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Belgisch-Nederlandse Delta vanuit de ruimte
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Wat komt er op ons af? 

zeespiegel

bodemdaling

Max. hoog water

stormen
zoetwater

afvoer

verzilting

In combinatie met:
energie transitie: windmolenparken, infrastructuur op zee, systeem integratie

eiwit transitie: van dierlijk naar plantaardig eiwit, laag in de voedselketen

veilig en gezond voedsel
TIJD VOOR ACTIE!



Waarom investeren in deze Vlaams-Nederlandse delta?

Knowledge Centers

Governing BodiesCompanies

Triple 
Helix



Grote problemen vragen om slimme oplossingen

Hoe maken we een veilige, welvarende en 
klimaatbestendige kust?

5 November 2018: initiatief ondertekening door premiers  Rutte
en Bourgeois over Vlaams - Nederlandse samenwerking in de 

Zuidwestelijke Delta en kust-regio.

Geintegreerde benadering van water ( watermanagement), 
energie (systeem integratie) en duurzaam voedsel uit zee.



Stand van zaken

• Symposium Terneuzen 15 juni 2018 = eerste concrete stap 
• Top Vlaanderen-Nederland 5 November 2018 = Samenwerkingsakkoord 
• Vanaf februari 2019 = start klankbordgroep 
• Februari – september 2019 = uitdiepen thema’s water, energie en voedsel 
• Sea Level Rise symposium 25 juni 2019 Oostende = stakeholder consultatie 
• Oktober  – december 2019 = ontwikkelen deelprogramma’s
• Kernteam helpt coördinatie
• Integratiesessie 17 december 2019 

• Delen uitkomsten deelprogramma’s.
• Zoeken naar integratie, dwarsverbanden van thema’s.
• Eerste globale prioritering: wat is kansrijk o.b.v. nationale en regionale 

(beleids)agenda’s.





Economische groei 

Uitdagingen 

Integraal Watermanagement en Waterdiplomatie

Maatschappelijk draagvlak 

Vlaams-Nederlandse Delta is de proeftuin voor:  

• Lange termijn oplossingen voor conflicterende 
belangen lokaal in een groot gebied

• Science-policy interface
• Communicatie en kennisoverdracht



Systeemintegratie 

van lineair naar circulair, van energie naar transsectoraal

Wind, zon 
Grondstoffen 

Duurzame productie 

Recycling 



Duurzaam voedsel uit zee

Keuzes:
• Eiwitten laag uit voedselketen (plantaardig)
• Locale kweek (geen oogsten uit het wild)
• Gezond en veilig voedsel

Biofunctionele componenten met 
toepassing in medische wereld bv

bestrijden Alzheimer, cardiometabolische
ziektes, diabetes mellitus

een wereld te ontdekken
(ism Erasmus MC)



Grote problemen vragen om slimme oplossingen

Hoe houden/maken we een veilige, welvarende en 
klimaatbestendige Delta-regio ?

hoe nu verder ?



Kunstmatige eilanden

• Is de Noordzee het nieuwe Wilde Westen dat zal veroverd worden? 
• Impact op ecosysteemdiensten 
• Maatschappelijk draagvlak 
• Kustbescherming 
• Integratie van activiteiten water – voeding – energie 
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Multifunctionele windmolenparken

• Meervoudig ruimtegebruik 
• Kweek van lagere trofische niveaus: zeewier, schelpdieren
• Impact op milieu en ecosysteemdiensten



Multifunctionele windmolenparken

5 m

106 m

25 
m

https://www.princeedwardisland.ca/en/information/agriculture-and-fisheries/mussels


fosfaat-opname
(µmol.cm-2.d-1)

“honger” 
0.67±0.10

“onderhoud” 
0.07±0.03 

OPSLAG
(µmol.cm-2)

fosfor: 0.7±0.1 
stikstof: 22.9±7.0

“honger” 
12.5±5.2 

“onderhoud” 
2.3±0.9 

stikstof-opname
(µmol.cm-2.d-1)

Zeesla
Ulva lactuca

Lubsch &  Timmermans (2018). Uptake kinetics and storage capacity of dissolved inorganic  phosphorus and 
corresponding N:P dynamics in Ulva lactuca. J. Phycol doi 10.1111/jpy.12612.

CO2 en NOx emissie-
gecompenseerde

windmolen parken
(constructie @zee en

onderhoud) 
door combinatie van 

zeewier- en schelpdierteelt

Multifunctionele windmolenparken



(dubbele dijken)
waterveiligheid, 

zoetwateropslag, aquacultuur, 
natuurontwikkeling, landbouw

zouttolerante gewassen
schelpdieren

zeewier
energie

!! proefprojecten !! 

Wisselpolders



Wisselpolders

landbouw aquacultuur
natuur & 
veiligheid

veilig

veiliger

veiligst
landbouw & 

veiligheid



schor

de oudste polders liggen het laagst
schorren (buitendijks) liggen het hoogst

de zee vormt het landschap !

Wisselpolders



Experimentele faciliteiten

NIOZ-Yerseke
onderwaterlab

UGent Oostende partners

stroomgoot



ONDERWIJS

UGENT, UCR, HZ, SCALDA

Master of Science Sustainable Sea Food ?
Master(s) water, voedsel en energie ?

Joint Research Centre, Middelburg

Summerschool(s)

Vlaams-Nederlands samenwerking



Vlaams-Nederlands samenwerking

THEMA’s:

- Water

- Energie

- Voedsel

Living lab, onderzoek, onderwijs

SCALDA
MBO beroepsonderwijs

HZ
HBO professionals

UCR
Liberal Arts & Sciences

Engineering 

+ andere kennisinstellingen
en bedrijven

! geen gebouw !

Joint
Research 

Center

CAMPUS ZEELAND

+ bedrijven

+ andere kennisinstellingen
en bedrijven

EnerGhentIC

CAMPUS UGENT & Partners

Ostend Science Park
Campus Oostende



"het past van nature in het gebied"



Wat is er nodig?

1. Intensieve en innovatieve samenwerking  
van ONDERZOEK en ONDERWIJS

binnen Alfa, Bèta en Gammawetenschappen 
voor  slimme Delta oplossingen.

2. Uitdrukkelijke en actieve betrokkenheid van het bedrijfsleven.

3. aan de slag: speerpunten en proefprojecten!

naar een veilige, welvarende en klimaatbestendige VL-NL Delta-regio !



Luctor et Emergo
de Vlaams/Nederlandse Delta-regio worstelt en blijft  boven

Dank voor uw aandacht!


