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De natte gebiedsagenda 2050: uitdagingen
samenbrengen
De Zuidwestelijke Delta staat de komende jaren voor uitdagende opgaven op
het gebied van waterveiligheid, waterkwaliteit, zoetwater, economie en natuur.
Thema's als klimaatadaptatie, energietransitie en circulaire economie spelen
hierbij ook een steeds grotere rol. Om binnen deze opgaven een duidelijke
koers en richting te bepalen, stellen het Gebiedsoverleg Zuidwestelijke Delta en
het Rijk, samen met belanghebbenden, een zogenaamde natte gebiedsagenda
op. In werkateliers denken belanghebbenden mee over de invulling. De eerste
twee werkateliers waren een succes!
Lees meer

Kennisdag Zuidwestelijke Delta op 26 september
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Op 26 september 2019 organiseert de Kenniscommunity Zuidwestelijke Delta
de eerste Kennisdag Zuidwestelijke Delta. De dag vindt plaats in het onlangs
geopende “Vijfde Caisson”, het kenniscentrum van het Watersnoodmuseum in
Ouwerkerk. Het delen van kennis, onderzoeksresultaten en inzicht in het
functioneren van de grote wateren staan centraal. Heeft u ideeën voor het
programma? Of wilt u als deelnemer naar de Kennisdag komen? Lees dan
verder voor de mogelijkheden!
Lees meer

Roode Vaart Zevenbergen van start
Gebieden in de provincies Zeeland en Noord-Brabant krijgen steeds vaker te
maken met onvoldoende zoetwater, vooral in de zomerperiode. Een van de
zoetwatermaatregelen die nu vorm krijgt is de Roode Vaart in Zevenbergen.
Daar heropent de gemeente Moerdijk de gedempte haven in het centrum van
Zevenbergen. En dat biedt weer mooie kansen voor de gemeente én de
Zuidwestelijke Delta.
Lees meer
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Getij Grevelingen focust
op onderzoek en
optimalisatie plannen

Waterpoort verbindt de
regio, want samen bereik
je meer!

Binnen het project Getij Grevelingen lag

Een samenwerkingsverband tussen

de afgelopen maanden de focus op

overheden om de regio te verenigen in

onderzoek en optimalisatie van de

de aanpak van de problematiek rondom

plannen. Het projectteam heeft gewerkt

de waterkwaliteit van het Volkerak-

aan een oplossing die zowel de

Zoommeer, zo ontstond Waterpoort.

waterkwaliteit en de natuur onder water

Maar inmiddels is het veel meer dan dat.

verbetert alsook recht doet aan de natuur

Waterpoort is dé verbindende factor in de

op land. Daarnaast bekeek het project

regio voor gebiedsontwikkeling. De

hoe rekening gehouden kan worden met

betrokken partijen tekenen in oktober de

de zeespiegelstijging als gevolg van de

nieuwe samenwerkings- overeenkomst

klimaatverandering.

voor de komende vier jaar.

Lees meer

Lees meer

Onzedelta.nl: energie uit water halen
Onlangs presenteerde het kabinet het Klimaatakkoord. Hierin staat onder
andere dat in 2030 zo’n 70% van onze elektriciteit afkomstig moet zijn uit
hernieuwbare bronnen zoals zon en wind. Dit biedt ook mooie kansen voor
andere vormen van duurzame energie, zoals energie uit water. En laat de
Zuidwestelijke Delta nu de ultieme proeftuin zijn om hiermee te experimenteren
en pilots op te zetten. Piet Ackermans, voorzitter van de Nederlandse
Vereniging voor Energie uit Water, vertelt u welke kansen hij ziet voor deze
regio. Van warmte uit oppervlaktewater halen tot elektriciteit opwekken door
middel van het getij: in de Zuidwestelijke Delta kunnen we voorloper worden op
het gebied van energie uit water!
Lees meer
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Het Nationaal Deltacongres 2019 komt naar Goes
Goed nieuws! Het Nationaal Deltacongres 2019 vindt dit jaar plaats in de
Zeelandhallen in Goes op donderdag 14 november. Een mooie kans om de
Zuidwestelijke Delta aan het landelijke Deltapubliek te presenteren, te laten
zien aan welke opgaven we werken en hoe we daarin samenwerken. De
voorbereidingen zijn al in volle gang.
Lees meer

Jaarlijkse Ravelijnlezing
in het teken van kansen
voor de Delta

VNSC levert inzichten
voor een duurzaam
Schelde-estuarium

“Water als strategische verbinder van de

Eind 2018 rondde de Vlaams-

Delta”. Zo luidde 23 mei het thema van

Nederlandse Scheldecommissie (VNSC)

de elfde Ravelijnlezing in Bergen op

een periode van vier jaar onderzoek af.

Zoom. ‘Wij willen de bezoekers laten

Dit uitgebreide onderzoeksprogramma

zien welke kansen er liggen voor de

“Agenda voor de Toekomst” leverde veel

uitdagingen rond het water in de

nieuwe inzichten op voor duurzame

Zuidwestelijk Delta. En vooral wat zij

oplossingen voor het Schelde-estuarium.

daar zelf aan kunnen doen,’ aldus

De hoofdconclusies gaan in op vijf

voorzitter Rob Snepvangers. De

thema’s: sedimentbehoud, troebelheid,

Ravelijnlezing brengt jaarlijks overheden,

zoet water, natuurlijkheid en beheer

onderwijs en ondernemers uit Zuidwest-

Scheldemonding. In dit artikel lichten we

Nederland bij elkaar rond urgente

twee thema's uit: sedimentbehoud en

thema’s.

zoet water.

Lees meer

Lees meer
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Watersnoodmuseum opent tentoonstelling over
klimaatverandering
Het Watersnoodmuseum in Ouwerkerk opende op 4 juli een nieuwe
tentoonstelling “Watersnood door klimaatverandering”. De tentoonstelling toont
aan dat watersnood in andere delen van de wereld nog steeds plaatsvindt. “Als
we niks doen, is het straks te laat” is de boodschap. Tegelijkertijd opende het
museum ook het “Vijfde Caisson” dat zij onlangs aankochten. Hierin zit nu een
kenniscentrum en brasserie.
Lees meer

Zandsuppletie Roggenplaat start 1 oktober 2019
De zandsuppletie van de Roggenplaat in de Oosterschelde gaat van start.
Rijkswaterstaat tekende samen met aannemer Boskalis op 3 juli het contract
voor de uitvoering. Het ophogen van de Roggenplaat is nodig omdat het een
belangrijke plek is voor trekvogels en rustende zeehonden. Door zandhonger
wordt de Roggenplaat langzaam steeds kleiner. De werkzaamheden beginnen
op 1 oktober 2019.
Lees meer

Agenda
Adviesgroep Zuidwestelijke Delta
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05 SEP
12 SEP

Gebiedsoverleg Zuidwestelijke Delta

26 SEP

Kennisdag Zuidwestelijke Delta 2019
Vijfde Caisson Watersnoodmuseum, Ouwerkerk
zwdelta.nl/kennisdag2019

04 NOV

Dialoogdag Klimaat en Oosterschelde
Vijfde Caisson Watersnoodmuseum, Ouwerkerk
onzeoosterschelde.nl

13 NOV

Excursies Nationaal Deltacongres

14 NOV

Nationaal Deltacongres
Zeelandhallen, Goes
deltacommissaris.nl/nationaaldeltacongres

Wat is de Zuidwestelijke Delta?
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.
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