 
Hetty Klavers  Dijkgraaf, Waterschap Zuiderzeeland 

Hoe vertel ik het de bewoners? 
Bas Jonkman   Hoogleraar Waterveiligheid, TU Delft 

Kritische noot vanuit het ingenieursvak 

Bas Kolen   Onderzoeker Waterveiligheid, Crisisbeheersing en Evacuatie, HKV lijn in water 
Wat kunnen we met evacuatie? 

Neelke Doorn  Universitair docent Ethiek en Governance, TU Delft 
Zijn de overstromingsrisico’s rechtvaardig verdeeld? 

 

KIVI Deltadebat: Keringen klaar voor 2050, Nieuw Land Museum, Oostvaardersdijk 113, Lelystad, 
Dinsdag 13 mei, 14.00 – 17.00 uur 

 
 
Het Koninklijk Instituut Van Ingenieurs (KIVI) is de beroepsvereniging van ingenieurs in Nederland. 
Het geeft toegang tot een netwerk waarin leden hun vakkennis kunnen bijhouden en hun expertise 
verder kunnen ontwikkelen. Het uitdragen van het belang van techniek in de samenleving is ook een 
van de speerpunten van KIVI. 
 

 



Noot voor de redactie:  
 
Voor meer informatie kunt u terecht bij Marsha Reubsaet, knowledge broker bij KIVI, 
telefoon 070 – 391 9825, e-mail marshareubsaet@kivi.nl. 
 
Meer informatie vindt u op ww.kivi.nl/deltadebatten. 
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