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Onze Delta bepaalt onze historie, onze cultuur, onze verhouding tot water en onze kunst. Het 
verbindt ons met andere Delta landen in de wereld. The Sea Pictures, van Edward Elgar luidde 
het webinar in, en met ‘Dansen aan Zee’ van Blof bleven we digitaal nog even bij elkaar, 
verlangend naar dansen op het strand.   
 
Wat met het Wad, IJsselmeer of IJsselminder, Burgemeester van de Noordzee zoekt 
gemeenteraadsleden en Energie uit Water, waarom niet? Vier belangrijke en actuele 
‘senses of place’ in de blauwe ruimte waar de komende jaren grote uitdagingen samenkomen. 
Klimaatverandering leidt tot aanpassingen in het watersysteem, de energietransitie zoekt 
ruimte én energie op en uit het water, de natuurwaarden zijn uniek en kunnen de komende 
jaren versterken óf verdwijnen.  
 
En wie wil niet wonen aan het water of als recreant van het water genieten. Hoe leiden we de 
veranderingen in goede banen? Dat kan door ons te verplaatsen in de blauwe ruimte. De 
identiteit en ziel van het gebied te omvatten met verhalen over het verleden en zo met 
ambities voor de toekomst te komen.  
 
We hebben ontzettend veel goede ideeën opgedaan voor verdiepende sessies op 
Springtij. Te veel om allemaal tegelijkertijd aandacht te geven. We kiezen in ieder geval voor 
de volgende thema’s, omdat we ervan overtuigd zijn dat het urgent en nodig is én omdat het 
vraagt om tijd en creativiteit.  
  

1. De impact van versnelde zeespiegelstijging op de Wadden: perspectieven vanuit 
water & klimaat, biodiversiteit en landgebruik.  
2. De toekomst van het IJsselmeer: reservoir van zoet water, energie en biodiversiteit?  
3. Energie uit water: hoe maken we dit vrij?  
 

De komende tijd werken we de programma’s voor deze thema’s verder uit.   
Heb je ideeën en suggesties, laat het weten!  
  
 


