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Het Scheldeland
Het klimaat verandert, ook bij ons. In het Scheldeland is water daarbij de grote 
uitdaging. Hoe gaan we in de toekomst om met wateroverlast, watertekort en 
verzilting? Het Sigmaproject biedt hierin een oplossing. Door de inrichting van 
gecontroleerde overstromingsgebieden en de versteviging van dijken wil men de 
Scheldevallei beschermen tegen overstromingen en nieuwe kansen bieden voor de 
natuur. 
Wil je meer weten over klimaatverandering in het Scheldeland? Benieuwd wat er in 
jouw buurt verandert en wat ons te wachten staat? 
Dit najaar kan je nog  genieten van 3 lezingen over Klimaat langsheen de Schelde.

Partners
Van Saeftinghe tot Sigma wordt georganiseerd door Natuurpunt Educatie, vzw Durme, 
Minaraad van Temse en CVN.
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Appelmansstraat 12

2018 Antwerpen

Tel: 03 226 02 91

www.c-v-n.be

VAN SAEFTINGHE TOT SIGMA

Praktisch
Locatie: Gemeentehuis Temse, Markt 1, 9140 Temse
Uur: 20u00 tot 22u00
Inschrijven via: educatie@natuurpunt.be
Deelnameprijs: 2euro/persoon.

Meer informatie
Voor meer informatie en het volledige programma kan je terecht op: www.c-v-n.be en 
www.natuureducatie.be.
Contactpersoon voor de lezingen: Joke Flour: 
telefoon 014 47 29 50 of mail: joke.flour@natuurpunt.be

Dit project wordt gerealiseerd en gecofinancierd in het kader van het Plattelandsproject 
Scheldelandspark VLM, in opdracht van de Vlaamse regering. ‘Van Saeftinghe tot 
Sigma, over klimaatverandering in het Scheldeland’ kadert tevens in het Interreg 
project ‘Neem de mensen mee’ en wordt gerealiseerd met de steun van de provincies 
Zeeland, Oost- en West-Vlaanderen, Euregio Scheldemond, Interreg Vlaanderen 
Nederland en Europa.
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5 december 2013
‘Moments before the Flood’
Carl de Keyzer

Carl de Keyzer toont ons door het oog van de fotograaf de dreiging van de 
golven.  Moments before the Flood is bij uitstek een fotografie van het wachten.  
Met adembenemende beelden worden we tijdens deze lezing uitgedaagd na 
te denken over klimaat en klimaatverandering en de rol van de mens om te 
ondergaan óf actie te ondernemen.

Carl de Keyzer is als één van de weinige Belgische fotografen lid van het 
prestigieuze Magnum-collectief.  Sinds 2008 is Carl De Keyzer als onderzoeker 
verbonden aan KASK / School of Arts Gent. 

24 oktober 2013
‘In het oog van  de storm,
Over mensen, geschiedenis en klimaatverandering’
Luc Goeteyn en Chris Jacobson

Luc Goeteyn en Chris Jacobson brengen een lezing opgebouwd vanuit hun boek ‘In 
het oog van de storm’.  Tijdens de lezing nemen de auteurs je mee op een boeiende 
vogelvlucht doorheen de menselijke geschiedenis, bekeken door de klimaatbril. 
Daaruit trekken de auteurs levensbelangrijke lessen: in het licht van de dreigende 
opwarming van de Aarde zal de mens al zijn creativiteit en leervermogen nodig 
hebben om onder het oog van de klimaatstorm uit te komen. In de maatschappelijke 
innovatie die zich onstuitbaar opdringt zijn ‘gendergelijkheid’, ‘samenwerking’ en 
‘solidariteit’ de sleutelwoorden.

Luc Goeteyn is geograaf-planoloog. Hij was verbonden aan de Bond Beter Leefmilieu, 
is adjunct van de directeur bij de Minaraad en is sinds 2006 gedetacheerd naar de 
Vlaamse Regering als raadgever van achtereenvolgens Frank Vandenbroucke en 
Ingrid Lieten.

Chris Jacobson studeerde biologie en milieusanering. Als wetenschappelijk 
medewerker bij ARGUS, het milieupunt van KBC en Cera, en hoofdredacteur van de 
milieunieuwssite ARGUSactueel.be volgt hij de milieuproblematiek op de voet.

21 november 2013
‘Klimaatbuffers langsheen de Schelde’
Patrick Meire

Met een doorwinterde riviergids  wandelen we virtueel langs de Schelde en kijken we 
naar hoe mens en natuur kunnen samenwerken om water te bergen in het kader van 
het huidige Sigmaplan en als adaptatie aan de klimaatverandering. Niet alleen de rol 
die estuaria en wetlands kunnen spelen voor waterberging, maar hun belang in de 
mondiale cycli van koolstof en nutriënten zal worden besproken.   Patrick Meire geeft 
je een impressie van de Schelde vanuit het begrip ‘ecosysteemdienst’ en toont hoe 
een ecosysteemdienst niet allen ecosysteemwinst maar vooral ook een economische 
winst kan zijn.

Prof. Dr. Patrick Meire is gewoon hoogleraar aan de Universiteit Antwerpen en hoofd 
van de Onderzoeksgroep Ecosysteembeheer en de Leerstoel Integraal Waterbeheer. 
Hij is ook visiting professor aan de Warszawa University of Life Sciences. 

“Hét klimaat 
is ook mijn klimaat”
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