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Nadenken over de toekomst van Nationaal Park
Oosterschelde
De Oosterschelde behoort tot de mooiste gebieden binnen de Zuidwestelijke
Delta. Het is een Nationaal Park: een gebied waar de natuur beschermd wordt
en mensen kunnen recreëren. Maar de toekomst van het Nationaal Park
Oosterschelde staat onder druk. De Deltawerken hebben het watersysteem
veranderd. Als gevolg daarvan verliezen de natuur, visserij en recreatie terrein.
De Oosterscheldevisie 2018-2024 geeft volop ideeën over mogelijke
oplossingen. Op 29 oktober wordt het “KennisCongres Oosterschelde”
georganiseerd.
Lees meer
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Informatiebijeenkomsten en start marktconsultatie
getijdencentale project getij Grevelingen
Het project Getij Grevelingen bereidt de aanleg van een doorlaat in de
Brouwersdam voor om weer beperkt getij terug te brengen op de Grevelingen.
Het projectteam werkt onder meer aan het opstarten van de formele
procedures. In oktober organiseert het team twee bijeenkomsten voor de
omgeving over de laatste ontwikkelingen en het proces de komende periode.
Ook start Rijkswaterstaat de marktconsultatie voor de getijdencentrale.
Lees meer

Terugkeer getij Grevelingen positief voor
visserijsector
Het terugbrengen van het getij in de Grevelingen moet ervoor zorgen dat de
waterkwaliteit in het meer verbetert en het bodemleven en de biodiversiteit in
het gebied toenemen. Deze ontwikkelingen hebben ook invloed op de
visserijsector. We vroegen belangenbehartigers en vissers welk effect zij
verwachten van het terugbrengen van het getij op hun activiteiten in het
Grevelingenmeer.
Lees meer
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Welke gevolgen had de droogte voor het VolkerakZoommeer?
Het was droog de afgelopen maanden. 2018 gaat zelfs de boeken in als een
van de droogste zomers ooit gemeten. Alleen het neerslagtekort van de zomer
van 1976 bleek niet overtroffen. Het gebrek aan neerslag en hoge temperaturen
hadden gevolgen voor zowel de waterkwaliteit als het watergebruik van het
Volkerak-Zoommeer.
Lees meer

Extra inzet voor
klimaatadaptatie in
Zeeland hard nodig

Vernieuwende inzichten
na klimaatstresstest
Schouwen-Duiveland

Dat het klimaat verandert werd afgelopen

Zo’n zeventig deskundigen en

zomer goed duidelijk. Extreme droogte

geïnteresseerden werkten donderdag 13

en hevige wateroverlast. Ook Zeeland

september mee aan de klimaatstresstest

moet een tandje bijzetten op het gebied

van de gemeente Schouwen-Duiveland.

van waterveiligheid, beschikbaarheid van

Naast inhoudelijke experts schoven

zoet water en een klimaatbestendige

diverse ervaringsdeskundigen aan. Zo

inrichting. Om dit extra kracht bij te

dachten agrariërs en een afvaardiging

zetten gaat het nieuwe kernteam

van zeven dorpsraden mee. Samen
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Klimaatadaptatie Zeeland, met daarin vijf

inventariseerden zij de effecten van

bestuurders, aan de slag met het

klimaatveranderingen en dachten na

aanjagen en stimuleren van gemeenten

over mogelijke oplossingen. Wethouder

om zich actiever in te zetten voor

Ankie Smit: ‘We kijken terug op een

klimaatadaptatie.

zinvolle en leerzame dag.’

Lees meer

Lees meer

Nationaal Deltacongres in het teken van
klimaatverandering
Op donderdag 1 november 2018 vindt het negende Nationaal Deltacongres
plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Dit jaar is het thema: ‘Doorwerken aan de
delta: Nederland tijdig aanpassen aan klimaatverandering’. Op Prinsjesdag
werd het Deltaprogramma 2019 gepresenteerd, met daarin speciaal aandacht
voor de mogelijke gevolgen van de versnelde zeespiegelstijging. Ook
Zuidwestelijke Delta is aanwezig op het congres.
Lees meer

Agenda
11 OKT

Informatiebijeenkomst stakeholders Getij
Grevelingen
Informatiecentrum Grevelingen

18 OKT

Challenge Event - Delta Water Challenge

23 OKT

Informatiebijeenkomst Getij Grevelingen

Dockwize

Informatiecentrum Grevelingen
www.grevelingenweek.nl

29 OKT

KennisCongres Oosterschelde

31 OKT

Dag van de Energiedialoog

01 NOV

Nationaal Deltacongres 2018

Ir. J.W. Topshuis, Neeltje Jans

CCXL, Cinecity, Vlissingen
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IJsselhallen, Zwolle

08 NOV

Adviesgroep Zuidwestelijke Delta

15 NOV

Gebiedsoverleg Zuidwestelijke Delta

14 MRT

Werkconferentie Zuidwestelijke Delta 2019

Een klimaatbestendig veilige, ecologisch veerkrachtige en economisch vitale delta. Dat is
de gezamenlijke ambitie van de provincies Noord-Brabant, Zeeland en Zuid-Holland, de
waterschappen Brabantse Delta, Scheldestromen en Hollandse Delta en de ministeries
van Infrastructuur en Waterstaat (IenW), Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) en
Economische Zaken en Klimaat (EZK).

Heeft u een vraag? Stuur een mail naar secretariaat@zwdelta.nl
Wilt u geen nieuwsbrieven meer ontvangen van Zuidwestelijke Delta? Dan kunt u zich
eenvoudig uitschrijven
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