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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 (studenten en werkenden) en andere organisaties 
door het organiseren van studiebijeenkomsten, 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.  
 
Ledenbestand van het netwerk 
De meeste leden van NLW hebben een opleiding aan de Wageningen Universiteit gevolgd binnen de 
omgevingswetenschappen. Ook heeft het netwerk student-leden. Door hen al tijdens de studie 
(gratis) lid te laten zijn en te betrekken in onze activiteiten vindt er uitwisseling plaats met potentiële 
werkgevers. We streven er bovendien naar om hen enthousiast te houden om ook na afstuderen lid 
te blijven. Naast de studenten zijn NLW-leden hoofdzakelijk werkzaam bij adviesbureaus of als 
zelfstandig adviseur, bij 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 2018 is het aantal 
leden toegenomen met 11. 
 
Wisseling bestuursleden 
In de ALV d.d. 24 mei 2018 zijn Catharien Terwisscha van Scheltinga, Noortje Huysmans en Thijs de 
Lange formeel toe getreden tot het bestuur. In de maanden daaraan voorafgaand hebben ze zich al 
ingewerkt en bijgedragen aan de organisatie van diverse activiteiten. De rol van voorzitter a.i. werd 
door Edo Dijkman vervuld tot 1 september; vanaf die datum is Catharien formeel voorzitter van het 
netwerk en is Edo vice-voorzitter. Tijdens bovenvermelde ALV heeft Ronald Loeve de functie van 
penningmeester overgedragen aan Nick Warmelink. 
 
 

In 2018 zijn de volgende activiteiten georganiseerd (zie volgende pagina) 
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Activiteiten 2018  
 
 
Voorjaarsborrel op 15 maart 2018 bij Arcadis 
Op donderdag 15 maart 2018 organiseerde Netwerk Land en Water de jaarlijkse voorjaarsborrel. We 
waren te gast bij Arcadis in Amersfoort. Bijna 40 NLW-leden bezochten deze borrel en luisterden 
naar de interessante verhalen van de sprekers. Er was ruimte voor vragen en discussie en de avond 
werd afgesloten met een leuke en succesvolle netwerk-borrel.  
 
Lunch lecture series: Land and water consultancy for food security 
In mei 2018 heeft Netwerk Land en Water, in samenwerking met Nitocra (Study Association 
International Land and Water Management), een serie van lunch lectures georganiseerd met als 
thema "Land and water consultancy for food security." De lunch lectures werden bezocht door bijna 
100 studenten in totaal. 
 
Uitreiking Folkert Hellinga MSc-Award 2017 
De jury van de Folkert Hellinga MSc-Award heeft op 24 mei 2018 de prijs toegekend aan Thijs de 
Lange voor zijn scriptie “The influence of rainfall-variability on fluctuations in yield and cropped area 
in Tanzania: its spatio-temporal distribution and the effects of coping strategies”. Thijs schreef zijn 
scriptie voor zijn Master of Science in International Land and Water Management, aan de 
leerstoelgroep Water Resources Management. Ook genomineerd waren Merijn Slagter en Bas Lerink. 
Merijn kreeg een eervolle vermelding voor zijn scriptie: “Reducing greenhouse gas emissions by 
means of paludiculture. What are spatial opportunities of wet crops to reduce peat decomposition 
and resulting greenhouse gas emissions in the Netherlands? De jury bestond in 2018 uit 5 leden 
onder voorzitterschap van ir. Frank Goossensen. Meer dan 30 studenten, begeleiders en 
professionals uit het werkveld waren aanwezig bij de feestelijke uitreiking van de MSc-Award en de 
aansluitende netwerkborrel. 
 
NLW workshops op World Wide Wageningen Alumni Day 23 juni 2018 
Netwerk Land en Water en het Vrouwennetwerk Wageningse Ingenieurs (VWI) organiseerden op 
zaterdag 23 juni, tijdens de World Wide Wageningen Alumni Day op de Wageningen Campus, een 
wervelende bijeenkomst over watermanagement en food security in delta’s en vrouwen wereldwijd 
op het platteland. Twee keer een overvolle zaal met meer dan 60 deelnemers, met een mooie 
genderbalans van 50-50. Inspirerende verhalen, goede vragen en pittige discussies. Samen vierden 
we 100-jaar WUR met Wageningse alumni van over de hele wereld. 
 
Najaarswandeling landgoed Amelisweerd 25 oktober 2018 
Deze najaarswandeling stond in het teken van historisch landschap, (bio)diversiteit en 
natuurcompensatie. Dit keer werd een mooie wandeling gemaakt in de omgeving van Amelisweerd: 
een prachtig landgoed aan de rand van Utrecht. Het is tevens het projectgebied waar de 
natuurcompensatie van de A27 zijn beslag moet krijgen. De gebiedsbeheerder van de gemeente 
Utrecht was deze middag onze gids. Met een groep geïnteresseerden hebben we het gebied verkend, 
genoten van de omgeving en de discussies tijdens de uitleg en wandeling zelf. 
 
Documentaire avond “Het Zinkende Land” 21 november 2018 
In het Heerenstraat Theater in Wageningen draaiden wij de documentaire “Het Zinkende Land”. Deze 
film laat op indringende wijze zien wat de gevolgen zijn van de bodemdaling in met name het Groene 
Hart. Die gevolgen zijn merkbaar in het buitengebied en in de stedelijke omgeving. Na de vertoning 
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vertelden Welmoed Visser en Idse Hoving hun ervaringen over het werken in bodemdalingsgebieden 
en mogelijke oplossingsrichtingen. Tevens werden er interactief (met behulp van de app 
“mentimeter”) vragen behandeld. Het is een mooie en indringende film en de zaal zat zo goed als vol. 
Zelfs de makers, ook aanwezig, waren onder de indruk van de film op groot scherm. Na afloop een 
goede netwerkborrel met veel interactie. 
 
 
Andere ontwikkelingen 
  
NLW-lid prof.dr.ir. Katrien Termeer benoemd tot Kroonlid van de SER 
Begin september vernamen wij in de media dat prof.dr.ir. C.J.A.M (Katrien) Termeer (NLW-lid), 
hoogleraar Bestuurskunde bij Maatschappijwetenschappen was benoemd tot Kroonlid van de 
Sociaal-Economische Raad (SER). SER-leden zijn vertegenwoordigers van werkgevers en werknemers 
en enkele Kroonleden die met hun deskundigheid een brugfunctie vervullen tussen de werkgevers- 
en werknemersleden van de SER. Wij hebben met Katrien contact opgenomen en ons NLW-lid 
gefeliciteerd met haar benoeming. 
 
 
Voortbestaan KLV 
In de aanloop naar de algemene ledenvergadering van KLV op 26 juni werden wij geïnformeerd door 
het bestuur van KLV dat KLV zich bezint op haar toekomst. De studiekringen en de Netwerken nemen 
actief deel aan de discussies over haar toekomst. Bestuursleden van het NLW bezoeken de 
discussiebijeenkomsten en proberen zo de belangen van het NLW goed te borgen. 
 

 

April 2019 
Kees Kaffka 
Secretaris NLW 
 


