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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 al sinds meer dan 15 jaar 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 
onder voorzitterschap van Frank Goossensen.  
 
 
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. Afgestudeerde NLW-leden zijn werkzaam bij adviesbureaus of zijn 
zelfstandig/freelancer, of zijn werkzaam bij waterschappen, universiteiten en bij overheden. 
Doorgaans bekleden zij de functie van (beleids-)adviseur als hydroloog, planoloog of landschaps-
architect. Vaak ook opereren zij in de rol van project- of programmamanager. Kernthema’s binnen 
hun werkzaamheden zijn veelal: bos- en natuurbeheer, waterbeheer, klimaatadaptie, grondbeleid 
en landschapsinrichting. Gedurende het jaar 2019 is het aantal leden licht gedaald met 5 leden tot 
een totaal van 305. 
 
 
Wisseling bestuursleden 
In de ALV d.d. 23 mei 2019 is Gerlo Borghuis toegetreden tot het bestuur en zijn Ronald Loeve en 
Amanda Krijgsman uitgetreden. Tijdens bovenvermelde ALV heeft Nick Warmelink de functie van 
penningmeester overgedragen aan Gerlo. 
 
 
 
Activiteiten gedurende 2019 door ons georganiseerd: 
 
Nieuwjaarsborrel  - 30 januari 
Na eerdere nieuwjaarsborrels bij Arcadis en Sweco waren we dit jaar voor de NLW nieuwjaarsborrel 
te gast bij advies- en ingenieursbureau Tauw in Deventer. Weerwaarschuwingen, KNMI code geel, 
sneeuwval en files zorgden voor een behoorlijke hinderpaal om aanwezig te kunnen zijn, maar even 
zo goed was het 16 personen wel gelukt. Sprekers waren Jeroen Kluck (met de inleiding over de 
klimaatbestendige stad) en Barbara Bekhof (met een introductie op het werk van Tauw en diverse 
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voorbeeldprojecten op het gebied van klimaatadaptatie). Vanzelfsprekend werd afgesloten met een 
netwerkborrel. Het was een geslaagde bijeenkomst. 

Inspiration dinner Kringlooplandbouw - 25 april 
Kringlooplandbouw als toekomstperspectief voor de Nederlandse landbouw: er wordt veel over 
geschreven, maar wat is het nu precies en hoe maken we de door minister Schouten en haar 
ministerie gewenste omslag naar deze vorm van landbouw? De Nederlandse Zoötechnische 
Vereniging (NZV) en het Netwerk Land en Water (NLW) organiseerden samen een “inspiration diner” 
over dit onderwerp. Terwijl de ruim 60 deelnemers genoten van een diner werd het onderwerp 
Kringlooplandbouw van verschillende kanten belicht door drie inspirerende sprekers: Hannah van 
Zanten (Wageningen Universiteit): Boerderijdieren en de transitie naar een circulair 
voedselsysteem, Harm Smit (Ministerie van Economische Zaken en Klimaat): Mest en de 
kringlooplandbouw, en Jacomijn Pluimers (WNF Nederland): Boeren met natuur. 
Voorafgaand aan dit snel uitverkochte en zeer populaire inspiration diner was er de mogelijkheid 
om een rondleiding te krijgen door het gebouw van onze gastheer voor de avond, FrieslandCampina, 
door Geert Verhoeven, een Alumnus van de LU. 

Algemene Ledenvergadering (ALV) – 23 mei 
Op donderdag 23 mei 2019 vond de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering (ALV) van Netwerk Land 
en Water plaats. Tijdens de ALV legde het bestuur verantwoording af over het gevoerde beleid in 
het afgelopen jaar (2018) en besprak het de plannen voor het komende jaar (2019) met een doorkijk 
naar 2020. Ook was dit het officiële moment van bestuurswisselingen (zie hier boven).  

Uitreiking Folkert Hellinga MSc-Award  - 23 mei 
In café Loburg in Wageningen gaven drie genomineerden ten overstaan van zo’n 30 studenten, 
begeleiders en professionals uit het werkveld een korte presentatie over hun afstudeeronderzoek. 
Deze drie studenten, die waren geselecteerd uit de 9 inzendingen die aan de selectiecriteria voor 
deelname aan de prijs voldeden, waren: Miriam de Graaff, Nora Kooijmans en Laszlo van de Wal  
Na de pitches van de genomineerden gaf juryvoorzitter Frank Goossensen namens de jury een 
terugkoppeling van haar bevindingen op basis van de beoordelingscriteria. Vervolgens riep de jury 
Laszlo van de Wal uit tot winnaar. Miriam de Graafff ontving een eervolle vermelding voor haar 
scriptie. Naast de prijs voor de scriptie ontving Laszlo tevens de prijs voor de beste pitch die 
middag. 
 
Het programma van de MSc-Award werd voorafgegaan door een presentatie en werksessie over 
Natuur in de Stad. Consultant ecologie Carolien Wegstapel van Adviesbureau TAUW nam ons mee in 
het onderwerp. Een belangrijk onderwerp, want uit onderzoek blijkt dat natuur in de stad vele 
doelen dient: sociale cohesie, een grotere biodiversiteit, ontspanningsmogelijkheden voor 
stadsbewoners, etc. Na een theoretische inleiding gaf Carolien de aanwezigen aan de hand van 
projecten uit haar adviespraktijk inzicht in de praktische uitwerking van het onderwerp. Voor drie 
steden werd laten zien hoe maatregelen kunnen bijdragen aan meer natuur in de stad en op welke 
wijze die kunnen worden geïmplementeerd. Tenslotte mochten de aanwezigen in een workshop 
laten zien hoe creatief zij zelf in staat waren om in een concrete casus te komen tot meer natuur in 
de stad.  
 
Excursie naar de Marker Wadden - 20 september 
Vrijdag 20 september 2019 zijn 66 deelnemers meegevaren op het zeilschip de Schuttevaer naar 
deze nieuw aangelegde natuureilanden. Het Netwerk Land en Water (NLW) had deze excursie 
georganiseerd samen met het Kennisnetwerk Milieu (KNM). Tijdens deze trip kregen de deelnemers 
een toelichting van gidsen van Natuurmonumenten over het ‘hoe-en-waarom’ van deze aangelegde 
eilanden. Vanaf de veerhaven van Enkhuizen kwam de boot rond 15:00 uur aan op het hoofdeiland 
waarna een flinke wandeling werd gemaakt en enkele vogelhutten werden bezocht. Helaas waren 
de meeste vogels al richting andere oorden vertrokken, maar desalniettemin was het een prachtige 
beleving. Om 19:00 uur kwam het gezelschap met de boot weer in Enkhuizen terug. Tijdens de 
terugvaart konden diverse deelnemers helpen met zeilen hijsen en ook aan het roer staan van dit 43 
meter lange voormalige vrachtschip! In Enkhuizen heeft een gezelschap van 20 deelnemers nog 
samen gedineerd in een van de restaurants.  Het was een bijzondere tocht en prachtig verblijf op 
het hoofdeiland van Marker Wadden. Informatief en genoeg gelegenheid om te netwerken. 
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Bangladesh Delta Plan 2100 – 12 december 
Dit evenement hebben we georganiseerd in samenwerking met SKOV en studentenorganisaties Nji 
Sri, Ipso Facto, Nitocra and Pyrus. Twee sprekers gaven een goede inleiding en daarmee een 
overzicht over de ontwikkelingen in Bangladesh: William Oliemans van Deltares: Introduction to the 
Bangladesh Delta Plan 2100, en Saskia Werners, Wageningen University and Research: Strategies in 
the BDP2100 and reflection on way forward. De inleidingen werden gevold door een plenaire 
discussie geleid door NLW-voorzitter Catharien Terwisscha van Scheltinga.. Deze Engelstalige 
bijeenkomst werd afgesloten door de ongeveer 30 aanwezigen met “drinks and bites”. 
 
 
 
Opheffing KLV – verzelfstandiging studiekringen en netwerken 
 
In de algemene ledenvergadering van KLV op 2 juli 2019 hebben de leden ingestemd met het 
voornemen om de vereniging op te heffen. . NLW heeft de ontwikkelingen rond KLV nauwgezet 
gevolgd. Omgekeerd heeft KLV ook veel aandacht gehad voor de toekomst van de Netwerken en 
studiekringen. Hierdoor heeft het Netwerk ook in 2019 veel tijd besteed aan de plannen van het 
bestuur van KLV en de gevolgen van deze plannen voor het NLW. Eén van de consequenties van de 
opheffing is dat NLW zelfstandig verder gaat. Daarop heeft het bestuur al geanticipeerd en NLW op 
29 maart 2018 al als vereniging ingeschreven in de KvK. Enkele studiekringen en de Netwerken 
beraden zich over het oprichten van een nieuw gezamenlijk platform. Daartoe hebben vijf 
studiekringen (NLW, NZV, VWI, VIAS en SKOV) het initiatief genomen om gezamenlijk een onderzoek 
uit te laten voeren en (de helft) te financieren, KLV dekt de andere helft van de kosten. De 
verwachting is dat in het voorjaar de conclusies van het onderzoek bekend worden. 
 
 
 
Mei 2020 
 
Het bestuur van het Netwerk Land en Water: 

Catharien Terwisscha van Scheltinga (voorzitter) 
Kees Kaffka (secretaris) 
Gerlo Borghuis (penningmeester) 
Edo Dijkhuis (vice voorzitter) 
Leon Schouten   
Nick Warmelink 
Noortje Huijsmans 
Thijs de Lange 


