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Context / maatschappelijk probleem
Deltagebieden behoren in economisch en ecologisch opzicht tot de rijkste gebieden ter wereld. Zij hebben wereldwijd echter te maken met een groeiende populatie, een
sterke economische ontwikkeling en gevolgen van klimaatverandering. Ervaring en kennis die in veel delta’s
worden opgebouwd kunnen beter worden gedeeld dan nu:
zo ondersteunen delta’s elkaar bij hun adaptatie aan gevolgen van klimaatverandering en andere ontwikkelingen.
Wat is al bekend, wat niet?
Overal ter wereld wordt onderzoek gedaan naar de ontwikkelingen in delta’s en manieren van adaptatie om met
deze uitdagingen om te gaan. Er is geen overkoepelende
instantie die de verschillende onderzoeken en ervaringen
over de ontwikkelingen in deltagebieden aan elkaar
koppelt en helpt de lessen te delen die in de verschillende
deltagebieden worden geleerd.
Doelstelling
Het creëren van een netwerk dat de ontwikkeling en verspreiding van nieuwe kennis ondersteunt over hoe delta’s
kunnen reageren op specifieke uitdagingen, met name op
het gebied van klimaatverandering.
Onderzoek
Delta Alliance zal internationale samenwerking (onderzoek, governance etc.), multi-stakeholder dialogen en
uitwisseling van informatie ondersteunen. Activiteiten
zijn onder meer:
•	Het onderhouden van een online informatiedatabase
en een interactief forum
•	Faciliteren van multi-stakeholder bijeenkomsten
om de onderzoeksprioriteiten in specifieke delta’s
te identificeren
•	Het initiëren en stimuleren van gezamenlijk onderzoek
tussen delta’s
•	Het organiseren van internationale bijeenkomsten om
informatie uit te wisselen

Betrokken stakeholders (landen)
Het initiatief voor Delta Alliance is genomen door
Nederland. Het concept van Delta Alliance wordt in eerste
instantie uitgewerkt in nauwe samenwerking met Indonesië, Vietnam, Californië en Bangladesh. Op de langere termijn (na de conferentie ‘Deltas in Times of Climate Change’
in Rotterdam, oktober 2010) zal het aantal deelnemende
delta’s worden uitgebreid.
Wat zijn de resultaten en voor wie?
Delta Alliance kan zorgen voor:
•	Het uitwisselen van kennis tussen verschillende deltagebieden
•	Bevorderen van snelle en gemakkelijke toegang tot
informatie uit andere delta’s
•	Toegang tot informatie over geplande, lopende en
uitgevoerde projecten
• Een afname in de overlap van fundamenteel onderzoek
•	Een toename van het toepassen van resultaten van
onderzoek dat relevant is voor delta
•	Een platform waarin verschillende sectoren vertegenwoordigd worden en waar informatie snel wordt overgedragen van onderzoekers naar uitvoerders
•	Toenemende zichtbaarheid van projecten en organisaties waardoor deze meer aandacht krijgen en mogelijkheden ontstaan tot werving van nieuwe fondsen
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