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Aquaterra: ‘Te weinig aandacht
voor veiligheid van delta’s’
De deelnemers aan het internationale forum Aquaterra waren het er over
eens: ondanks het economische belang van de dichtbevolkte deltagebieden
wereldwijd is er te weinig aandacht voor de risico’s die de klimaatverandering
en de zeepsiegelstijging opleveren. Dat bleek tijdens de diverse lezingen en
ook uit de slotverklaring, die op 12 februari werd gepresenteerd in de RAI
Amsterdam.

D

e tweede editie van dit internationale forum over de ontwikkeling van delta- en kustgebieden
vond plaats op 10, 11 en 12 februari. Sprekers
uit de hele wereld waren naar Amsterdam
gekomen om te praten en te discussiëren over
de specifieke waterproblemen die optreden in
deltagebieden. Grootste bedreiging voor deze
economisch vaak belangrijke en dichtbevolkte
gebieden zijn natuurrampen. De toenemende
verstedelijking, toerisme en economische
activiteiten zetten de bescherming van de
delta’s verder onder druk. Door de klimaatverandering en de stijgende zeespiegel
moet meer aandacht voor de veiligheid van
deltagebieden komen, maar die aandacht
ontbreekt vooralsnog.
Om te zorgen voor extra aandacht en de
benodigde maatregelen om de veiligheid te
waarborgen, wordt het probleem speciaal
genoemd in de slotverklaring. In deze
gezamenlijke verklaring staan praktische
aanbevelingen. Zo vinden de deelnemers dat
deltagebieden door de VN-klimaatconventie
moeten worden erkend als kwetsbare

gebieden, zoals bij kleine eilanden nu al het
geval is. De slotverklaring vormt in maart,
tijdens het vierde Wereld Water Forum, de
basis voor discussie.

Nominatie Delta Water Award
Tijdend Aquaterra maakte de Zeeuwse
commissaris van de Koningin Karla Peijs
bekend welke teams van jonge talenten
verder strijden om de Delta Water Award.
Voor deze nieuwe competitie hebben
studenten en young professionals van universiteiten en ingenieursbureaus hun krachten
gebundeld. Zij werden uitgedaagd om hét
innovatieve idee te bedenken voor de delta
van de toekomst.
Twintig teams kwamen met vernieuwende
ideeën, zes daarvan mogen hun projectidee
verder uitwerken met kans op uitvoering
door de Provincie Zeeland en haar partners.
Het gaat om een idee voor duurzame
mosselkweek aan de Zeeuwse kust, drie
projecten die op verschillende manieren
water en getij koppelen aan ecologie,
recreatie en economie, een voorstel tot

nieuwe vormen van energiewinning met
multifunctioneel gebiedsgebruik en een
innovatief plan om polders mee te laten
groeien met de stijgende zeespiegel.
De teams krijgen voor de uitwerking
vaktechnische ondersteuning vanuit de Delta
Water Award-organisatie en wetenschappelijk programma’s.
Op 18 november wordt de winnaar bekend
gemaakt. Behalve de onderscheiding
ontvangt het winnende team een bedrag van
15.000 euro, een reis naar een deltagebied
elders in de wereld en ondersteuning om
hun plan daadwerkelijk te laten uitvoeren.
De slotverklaring en ander nieuws van Aquaterra
is te vinden op www.aquaterraforum.com. De
genomineerden voor de Delta Water Award zijn te
volgen via www.deltawateraward.com.

De opening door directeur-generaal Nijhof van het ministerie van Verkeer en Waterstaat (foto: BestShot Photography).
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