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Succesvolle eerste Kennisdag Zuidwestelijke Delta
Op donderdag 26 september kwamen 90 mensen bijeen in Het Vijfde Caisson
bij het Watersnoodmuseum. Onderzoekers deelden de nieuwste inzichten over
het functioneren van de Deltawateren Grevelingen, Volkerak-Zoommeer en
Oosterschelde met andere onderzoekers, beleidsmakers, beheerders en
ondernemers. Een succesvolle dag die aanspoort tot verdere stappen in het
kennisproces!
Lees meer

Nieuwe voorzitter Gebiedsoverleg: Rik Grashoff
Rik Grashoff is de nieuwe voorzitter van het Gebiedsoverleg Zuidwestelijke
Delta. De gedeputeerde van provincie Noord-Brabant heeft de portefeuille
Natuur, Water en Milieu. Het sleutelwoord bij Zuidwestelijke Delta is
samenwerking in de regio. Het Gebiedsoverleg bestaat uit bestuurders en/of

vertegenwoordigers van de betrokken overheden in de Zuidwestelijke Delta en
bevordert de meerwaarde van programma’s op het gebied van veiligheid,
economie en ecologie. Meer weten over de ambities van Rik Grashoff voor de
Zuidwestelijke Delta? In de volgende nieuwsbrief komt de gedeputeerde
uitgebreid aan het woord.
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Het klimaat verandert, Zeeland verandert mee
De aarde warmt op, de zeespiegel stijgt en we hebben vaker te maken met
extreem weer. Er zijn meer hoosbuien, terwijl de grond tijdens hete zomers
verdroogt. Tijd voor actie, aldus het kernteam Klimaatadaptatie Zeeland. De
aangesloten overheden en andere partners willen zich samen met inwoners
inspannen om verdere opwarming te voorkomen en zich tegelijkertijd aan te
passen aan het veranderende klimaat. Iedere Zeeuw kan bijdragen aan een
klimaatbestendig Zeeland, is de boodschap van gedeputeerde Anita Pijpelink
van de provincie Zeeland, die klimaatadaptatie als opgave heeft.
Lees meer

Hoe is het gesteld met het onderwaterleven in het
Grevelingenmeer?

Het was de afgelopen tijd volop in het nieuws: duikers in het Grevelingenmeer
spreken vanaf een diepte van tien meter van een ware dead zone. Het
onderwaterleven sterft er af en weet zich niet meer volledig te herstellen. Hoe is
het daadwerkelijk gesteld met de flora en fauna in het Grevelingenmeer en in
hoeverre zou een doorlaat in de Brouwersdam kunnen helpen? Aan het woord:
Marijn Tangelder, marien ecoloog bij Wageningen Marine Research (onderdeel
van Wageningen University & Research). Samen met collega’s deed zij in
opdracht van Rijkswaterstaat onderzoek naar het Grevelingenmeer sinds de
afsluiting van de Noordzee in 1971.
Lees meer

Onzedelta.nl: ‘Maak duurzaamheid vast onderdeel
binnen waterveiligheidsprojecten’
Circulair en duurzaam werken bij het versterken van dijken en vooroevers. Hoe
doe je dat? Daarover dacht de Projectorganisatie Waterveiligheid (POW) de
afgelopen tijd na. De POW is een samenwerkingsverband met deskundigen
van Rijkswaterstaat en waterschap Scheldestromen. Zij maakten een
duurzaamheidsanalyse voor twee projecten: Vooroeververdediging (VOV) en
Dijkversterking Hansweert. Hoe pakt de POW dit traject verder op? En wat is de
stand van zaken van beide projecten? Bert Kortsmit, projectmanager
Waterveiligheid, legt het uit op onzedelta.nl, de website van Zuidwestelijke
Delta over kansen voor energie, circulaire economie en klimaat.
Lees meer
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Agenda
31 OKT

Adviesgroep Zuidwestelijke Delta

4 NOV

Dialoogdag Klimaat & Oosterschelde
Het Vijfde Caisson - Watersnoodmuseum Ouwerkerk
onzeoosterschelde.nl

7 NOV

Gebiedsoverleg Zuidwestelijke Delta

13 NOV

Excursies Deltacongres

Schouwen-Duiveland, Zoommeer, Westerschelde,
Haringvliet/Hollandsch Diep
deltacommissaris.nl/nationaaldeltacongres

14 NOV

Nationaal Deltacongres
Zeelandhallen Goes
deltacommissaris.nl/nationaaldeltacongres

21 NOV

Scheldesymposium
Flanders Meeting & Convention Center Antwerp
vnsc.eu

19 MRT

Werkconferentie Zuidwestelijke Delta
- Save the date -

Binnen de Zuidwestelijke Delta werken de ministeries van Infrastructuur en Waterstaat
(IenW), Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) en Economische Zaken en Klimaat
(EZK), de provincies Noord-Brabant, Zeeland en Zuid-Holland, de waterschappen
Brabantse Delta, Scheldestromen en Hollandse Delta en de gemeenten samen met
maatschappelijke partijen, kennisinstellingen en ondernemers aan één doel: een
economisch vitale, ecologisch veerkrachtige, veilige en klimaatbestendige Delta. De
betrokken bestuurders nemen deel aan het Gebiedsoverleg. De Zuidwestelijke Delta
bestaat uit Zeeland, Zuid-Holland tot en met het Haringvliet en het westelijk deel van
Noord-Brabant.

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.

