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Doelstelling en kenmerken  
Het Netwerk Land en Water (NLW), een studiekring van KLV, verbindt vakgenoten 
die zich inzetten voor een duurzame groen-blauwe leefomgeving en stimuleert het 
debat over actuele ruimtelijke ontwikkelingen. Het NLW draagt bij aan het vakdebat 
over nieuwe uitdagingen in het landelijk en stedelijk gebied: klimaatverandering, 
waterbeheer, groeiend ruimtebeslag, duurzame energieproductie, ecologie en 
demografische ontwikkelingen. We richten ons op concrete vraagstukken in 
Nederland. We stimuleren uitwisseling tussen de leden van het NLW en andere 
organisaties die actief zijn op het terrein van de groen-blauwe leefomgeving. Het 
NLW organiseert studiemiddagen, excursies en debatten. Daarnaast wordt de Folkert 
Hellinga MSc Award toegekend aan de meest toonaangevende scriptie uit de MSc-
programma's omgevingswetenschappen van de Wageningen University. Per januari 
2014 heeft het NLW 358 leden. De meesten van hen hebben een opleiding aan de 
Wageningen University gevolgd binnen de omgevingswetenschappen. NLW-leden 
zijn hoofdzakelijk werkzaam in de wetenschap, bij adviesbureaus en bij overheden, 
als cultuurtechnicus, planoloog, natuurbeheerder of waterbeheerder.  
 
Ledenbestand 
In 2014 is het aantal leden helaas gedaald van 358 naar 331. Dit is een verschijnsel 
waarmee ook andere netwerken in Wageningen te maken hebben, het bestuur 
vraagt zich dan ook af of dit hoort bij de huidige tijd of dat wij een nieuw concept 
moeten ontwikkelen. De nieuwe leden bestaan met name uit ZZP-ers, de opzeggers 
zijn voornamelijk mensen tot 35 jaar. Gedurende 2014 heeft het bestuur extra 
aandacht besteed aan het uitnodigen van jonge mensen, door gereduceerde tarieven 
of kosteloze deelname en door expliciete benadering.   
 
Visie voor het netwerk 
In 2014 heeft het bestuur een bijeenkomst gehouden met KLV, waarbij is gesproken 
over de huidige stand van zaken en de toekomst. Op basis van deze bijeenkomst is 
besproken dat er nauwer zal worden samengewerkt met andere netwerken en met 
KLV. Ook hebben wij vervolgens intern gekeken hoe wij als bestuur willen 
functioneren en hiertoe onze werkzaamheden herschikt. Verder willen wij ons 
beperken tot 3 bijeenkomsten per jaar, waarbij we meer energie willen leveren per 
activiteit.  
 
Activiteiten 2014 
In 2014 hebben wij diverse activiteiten georganiseerd met wisselende onderwerpen, 
waarbij de locatie Wageningen op basis van positieve ervaringen uit het verleden 
vaak is gekozen (hogere opkomst). De voorgenomen excursie naar een project 
binnen het programma Ruimte voor de Rivier dat we samen zouden organiseren met 
het Kennisnetwerk Milieu kon in 2014 niet doorgaan. Deze schuift door naar 2015.  
In de loop van 2014 zijn verder afspraken gemaakt met Landwerk over het vervolg 
van onze samenwerking. In beginsel kunnen we vanaf 2015 in twee tot drie 
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nummers van het blad één pagina vullen met nieuws over onze activiteiten.  
We vatten de activiteiten uit 2014 hieronder samen. 
 
Winterborrel Topsectoren 
Op 16 januari 2014 organiseerden wij de jaarlijkse winterborrel bij de Wageningen 
University over Topsectoren. Dat zijn de 9 sectoren waar Nederland op wil 
excelleren. Hieronder behoren onder andere de sectoren Agri & food, Energie, 
Tuinbouw en uitgangsmaterialen en Water. Voor deze Winterborrel hadden we twee 
sprekers uitgenodigd: Kees Slingerland, directeur Environmental Science Group van 
de WUR en Patrick Polman, beleidsmedewerker bij EZ. Een conclusiepunt was dat 
een benoeming tot topsector niet altijd een voordeel hoeft te zijn, aangezien je dan 
gehouden bent aan het volgen van diverse regels. Een vraag die nog open stond is 
of het thema Ruimte de status van Topsector (of dwarsverbinding tussen 
verschillende topsectoren) zou moeten krijgen, aangezien Nederland hierin als 
gidsland kan worden gezien. 
 
PBL en Rli Natuurbeleid 
Op 21 maart 2014 organiseerden wij een bijeenkomst over het natuurbeleid naar 
aanleiding van de Nieuwe Natuurvisie. Belangrijke vraag tijdens deze bijeenkomst 
was hoe de Nieuwe Natuurvisie tot stand was gekomen. Het Planbureau voor de 
Leefomgeving (PBL) en de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli) waren 
betrokken bij de totstandkoming en vertelden over de onderzoeken die hieraan ten 
grondslag lagen. Interessant was dat het onafhankelijke organisaties zijn, maar dat 
de adviezen van deze organisaties in belangrijke mate worden overgenomen door de 
regering.  
 
ALV en Folkert Hellinga MSc Award 
Op 9 mei 2014 organiseerden wij de jaarlijkse ALV en was er de uitreiking 
van de Folkert Hellinga MSc Award. 
Opvallend was dat er in het jaar 2013 veel activiteiten waren georganiseerd. We 
hebben gesproken over de opkomst en hoe we meer jongeren bij deze 
bijeenkomsten kunnen betrekken. Een besproken idee was om minder activiteiten te 
organiseren, maar dan meer kwaliteit. Tijdens de ALV stemden de aanwezigen in 
met een verhoging van de contributie. Verder was er de uitreiking van de Folkert 
Hellinga MSc Award. Dit jaar hebben we de genomineerden voor het eerst gevraagd 
hun onderzoek middels een korte pitch te presenteren. Mieke Hulshof won de prijs 
voor haar onderzoek op het gebied van hydrologie.  
 
EU-subsidies 
Op 26 september 2014 organiseerden wij een bijeenkomst over EU-
subsidies  
Bij de RVO (de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland) in Utrecht hadden wij een 
bijeenkomst georganiseerd over EU-subsidies. De hoofdvraag tijdens deze 
bijeenkomst was hoe je de diverse EU-subsidies kunt aanwenden voor projecten. Het 
op een juiste wijze doorlopen van EU-subsidieaanvragen is een vak apart. In de zaal 
zaten mensen die een functie hadden van subsidieaanvrager bij een commerciële 
organisatie. De RVO gaf aan dat een persoonlijk contact bij de RVO kan helpen in 
een goede afwikkeling van de te doorlopen stappen. Dat is een aspect waar 
commerciële partijen soms aan voorbij gaan. Het RVO wil graag ondersteunen. Dat 
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was dan ook één van de conclusiepunten: commerciële partijen zouden meer het 
contact met de RVO moeten zoeken en bij voorkeur voor de start van de aanvraag 
een gesprek moeten aangaan. 
 
Bestuurswisselingen  
Nieuw in het bestuur is Nick Warmelink, hij is masterstudent Bos- en Natuurbeheer. 
Ook hebben wij dit jaar afscheid genomen van Diana Frikkee, Rob Ruijtenberg en 
Arjen Meeuwsen. Margreet Smit is afgetreden als secretaris, maar blijft nog wel 
algemeen bestuurslid.  
 
Bestuurssamenstelling 
De samenstelling van het bestuur in 2014: prof. dr. ir. Eddy Moors (voorzitter),  
ing. Margreet Smit MSc, ir. R. Loeve (Penningmeester en PR-commissaris), ir. Léon 
Schouten (mediacommissaris), dr. ir. Fennie van Straalen, prof. dr. ir. Remko 
Uijlenhoet, ir. Edo Dijkman en Nick Warmelink.  
 
 


