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Aan de slag met onze ambi�e in 2022

Het uitvoeringsprogramma Zuidwestelijke Delta 2022 bevat de plannen hoe we dit jaar

invulling gaan geven aan onze ambitie om in 2050 de eerste klimaatbestendige regio ter

wereld te zijn. ‘Met trots op deze ambitie zetten we op open wijze de schouders eronder.

Dat doen we met een heldere uitwerking van deze ambitie, een sterk kennisprogramma

en ambitieuze projecten,’ aldus Paul de Beer, Manager Programma Zuidwestelijke Delta. 

Lees meer

Expertsessie klimaatverandering en zeespiegels�jging
�jdens Regiotour Urgenda

Van 5 tot 8 april ging Urgenda op Regiotour door de Zuidwestelijke Delta, in

samenwerking met de provincies Zeeland, Noord-Brabant en Zuid-Holland en vele

gemeenten, bedrijven en organisaties uit de regio. De Regiotour stond in het teken van

water en zeespiegelstijging. Op donderdag 7 april, de derde dag van de Regiotour, sloten

bestuurders uit het Gebiedsoverleg Zuidwestelijke Delta en maatschappelijke

organisaties uit het Regioteam aan bij de expertsessie over klimaatverandering en

zeespiegelstijging.

Lees meer

Nieuwe website
Zuidwestelijke Delta is live!
Hierop vind je volop informatie over onze

ambitie en strategie en hoe we daaraan

invulling geven. Dat doen we niet alleen,

maar samen met alle partners en partijen

in de Zuidwestelijke Delta. En dat zie je

door de hele website heen terug. 

Nieuwsgierig? Neem snel een kijkje!

Save the dates en meld je alvast aan!

Pla�ormbijeenkomsten Zuidwestelijke Delta

'Over de schu�ng kijken en
grenzen verleggen'
Vijf vragen aan Paul de Beer, sinds

oktober 2021 Manager Programma

Zuidwestelijke Delta.
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Werken aan een levende delta voor morgen

Toekomstbestendige grote wateren waar goede ecologische waterkwaliteit en

hoogwaardige natuur samengaan met een krachtige economie. Dat is waar verschillende

organisaties aan werken met de Programmatische Aanpak Grote Wateren (PAGW). De

Zuidwestelijke Delta is een van de vier gebieden in Nederland waar gewerkt wordt aan

PAGW-projecten. In onze regio zijn dat Getij Grevelingen, zandsuppleties in de

Oosterschelde en een sedimentpilot in de Westerschelde. De PAGW werkt in tranches.

Inmiddels is het proces voor de selectie van projecten voor tranche 3 gestart.

Lees meer

Een sterk staaltje
zelfvoorziening in Kruiningen

In het grootste deel van Zeeland is de

zoetwatersituatie lastig, met name voor de

akkerbouw: er is geen of weinig aanvoer van

zoet water. Maatschap Meulwaeter besloot na

de droge zomer van 2018 een traject te

starten om een eigen zoete

grondwatervoorraad te beheren en benutten. 

Nieuwe fase voor
Waterdunen: wandelpaden
geopend

Sinds begin december 2021 zijn alle

wandelpaden in Waterdunen opengesteld

voor publiek. Tussen zonsopkomst en

zonsondergang genieten wandelaars nu van

de natuur en de vogels in het gebied. Met deze

mijlpaal gaat het project weer een nieuwe fase

in.

@onzedelta

Ga mee op ontdekkingstocht in de podcast

van Geopark Schelde Delta ‘Ontdek ons

gebied met je ogen dicht’ 🎤. In de eerste

aflevering wandel je op, rond en over de

Brabantse Wal. Door je ogen te sluiten en te

luisteren, bevind je je voor je gevoel direct in

dit prachtige gebied 🌿.  Luister de

podcasts via de website van Geopark

Schelde Delta.

Volg ons op Instagram

09
JUNI

Scheldesymposium

09.00 - 14.00 uur, Flanders Meeting & Convention Center,

Antwerpen

14
JUNI

Pla�ormbijeenkomst Kennisprogramma
Zeespiegels�jging

Middelburg, ochtendprogramma ook te volgen via een livestream

30
JUNI

Werkconferen�e Zuidwestelijke Delta

Poppodium Gebouw-T, Bergen op Zoom

12
JULI

Pla�ormbijeenkomst Innova�e

13
OKT

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

Een veilige en klimaatbestendige, ecologisch veerkrachtige en economisch vitale delta met voldoende

zoetwater, nu en in de toekomst. Dat is het gezamenlijke doel van de provincies Noord-Brabant, Zeeland

en Zuid-Holland, de waterschappen Brabantse Delta, Scheldestromen en Hollandse Delta, achttien

gemeenten in de Zuidwestelijke Delta en de ministeries van Infrastructuur en Waterstaat (IenW),

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) en Economische Zaken en Klimaat (EZK). Samen met

maatschappelijke partijen en ondernemers werken zij aan de ambitie van de Zuidwestelijke Delta om in

2050 de eerste klimaatbestendige regio ter wereld te zijn.

Wil je geen nieuwsbrief meer ontvangen van Zuidwestelijke Delta? Meld je dan hier af.
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