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Een Zeeuwse Bèta
Campus Zeeland
Zeeland als ‘living lab’ voor de thema’s water 
(waterbeschikbaarheid, waterkwaliteit 
en waterveiligheid), energie (wind, blue 
energy) en voedsel. Zeeland als estuarium 
met zoet-zout overgangen, de zeehavens, 
wereldberoemde waterwerken, kustlocaties 
en diverse landbouwpercelen op land en zee. De hieraan verbonden expertise van Zeeuwse 
bedrijven en kennisinstituten is dan ook van grote waarde voor deze 3 thema’s. 
UCR, HZ University of Applied Sciences, Scalda, WMR, NIOZ,  instituten van buiten Zeeland, 
bedrijven en overheden werken nauw samen om de Bèta Campus Zeeland fasegewijs te 
ontwikkelen.

Fase 1: Joint Research Center
Bij de HZ in Middelburg wordt aan een Joint 
Research Center gewerkt, waar studenten, 
bedrijven en overheid gezamenlijk onderzoek 
gaan doen. Zo ontstaat een nieuwe motor voor 
kennis en innovatie.
Opening: najaar 2021

Fase 2: Ondernemende bèta’s
UCR breidt haar aanbod uit op het gebied van 
Engineering. HZ University of Applied Sciences 
en Scalda scherpen de opleidingsprogramma’s 
verder aan en bouwen bestaande Centres of 
Expertise uit. Scalda onderzoekt mogelijkheden 
voor crossovers tussen opleidingen in de groene 
sector en techniekopleidingen. 

In september 2019 is de eerste pilotgroep 
studenten van start gegaan; september 2020 
start het officiële programma.

Campus Zeeland is dé samenwerking 
tussen bedrijfsleven, kennis- en 
onderzoeksinstellingen en overheden 
in Zeeland. Door een goede onderwijs- 
en onderzoekinfrastructuur te 
creëren draagt Campus Zeeland 
bij aan een gezonde economie van 
Zeeland en een leefbare regio.
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Fase 3: Samenwerkingsplatform Vlaanderen-Nederland: Slimme 
Oplossingen voor Deltavraagstukken
Samenwerkingsplatform Deltavraagstukken wordt een grensoverschrijdend kennis- en 
innovatiecentrum van onderwijs, onderzoeksinstellingen en bedrijfsleven. Verzilting en periodes 
van droogte zullen een toenemende invloed hebben op veiligheid, natuur en welvaart. De complexe 
vraagstukken omtrent Deltagebieden kunnen niet door één partij opgelost worden. Het is daarom 
van groot belang om expertise en krachten rondom de thema’s water, energie en voedsel te 
bundelen en integraal op te pakken. 
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Adviesraad

Bestaande uit:

•  Overheden
•  Bedrijven
•  Kennisinstellingen

Doelen

•  Inhoud & Proces
•  Wijziging van Koers
•  Financiering
•  Bedrijven
•  Kennisinstellingen


