NKWK UPDATE: HOE STAAN WE ERVOOR?
Het Nationaal Kennis- en Innovatieprogramma Water en Klimaat is goed een jaar onderweg. Op 17 mei aanstaande maken de
uiteenlopende partners waaronder STOWA met elkaar de tussenbalans op. Dat gebeurt tijdens het tweede NKWK-congres.
Het thema is Verbinden, Versterken en Verdiepen van de kennisvragen en de opgedane ervaringen. Hoe staan we ervoor?

Het NKWK-programma is even

In een aantal onderzoekslijnen zijn goede vorderingen

uitdagend als complex, zowel

gemaakt en is vooral gewerkt aan een goede inbedding

inhoudelijk als organisato-

van de governance. Dat geldt o.a. voor Kustgenese, Slim

risch. Het gaat om het beant-

Watermanagement, Marker Wadden, Nationaal Water

woorden van urgente vragen
op het snijvlak van water en klimaatverandering. Dat gebeurt niet

Model, Toekomstbestendige kunstwerken, Lumbricus en
Water en energie. Het algemene beeld is dat de nieuwe
werkwijze zoals verwacht veel tijd en energie vraagt.

met de overheid in een klassieke, ‘geldschietende’ en

Voor bijna alle onderzoekslijnen is inmiddels bepaald

opdrachtgevende rol, maar via een netwerkprogramme-

welke partij de onderzoekslijn trekt. Voor een aantal

ring met meerdere partijen: overheden, kennisinstellin-

onderzoekslijnen is ook een kennisagenda gemaakt of

gen en bedrijfsleven. Kortom: iedereen is baas over zijn

bijna gereed.

eigen vraag en eigen portemonnee. Vragenstellers leggen
hun vragen bij elkaar en zoeken samen naar de beant-

NIEUWE IMPULS

woording door kennisinstellingen en bedrijfsleven, zo

Ondanks de kinderziektes die een nieuwe aanpak nu

mogelijk binnen de lopende onderzoeksprogrammerin-

eemaal met zich meebrengt, is duidelijk dat het NKWK

gen.

via netwerkprogrammering een nieuwe impuls geeft
aan het zoeken naar gezamenlijke kennisvragen en de
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bijbehorende antwoorden op het snijvlak van water en

In eerste instantie was de insteek om met een beperkt

klimaat. Voor de waterschappen biedt dit een uitgele-

aantal onderzoekslijnen aan de gang te gaan. Door

zen kans meer waarde voor hun geld te krijgen en mee

enthousiasme zijn het er ondertussen 14 geworden. Het

te kunnen sturen in breder verband aan kennisontwik-

betreft in willekeurige volgorde: Kustgenese, Slim Water-

keling op het eigen terrein. Dit levert versterking van de

management, Klimaatbestendige stad, Waterkeringen,

vraagsturing op én meer kansen voor innovaties.

Toekomstbestendige natte kunstwerken, Water en voedsel, Duurzaam beheer grote wateren, Nationaal Water

STOWA vindt het belangrijk dat zoveel mogelijk water-

Model, Rivieren, Water en energie, Noordzee, Marker

schappen aanhaken bij een of meerdere van de onder-

Wadden, Bodemdaling en waterbeheer, Lumbricus. Hier

zoekslijnen, om van kennisontwikkeling te komen tot

bespreken we kort de meest belangwekkende onder-

praktisch toepasbare kennis voor de praktijk. Hebt u

zoekslijnen voor de waterschappen. Zie voor meer info

interesse? U kunt zich melden bij Rob Ruijtenberg of Joost

over alle onderzoekslijnen www.nkwk.nl.

Buntsma van STOWA, 033 460 32 00.
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deze tour is kennis delen, laten zien wat er gebeurt en
het ophalen van nieuwe vragen van waterschappen en
gemeenten, met als doel deze onderzoekslijn verder te
laten groeien.
LUMBR ICUS

Zie het openingsartikel van dit magazine.
WAT E R E N E N E R G I E

Het watersysteem kan een middel zijn om duurzame
energie op te wekken (o.a. uit stroming en zoet-zout
gradiënten) en om een overschot aan zon- en windenergie in op te slaan om later weer te benutten. De grote hoeveelheid water in Nederland, de stroming in onze rivieren en zeegaten, en de soms scherpe scheiding tussen
zoet en zout water (o.a. bij de Afsluitdijk) maakt dat ons
land een internationale hotspot kan worden op het gebied
van water en energie. De onderzoekslijn richt zich op
innovaties op het gebied van energieopwekking en -bufS L I M WAT E R M A N AG E M E N T

fering. Recent is er een nieuwe Green Deal Energie geslo-

Bij Slim Watermanagement gaat het om het beter benut-

ten. Begin april hebben STOWA en de Unie van Water-

ten van het beschikbare water(systeem), bijvoorbeeld

schappen in dit verband een dag georganiseerd met de

door watertekorten en wateroverschotten te bezien over

waterschappen en RWS om te kijken wat de kennisvra-

de eigen beheergrenzen heen en het hoofdwatersysteem

gen op dit gebied zijn. Dit wordt de komende tijd verder

en de regionale systemen beter met elkaar te verbinden.

uitgewerkt.

Het programma Slim Watermanagement 2016-2021 probeert hiervoor een transitie te bewerkstelligen van ver-

WAT E R K E R I N G E N

antwoordelijkheid in eigen beheergebied naar gezamen-

Betrouwbare waterkeringen zijn onmisbaar in ons land.

lijke verantwoordelijkheid over beheergebieden heen. De

Zeker met een toenemende kans op een stijgende zee-

komende maanden wordt de laatste hand gelegd aan een

spiegel en extreme weersomstandigheden. Experts uit

kennisagenda. Binnen SWM wordt niet alles zelf ontwik-

de hele sector werken in NKWK-verband samen aan

keld. Er wordt zoveel mogelijk aangehaakt bij, en gebruik

de opbouw van kennis over waterkeringen, met name

gemaakt van kennis die elders wordt ontwikkeld zoals

gericht op langetermijneffecten. De onderzoeken rich-

Digitale Delta, Nationaal Water Model, De Waterwijzer

ten zich op diverse onderwerpen: risicobenadering,

Landbouw en Natuur en De Waterschadeschatter.

monitoring, belastingen, geotechniek, bekledingen,
kunstwerken, asset management en duinen. Er ligt een

K L I M A AT B E S T E N D I G E S TA D

uitgebreide inventarisatie van

Volgens de Deltabeslissing Ruimtelijke Adaptatie is in

vragen. In april is tijdens

2050 de bebouwde omgeving zo goed mogelijk klimaat-

de bijeenkomst ‘Naar

bestendig en waterrobuust ingericht. Er is inmiddels

een Kennisagenda

een schat aan kennis over de gevolgen van klimaatver-

Waterkeringen’ de

andering in steden en de maatregelen die beleidsmakers

relevantie en urgen-

en beheerders kunnen nemen. Diverse partijen hebben

tie van de uiteen-

aangegeven in deze onderzoekslijn de nadruk te wil-

lopende onder-

len leggen op het ontsluiten van deze kennis en het toe-

zoeksonderwerpen

passen ervan in de praktijk. Samen met het programma

besproken, ten

Ruimtelijk Adaptie van het Deltaprogramma en STOWA

behoeve van een

wordt op dit moment in het kader van het NKWK een

verdere prioritering en

tour langs KBS-projecten georganiseerd. Insteek van

concretisering.
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