
 
Het symposium is (mede) mogelijk gemaakt door het Fonds 
voor Cultuurparticipatie. Het Fonds voor Cultuurparticipatie 
ondersteunt initiatieven die meedoen aan cultuur stimuleren. 
Website: www.cultuurparticipatie.nl 
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De kansen die het water in Leiden en omgeving biedt voor milieu en 
klimaat, transport en recreatie, bewoners en bezoekers kunnen beter 
benut worden. De Blue Deal Leiden Waterstad bevat voorstellen om 
dat te realiseren. Het Waterambacht Leiden organiseert op 27 oktober 
om 13.30 uur een symposium waar de plannen worden toegelicht en 
door externe sprekers becommentarieerd. Voorafgaand aan het 
symposium kan een beperkt aantal deelnemers in discussiegroepen 
hun inbreng leveren. Meer informatie op onze website 
www.waterambachtleiden.nl/blue-deal  
 
 
Programma 27 oktober 2021 
 
1  Aankomst trekschuit 
 
11.00  Burgemeester Henri Lenferink verwelkomt bij molen De Put 
aan het Kort Galgewater de door de Stichting Historische Scheepswerf 
‘Zorg & Vlijt’ uit Maassluis gebouwde replica van een authentieke 
trekschuit, met aan boord de burgemeester van Maassluis Edo Haan. 
De trekschuit ligt hierna ter bezichtiging aan de Beestenmarkt.  
 
2  Discussiegroepen (aantal plaatsen beperkt) 
 
11.45-13.15     Discussie in groepen (met koffie + broodjes) 
 

1/ Hoe combineer je biodiversiteit, klimaatadaptatie en  
     recreatie met waterkwaliteit?  
 
2/ Kort Rapenburg weer open 
 
3/ Openbaar vervoer en transport over water  
 
4/ Vrij zicht op Rapenburg, Steenschuur, Herengracht en 
     Oude Singel  
 

3  Symposium 
 
13.30  Opening door dagvoorzitter John Steegh 
 
13.40 Als water sturend is ….,  Rogier van de Sande, dijkgraaf 

Hoogheemraadschap van Rijnland 
 
14.00 Wat betekent de Blue Deal voor het waterbeleid van Leiden?  

Ashley North, wethouder Leiden 
 
14.20 Terugkoppeling discussiegroepen  
 
14.40 Discussie bevindingen ochtendsessies 
 
15.10 Transport over water in Leiden,  Geert-Jan van der Wielen, 

directeur KOTUG (CityBarge) 
 
15.30  Pauze, met een filmpje over de trekschuit uit Maassluis  
 
15.55 Leiden en de Blue Deal,  Jeroen Maters, initiatiefnemer 

Stadslab 
 
16.15 Discussie Blue Deal Leiden Waterstad, ingeleid door de 

dagvoorzitter 
 
17.05 Afsluiting door de dagvoorzitter  
 
17.10 Nawoord door Henk Hegeman, voorzitter van Het 

Waterambacht Leiden 
 
17.15 Borrel: drankje + hapje 
 
 
De toegang tot het symposium is vrij. Iedereen is welkom.  
Coronatoegangsbewijs verplicht. 
Aanmelden voor het symposium en eventueel een discussiegroep kan 
tot 25 oktober op bluedeal@waterambachtleiden.nl.  

http://www.waterambachtleiden.nl/blue-deal
mailto:bluedeal@waterambachtleiden.nl

