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Doelstelling en kenmerken van het netwerk 

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 NLW en andere organisaties door het organiseren van studiebijeen-

komsten, excursies en debatten. 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.  

 

Folkert Hellinga Msc Award 

Het Netwerk Land en Water kent jaarlijks een prijs toe aan de meest toonaangevende afstudeerthesis in 

de (toegepaste) omgevingswetenschappen: de Folkert Hellinga Msc Award. Daarmee wil het bestuur de 

bekendheid met onderwijs en onderzoek vergroten en de uitwisseling met de beroepspraktijk 

bevorderen. Selectie geschiedt door een onafhankelijke jury. Het aanmeldingsformulier met reglement is 

te vinden op onze website. 

 

Ledenbestand van het netwerk 

De meeste leden van NLW hebben een opleiding aan de Wageningen Universiteit 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 2017 is het aantal leden toegenomen met 10. 

 

Wisseling bestuursleden 

In 2017 hebben Eddy Moors en Remko Uijlenhoet hun taken als bestuurslid neergelegd. In het najaar zijn 

de volgende kandidaat-bestuursleden zich gaan inwerken: Catharien Terwisscha van Scheltinga, Noortje 

Huysmans en Thijs De Lange. Zij zullen tijdens de Algemene Ledenvergadering op 24 mei 2018 worden 

voorgedragen om formeel toe te treden tot het bestuur. Dan zullen Eddy Moors en Remko Uijlenhoet 

formeel aftreden. Aan het eind van dit jaarverslag worden de kandidaat-bestuursleden voorgesteld. Wij 

danken Eddy en Remko voor hun jarenlange inzet en bijdrage.  De uittredende bestuursleden hebben de 

uitnodiging geaccepteerd om ambassadeur van het netwerk te worden. 

 

Activiteiten 2017 

In 2017 hebben wij de volgende activiteiten georganiseerd: 

 

Lunchlezingen  

Het NLW heeft in samenwerking met studievereniging Nitocra twee lunchlezingen georganiseerd.  De 

lezingen waren openbaar toegankelijk en werden bezocht door studenten van verschillende opleidingen. 

Thema van de lezingen was "Land & Water: Lessons on International Cooperation".  Op 29 mei sprak 

Annemarie Groot (climate change policy – science interactions) en op 14 juni Eddy Moors (climate 

adaptation and adaptive land & water management). In deze lezingen konden de sprekers de studenten 

ervaringen meegeven: hun ‘lessons learned’ op het gebied van internationale samenwerking in het 

vakgebied van land en water. Hoe verloopt het samenwerken met verschillende culturen, hoe werk je in 

ontwikkelingslanden? Waar waren zij op voorbereid vanuit hun opleiding en waar hebben zij zich 

verbaasd?  Er waren bij ieder van de bijeenkomsten zo'n 20 mensen aanwezig vanuit verschillende 
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studieprogramma’s. De kleine setting zorgde voor een open sessie met een leuke interactie tussen 

sprekers en publiek. Veel van de aanwezigen waren nog niet bekend met het NLW en waren benieuwd 

naar onze volgende activiteiten.  

 

Uitreiking Folkert Hellinga MSc Award  

De jury van de Folkert Hellinga-award heeft op 2 juni 2017 de prijs toegekend aan Sander Hermens voor 

zijn scriptie “Research by design on a sustainable form of agriculture for the Krimpenerwaard”. Sander 

schreef deze scriptie voor de leerstoelgroep Landschapsarchitectuur. Zijn scriptie onderzoekt de 

mogelijkheden om met behulp van “research by design” technieken een duurzame oplossing te vinden 

voor de landbouw in de Krimpenerwaard, die ten gevolge van bodemdaling met steeds slechtere 

condities te maken krijgt. Een uitgebreid verslag is te vinden op de website.  De uitreiking was aanleiding 

voor een mooi artikel in het tijdschrift Landwerk:  “Kansrijk perspectief voor het veenweidegebied”. 

 

De jury voor de MSc-award 2016/17 bestond uit de volgende leden: 

 

− Ir. Frank Goossensen (Arcadis, voorzitter) 

− Prof. dr. ir. Remko Uijlenhoet (Wageningen University, secretaris) 

− Ir. Hans Hakvoort (HKV - Lijn in Water) 

− Ir. Yttje Feddes (Feddes/Olthof – Landschapsarchitecten & Wageningen University) 

− Ir. Tallien Fokkema (Eelerwoude) 

 

Na de uitreiking hebben twee juryleden aangegeven hun taken neer te leggen en graag over te dragen 

aan anderen. Remko Uijlenhoet is opgevolgd door Nick van de Giesen – werkzaam bij CITG. Hans 

Hakvoort is opgevolgd door Nicole Jungermann - werkzaam bij HKV. Wij danken beide uitgetreden 

juryleden voor hun bijdrage en inspanningen. 

 

Algemene Ledenvergadering 

Vooruitlopend op de uitreiking van de MSc-award is een ALV gehouden. De notulen zijn beschikbaar 

gesteld via de Internetsite. 

 

KLV-Conferentie - 1 december 2017 

Als onderdeel van deze conferentie heeft het netwerk een seminar georganiseerd, in samenwerking met 

het Kennisnetwerk Milieu. Dit was een groot succes. De seminar had een centrale plek in het programma 

zonder parallelle workshops: dus alle deelnemers aan de conferentie waren erbij aanwezig: meer dan 100 

mensen. Tijdens de seminar hebben een aantal experts en stakeholders (die allemaal een band met 

Wageningen hebben) de onzekerheden belicht als gevolg van klimaatverandering en hoe bedrijven 

en overheden in hun keuzes en besluiten daarmee omgaan. Er was tijd voor vragen en discussie en 

daar werd heel actief aan deelgenomen door de aanwezigen.  Op de website is een uitgebreid verslag 

en filmpje te vinden. 

 

Vooruitblik 2018 

 

In het jaar 2018 zullen weer enkele bijeenkomsten worden georganiseerd met interessante sprekers.  

We bouwen voort op de ingezette koers om het NLW als netwerkorganisatie nadrukkelijker  studenten 

bindt. Deze lijn hebben we in 2017 ingezet in navolging van de inzichten die de sessie met oud-

bestuursleden in juli 2016 heeft opgeleverd. 

 

De WUR viert haar 100 jarig bestaan en als onderdeel van de evenementen zal NLW een activiteit 

organiseren tijdens de World Wide Alumni Day op 23 juni. Bij alle activiteiten is er altijd ruime 

gelegenheid om te netwerken, onder vakgenoten en ook met bijna afgestudeerden. Daarnaast zal het 

netwerk enkele 'lunch-lectures’ organiseren op de WUR, speciaal gericht op studenten. 

 

We verwachten een lichte stijging van het aantal leden, met name van studenten. 
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Bestuur 2017 

 

De formele samenstelling betreft eind 2017 de volgende bestuursleden: 

− Edo Dijkman (voorzitter a.i.) 

− Kees Kaffka (secretaris) 

− Ronald Loeve (penningmeester) 

− Léon Schouten 

 

− Nick Warmelink 

− Amanda Krijgsman 

− Eddy Moors (aftredend) 

− Remko Uijlenhoet (aftredend) 

 

Introductie kandidaat-bestuursleden die worden voordragen aan de ALV: 

 

 

Noortje Huysmans heeft recent haar bachelor Bos en Natuurbeheer in Wageningen afgerond en gaat 

aansluitend nog een master doen. Ze heeft vanuit de Akcii (activiteiten commissie Sylvatica) al ervaring 

met het organiseren van activiteiten. Ze hoopt  meer studenten te laten deelnemen aan de activiteiten 

omdat volgens haar “ondanks de vele gastcolleges en excursies, studenten het lastig vinden om een 

netwerk op te bouwen waardoor een minder goed beeld gevormd kan worden van het leven na de 

studie”.  

 

 

Thijs de Lange is master- student  International Land and Water Management aan de Wageningen 

Universiteit. Daarnaast volgt hij de track Development Economics van de Master Management, 

Economics and Consumer studies. Thijs heeft al bestuurservaring als voorzitter en secretaris voor de 

studievereniging “Nitocra” en als coördinator bonds- en natuurzaken voor de Nederlandse Jeugdbond 

voor Natuurstudie (NJN).  Hij wil actief worden als bestuurslid van NLW vanwege de diverse werkvelden 

en thema’s die bij dit netwerk samen komen. Ook zou hij een bijdrage willen leveren om studenten te 

betrekken bij dit netwerk en in contact te brengen met Alumni ’s.  

 

 

Catharien Terwisscha van Scheltinga, delta-deskundige, is onderzoeker/ docent bij Wageningen 

Environmental Research (voorheen Alterra) in het team Water and Food. Ze is tevens directeur van het 

WUR projectkantoor in Dhaka, Bangladesh. Ze is werkzaam in Wageningen sinds 2000, en daarvoor bij 

verschillende VN organisaties in Bangladesh, Botswana en Rome. Catharien is afgestudeerd in Tropische 

Cultuurtechniek in 1993. Verder is ze o.a. actief bij Stichting Batashi. 
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