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1. Deelnemers en doelen van de dag
Op 8 november 2016 vond de 3de Kennisdag Zoetwater plaats, dit keer in Stadskasteel
Oudaen in Utrecht. Het was een geslaagde dag, met een mooie opkomst van ruim 75
deelnemers. Zowel publieke als private organisaties waren goed vertegenwoordigd,
wat een breed scala aan aanwezige kennis en expertise tot gevolg had. Zo waren
onder meer kennisinstellingen, het Ministerie van IenM, Rijkswaterstaat,
waterschappen, provincies, drinkwaterbedrijven en ingenieursbureaus aanwezig. De
deelnemers lijst is als bijlage bijgevoegd.
De doelen van de 3de Kennisdag, waarbij de verdieping werd gezocht, waren de
volgende:
• De in 2015 en 2016 uitgevoerde onderzoeken en de resultaten daarvan
presenteren en delen;
• Kennisleemten signaleren als bijdrage voor de actualisering van de Kennisagenda.

2. Overzicht gehouden presentaties
1.

2.

3.

Ochtend: Plenaire presentaties
A.
Impact klimaatscenario’s op de zoetwateropgave (Deltares, RWS) (nr 1 en 2)
B.
Werkwijze kennishiaten en projectvoorstellen (Kernteam Zoetwater) (nr 3)
Ochtend: Verdiepende presentaties
A.
Bodem/ teelten
• Zouttolerantie landbouwgewassen (WUR) (nr 4)
• Goede grond voor een duurzaam waterbeheer (WUR) icm Vruchtbare Kringloop (Waterschap Rijn&IJssel) (nr 5
en 6)
B.
Hydrologische maatregelen zelfvoorzienendheid
• Klimaatadaptieve drainage (waterschap Vechtstromen en KWR) (nr 7)
• Go-fresh (Deltares en Provincie Zeeland) (nr 8 en 9)
C.
Hoofdwatersysteem
• Amsterdam-Rijnkanaal / Noordzeekanaal: debiet verzilting (Arcadis) (nr 10)
• Rijn Maasmond studie met deelonderzoeken Noord-Zuid relaties en werking Hollandse IJssel (Deltares) (nr 11
en 12)
Presentaties middagdeel
A.
Coastar (KWR) (nr 13)
B.
Water van de Waal naar de Maas (RWS) (nr 14)
C.
Centrum Aanpak Zoet / Zout (Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier) (nr 15)
D.
ZON pilot waterbeschikbaarheid en communicatie (Waterschap Drents Overijsselse Delta, Anteagroup en
Hydrologic) (nr 16)

NB: De nummers verwijzen naar de nummers van de presentaties. Deze zijn te vinden op de STOWA-site en op Pleio.

3. Impressie van de discussies
•
•
•
•
•

Interessante presentaties, veel inhoudelijke vragen
Projecten zitten nu vaak in de fase van pilot. Focus op technische haalbaarheid. De
volgende stap is opschaling. Daarbij spelen vraagstukken rondom juridische
aspecten en financiering/het maken van businesscases.
Belangrijke vraag die ook aan de orde kwam, is de impact op de omgeving van
maatregelen. Zo werd discussie gevoerd over de wenselijkheid van hergebruik van
effluent van RWZI’s in verband met verspreiding van geneesmiddelen.
Daarnaast werd in discussies ook gezocht naar synergie tussen waterbeheerders
en watergebruikers. Hoe kunnen zij elkaar – op grotere schaal - helpen met behulp
van kennis die is opgedaan in de pilots?
Verder: Op posters zijn suggesties gedaan voor de actualisatie van de
Kennisagenda Zoetwater omtrent: opnemen van regionale onderzoeken en
identificatie van kennishiaten. Deze suggesties worden meegenomen in de te
actualiseren Kennisagenda.

4. Afsluiting van de dag
Terugblik door Egon Ariens:
• We zijn duidelijk in de fase van uitvoering! Mooi om al deze resultaten te zien.
• In veel presentaties komt naar voren dat nu de stap naar opschaling gemaakt moet
worden. Hierbij is de wijze van financiering een vraagstuk.
• Tot slot is er bestuurlijke lef nodig. Bestuurders die het gewoon willen en gaan
doen.

5. Resultaten evaluatie Kennisdag 8 november
•
•
•

•
•
•
•

Twaalf mensen hebben het evaluatieformulier ingevuld.
Zowel de locatie (Ouddaen) als het programma is gemiddeld beoordeeld met een
4 (schaal 1 op 5).
Wisselende reacties op diepgang programma: de een vond lengte en diepgang van
de presentaties goed, de ander wil liever meer en kortere presentaties (zoals
Kennismarkt van de 2de Kennisdag). Conclusie: behoeften deelnemers op dit vlak
lopen uiteen. Opgave om recht te blijven doen aan beide wensen.
Utrecht als centrale plek is goed, niet eerder dan 9:30 beginnen, anders wordt het
te vroeg voor de deelnemers uit het noorden en zuiden.
Gevraagd om toelichting Slim Watermanagement op volgende kennisdag.
Veel vraag naar de presentaties. Beschikbaar op Pleio en site STOWA!
Eigen observatie organisatoren: Ruimte voor vragen en discussie in de parallelle
sessies bleek (te) beperkt. Volgende keer minder/ kortere presentaties en/of meer
tijd inruimen.

