Nova Delta

Nova Delta in Context

Een initiatief van de Topsectoren voor de kust van Nederland en de Noordzee

beeld: Zuid Hollands Kustinitiatief en KuiperCompagnos

Nova Delta: Een innovatief uitvoeringsprogramma voor Noordzee, kust en achterland

Een antwoord op de urgente opgaven voor de leefomgeving
De Topsectoren lanceren Nova Delta: een platform voor partijen die
gezamenlijk willen werken aan innovatieve ideeën en proefprojecten
voor de ontwikkeling van de Nederlandse Noordzee en kust. Nova Delta
is een typisch Nederlandse, samenhangende en innovatieve aanpak van
economie, ecologie en leefklimaat in de ‘sustainable urban delta’. Het helpt
bij het beantwoorden van de opgaven die de Nationale Omgevingsvisie
(NOVI) stelt voor Nederland. Innovatie-icoon Nova Delta vernieuwt het
verbond van de Noordzee, de kust en onze stedelijke Delta en versterkt de
unieke identiteit van de Nederlandse kust: klimaatbestendig, waardevol
voor natuur, recreatie en duurzame energie.
Een integrale benadering voor de Noordzee, zowel in de relatie met de kust
als met het achterland, is een belangrijke voorwaarde voor toekomstig
handelen.

De NOVI zoekt naar integrale en innovatieve oplossingen voor de opgaven
van de leefomgeving van de toekomst. Nova Delta biedt antwoorden en
draagt zo bij aan de realisatie van meerdere beleids- en uitvoeringsagenda’s,
zoals de Noordzee Strategie 2030, de Energietransitie met de routekaart
Wind op Zee, LNV Visie “Waardevol en Verbonden”, Blue Economy, NWA,
Deltaplan 2017+, en NL Next Level.

De pilots zijn te danken aan bijdragen van:
Klimaat & Zand -en- Voedsel & Water: Wageningen Marine Research
Drijvende eilanden: Marin
Coastar: Deltares, KWR, Arcadis
Schiphol op Zee: Vereniging van Waterbouwers, KuiperCompagnons
Zuid-Hollands Kustiniatief: Stichting Nieuw Holland, KuiperCompagnons
Windgebied IJmuiden Ver: Offshore Service Facilities
Delta Resilience Lab: TU Delft
Delta21: Huub Lavooij en Leen Berke
Dynamic Tidal Power: Hulsbergen Hydraulic Innovation & Design
Plastic-vrije Noordzee: The Great Bubble Barrier

Bereikbaarheid en verbindingen

Cultuur en erfgoed

Defensie en nationale veiligheid

Economische ontwikkeling

Energievoorziening

Gebouwde omgeving

Gezondheid en veiligheid

Natuur en landschap

Natuurlijke hulpbronnen

Voedsel en landbouw

Water

^ Nova Delta behandelt 8 van de 11 opgaven
voor de fysieke leefomgeving, zoals vastgesteld
in de NOVI (Beeld: NOVI)

Missie Noordzee: “Duurzaam en verantwoord gebruik van een gezonde Noordzee (met haar kust en delta) door
innovatieve en concurrerende Blauwe Economische groei die bijdraagt aan de energietransitie, voedseltransitie,
vervoerstransitie en natuurherstel.”
De komende decennia zijn cruciaal voor het toekomstbestendig
maken van Nederland. De ruimte rond de grote steden is beperkt
en er is grote druk op de schaarse ruimte voor landbouw,
natuur en recreatie in de delta’s en kustgebieden. De transitie
naar een duurzame en circulaire economie kan bijdragen aan
het toekomstbestendig maken van deltasteden. Daarbij is er
een groeiend maatschappelijk en politiek besef dat we niet om
klimaatadaptieve maatregelen heen kunnen.

Ook in Nederland staan Noordzee en de kust steeds meer
en meer onder druk. Er is nauwelijks voldoende ruimte
op de Nederlandse Noordzee voor alle toekomstplannen;
energievoorziening, scheepvaart, visserij, mariene landbouw,
natuur (bescherming), defensie en zandwinning. Daarbij gaat de
veiligheid van de Nederlandse kust voor alles. De Nederlandse
Noordzee is ruim anderhalf keer zo groot als het oppervlak van
ons land en heeft op dit moment al een belangrijke functie als
energie- en voedselbron en als natuurgebied. De intensivering
van het gebruik van de Noordzee door Nederland en de andere
Noordzeelanden brengt grote urgente uitdagingen met zich
mee. Dit mede door de energietransitie. Op zee, maar zeker
ook in de havens en kustgebieden. Voor deze uitdagingen, én
om de economische potentie van zee en kust te benutten, zijn
multifunctioneel ruimtegebruik en innovaties onmisbaar.
Daarom lanceren publieke en private partijen ‘Nova Delta’ als het
wenkend perspectief voor een toekomstbestendig Nederland.
Het is een platform voor partijen die gezamenlijk werken
aan innovatieve ideeën, onderzoek en proefprojecten voor de
ontwikkeling van de Noordzee en kust, en de effecten daarvan op

land. Aansluiting op de vraagstelling van de overheid zoals die de
komende maanden voortvloeit uit het klimaatakkoord is hierbij de
basis. Nova Delta is een publiek-private platform organisatie met
een open samenwerkingskarakter. Doel is om door de bundeling
van kennis, kunde, middelen en het uitvoeren van pilots een
bijdrage te leveren aan de grote maatschappelijke vraagstukken.
Het is het Nederlandse antwoord op de wereldwijde en nationale
uitdagingen op het gebied van urbanisatie, klimaatverandering en
duurzame toekomstbestendige voedsel- en energievoorziening.

Nova Delta biedt ruimte voor de innovaties die we hard nodig
hebben voor een toekomstbestendig Nederland en stimuleert
de economische ontwikkeling voor alle sectoren waarin wij
toonaangevend zijn. De tijdshorizon is 2030 en één van 2050,
waarbij de laatste ruimte geeft aan innovatieve initiatieven welke
nog te pril zijn om aan de uitdagingen van 2030 bij te dragen,
maar waar mogelijk wel rekening mee moet worden gehouden in
het ruimtebeslag van de Noordzee.
Nederland als proeftuin voor de wereld
Het Kabinet heeft 4 thema’s voor publiek-privaat onderzoek
en innovaties gekozen: Energietransitie en Duurzaamheid;
Landbouw, Water en Voedsel, Gezondheid en Zorg en Veiligheid
(waaronder cyber-, defensie- en waterveiligheid). Per thema
worden komende maanden missies uitgewerkt, welke de kaders
bieden voor de inhoudelijke invulling van Nova Delta.
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Binnen Nova Delta komen de ambities van verschillende partijen
bij elkaar en worden innovatieve oplossingen gestimuleerd. Dit
zal wereldwijd worden herkend als een typisch Nederlandse,
samenhangende en innovatieve aanpak voor de grote
vraagstukken op het gebied van economie, ecologie en klimaat.
Nova Delta staat als innovatief programma van overheid,
kennisinstellingen, private sector en NGO’s symbool voor de
manier waarop Nederland omgaat met de Noordzee en kust in
onze sterk verstedelijkte delta: klimaatbestendig, duurzaam en
op export georiënteerd.
Door te blijven investeren in haar eigen kustontwikkeling kan ons
land bedreigde en sterk verstedelijkte delta’s elders in de wereld
inspireren en bijstaan bij het vinden van duurzame oplossingen
voor de gevolgen van de klimaatverandering.

Platform aanpak

Nova Delta is een platform dat kennisontwikkeling op basis van
de uitvoering van concrete pilots centraal stelt. Pilots worden
geïdentificeerd die aansluiten bij de “Strategische Agenda 2030”,
de “Noordzee 2050 Gebiedsagenda” en de diverse routekaarten.
De dilemma’s welke daarin worden genoemd, geven kansen voor
publiek-private innovatieve oplossingen. Hoge prioriteit heeft
hierbij de dilemma’s welke voortkomen uit de afweging tussen
windparken, visserij en natuur. De resultaten worden vertaald
in een programma van projecten dat het overheidsbeleid voedt
en tegelijkertijd bijdraagt aan een “Duurzame, Innoverende,
Concurrerende Blauwe Economie”. Elke organisatie die een pilot
aandraagt, wordt als deelnemer lid van de deelnemersraad van
Nova Delta. Waar de projecten ‘autonoom’ uitgevoerd worden,
biedt Nova Delta meerwaarde door kennisuitwisseling over de
innovatieve pilots, onderlinge afstemming en het definieren
van een gemeenschappelijke onderzoeksagenda. Een compact
kernteam stuurt het platform aan en faciliteert deelnemers
maximaal om deze meerwaarde vorm te geven. Een Stuurgroep
vanuit de betrokken Topsectoren ziet toe op de keuzes en
voortgang van het programma.

Een initiatief van de Topsectoren
Nova Delta werkt actief aan:
•
•

•

Het agenderen van de uitdagingen en agenda’s die leven in
de maatschappij. Bedrijfsleven en kennisinstellingen zijn bij
Nova Delta aan het juiste adres om kennis te nemen van deze
uitdagingen waar oplossingen voor gezocht worden.
Het ophalen, uitdragen en ontwikkelen van kennis, kunde
en potentie uit de industrie en kennisinstellingen. Nova
Delta is het platform om de actuele stand van kennis, kunde
en potentie om te gebruiken bij het maken van plannen en
beleid.
Het faciliteren van pilots en projecten die oplossingen bieden
voor maatschappelijke uitdagingen.

Naar een duurzame en innovatieve economie

Nova Delta staat voor de transitie naar een duurzame economie
met als kernwaarden openheid, transparantie en samenwerking.
Projecten en pilots moeten maatschappelijk relevant zijn. Nova
Delta biedt ruimte aan een veelvoud van pilots en programma’s;
samen zijn zij de iconische proeftuin voor de Nederlandse zee,
kust en achterland. Het zal een open programma zijn.
Nova Delta biedt het bedrijfsleven een uitgelezen kans om
met innovatieve ideeën de veiligheid van de kust duurzaam te
vergroten en tegelijk de ecologische footprint van de economie te
verkleinen. Het biedt bedrijven in de waterbouw en de offshore,
de voedselsector (wieren, algen, mossels etc.), de energie (wind,
getijde, biomassa, osmose, geothermie etc.) en de circulaire
economie een grote uitdaging om tot samenwerking te komen in
concrete en realiseerbare projecten.

voor de kust van Nederland en de Noordzee
Pilots van Nova Delta
Bijdrage Noordzee aan energietransitie
De huidige benutting van de Noordzee als energiebron zal
veranderen. De productie van gas en olie zal in de komende
decennia geleidelijk afnemen. Een groot aantal velden zal
worden afgesloten en infrastructuur zal worden ontmanteld. Dit
biedt ruimte voor andere bestemmingen en vraagt om planning
en coördinatie. Het kabinet wil dit vertrouwen van de markt en
het huidige momentum vasthouden en zal de komende twee
jaar de overige tenders van het Energieakkoord uitschrijven ter
afronding van de routekaart windenergie op zee tot en met 2023.
Voor de windparken die tussen 2024 en 2030 zijn voorzien ten
behoeve van de opgave van het regeerakkoord bieden de in
het Nationaal Waterplan al aangewezen windenergiegebieden
voldoende ruimte. Wel komen er belangrijke beperkingen
voort uit de instandhoudingsdoelstelling voor zeevogels en de
beschikbare capaciteit om de elektriciteit uit de windparken op
zee in te voeden en te transporteren op het hoogspanningsnet op
land. Tegelijkertijd wil het kabinet een volgende stap zetten in de
verdere realisatie van windenergie op zee voor de periode 2024
tot en met 2030, en nu een start maken met de voorbereiding
daarvan.

Het thema ‘energietransitie en duurzaamheid’ is tevens een
belangrijk thema in het nieuwe missie gedreven kennisen innovatiebeleid. Op langere termijn kunnen nieuwe
ontwikkelingen zoals drijvende windturbines en zonnepanelen,
getijden- en golfenergie en energie uit zout-zoet water terreinen
zijn waar Nederland zich op kan onderscheiden. Deze markten
zijn wereldwijd nu al in ontwikkeling. Dat biedt Nederlandse
partijen de kans om vroegtijdig een goede uitgangspositie op te
bouwen en kennis en expertise te ontwikkelen, niet in de laatste
plaats over de ecologische impact van dergelijke technieken.

Ook wordt gestudeerd op een centrale rol voor groene waterstof
in onze toekomstige energievoorziening. Deze waterstof wordt
geproduceerd via elektrolyse van water met behulp van groene
stroom bijvoorbeeld op een energie-eiland op zee. Waterstof en
elektriciteit zijn belangrijke bouwstenen voor het ontwikkelen
van CO2-neutrale scheepvaart: op zee en op de binnenwateren
van onze delta.

Logistiek op zee

Nova Delta biedt de Topsector Logistiek een mooie uitdaging om
de vernieuwende pilots logistiek gezien te kunnen implementeren.
Er is een grote verwevenheid met verschillende vormen van
logistiek en de verdere verduurzaming daarvan. De logistieke
taken en opgaven worden geïllustreerd aan de hand van de
verschillende fasen van de initiatieven: Ontwikkelfase, Bouwfase
en Gebruiksfase. Waarbij tijdens elke fase het van cruciaal belang
is om vernieuwende logistieke concepten te incorporeren voor
de kosteneffectiviteit en duurzaamheid van de gekozen logistieke
oplossingen.

Op land zijn de logistieke kosten tussen de 8% en 18% van de
in de verschillende topsectoren behaalde omzet. Op zee zijn
deze percentages nog onvoldoende bekend, maar blijven naar
verwachting aanzienlijk. Het is van belang om in een vroege fase
Logistiek te betrekken in de vormgeving, om zo tot integrale
en duurzame concepten te komen, die voor Nederland, en de
exportmogelijkheden vanuit Nederland, interessante sector
overstijgende concepten en realisaties kunnen opleveren. De
Topsector Logistiek kan haar actieplan mede sturen op basis van
de ontwikkelingen van Nova Delta.

1. Veiligheid voor alles

2. Grootschalige natuurontwikkeling

3. Een impuls voor het metropolitane vestigingsklimaat

4. Innovatie en Duurzaamheid

^ Organisatieschema Nova Delta

^ Kernpunt Nova Delta: naar een duurzame innovatieve economie en energievoorziening
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Klimaat & Zand

Schiphol op Zee

Wij leven veilig achter Nederlandse dijken en duinen door
grootschalige kustsuppleties. Door klimaatveranderingen en
zeespiegelstijging zal in de toekomst heel veel meer suppletiezand nodig zijn als we vast blijven houden aan de huidige
aanpak. Ook de natuur zal hierdoor veranderen. Vasthouden aan
deze aanpak wordt daardoor zeer kostbaar en op termijn niet
houdbaar. Hoe gaan we om met slib, dat vaak een bepalende
factor is voor biodiversiteit en productie; en welke andere,
slimme, “Building with Nature” oplossingen kunnen we
verzinnen, zoals zandmotors, slibmotors of eilanden op zee?
Kortom: fundamentelere keuzes zijn nodig en ook kennis om
het maatschappelijk debat daarover goed te kunnen voeren.
Wageningen Marine Research denkt mee in alternatieven en
mogelijke oplossingen.

Recent is de discussie over Schiphol op Zee weer actueel
geworden. Dit heeft ertoe geleid dat dit onderwerp geagendeerd
zal worden in de Luchtvaartnota 2019. Op initiatief van
gemeenten en bewonersorganisaties is Schiphol op Zee opnieuw
geagendeerd. Nova Delta is bij uitstek het programma waarin het
potentieel van uitplaatsing van Schiphol richting zee in relatie tot
overige ontwikkelingen kan worden onderzocht.

Het Zuid-Hollands Kustinitiatief
^ Zandmotor

Voedsel & Water

Kust- en zeegebieden zijn onderbenut: 70% van het
aardoppervlak levert slechts 7% van de wereldeiwitproductie,
met veelal grote effecten op natuur. Een recent uitgekomen
rapport van de Europese Commissie “Food from the Oceans”
laat het potentieel van mariene productie zien: door innovatie
en beter beheer; door medegebruik en voedselproductie bij
offshore constructies en in windparken mogelijk te maken, door
slimme “Nature Based Solutions” die bijdragen aan veiligheid,
productiviteit, biodiversiteit en werkgelegenheid, en door bij
te dragen aan nieuwe productiemethoden op zee, waaronder
aquacultuur, visserij, en maricultuur.

COASTAR

De verzilting van kustgebieden is een probleem door de
toenemende watervraag, klimaatverandering en relatieve
zeespiegelstijging met als gevolg een tekort aan zoetwater
voor drinkwater, landbouw, industrie, natuur en (stedelijk)
waterbeheer. Onder de naam COASTAR (COastal Aquifer STorage
And Recovery) onderzoeken Deltares, KWR en Arcadis naar
oplossingen door bijvoorbeeld opslag in de ondergrond in te
zetten voor een robuuste zoetwatervoorziening.

De kust tussen Hoek van Holland en Scheveningen biedt kansen
als proeftuin voor dynamische kustonwikkeling, natuurbouw
en kustbescherming op basis van ‘Bouwen met de Natuur’. Het
Zuid-Hollands Kustinitiatief geeft invulling aan de aanduiding als
‘studiegebied’ in de Visie Ruimte en Mobiliteit van Zuid-Holland.
Het sluit aan en bouwt voort op de uitgangspunten van het
Deltaprogramma. Het speelt in op het Living Planet Report ‘Zoute
en zilte natuur in Nederland’ van het Wereld Natuur Fonds. En het
sluit aan bij de ambities van andere initiatieven in de regio, zoals
het Nationaal Park Hollandse Duinen. Het biedt perspectief voor
de herstructureringsopgaven van de aanliggende gemeenten,
met name in het Westland en Den Haag en Scheveningen. En het
biedt een platform voor bedrijven die op innovatieve wijze een
bijdrage willen leveren aan een ‘sustainable urban delta’.

Energie eiland onder andere voor
windenergiegebied IJmuiden Ver
^ Mariene Productie

Drijvende eilanden

Voor overbevolkte steden en een toenemend aantal activiteiten
op zee, kunnen drijvende mega-eilanden een innovatieve
Nederlandse oplossing zijn, zeker gezien de zeelspiegelstijging.
Ze bieden flexibele en toekomstbestendige werk- en leefruimte
op zee als uitbreiding van steden en havens. Daarnaast kunnen
ze worden ingezet voor het ontwikkelen, opwekken, opslaan en
onderhouden van duurzame energie op zee, op- en overslag voor
de kust in gebieden met weinig infrastructuur, ontwikkeling van
luchthavens, het kweken van voedsel (aquacultuur) en recreatie.

Mogelijke Pilots

^ Drijvende mega-eilanden als mogelijke oplossing voor
zeespiegelstijging en overbevolking (Marin)

^ Zoetwatervoorziening glastuinbouw westland: één van de
onderdelen binnen COASTAR

Het thema ‘energietransitie en duurzaamheid’ is een belangrijk
thema in het nieuwe missie gedreven kennis- en innovatiebeleid.
Offshore windparken zijn aanzienlijk goedkoper geworden
mede door de innovaties uit de maritieme sector. Windenergie
op zee speelt een cruciale rol in de energietransitie en het
klimaatakkoord. De windturbineparken komen steeds verder uit
de kust te liggen waardoor energieconversie, naar gelijkstroom
of (waterstof-) gas, nodig zal zijn. Offshore Service Facilities
(OSF) heeft het initiatief genomen om samen met stakeholders
een kunstmatig eiland te ontwikkelen om de aansluiting van
het windenergiegebied IJmuiden Ver te faciliteren. Dergelijke
eilanden zullen in de toekomst een grote rol kunnen spelen in de
hele Noordzee en daarbuiten. Het eerste eiland moet een icoon
worden van meervoudig en duurzaam ruimtegebruik, innovatie,
kunde en kennis, mede voor toekomstige energie-eilanden.
Bovendien kan het een locatie bieden voor waterstofproductie
en een logistieke hub zijn voor andere windturbineparken.

^ Schiphol op Zee
Scheveningen

Hoek van Holland

^ ‘Het Zuid-Hollands Kustinitiatief’ is een initiatief van
Stichting Nieuw-Holland
Contact: www.stichtingnieuwholland.nl |
info@stichtingnieuwholland.nl
Beeld en ontwerp door KuiperCompagnons (www.kuiper.nl)

^Kaart met bestaande windparken, windenergiegebieden van de
met bestaande windparken (in rood), windenergiegebieden van de routekaart 2023
^ De delta biedt kansen voor innovatieve vormenKaart
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TU Delft – Delta Resilience Lab

Dynamic Tidal Power

Wereldwijd staan delta’s onder druk door de effecten van
klimaatverandering en ongeëvenaarde economische groei
en urbanisatie. Extreme scenario’s voor zeespiegelstijging
komen sneller in beeld dan verwacht. Dit stelt grenzen
aan de opschaalbaarheid van bestaande maatregelen voor
klimaatadaptatie. Fundamenteel nieuwe oplossingsrichtingen
zijn nodig voor de blijvende ontwikkeling van delta’s als bron
voor economische groei, ecologische rijkdom en maatschappelijk
welzijn. Het Delta Resilience Lab stelt zich ten doel om een
bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van de nieuwe generatie
delta management technologie, ruimtelijke ontwerpen en
institutional arrangements, en de kwantitatieve onderbouwing
daarvan voor verschillende klimaatscenario’s. Dit doen we
door binnen TU Delft een interdisciplinair platform te creëren
waarbinnen verschillende faculteiten nauw samenwerken met
elkaar én met publieke-private partners uit de wereld van delta
technologie en management. Het Climate Resilience Lab staat
garant voor inspirerende oplossingen gekoppeld aan concrete
inhoud, en zal daarmee als katalysator fungeren in de discussie
over toekomstige maatregelen voor klimaatadaptatie en
Nederland en ver daarbuiten.

Dynamic Tidal Power (DTP) is een revolutionaire manier om
energie te winnen uit het getij. Eén DTP-centrale kan in theorie
in Nederland orde 20-40 procent van de totale elektriciteitsvraag
op duurzame, voorspelbare en klimaat-onafhankelijke wijze
leveren. Daarmee kan DTP in de energietransitie een belangrijke
aanvulling zijn op zon en wind.
Voor een DTP-centrale is een dam nodig parallel aan de kust van
ongeveer 30 tot 50 km, en een dam daar loodrecht op waarin
de turbines worden ingebouwd. Zo ontstaat een dam in de vorm
van een T.
Toepassing van DTP in de Noordzee zou goed kunnen in
combinatie met een schiereiland of vliegveld in zee. Een vliegveld
heeft immers een verbinding nodig met het vasteland. Normaal
gesproken is zo’n verbinding één van de grootste kostenposten in
het totale project. Door in de verbinding naar het vasteland een
DTP-centrale in te bouwen, kunnen de kosten (deels) worden
terugverdiend.
Tot slot zou een DTP-centrale nog een rol kunnen spelen bij de
bescherming van de Nederlandse kust. Daarmee levert een DTPcentrale een bijdrage aan klimaatmitigatie en -adaptatie.

^ Het Delta Resilience Lab laat een bandbreedte aan projecten en
oplossingen zien voor deltaproblematiek in Nederland en daarbuiten.

Mogelijke Pilots

^ Impressie van Dynamic Tidal Power centrales voor de
Nederlandse kust

Plastic-vrije Noordzee

Delta21: Buitengaatse oplossing voor de zuidwestelijke delta

De afgelopen jaren is wereldwijd de aandacht voor negatieve
effecten van (micro) plastic vervuiling in de zeeën en oceanen
enorm toegenomen. De negatieve effecten op de natuur en de
invloed op de voedselketen en daarmee gezondheid risico’s zijn
steeds duidelijker. Omdat 90% van het plastic in de oceanen
afkomstig is van de grote rivieren, welke in zee uitmonden, zijn
er goede private initiatieven ontstaan om het plastic uit het water
te verwijderen bij de monding van rivieren.

DELTA21 is een uniek en visionair project. Een slimme ruimtelijke
inrichting zorgt ervoor dat drie ambities in één keer worden
verwezenlijkt: Waterveiligheid, Energieopslag en Natuurherstel.
Het Waterveiligheidselement omvat een aan te leggen adequate
(zee)waterkering, bestaande uit duinenrij in combinatie met een
open getijdecentrale, met daarin een grote pompcapaciteit. De
pompen worden ingezet bij hoge rivierwaterstanden om water
in zee te pompen. Om de pompen effectiever te benutten wordt
de duinenrij uitgebreid met een Energieopslagmeer. Hierdoor
kunnen de pompen worden gebruikt om dagelijks energie op te
slaan en later weer op te wekken.

The Great Bubble Barrier heeft een system ontwikkeld om
plastic tegen te houden in rivieren, waarbij een vrije doorgang
van de continue scheepvaart in Nederland en vrij baan voor
vismigratie een vereiste was. The Great Bubble Barrier creëert
een bellenscherm van de bodem van de rivier tot aan het
wateroppervlak, de opwaartse stroming brengt het plastic naar
boven. Door het scherm schuin te plaatsten wordt de natuurlijke
stroming gebruikt om het plastic naar de oever te geleiden, waar
het makkelijk te verwijderen is. Zowel schepen als vissen kunnen
het scherm van lucht passeren.

Met de open getijcentrale keert het zoute getij terug in het
Haringvliet en kan vismigratie tussen Noordzee en rivieren weer
worden hersteld. Daarvoor is het nodig om een grote brakwater
vispassage aan te leggen en voorzieningen te treffen waardoor
de zoetwatervoorziening voor het hele Zuidhollandse gebied
wordt gegarandeerd. Het plan biedt een belangrijke invulling
voor het Nationaal Klimaatakkoord én herstelt de natuur in en
rond het Haringvliet.

^ Delta 21: een visionair project dat verschillende
ambities verwezenlijkt.

Het LIFE SouPless project van Allseas behelst het ontwerpen en
exploiteren van een duurzaam systeem om plastics af te vangen
bij riviermondingen in Europa. Dit project wordt gesteund door
de Europese Unie. Concrete pilots en metingen worden samen
met het Havenbedrijf gedaan in de Rotterdamse havens.

^ De werking van The Great Bubble Barrier. Door een bellenscherm
wordt plastic uit het water gehaald en tegelijkertijd blijft er vrije
doorgang voor vissen en schepen.

