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Met veel plezier kijken we terug op 2022

Paul de Beer, Manager Programma Zuidwestelijke Delta: ‘Met veel plezier kijken we terug op

een betekenisvol jaar. De grootste stap was dat we vanuit inhoud en output aan de slag zijn

gegaan. Besluitvorming vond plaats voor de gebiedsprocessen van het Volkerak-Zoommeer en

het Veerse Meer. We organiseerden vijf grote en inspirerende pla�ormbijeenkomsten. Ook

ze�en we een uitvraag uit voor lokale ini�a�even. We bekijken nu de meer dan 10

inschrijvingen. En we hopen op veel interesse van ontwerpteams voor de Eo Wijers Prijsvraag.

Als klap op de vuurpijl tekenden alle gemeenten binnen de Zuidwestelijke Delta de

Samenwerkingsovereenkomst. Een mooie afsluiter! Graag ontmoeten we jullie weer na de

kerstbreak. Om in 2023 samen de volgende stappen te ze�en!’

Versterking samenwerking gemeenten

Op woensdag 14 december 2022 tekenden alle gemeenten binnen de Zuidwestelijke Delta de

Samenwerkingsovereenkomst. Een mijlpaal! Want hiermee bestendigen en intensiveren we

de samenwerking binnen de regio. Eind 2021 jaar ze�en de andere partners binnen de

Zuidwestelijke Delta al hun handtekening onder de samenwerking. Deze nieuwe impuls gee�

extra slagkracht om samen te werken aan een klimaatbestendige delta!

Lees meer

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


Herdenkingsjaar Watersnoodramp in 2023

In de nacht van 31 januari op 1 februari 1953 zorgde een zware noordwesterstorm in

combina�e met spring�j ervoor dat grote delen van Nederland overstroomden. In 2023 is het

zeven�g jaar geleden dat de Watersnoodramp plaatsvond. Het Watersnoodmuseum

organiseert daarom een herdenkingsjaar vol ac�viteiten. Ook veel andere organisa�es haken

in op de herdenking en vragen zo aandacht voor waterbewustzijn. Zo ook de Zuidwestelijke

Delta. We spraken met Siemco Louwerse, directeur van het Watersnoodmuseum.

Lees meer

Terugblik

Pla�ormbijeenkomst Kenniscommunity
Zuidwestelijke Delta op 13 oktober

Terugblik

Pla�ormbijeenkomst Vitaal Pla�eland Zuidwestelijke
Delta op 25 november

Onderzoek naar de beleving van kustlandschappelijke
herinrich�ng in Zeeland

In het afgelopen jaar onderzochten studenten en onderzoekers van de HZ University of

Applied Sciences hoe inwoners van Zeeland de gebieden rondom de zeedijken beleven en hoe

zij aankijken tegen de herinrich�ng van deze gebieden. Een belangrijk onderwerp, omdat we

in de Zuidwestelijke Delta in de komende jaren steeds vaker te maken krijgen met

herinrich�ngsprojecten. Het HZ-onderzoek is besproken �jdens de pla�ormbijeenkomst

Kenniscommunity Zuidwestelijke Delta op 13 oktober. Onlangs is het rapport met de

onderzoeksresultaten gepubliceerd. We spraken met de onderzoekers over de resultaten en

het belang van dit onderzoek.

Lees meer

https://nieuwsbrief.nedbase.nl/t/j-i-vudtykl-l-d/
https://nieuwsbrief.nedbase.nl/t/j-i-vudtykl-l-h/
https://nieuwsbrief.nedbase.nl/t/j-i-vudtykl-l-k/
https://nieuwsbrief.nedbase.nl/t/j-i-vudtykl-l-u/
https://nieuwsbrief.nedbase.nl/t/j-i-vudtykl-l-o/
https://nieuwsbrief.nedbase.nl/t/j-i-vudtykl-l-p/
https://nieuwsbrief.nedbase.nl/t/j-i-vudtykl-l-x/
https://nieuwsbrief.nedbase.nl/t/j-i-vudtykl-l-m/
https://nieuwsbrief.nedbase.nl/t/j-i-vudtykl-l-c/
https://nieuwsbrief.nedbase.nl/t/j-i-vudtykl-l-q/
https://nieuwsbrief.nedbase.nl/t/j-i-vudtykl-l-a/
https://nieuwsbrief.nedbase.nl/t/j-i-vudtykl-l-f/
https://nieuwsbrief.nedbase.nl/t/j-i-vudtykl-l-z/


Planuitwerkingsfase
zandsupple�e Galgeplaat
gestart

De Galgeplaat en de omliggende gebieden zijn

belangrijke foerageergebieden voor vogels en

rustplaatsen voor zeehonden. Door zandhonger

en zeespiegels�jging worden de zandplaten in de

Oosterschelde kleiner en de ge�jgeulen ondieper.

Om de platen in stand te houden is een

zandsupple�e nodig. Op 8 december tekenden de

betrokken par�jen de

Samenwerkingsovereenkomst voor de

planuitwerkingsfase. Cor Schipper,

programmamanager Galgeplaat bij

Rijkswaterstaat Zee en Delta, vertelt meer over

de achtergronden en de plannen van de supple�e

van de Galgeplaat en omgeving.

Project Wolphaartswater: een
enorme zoetwaterbuffer?

Binnen de Zuidwestelijke Delta staat

zoetwaterbeschikbaarheid hoog op de agenda.

De droge zomers van de afgelopen jaren

beves�gden die urgen�e nog eens extra. Met

name agrariërs in gebieden zonder eigen

zoetwatervoorraad maken zich zorgen. Zij zijn

volledig a�ankelijk van neerslag. Wolphaartsdijk,

net ten zuiden van het Veerse Meer, is zo’n

gebied. In het project Wolphaartswater

onderzoekt provincie Zeeland of een

ondergrondse opslag voor zoet water mogelijk is.

De omstandigheden lijken kansen te bieden.

Volg de Zuidwestelijke Delta op LinkedIn!

Via de LinkedInpagina van Zuidwestelijke Delta houden we je op de hoogte van de
ontwikkelingen in onze regio. Denk hierbij aan interviews met partners uit de Zuidwestelijke
Delta-community, posts over actuele projecten en programma’s en uitnodigingen voor
evenementen. We nodigen je uit om onze pagina te volgen!

@onzedelta

Wat is er te ontdekken in de

onderwaternatuur van Nederland 🦀? Dat

zie je in de natuurdocumentaire Nederland

onder water. De maker nam hiervoor

le�erlijk een duik in de onderwaterwereld

🌊. De prach�ge beelden laten zien hoe

dieren zich gedragen in hun natuurlijke

habitat. In deze documentaire komt de

meest verborgen en onbekende natuur tot

leven 🎬. Kijk Nederland onder water hier

terug.

https://nieuwsbrief.nedbase.nl/t/j-i-vudtykl-l-s/
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Volg ons op Instagram

10
FEB

Regioteam Zuidwestelijke Delta

16
FEB

Gebiedsoverleg Zuidwestelijke Delta

25
MEI

Pla�ormbijeenkomst Zuidwestelijke Delta en
Watersnoodacademie
Save the date!

6
JULI

Werkconferen�e Zuidwestelijke Delta
Save the date!

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

Een veilige en klimaatbestendige, ecologisch veerkrach�ge 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, ach�en 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 par�jen en
ondernemers werken zij aan de ambi�e 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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