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Topspreker Wu Jianmin geeft keynote  
lezing tijdens KIVI Jaarcongres Delta Cities 
 
 
Met Wu Jianmin (vicevoorzitter China Institute for Innovation and Development Strategy 
en voormalig ambassadeur) kent het Jaarcongres Delta Cities van het Koninklijk Instituut 
Van Ingenieurs dit jaar een grote internationale spreker. Jianmin zal tijdens zijn keynote 
lezing op 12 november op de TU Delft meer vertellen over internationale relaties en 
geopolitieke ontwikkelingen rondom deltasteden.  
 
Naast Jianmin komen ook Dirk Sijmons (landschapsarchitect TU Delft), Gijs van den Boomen 
(directeur Kuiper Compagnons), Dirk Jan van den Berg (voorzitter College van Bestuur TU Delft) en 
Martin van Pernis (President KIVI) in het plenaire ochtendgedeelte aan het woord.  
 
In de middag wordt de winnaar van de Secure Your Future prijs bekend gemaakt door Zijne Hoogheid 
Prins Pieter-Christiaan (CEO AGT Netherlands), geeft Lieve Declercq (directievoorzitter Vitens) een 
lezing en vindt er een debat plaats tussen Hans Huis in ’t Veld (boegbeeld Topsector Water), Barbera 
Wolfensberger (boegbeeld Topsector Creatieve Industrie) en Manon Janssen (boegbeeld Topsector 
Energie).  
 
Met keuze uit 36 parallelsessies, zoals Rebuilding by Design, Feeding Metropoles, de Stad als 
Rampgebied, Zinkende Steden, Klimaat Adaptatie en verschillende excursies belooft het Jaarcongres 
hét congres te worden op het gebied van Delta Cities.  
 
Ben van der Burg, oud-schaatser en specialist op het gebied van mobiele toepassingen, treedt op als 
dagvoorzitter. 
 
Op www.kivi.nl/jaarcongres vindt u meer informatie over het KIVI Jaarcongres en ook het gehele 
programma.  
 
 
 
Noot voor de redactie: 
 
Over het Koninklijk Instituut Van Ingenieurs (KIVI) 
KIVI is de beroepsvereniging van ingenieurs in Nederland sinds 1847. KIVI zet zich in voor het 
ondersteunen van ingenieurs in hun beroepsuitoefening en draagt het belang uit van ingenieurs en 
techniek voor de samenleving. KIVI werkt met dit doel samen met het hoger onderwijs en de 
technologische industrie en in Europees verband met andere beroepsorganisaties voor ingenieurs. 
 
Wij nodigen u van harte uit om aanwezig te zijn tijdens het KIVI Jaarcongres, 12 november op de TU 
Delft. Mocht u specifieke sprekers willen interviewen kunt u daarvoor een verzoek doen bij Stéphanie 
Limbeek. 

http://www.kivi.nl/jaarcongres


 
Voor meer informatie kunt u terecht bij 
Stéphanie Limbeek  
070 391 98 11 
stephanielimbeek@kivi.nl  
 
www.kivi.nl 
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