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Online inspiratiesessie Zuidwestelijke Delta opmaat
voor vervolg

Op maandag 11 mei organiseerden we de eerste online inspiratiesessie

Zuidwestelijke Delta, en met succes! De reacties laten zien dat de middag erg

is gewaardeerd. Vooral omdat het goed was voor de betrokkenheid om samen

te werken aan onze delta. De sessie is een opmaat voor het vervolg, specifiek

voor het traject van de Gebiedsagenda Zuidwestelijke Delta 2050 en de

ontwikkeling van Living Labs in onze regio. Ook is inmiddels de datum bekend

van de werkconferentie Zuidwestelijke Delta in 2021: 11 februari.

Lees meer

https://nieuwsbrief.nedbase.nl/t/j-e-qhluild-l-r/
https://nieuwsbrief.nedbase.nl/t/j-l-qhluild-l-j/
https://nieuwsbrief.nedbase.nl/t/j-l-qhluild-l-t/


Peter Smit nieuwe voorzitter Gebiedsoverleg

Vanaf 1 september is Peter Smit de nieuwe voorzitter van het Gebiedsoverleg

Zuidwestelijke Delta. De gedeputeerde van provincie Noord-Brabant heeft de

portefeuille Water en Bodem.

Lees meer

Bijeenkomsten Gebiedsagenda Zuidwestelijke Delta
2050 in augustus en september

Het afgelopen jaar dachten overheden, maatschappelijke organisaties,

kennisinstellingen en ondernemers na over de opgaven in de Zuidwestelijke

Delta, met als resultaat een werkdocument Gebiedsagenda Zuidwestelijke

Delta 2050. Eind augustus en begin september organiseren we zes

bijeenkomsten om in het gebied verder door te praten over de Gebiedsagenda

https://nieuwsbrief.nedbase.nl/t/j-l-qhluild-l-i/


en input op te halen voor het vervolg. Via de eerste uitnodiging hebben al veel

belangstellenden zich aangemeld voor een of meer bijeenkomsten. Wil je ook

meedenken en meepraten? Je kunt je nog aanmelden!

Lees meer

 

Aan het woord: Toine
Smits over Living Labs

Tijdens de online inspiratiesessie
Zuidwestelijke Delta op maandag 11 mei
nam Toine Smits als keynote speaker de
deelnemers mee in de kansen die hij ziet
voor een Living Lab in de Zuidwestelijke
Delta. Als het aan Toine ligt, gidst hij
Nederland via een netwerk van Living
Labs naar een veilig en duurzaam land,
waar het goed leven is. We vroegen hem
meer te vertellen over hoe Living Labs
werken, welke rol Toine vervult en hoe hij
aankijkt tegen Living Labs in de
Zuidwestelijke Delta.

Lees meer

  

Living Lab Schouwen-
Duiveland aan de slag

Op Schouwen-Duiveland is sinds 2018
een Living Lab actief. In dit
innovatienetwerk Living Lab Schouwen
Duiveland werken partners en
stakeholders samen aan het ontwikkelen
en testen van concrete en innovatieve
oplossingen voor complexe uitdagingen
op het gebied van water, voedsel,
onderwijs en bestuur. Medio juni ging de
website live met onder meer volop
informatie over de projecten. Tijd voor
een toelichting!
 

Lees meer

 

https://nieuwsbrief.nedbase.nl/t/j-l-qhluild-l-d/
https://nieuwsbrief.nedbase.nl/t/j-l-qhluild-l-h/
https://nieuwsbrief.nedbase.nl/t/j-l-qhluild-l-k/


Kennisdag Zuidwestelijke Delta en Eindconferentie
Smartsediment

Op 17 september is het zover: dan organiseert de Kenniscommunity

Zuidwestelijke Delta de jaarlijkse kennisdag. Doel is om actuele

onderzoeksresultaten en inzichten met elkaar te delen en te bespreken. De

bijeenkomst is dit jaar ook eindconferentie voor het project Smartsediment van

het Interreg-programma Vlaanderen-Nederland. Deze keer beleven we de

Kennisdag online, vanwege corona. Het belooft een gevarieerd programma vol

interactie te worden en duurt van 9.00 tot 13.00 uur. Meld je nu al aan!

Lees meer

 

Slim Watermanagement
in het Volkerak-
Zoommeer

Eind deze zomer voeren Rijkswaterstaat
en de waterschappen Scheldestromen,
Brabantse Delta en Hollandse Delta de
“Praktijkproef Droogte” uit in het

  

De Waterpoort
schetsschuit als co-
creatieve aanpak

“Een grenzeloze samenwerking op de
overgang van water en land”: dat is al
bijna 10 jaar de slogan van Waterpoort.
Een slogan die nog steeds naadloos past

 

https://nieuwsbrief.nedbase.nl/t/j-l-qhluild-l-u/


Volkerak-Zoommeer. Voorwaarde is dat
de omstandigheden goed zijn, zoals
voldoende Rijnafvoer om na afloop van
de proef de gewenste situatie te
herstellen. Doel is om in de echte
omgeving na te gaan hoe effectief de
maatregel “Peilopzet” is bij extreme
droogte. We spraken met Stefan
Nieuwenhuis van Rijkswaterstaat over de
praktijkproef.

Lees meer

in een tijd waarin het
samenwerkingsverband nog
nadrukkelijker aan de slag wil met de
grote maatschappelijke opgaven.
Klimaatadaptatie, landbouwtransitie,
biodiversiteit: onderwerpen die logisch
aanhaken bij de kernthema’s van
Waterpoort: water, natuur en erfgoed.
Maar hoe pak je dat duurzaam aan?       
             

Lees meer

‘Durf als bedrijf of organisatie over je eigen hek
heen te kijken’

Samenwerken en innoveren op het gebied van duurzaamheid, dát zit bij Dow in

het DNA. Al jaren richt de chemiereus zich wereldwijd op het verduurzamen van

productieprocessen en producten om de footprint terug te dringen. Op

onzedelta.nl licht Cees van Houwelingen, Operations Regulatory Services

Leader bij Dow Benelux, een paar mooie voorbeelden toe.

Om dit artikel te lezen klik je door naar Onze Delta, een inspirerend platform

voor inwoners, ondernemers en bestuurders over actuele thema’s in de

Zuidwestelijke Delta: circulaire economie, klimaatadaptatie en energietransitie.

Het platform is een initiatief van de Zuidwestelijke Delta en bestaat uit een

website, Instagramaccount en Facebookpagina.

Lees meer

Agenda

 AUG /
SEPT

Bijeenkomsten Gebiedsagenda Zuidwestelijke
Delta 2050
zwdelta.nl/gebiedsagenda2050

17 SEPT Kennisdag Zuidwestelijke Delta en
Eindconferentie Smartsediment

https://nieuwsbrief.nedbase.nl/t/j-l-qhluild-l-o/
https://nieuwsbrief.nedbase.nl/t/j-l-qhluild-l-b/
https://nieuwsbrief.nedbase.nl/t/j-l-qhluild-l-n/
https://nieuwsbrief.nedbase.nl/t/j-l-qhluild-l-p/
https://nieuwsbrief.nedbase.nl/t/j-l-qhluild-l-x/
https://nieuwsbrief.nedbase.nl/t/j-l-qhluild-l-m/
https://nieuwsbrief.nedbase.nl/t/j-l-qhluild-l-c/


zwdelta.nl/kennisdag2020

24 SEPT Adviesgroep Zuidwestelijke Delta

24 SEPT Gebiedsoverleg Zuidwestelijke Delta

12 NOV Deltacongres

11 FEB Werkconferentie Zuidwestelijke Delta 2021

 

  

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.

Heb je een vraag? Stuur een mail naar secretariaat@zwdelta.nl.

Wil je geen nieuwsbrieven meer ontvangen van Zuidwestelijke Delta? Dan kun je jezelf
eenvoudig uitschrijven.

 

 

https://nieuwsbrief.nedbase.nl/t/j-l-qhluild-l-f/
mailto:secretariaat@zwdelta.nl
https://nieuwsbrief.nedbase.nl/t/j-u-qhluild-l-y/

