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5 april - 12 april 2019

'Zuurstofproblemen Bisontocht houden aan'
Bron: Omroep Flevoland

Waterschap Zuiderzeeland gaat opnieuw het zuurstofgehalte meten bij de 
Bisontocht in Swifterbant. Sinds eind februari zijn er problemen met de 
hoeveelheid zuurstof in het water. Daardoor happen duizenden vissen naar 
adem.

5 online berichten met een potentieel bereik van 30.850 mensen. Drie personen 
doen een suggestie voor een oplossing van het probleem: een permanente 
fontein. Twee personen geven aan dat ze benieuwd zijn wat het probleem is.
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"Interessant, ben benieuwd wat de oorzaak is van deze zuurstofloosheid."

"Ik denk nog steeds het zout gehalte .. ?"

"Waarom niet gewoon permanent een sproeier. Zo wordt het water belucht en het is nog mooi 
ook"

'Beregening alweer nodig, droogte blijft item'
Bron: BoerenBusiness

Op verschillende plaatsen wordt alweer volop beregend, met name in de 
provincies Flevoland en Zeeland. Hoewel de regen van eind februari wat 
verlichting heeft gebracht, blijft droogte een punt voor veel akkerbouwers.

20 online berichten met een potentieel bereik van 20.200 personen. Een aantal 
agrariërs twitteren over de droogte en dat zij gaan beregenen. 



"Ondanks lekker buitje regen na zaaien, toch nog 25% van de zaden droog liggen. Haspel erop,, 
met nieuwe aanvoerpomp en #ferbo van @BartAgro Hoge druk, tot 9 bar aan kanon (30mm) voor 

maximale verneveling. #droogte
"

"De haspels draaien alweer volop in Flevoland. Op de tulpen maar ook om de opkomst van pas 
gezaaide gewassen te bevorderen."

"Beregenen, het is blijkbaar alweer nodig in Flevoland!"

En verder

• Apeldoornsstadsblad: 'Gemeente bestrijdt duizendknoop: 'Ondergronds 
zit het grote probleem'; (Bron: Apeldoornsstadsblad)

• Cobouw: 'Meer meisjes starten met bouwkundige opleiding’; (Bron: Cobouw)

• Omroep Flevoland: 'Spannende dagen voor fruittelers'; (Bron: Omroep Flevoland)

• Rijksoverheid: ‘Nieuwe ‘spelregels’ Hoogwaterbeschermingsprogramma’; 
(Bron: Rijksoverheid)

• Omroep Flevoland: ‘Geen extra maatregelen waterkwaliteit Bovenwater’; 
(Bron: Omroep Flevoland)

• Waterforum: ‘Wolter van der Kooij aan de slag als lector Agrarisch 
Waterbeheer. (Bron: Waterforum)

TAMTAM…

• Geeft zicht op beelden en meningen;

• Geeft feitelijk weer waarover wordt gesproken in media en Flevoland (online en in de krant);



• Geeft geen advies of interpretatie;

• Als er reacties op artikelen zijn, tonen we een indruk daarvan met letterlijke quotes (incl. spelfouten);

• Vragen of suggesties? Mail naar tamtam@zuiderzeeland.nl of sluit aan bij de stand-up op dinsdag om 12.30 uur 

(locatie: hal waterschapshuis);

• Deze Tamtam wordt gemaakt door team Communicatie.

VOLG ZUIDERZEELAND:

Deze nieuwsbrief niet meer ontvangen? Klik hier om u af te melden.

This email was sent to d.petersen@zuiderzeeland.nl
why did I get this? unsubscribe from this list update subscription preferences

Waterschap Zuiderzeeland · Lindelaan 20 · Lelystad, 8224 KT · Netherlands 


