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Doelstelling en kenmerken
Het Netwerk Land en Water (NLW) 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 MScprogramma's omgevingswetenschappen van de Wageningen University.

Ledenbestand
De meeste leden van het NLW hebben een opleiding aan de Wageningen University gevolgd
binnen de omgevingswetenschappen. NLW-leden zijn hoofdzakelijk werkzaam in de
wetenschap of bij adviesbureaus, waterschappen en bij overheden, als hydroloog,
planoloog, landschapsarchitect, als (beleids-)adviseur grondzaken of (beleids-)adviseur bosen natuurbeheer of waterbeheer.
In 2015 is het aantal leden van het NLW gelijk gebleven. Alhoewel de dalende trend van de
afgelopen jaren is onderbroken heeft het fenomeen wel de aandacht van het bestuur. Voor
2016 verwachten wij nog wel een geringe daling. Dit heeft te maken met de verhoogde
contributie voor 2016 en het actief nabellen door het bestuur van leden met een
betalingsachterstand. Deze leden is natuurlijk gevraagd om hun achterstand te betalen,
maar ook de mogelijkheid geboden om op te zeggen.

Visie voor het netwerk
Het bestuur heeft in het jaar voorafgaand aan het verslagjaar met KLV gesproken over de
huidige en toekomstige rol van het KLV en de netwerken. Een van de uitkomsten is een
nauwere samenwerking met andere netwerken en met KLV. Ook heeft het bestuur
geconcludeerd de energie te focussen op een beperkt aantal bijeenkomsten per jaar.
Daarnaast heeft het bestuur zich de vraag gesteld of het geleidelijk dalende ledental hoort
bij de huidige tijd of dat het NLW een nieuw concept zou moeten ontwikkelen. Voor het
aantrekken van nieuwe (student-) leden zou de koppeling tussen het netwerk en de
(huidige) opleidingen explicieter gemaakt kunnen worden. Deze en andere relevante punten
zullen ook in 2016 de aandacht hebben van het bestuur.
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Activiteiten 2015
In 2015 hebben wij diverse activiteiten georganiseerd met wisselende onderwerpen. We
vatten de activiteiten uit 2015 hieronder samen.


Winterborrel op 6 februari 2015 met Professor Vellinga

Op vrijdag 6 februari 2015 organiseerde het Netwerk Land en Water zijn jaarlijkse
winterborrel. Dit jaar hield Professor Pier Vellinga een presentatie met als titel “Innovatie in
adaptatie”. Professor Vellinga is een wetenschapper met een internationale reputatie als
deskundige op het gebied van klimaatverandering. Hij is onder andere verbonden aan
Alterra Wageningen UR bij de afdeling Climate change and adaptive land and water
management. In zijn presentatie blikte Professor Vellinga terug op de bereikte resultaten
van het onderzoeksprogramma “Kennis voor klimaat”. Dit onderzoeksprogramma naar
klimaatverandering en adaptatie liep van 2007 tot eind 2014. De zes partners in het
programma waren de Universiteit Utrecht, Wageningen UR, Vrije Universiteit, KNMI, TNO en
Deltares. Natuurlijk gaf Professor Vellinga ook een schets van wat de toekomst zal brengen.


ALV + Uitreiking MSc-Award

Op 7 mei 2015 organiseerde het Netwerk Land en Water zijn jaarlijkse ALV en uitreiking
Folkert Hellinga MSc Award. Sinds 1994 kent het bestuur van het Netwerk Land & Water
jaarlijks een prijs toe aan de meest toonaangevende afstudeerscriptie op het gebied van het
land- en watergebruik, waarvoor het onderzoek is verricht aan de WUR. De onderzoeken
worden door de genomineerde studenten gepitched. Dat maakt de bijeenkomst extra
interessant en toegankelijk voor een breder publiek.
De prijsuitreiking werd voorafgegaan door de Algemene Leden Vergadering.


Zomerwandeling

Op 5 juni organiseerde het Netwerk Land en Water samen met het Kennisnetwerk Milieu
een excursie naar het Ruimte voor de Rivier project bij Lent, Nijmegen. Op de warmste
junidag van het jaar vertelde de technisch manager van het project, Wierdy de Haan, aan de
circa 30 deelnemers over het programma Ruimte voor de Rivier en over het project bij Lent.
Na de algemene uitleg gingen we het gebied in, om de dijkteruglegging met eigen ogen te
aanschouwen. Compleet met helm en veiligheidshesje zagen we de nieuwe brug, de
verlengde Waalbrug en de by-pass die op dat moment al duidelijk vorm kreeg. Uiteindelijk
levert de uitvoering van het project een berekende daling van de waterstand bij Nijmegen
op van 35 centimeters. En dat is de voornaamste motivatie voor het project. Wel gaf de heer
de Haan aan dit project heel nadrukkelijk ook tot doel had de ruimtelijke kwaliteit van
Nijmegen te verhogen. De vormgeving van de Promenadebrug en die van de Verlengde
Waalbrug zijn hier voorbeelden van. Aansluitend boden de twee netwerken de deelnemers
een drankje aan in café Waalzicht te Lent. Daar werd dankbaar gebruik gemaakt van
gemaakt, want de buitentemperatuur had iedereen wel dorstig gemaakt.
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Inaugurele rede

Op donderdag 30 april heeft Eddy Moors – de voorzitter van het Netwerk Land en Water –
zijn inaugurele rede gehouden bij de Vrije Universiteit. Eddy is benoemd tot bijzonder
hoogleraar Water en Klimaat vanwege de stichting Het Vrije Universiteitsfonds. De titel van
zijn rede was IS HET MORGEN OOK DROOG? en de ondertitel luidde: “Hoe dragen (semi-)
natuurlijke ecosystemen bij aan droogte en wanneer leidt droogte tot permanente
verandering in deze ecosystemen?”


Water Delight – debat met Henk Ovink

Op 20 oktober organiseerden KLV, het Netwerk Land en Water en nog vijf andere aan KLV
gelieerde organisaties een discussie bijeenkomst in Hotel De Wageningse Berg. Deze
bijeenkomst had als titel “Water Delight”. Topspreker was Henk Ovink, Watergezant van het
Koninkrijk der Nederlanden. Vanwege zijn internationale opgave was de voertaal van de
bijeenkomst Engels. Enkele boodschappen van Ovink: water is het grootste risico voor de
toekomst: meer noodtoestanden van een grotere impact. En: we hebben geen
langetermijnvisie, maar een lange-termijn-aanpak nodig met korte-termijn-interventies.
Drie PhD-studenten poneerden een stelling waarna een discussie werd aangegaan. Een
geslaagde bijeenkomst met een hoge opkomst waardoor alle vooraf te reserveren plaatsen
bezet waren.
Bestuurswisseling
Het bestuur stelt een nieuwe kandidaat-bestuurslid voor: Kees Kaffka. Hij gaat – mits de
leden met zijn benoeming instemmen – de functie van secretaris vervullen. Kees werkte na
het afronden van zijn studie bosbouw aan de LUW (1991) vijf jaar in de voormalige Sovjet
Unie vanuit Moskou. Sinds zijn terugkomst naar Nederland in 1997 is hij werkzaam als
rentmeester en grondzaken-adviseur. De afgelopen 5 jaar werkt hij als consultant bij
ARCADIS in de regio West-Nederland. Kees werkt graag binnen multi-disciplinaire projecten
en onderhoudt een breed netwerk. We vertrouwen er op dat de ledenvergadering in het
voorjaar van 2016 in zal stemmen met zijn benoeming. Vooruitlopend hierop is Kees al
begonnen met zijn bestuurstaak.

Bestuurssamenstelling
De samenstelling van het bestuur in 2015: prof. dr. ir. Eddy Moors (voorzitter),
ing. Margreet Smit MSc (secretaris, tot 18 juni), ir. R. Loeve (Penningmeester en PRcommissaris), ir. Léon Schouten (mediacommissaris), dr. ir. Fennie van Straalen (tot 18 juni),
prof. dr. ir. Remko Uijlenhoet, ir. Edo Dijkman en Nick Warmelink.
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