Erik van Kuijk
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kan hij u veel vertellen over de aantrekkingskracht van de natuur en natuurbeleving. Hij is expert in het scheppen van belevenissen en het ontwerpen
van attracties. Hij heeft de introductiefilm Waterdunen gemaakt.
Erik van Kuijk is expert in het scheppen van belevenissen en het ontwerpen
van attracties. Hij heeft de introductiefilm Waterdunen gemaakt. Hij is
een industrieel ontwerper (Delft) die zich in eerste instantie richtte op het
ontwerpen van tentoonstellingen, onder andere voor NEMO, Naturalis en
Asklepion. Daarna stortte hij zich op de “experience communication” en
was betrokken als (strategisch) conceptontwerper bij onderdelen van het
Land van Ooit, Philips LAC en de Voetbal Experience. Nu ontwikkelt hij
samen met Martijn Meeske (MMEK) belevenissen, attracties en tentoonstellingen voor Ecomare, ETAP (België) en het Industrieel Museum Zeeland.
(www.mmek.nl)

Toine Poppelaars
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is dijkgraaf van Waterschap Scheldestromen. Waterschap Scheldestromen
is mede-initiatiefnemer van Waterdunen (met name het gecontroleerd getij
en versterking van de waterkering door de aanleg van een breed duingebied).
Toine Poppelaars heeft recht en bestuurskunde gestudeerd. Vanaf 1980
werkte hij voor verschillende gemeentes, waaronder tien jaar voor de
gemeente Veere. Toen hij gedeputeerde van de provincie Zeeland was,
had hij als constante werkvelden: infrastructuur en verkeer, landbouw en
visserij, vitaal platteland. Vanaf 1 maart 2010 is hij dijkgraaf; eerst nog van
waterschap Zeeuwse Eilanden en waterschap Zeeuws-Vlaanderen, maar
sinds 1 januari 2011 dijkgraaf van waterschap Scheldestromen. Daarnaast
heeft hij een aantal nevenfuncties, waaronder redactielid van Bestuursforum,
het CDA –bestuurdersblad. (www.scheldestromen.nl)

Jan Jonker
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is een bevlogen spreker met een toekomstgerichte, zakelijke en uitdagende
visie op duurzaam ondernemen.
Jan Jonker is hoogleraar aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Hij wordt
door de Groene Top 100 van dagblad Trouw gezien als een van de meest
invloedrijke Nederlanders op het terrein van duurzaamheid. Hij wordt door
voor- en tegenstanders beschreven als betrokken, enthousiasmerend,
activistisch, radicaal en recent revolutionair. Met hart en ziel zet hij duurzaam
ondernemen om in innovatieve en gedurfde projecten, om zo burgers,
bedrijven en (academische) collega’s te betrekken bij een van de centrale
vraagstukken van deze tijd. “Groen is poen” is één van zijn lijfspreuken.
(www.ru.nl) (www.nieuwebusinessmodellen.info)

Cees Slager
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is directeur van Molecaten: één van de initiatiefnemers van Waterdunen.
Cees Slager is een Nederlandse recreatieondernemer en adviseur van de
Europese Commissie voor toeristisch beleid. Namens RECRON zit hij in
het Topteam van Gastvrij Nederland. Dit team werkt aan een langetermijnvisie om de concurrentiekracht van de Nederlandse economie van de
gastvrijheid te versterken. Ook was hij 12 jaar partner van het WNF in het
ontwikkelen van recreatie en natuur. Daarnaast heeft Cees Slager diverse
bestuursfuncties en verschillende commissariaten. (www.molecaten.nl)

Chiel Jacobusse
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heeft de gave om op zeer toegankelijke en aanstekelijke manier de natuur
dichtbij het publiek te brengen; een waardevolle eigenschap voor een medewerker
van het Zeeuwse Landschap, één van de initiatiefnemers van Waterdunen.
Chiel Jacobusse heeft een gedegen en zeer brede kennis van flora en fauna.
Hij heeft diverse publicaties op zijn naam staan. Zijn aanstekelijke verwondering over de schoonheid van de natuur en alles wat groeit en bloeit laat
weinigen onberoerd. Hij werd in 1990 onderscheiden met de nationale
Heimans en Thijsseprijs voor zijn verdiensten op het gebied van veldbiologie,
natuureducatie en natuurbescherming. Hij is hoofd van de afdeling ecologie
bij Stichting Het Zeeuwse Landschap. (www.hetzeeuwselandschap.nl)

Sjaak de Hullu

PRAKTISCH
De inlogcode voor wifi op het netwerk GroteKerkGroede is grotekerkgroede20
Gebruik #waterdunen voor al uw twitterberichten over dit congres.
De lunch
wordt geserveerd in twee restaurants pal naast de kerk in Groede:
• De drie Koningen
• Eethuys Den Engel
U mag zelf kiezen in welk restaurant u het liefst wilt eten.
Bij mooi weer kunt u ook buiten lunchen.
De borrel
wordt niet gehouden in het Projectbureau Zwakke Schakels aan de Veerhaven (zoals op de uitnodiging stond), maar in de voormalige veerterminal
van Breskens, ook aan de Veerhaven.
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is een allround gastheer van de Zwinstreek.
Sjaak de Hullu werkt als afgestudeerd manager recreatieondernemer op
camping Schippers in Nieuwvliet om samen met de eigenaren een plan
voor de toekomst op te stellen. Sjaak werkt ook mee als allround terreinmedewerker. Daarvoor werkte Sjaak de Hullu voor het Centrum voor Publieke
Innovatie (CPI) in Oude Tonge aan het project Ondernemingsdossier in de
functie klantenondersteuning. Belangrijkste taken waren het organiseren
van workshops, het opstellen van rapportages en het individueel ondersteunen van recreatie- en horeca ondernemers. (www.sjaakdehullu.nl)

Peter Ploegaert
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geeft als hobby op: besturen. Samen met de liefde voor het landschap en de gemeenschap van Zeeuws-Vlaanderen is dat de bindende factor in zijn loopbaan.

Peter Ploegaert is wethouder in de gemeente Sluis. Zijn portefeuille omvat
onder andere waterbeheer en kust. De gemeente Sluis is ook initiatiefnemer van
Waterdunen. Hij heeft een rijke bestuurlijke en sociale achtergrond. Hij werkte bij
de gemeentelijk sociale dienst in Terneuzen en was plaatsvervangend chef Sociale
Zaken in de gemeente Oostburg. Bovendien heeft hij sporen nagelaten in de
zorg. In IJzendijke was hij directeur van een woonzorgcentrum en daarna belast
met de aansturing van drie zorgcentra in Terneuzen. (www.gemeentesluis.nl)

Aan de westkust van Zeeuws-Vlaanderen krijgt
Waterdunen steeds meer vorm. Vandaag wordt dit
bijzondere gebied in wording ontvouwen voor u.

SAFARI’S Waterdunen Ontvouwen

Uw dagvoorzitter Astrid Feiter

Tijdens deze dag worden er presentaties gehouden,
plannen uiteengezet en beelden getoond. Het is zeker
ook de bedoeling dat u van zich laat horen.

Bij uw aanmelding heeft u een keuze gemaakt voor
één van de vier safari’s. Zo kunt u ook wat zien van
Waterdunen in wording. Daarvoor bent u tenslotte
helemaal naar Groede gekomen.
Kom oog in oog met de “big five” van Waterdunen: grote stern, scholekster, kleine
zilverreiger, bergeend, bruine kiekendief. Zie hoe straks het getij het gebied in
komt. Kijk vanaf de nieuwe vogeltelpost naar de natuur in ontwikkeling.

Astrid Feiter heeft een journalistieke achtergrond, onder andere als parlementair verslaggever voor De Telegraaf en redacteur van Opzij. Daarnaast
werkte ze voor de Sociaal Economische Raad. Haar opdrachtgevers
begeven zich op het bestuurlijk, politiek en maatschappelijk snijvlak. Haar
recente opdrachtgevers waren onder meer het ministerie van Binnenlandse
Zaken (experimentenparade rondom krimpevenementen), het ministerie
van Landbouw (Europees Landbouwbeleid), het Blauwe Hart (Waarde
van het blauwe hart). Ze heeft veel ervaring met bijeenkomsten rond
gebiedsontwikkeling. Ze leidde onder andere een congres over Regionale
Beeldverhalen (georganiseerd door STIRR) waar Waterdunen een van de
voorbeelden was. (www.mevrouwdevoorzitter.nl)

2. VERBLIJFSRECREATIE

George van Heukelom

10u15 Inloop
11u00 Start congres

• 	gedeputeerde George van Heukelom opent het congres
•	“Natuurwaarden en de waarden van de natuur” door Peter van
Wijmen, oud-hoogleraar natuurbeschermingsrecht
•	Erik van Kuijk, directeur MMEK experience, over natuurbeleving
•	Toine Poppelaars, dijkgraaf van waterschap Scheldestromen,
over innovatieve kustversterking
•	“Werken aan een nieuwe regionale economie” door Jan Jonker,
hoogleraar duurzaam ondernemen Radboud Universiteit Nijmegen

12u30 Lunch
13u30 Hervatting congres
•	Cees Slager ontvouwt de plannen van Molecaten voor Waterdunen
•	Chiel Jacobusse ontvouwt de plannen van Het Zeeuwse Landschap voor Waterdunen
• 	Sjaak de Hullu, gastheer van de Zwinstreek en Peter Ploegaert,
wethouder gemeente Sluis, over de impact van Waterdunen op
de lokale economie, leefbaarheid en het ondernemersklimaat
• afronding door gedeputeerde George van Heukelom

1. VOGELS EN NATUUR

Zie waar de recreatievoorzieningen vorm zullen krijgen: de wandelboulevard,
het hotel dat als landmark boven alles uit zal steken, de recreatiewoningen en
centrumvoorzieningen.

3. WATERBOUW

Bezoek de getijdenduiker en leer alles over hoe door de bediening van
kleppen en schuiven een veilig en gecontroleerd getij in Waterdunen zal
ontstaan. Zie hoe deze Zwakke Schakel in de waterkering wordt versterkt door
de aanleg van een breed duingebied, opgebouwd met grond uit Waterdunen.

4. SPELEN EN BEWEGEN

Ga mee en ontdek de wandel-, fiets en ruiterpaden. Bekijk de ontwikkeling en
de aanleg van spannende speelnatuur waar water, stenen, bomen en blubber
het speelgoed zijn.

Foto: Anda van Riet

PROGRAMMA Waterdunen Ontvouwen
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zal het congres begeleiden met schwung en verstand van zaken.
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is gedeputeerde van de provincie Zeeland, met onder andere leefbaarheid
in zijn portefeuille.
Van Heukelom is de enige gedeputeerde in het land voor zijn partij: de SGP.
Hij was al jong actief in de partij en was voorzitter van de SGP-jongeren.
Hij introduceerde de nog steeds bestaande SGP-jongerendag in 1986.
Van Heukelom is begonnen in het onderwijs. Van onderwijzer op de
School met de Bijbel in Noordeloos, via het directeurschap basisschool
naar locatiedirecteur van het Calvijn College in Goes. Die laatste functie
combineerde hij met het lidmaatschap van de Provinciale Staten Zeeland.
Tegelijkertijd was hij ook bestuursvoorzitter van de Zeeuwse Bibliotheek.
Tot 2003: toen werd Van Heukelom gedeputeerde. Een functie die hij combineert met het voorzitterschap van de raad van toezicht van de Roosevelt
Study Center en voorzitter van het Von Brucken Fock Fonds, ter bevordering
van de toon- en schilderkunst in Nederland. (www.zeeland.nl)

14u45 Naar de safaribussen
15u00 	Vertrek bussen voor de safari naar keuze: vogels
en natuur, verblijfsrecreatie, waterbouw of spelen en
bewegen.
John Körver, cartoonist uit Delfgauw zal live tijdens het congres
cartoons tekenen, die ook ter plekke vertoond zullen worden.
Vanaf 16u30 treffen wij elkaar in de voormalige veerterminal aan de
Veerhaven in Breskens om na te praten met een hapje en een drankje.
Iedereen kan vanaf hier zelf de gewenste boot terug naar Vlissingen
nemen. De safaribus rijdt vanaf de Veerhaven door naar Groede, voor
de deelnemers die daar hun auto hebben staan.

Natura People

brengt Europese partners bij elkaar om instandhouding van de natuurlijke
omgeving op lange termijn te waarborgen. Deze samenwerking bewijst dat
de partners uit het Verenigd Koninkrijk, België en Nederland oog hebben
voor de economische en maatschappelijke voordelen en de gezondheidsgerelateerde voordelen van natuurreservaten. Ze werken aan optimale
methoden om meer bezoekers naar dergelijke locaties te trekken. De
volgende natuurreservaten zullen van het Natura People-project profiteren:
RSPB Minsmere (Verenigd Koninkrijk), Zwin (Vlaanderen, België), de Grevelingen
(Nederland) én Waterdunen (Zeeland, Nederland). (www.naturapeople.eu/nl)

Peter van Wijmen
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spreekt met gezag over het ruimtelijke-ordeningsrecht en natuurbescherming.
Peter van Wijmen is een Bredase hoogleraarszoon en advocaat, die vier
jaar Tweede Kamerlid voor het CDA was. In de Tweede Kamer hield hij zich
bezig met justitie, volkshuisvesting, staatsrecht en milieu. Hij bekleedde
diverse functies op het gebied van volkshuisvesting en natuurbehoud en
was kantonrechter-plaatsvervanger. Daarnaast was Van Wijmen hoogleraar
natuurbeschermingsrecht in Tilburg. In 2003 won hij de Hertog Janprijs,
een provinciale (NB) onderscheiding voor verdiensten voor natuur en
landschap. Nu is hij staatsraad in buitengewone dienst.
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