
 

              

 

MASTERCLASS 
De IJsselmeerdelta, bedreiging of kans bij klimaatverandering? 

 

Woensdag 1 maart 2023 | 15.30 - 18.00 uur | Batavialand, Lelystad 

 

Zeespiegelstijging, verdroging, afnemende biodiversiteit, landbouw- en woningbouwcrises, allemaal bedreigingen 

voor ons huidig welvaarts- en welzijnsniveau. Wat betekenen deze bedreigingen voor het IJsselmeergebied en 

specifiek voor Flevoland? Welke rol kan de IJsselmeerdelta spelen bij het vinden van goede oplossingen?  Hoe 

reguleren we de waterveiligheid en waterbeschikbaarheid het best? Welke rol en taak kunnen en willen provincie en 

waterschappen pakken en hoe betrekken zij hun burgers?  

 

Op woensdag 1 maart a.s. organiseert Coalitie Blauwe Hart Natuurlijk een masterclass in Batavialand in Lelystad. 

Een inspirerende bijeenkomst voor (aankomende) volksvertegenwoordigers en bestuurders van provincie en 

waterschappen en voor bewoners en ondernemers, over de rol van de IJsselmeerdelta bij de klimaatverandering. 

Het IJsselmeergebied als het Blauwe Hart van Nederland! U bent van harte uitgenodigd voor deze masterclass. 

 

Programma 

15.15 uur Inloop met koffie/thee. 
15.30 uur Inleiding door dagvoorzitter Sjakel van Wesemael, Directeur Natuur PWN, en presentatie van het 

nieuwe streefbeeld voor het IJsselmeergebied van Coalitie Blauwe Hart Natuurlijk. 
15.45 uur Masterclass door Gualbert Oude Essink, senior hydroloog bij Deltares, waarin hij zal ingaan op de 

effecten van o.a. de zeespiegelstijging voor de zoetwaterbeschikbaarheid in de regio en het 
beleid Water en Bodem Sturend.  

16.15 uur   Bespreken in groepjes van uitdagende stellingen. 
16.45 uur  Terugkoppeling stellingen en korte reflectie op uitkomst door de dagvoorzitter. 
17.15 uur  Afsluiting masterclass door het laatste woord aan verkiesbare bestuurders. 
17.30 - 18.00 uur Hapje/drankje in restaurant De Taveerne. 
 

Locatie 

Batavialand | Ontginningszalen | Oostvaardersdijk 01-13 | 8242 PA Lelystad 

Parkeren is mogelijk in de VOC-garage. Hiervoor hebben wij uitrijkaarten beschikbaar. (Bij uitrijden eerst de 

inrijkaart en vervolgens de uitrijkaart aanbieden bij de slagboom.) 

 

 
Nog niet aangemeld? Dat kan nog tot en met maandag 27 februari a.s. 

info@hetblauwehart.org     

Wij hopen u te ontmoeten op woensdag 1 maart! 

https://www.google.com/maps/place/Batavialand/@52.5214417,5.4347675,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x47c621507f52a469:0xf6efdd4fcf851ddf!8m2!3d52.5214417!4d5.4369562
mailto:info@hetblauwehart.org

