
  

EEN ANDERE KIJK OP WATERBEHEER 
 

 
Is het glas halfleeg of halfvol? 

 
KNW Najaarscongres op vrijdag 29 november 2019 in De Schakel, Oranjelaan 10, Nijkerk 

 
Is droogte een probleem dat iedereen raakt? JA! Internationaal, nationaal en lokaal en van producent en consument.  Droogte 
vraagt om een nieuwe aanpak. Technisch, beheersmatig maar ook conceptueel en strategisch. Een keur van bevlogen experts, 
vanuit uiteenlopende disciplines, is gevraagd op om op 29 november 2019, tijdens het najaarscongres van KNW, het 
droogtevraagstuk op een oprecht positieve wijze te benaderen.  
Droogte vraagt om anders kijken, denken en handelen. Wat zijn de kansen die droogte biedt? Op het najaarscongres van KNW 
kiezen we een andere toon, een positieve benadering van droogte en bieden we handelingsperspectief! 
 

Programma 

 
8.45-9.30  Algemene Ledenvergadering KNW  
9.30-10.00  Inloop voor de congresgangers  met koffie/thee 
10.00-11.00 Nieuw probleem, nieuw partnerschap 

Welkom door Monique Bekkenutte en Riksta Zwart, voorzitter KNW “KNW-veteranen : in het zonnetje” 
Inleiding Eelco Koolhaas, dagvoorzitter 

  Paradigmashift - Van overlast naar schaarste Rogier van der Sande, dijkgraaf en voorzitter UvW  
Nieuwe kijk op de watervoorziening, Jelle Hannema, VEWIN/CEO Vitens 

11.00-11.30 Pauze 
11.30-12.10 Kansen voor partnerschap & Droogte 
  De waterfabriek als nieuwe bron, Ferdinand Kiestra , waterschap Aa en Maas 

Balans- en projectfinanciering en nieuwe toepassingen in de publieke sector, Aard Kluck, NWB 
Onzichtbaar Water: onze Watervoetafdruk, Rick Hogeboom (Water Footprint Network/TU Twente) 
Paneldiscussie met alle sprekers en de zaal 

12.10-12.35 Waternetwerkscriptieprijzen, Jelle Roorda juryvoorzitter 
  De genomineerde studenten presenteren een korte pitch waarna de prijsuitreiking plaats vindt. 
12.35-13.45 Lunch  
13.45-14.30 Partnerschap in Actie, ronde 1 
14.30-14.45 Korte pauze en wisselen van sessies 
14.45-15.30 Partnerschap in Actie, ronde 2 
15.30-16.00 Droogte en Partnerschap – naar een manifest 

Plenaire afsluiting-hoe verbind je alles aan elkaar? 
16.00-17.30  Netwerkborrel 
 

SESSIES Nieuwe Bronnen - Ruud Bartholomeus, KWR 

 
• Droogtestress - Erwin Leusink, Sweco 

• Vergroening steden:  zegen voor hitte en wateroverlast vloek voor droogte? -Lieselotte Tolk, Wareco 

• Kennisimpuls Waterkwaliteit -Peter Schipper, WUR 

• Nieuwe Bronnen - Ruud Bartholomeus, KWR 

• Droogte als kans voor stedelijke vernieuwing - Arend van Woerden, Sweco 

• Waterbuffer in de stad - Maarten Kuiper & Dennis Kuijk, Wareco 

• Partnerschap en onze Waterfootprint - Rick Hogeboom, WFN/TU Twente 

• Nieuwe toepassingen financiering in de publiek sector - Aard Kluck, NWB 
 
 

Volg het laatste waternieuws kijk op www.h2owaternetwerk.nl 

http://www.h2owaternetwerk.nl/

