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Netwerk Land en Water 

Opgericht in 1951 

 

 

Leden: 306  (november 2016) 

 

Doelstelling en kenmerken van het netwerk 
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. NLW stimuleert 
uitwisseling tussen de leden van het NLW en andere organisaties middels het organiseren van 
studiebijeenkomsten, excursies en debatten. 
 
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. Daarnaast wordt de Folkert Hellinga MSc Award toegekend aan de 
meest toonaangevende scriptie uit de MSc-programma'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 bij adviesbureaus, 
waterschappen, universiteiten en bij overheden, als hydroloog, planoloog, landschapsarchitect in de 
rol van (beleids-)adviseur of als project- of programmamanager op de thema’s bos- en natuurbeheer, 
waterbeheer of grondzaken. Gedurende het jaar 2016 is het aantal leden van het NLW licht gedaald. 
  
 

Lustrum – nieuw logo 
In het kader van de viering van het 65-jarig bestaan heeft het bestuur een nieuw logo laten 
ontwikkelen. 
 

Activiteiten 2016 

In 2016 hebben wij de volgende activiteiten georganiseerd: 

 

27 januari -  Winterbijeenkomst op 27 januari bij Grontmij (Sweco). 
De jaarlijkse winterbijeenkomst is afgelopen jaar georganiseerd in samenwerking met de Grontmij 
Nederland. We waren te gast bij haar vestiging in De Bilt. De Grontmij maakt vanaf 1 oktober 2015 
onderdeel uit van het Zweedse Sweco. Yska de Leeuw, Afdelingshoofd Water, gaf een presentatie 
over de kansen en uitdagingen in het licht van de overname door SWECO: “Grontmij onderdeel van 
SWECO: hoe wordt invulling gegeven aan de ambitie om samen het leidende Europese ingenieurs-
adviesbureau te zijn?”. Alex Hekman, Commercieel manager Water, verzorgde een presentatie over 
de “kansen en uitdagingen in de (internationale) watermarkt”. De bijeenkomst is afgesloten met een 
plezierige netwerkborrel. 
 
1 juli - Filmvertoning “At the Edge”  en ALV 
De film gaat over de gevolgen van ‘Superstorm’ Sandy (2012). Ondanks de goede bedoelingen 
werden grote delen van New Jersey, USA, precies teruggebouwd zoals ze voor de storm waren. De 
film toont vervolgens een alternatief waarin de regionale, lange termijn aanpak van de Dutch 
Approach samengaat met lokale, korte termijn voordelen waar de Amerikaanse cultuur vaak om 
vraagt. De maker van de film, Marit Noest,  gaf vooraf een inleiding en na de film was er een levendige 
discussie. 
 
Aansluitend is de ALV gehouden. De notulen zijn beschikbaar gesteld via de Internetsite. 
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1 juli - Bijeenkomst met oud-bestuursleden 
Het bestuur heeft een bijeenkomst gehouden met een twaalftal oud-bestuursleden van voorgaande 
jaren. Ingegeven vanuit de viering van het 65-jarig bestaan is nagedacht over de rol van het netwerk 
met de blik op de toekomst. Tijdens de brainstormsessie zijn meerdere suggesties en ideeën 
verzameld die met de leden zullen worden besproken bij een volgende bijeenkomst of ALV.  
 
Folkert Hellinga-Award 
De jury van de Folkert Hellinga-Award heeft afgelopen jaar besloten de prijs niet uit te reiken. De 
ontvangen aanmeldingen zullen meedoen met de selectie in 2017.  
 
29 november - Lustrum bijeenkomst 
Het Netwerk Land en Water bestaat 65 jaar dat met deze zeer geslaagde bijeenkomst is gevierd. 
Tijdens de drukbezochte bijeenkomst ( 110 deelnemers) is het nieuwe logo gepresenteerd. 
 
Samen met de huidige en de toekomstige generatie land en water-professionals is gekeken naar de 
toekomst van ons domein en onze manier van netwerken. We gaven speciale aandacht aan de 
ontwikkeling en het behoud van land en water-kennis. Tijdens het diner hebben enkele boegbeelden 
uit de sectoren in een pitch hun visie gegeven op trends binnen hun vakgebied. Ze hebben geschetst 
hoe de daaraan verbonden toekomstige behoefte is aan land- en waterkennis. Dat leidde tot 
interessante discussies en verdere verbinding tijdens de netwerkborrel.  
 
De volgende personen gaven een pitch: Piet Dircke (Arcadis), Bram de Vos (WUR), Jan Herman 
Meijer (Dutch School of Landscape-architecture), Peter van Steensel (Programma Groene Hart) en 
Klaas Groen (Rijkswaterstaat). De vragen aan de pitchers en de daarop volgende discussie werden 
op deskundige wijze geleid door Lara Minnaard (oprichtster van Wageningen Debating). Er is een 
samenvatting van de bijeenkomst beschikbaar gesteld op de Internetsite.  Na een toast op de jarige 
vereniging werd er nog lang gezamenlijk nagepraat over het thema van de avond 
 

Vooruitblik 2017 

 
Voorbereidingen KLV-conferentie 
Het bestuur heeft afgelopen jaar op uitnodiging van KLV met een afvaardiging van het netwerk zitting 
genomen in de denktank ter voorbereiding op de te organiseren KLV-conferentie in 2017. Als 
onderdeel van deze conferentie zal het netwerk een workshop organiseren, in samenwerking met het 
Kennisnetwerk Milieu. 
 
Netwerken, netwerken en netwerken 
Ook komend jaar zullen enkele bijeenkomsten worden georganiseerd met interessante sprekers. 
Onder andere organiseert het netwerk de 'lunch-lecture-series’ op de WUR, speciaal gericht op 
studenten. Bij alle activiteiten is er altijd ruime gelegenheid om te netwerken, onder vakgenoten en 
ook met bijna afgestudeerden. We verwachten een lichte stijging van het aantal leden, met name van 
studenten.  
 
Wisseling bestuursleden 
In 2017 zullen Eddy Moors (voorzitter) en Remko Uijlenhoet aftreden en zijn/stellen zich niet 
herkiesbaar. In de loop van 2017 zullen nieuwe kandidaat-bestuursleden zich inwerken. 
 
 
Bestuursleden 
Tijdens de Algemene Ledenvergadering dd. 2 juli 2016 zijn twee nieuwe leden tot het bestuur 
toegetreden waarmee de samenstelling eind 2016 de volgende 8 bestuursleden betreft: 
 
Eddy Moors (voorzitter) 
Kees Kaffka (secretaris) 
Ronald Loeve (penningmeester) 
Léon Schouten (media-commissaris) 

Remko Uijlenhoet 
Edo Dijkman 
Nick Warmelink 
Amanda Krijgsman 
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