
Jaarverslag Netwerk Land en Water 2020 

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, zoals klimaatverandering, 

waterbeheer, groeiend ruimtebeslag, duurzame energieproductie, ecologie en demografische 

ontwikkelingen. 

 

2020 

Het was geen gewoon jaar, 2020. Het Corona-virus verlamde al het maatschappelijke verkeer en was 

dus ook van enorme invloed op de activiteiten van het Netwerk. Dankzij de mogelijkheden die er nu 

zijn met Internet en videoconferenties konden verschillende activiteiten doorgaan. Excursies of 

fysieke bijeenkomsten waren na maart zo goed als onmogelijk.  

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 na afstuderen lid te 

blijven. Afgestudeerde NLW-leden zijn werkzaam bij adviesbureaus of zijn zelfstandig/freelancer, of 

zijn werkzaam bij waterschappen, drinkwaterbedrijven, universiteiten en bij overheden. Vaak 

opereren zij in de rol van project- of programmamanager. Kernthema’s binnen hun werkzaamheden 

zijn veelal: bos- en natuurbeheer, waterbeheer, klimaatadaptie, grondbeleid en landschapsinrichting. 

Het ledenbestand is redelijk stabiel gebleven. Aan het begin van het jaar telden we 305 leden en aan 

het eind van het jaar 308.  

Wisseling bestuursleden  

Tijdens de ALV van 14 mei 2020 zijn enkele wijzigingen in het bestuur bekrachtigd door de leden. We 

hebben tijdens deze vergadering afscheid genomen van Kees Kaffka en van Nick Warmelink. De 

vergadering heeft verder ingestemd met het voorstel om Vera Hartman toe te laten treden tot het 

bestuur.  

Activiteiten gedurende 2020 door ons georganiseerd:  

• Voorjaarsborrel - 12 maart  



De afgelopen jaren waren we al te gast bij de ingenieursbureaus Arcadis, Sweco en Tauw en in 

2020 werden we verwelkomd bij RHDHV in Amersfoort. Dat was enkele dagen voor het begin van 

de eerste lockdown in Nederland. Mede als gevolg van de preventieve maatregelen die toen al 

van toepassing waren, was de opkomst bescheiden. Er moest ook flink geïmproviseerd worden, 

omdat één van de beoogde inleiders niet kon verschijnen. Uiteindelijk kregen we twee 

interessante inleidingen voorgeschoteld; één over circulaire dijken en de ander over een project 

dat RHDHV in Azië uitvoert. Na een levendige discussie werd de bijeenkomst afgesloten met een 

borrel.  

• Algemene Ledenvergadering (ALV) – 14 mei  

Op donderdag 14 mei 2020 vond de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering (ALV) van Netwerk 

Land en Water plaats. Voor het eerst in de geschiedenis van het Netwerk hebben we deze 

vergadering digitaal gehouden. Tijdens de ALV legde het bestuur verantwoording af over het 

gevoerde beleid in het afgelopen jaar (2019) en besprak het de plannen voor het komende jaar 

(2020). Bij die presentatie was al duidelijk dat het onzeker was welke activiteiten in 2020 zouden 

kunnen plaatsvinden. Ook was dit het moment waarop bestuurswisselingen formeel van kracht 

werden (zie hier boven).  

• Uitreiking Folkert Hellinga MSc-Award - 28 mei  

Tijdens een videoconferentie op 28 mei lieten drie studenten die de shortlist hadden gehaald een 

kort filmpje over hun onderzoek zien. Vervolgens gaven ze nog een korte inleiding over het 

onderzoek. Deze drie studenten, die waren geselecteerd uit de inzendingen die aan de 

selectiecriteria voor deelname aan de prijs voldeden, waren: Suzy Rebisz, Joran Lammers en 

Silvia Espinosa.  

Juryvoorzitter Frank Goossensen gaf namens de jury een terugkoppeling van haar bevindingen 

over de drie scripties. Opvallend was het enthousiasme van de jury voor de drie inzendingen. 

Uiteindelijk wees de jury Suzy Rebisz aan als winnares. De andere twee genomineerden werden 

aangewezen als winnaar van de beste pitch en ontvingen daarbij een eervolle vermelding. Het 

online organiseren van de uitreiking heeft veel van de deelnemers en de jury gevraagd. Het 

resultaat mocht er echter zijn: de combinatie van filmpjes en presentaties leverde een boeiende 

en interessante bijeenkomst op die gewaardeerd werd door de online-gasten. Het bestuur meent 

dat het een meer dan geslaagde bijeenkomst is geworden. 

• WUR alumni-dag 3 oktober 

Het bestuur had in de loop van 2019 bedacht om in 2020 een bijeenkomst te organiseren rond 

het thema ‘verdozing van het landschap’. Groot was de verbazing toen één van de 

genomineerden voor de MSc-Award, Joran Lammers, uitgerekend over dit onderwerp een 

scriptie had geschreven. Toen we het aanbod kregen een bijdrage te leveren aan de WUR 

alumni-dag op zaterdag 3 oktober hebben we Joran gevraagd of hij zijn onderzoek in iets 

aangepaste vorm op deze dag wilde presenteren. Hij heeft dit met prima resultaat inderdaad 

gedaan! 

Opheffing KLV – verzelfstandiging studiekringen en netwerken  

Na twee ledenvergaderingen van de KLV is besloten tot opheffing van deze vereniging over te gaan. 

De eerste ALV werd online gehouden op 30 juni en de tweede werd fysiek gehouden op 22 

september. De tweede was nodig omdat er op 30 juni niet voldoende leden aanwezig waren om het 

besluit formeel te kunnen nemen. Net als de afgelopen jaren heeft het NLW ook in 2020 de 



ontwikkelingen rond KLV nauwgezet gevolgd. Bij de opheffing heeft het bestuur van KLV veel zorg 

besteed aan het voortbestaan van de verschillende onderliggende netwerken, zoals NLW. Zo is er 

een traject uitgezet om de netwerken allemaal om te zetten naar verenigingen. Dat is in 2020 nog 

niet gebeurd, maar KLV heeft wel een raamwerk opgezet waar NLW en de andere netwerken in 2021 

hun voordeel mee kunnen doen.  

Als direct uitvloeisel van de opheffing van KLV is een nieuw netwerk opgericht, dat zichzelf het 

Nieuwe Netwerk heeft gedoopt. Doel van deze nieuwe organisatie is om een online verbonden 

netwerk te bouwen voor alle professionals in voedsel, landbouw en natuur met een duurzame 

ambitie. Het bestuur heeft in 2020 besloten de verkenningsstudie van het Nieuwe Netwerk te 

ondersteunen. Of en hoe we verder kunnen samenwerken met NN zal in 2021 mogelijk duidelijker 

worden. 

Bestuur per Mei 2021 

Het bestuur van het Netwerk Land en Water: Catharien Terwisscha van Scheltinga (voorzitter), Gerlo 

Borghuis (penningmeester), Edo Dijkman (vice voorzitter), Léon Schouten, Noortje Huijsmans, Thijs 

de Lange en Vera Hartman (waarnemend voorzitter).  


