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Na een uitgebreide (markt)verkenning in 2012 werd in 2013 
‘Delta Talent, Veldacademie voor water en natuur’               
gepresenteerd. Delta Talent levert een inspirerende bijdrage 
aan het opleiden van innovatieve land- en watermanagers en 
natuurontwikkelaars. Jonge professionals die beter in staat 
zijn in te spelen op uitdagingen op het gebied van delta-
management, water, klimaatverandering en bouwen met 
natuur. 

Het eerste jaar van Delta Talent is goed 
verlopen. Als uitwerking van de Veldaca-
demie is Delta Talent daadwerkelijk als 
organisatie gestart. Sinds 2013 gaat de 
Veldacademie verder onder de nieuwe 
naam: Delta Talent, Veldacademie voor 
water en natuur. Ook is er een beeld-
merk, een informatiebrochure en een 
aansprekende website ontwikkeld, 
www.deltatalent.nl.

In het eerste jaar zijn diverse activiteiten 
georganiseerd, zijn nieuwe opleidingen 
aangehaakt en hebben externe organisa-
ties bijgedragen aan de uitvoer van 
activiteiten.

Het afgelopen jaar is gewerkt met de 
Hogeschool Rotterdam, Haagse Hoge-
school, Hogeschool Inholland Del�, 
Hogeschool Zeeland, Hogeschool Van 
Hall Larenstein, Wageningen Universiteit 
en de Universiteit Utrecht.

Diverse partijen kregen dit jaar toegang 
tot de professionals van de toekomst: 
Natuurmonumenten, Wereld Natuur 
Fonds, Rijkswaterstaat, Projectorganisa-
ties Zandmotor en De Kier, Gemeente 
Rotterdam, Bureau Stroming en ARK 
Natuurontwikkeling. De organisaties 
hebben ook �nancieel bijgedragen aan de 
realisatie van dit jaar, met inzet van 
capaciteit en �nanciële middelen.Voor 
diverse activiteiten was de co-�nanciering 
50%. 

Tijdens verschillende workshops, veld-
bezoeken, opdrachten en excursies hee� 
Delta Talent studenten kennis laten 
maken met de kracht van natuurlijke 
processen en innovatieve analyse van 
problemen en oplossingen. 
Hoogtepunten waren de excursie naar de 
Haringvlietsluizen en het project De Kier, 
speeddates bij het Zandmotor Congres,
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de Climate-KIC Summerschool voor 
master studenten uit heel Europa en een 
onderzoeksopdracht over het erosiepro-
bleem in de getijdenrivier het Spui, 
uitgevoerd door WUR-studenten voor het 
Wereld Natuur Fonds. 



GEREALISEERDE ACTIVITEITEN:

GEWERKT MET:

DEELNAME STUDENTEN:

Workshop Anders Denken, excursie Eiland van Brienenoord, opdracht Vernieuwend 
Denken, inspiratiedag Haringvliet, onderzoek Erosie Spui, speeddates Zandmotor 
Congres, opdracht Stedelijk Getijdengebied Rijnhaven Rotterdam, gastcollege 
Natuurlijke processen als Bondgenoot, excursie Zandmotor, workshop Aantrekkelijke 
Deltasteden, workshop Stakeholder Game Dutch design, deelname Zoet-Zout 
Tweedaagse, Summerschool Climate KIC.

Rijkswaterstaat, Partners Gebiedsontwikkeling Noordrand Goeree, Bureau Stroming, 
Arcadis, Natuurmonumenten, Wereld Natuur Fonds, Coalitie Natuurlijke Klimaat-
bu�ers, Ingenieursbureau Gemeente Rotterdam, Zoet-Zout Platform en experts van 
onder meer Boskalis, Royal Haskoning, Deltares en IMARES.

In totaal bijna 400 studenten van verschillende opleidingen; Bouwkunde, Water-
management, Ruimtelijke Ordening & Planologie, Logistiek & Vervoerkunde, 
Klimaatstudies, Landscape & Environment Management, Civiele Techniek en 
Climate & Management. Ook diverse internationale studenten hebben het eerste 
jaar deelgenomen aan de activiteiten van Delta Talent.


