INSPIRATIESESSIE
DELTAPLAN
HOGE ZANDGRONDEN

5 JULI 2017
14.00-17.00
PROVINCIEHUIS DEN BOSCH

Het is nu soms al erg droog in Brabant. En we kennen ons toekomstbeeld:
meer perioden van droogte – afgewisseld met extremere buien – meer hitte.
Gemiddeld valt er in een jaar genoeg regen. Hoe kan het dan toch dat we last
hebben van droogte? Dat komt doordat de regen die valt, niet genoeg wordt
vasthouden in het gebied om het te kunnen gebruiken als het droger is. Dat uit
zich in beregeningsverboden in de landbouw, verdroging van natuurgebieden
en verdroging van stedelijk groen.
Om te zorgen dat natuur, landbouw, recreatie en stedelijk gebied voorbereid
zijn op meer droogte, werkt de Provincie Noord-Brabant samen met andere
overheden en maatschappelijke organisaties in Brabant en Limburg aan het
Deltaplan Hoge Zandgronden.
We werken volgens de strategie (be)sparen - aanvoeren - accepteren. We
zetten in op maatregelen die de watervraag verminderen, bijvoorbeeld door
proceswater uit de industrie te hergebruiken in de landbouw. Water
vasthouden in het gebied en sponswerking van de bodem verbeteren is ook
effectief. Bijvoorbeeld door meer organische stof in de landbouwbodem te
brengen. In bebouwd gebied kan water worden afgekoppeld, wat nuttig
gebruikt wordt voor stedelijk groen of infiltratie in een natuurgebied in de
buurt. In delen van Brabant is wateraanvoer uit de Maas mogelijk. Dat
optimaliseren we waar het kan. Ondanks deze maatregelen blijft het nodig om
aan de effecten van droogte aan te passen. Dat kan bijvoorbeeld door andere
gewassen te telen die beter tegen droogte kunnen.
We zijn al begonnen. De eerste goede voorbeelden zijn er al. De partners van
Deltaplan Hoge Zandgronden dagen alle partijen uit om ook in actie te komen
en hebben subsidie daarvoor beschikbaar.
Met deze inspiratiesessie willen we partijen die geïnteresseerd zijn in de
subsidieregeling helpen bij het opzetten van een project door goede
voorbeelden en inhoudelijke kennis aan te reiken.
Meld je nu aan via deze link

INLOOP

14:00

INLEIDING OP DELTAPLAN HOGE ZANDGRONDEN EN
DE SUBSIDIEREGELING

14:30

In vogelvlucht hoort u wat we met het Deltaplan Hoge
Zandgronden willen bereiken en hoe u gebruik kunt maken van
de bijbehorende subsidieregeling
INSPIRATIE VOOR STEDELIJK GEBIED HILTRUD PÖTZ

15.00

Is droogte een probleem in stedelijk gebied? Hiltrud Pötz
laat zien hoe het zit. Hoe kunnen we slim met hemelwater
omgaan in dorpen en steden?
PAUZE

15.45

INSPIRATIE VOOR LANDELIJK GEBIEDMARTIJN THOLEN

16.00

Hoe kunnen we droogte in landelijk gebied voorkomen en meer
specifiek: op een agrarisch bedrijf. Een aantal voorbeelden uit de
praktijk die breed toepasbaar zijn.
Q&A BORREL

16:30

Onder het genot van een drankje kunt u de sprekers vragen om
reflectie op uw projectidee, of specifiekere vragen stellen over de
subsidieregeling

MEER INFORMATIE?
MAIL NAAR:
HOGEZANDGRONDEN@BRABANT.NL
AANMELDEN? KLIK HIER

