Programma Kennisdag Zoetwater 19 april 2016
In het Bestuurlijk Platform Zoetwater van 28 januari 2016 is de Kennisagenda Zoetwater
vastgesteld. Deze kennisagenda geeft een overzicht van de lopende en geagendeerde
onderzoeken en zal jaarlijks geactualiseerd worden. In 2015 is reeds afgesproken dat twee keer per
jaar een Kennisdag Zoetwater georganiseerd wordt. De eerste Kennisdag vond plaats op 1 oktober
2015. Hier is een groot aantal lopende onderzoeken gepresenteerd. Op 19 april 2016 wordt de
tweede Kennisdag Zoetwater georganiseerd. Deze dag kent de volgende doelen:



Bieden van inzicht in de samenhang tussen de lopende onderzoeken.
Delen en presenteren aan betrokkenen van een deel van de lopende onderzoeken: zowel
generiek onderzoek als onderzoek in de regio.

In overleg met de regio’s, op 17 maart, is besloten een programma aan te bieden dat een mix bevat
van diepgang (ochtend) en verbreding (middag). Hierna wordt het programma beschreven.
Onder auspiciën van het Deltaprogramma Zoetwater wordt deze Kennisdag voorbereid door
Rijkswaterstaat en STOWA. Coördinatie en dagvoorzitterschap worden verzorgd door Berenschot.

Programma Kennisdag Zoetwater 19 april 2016
Tijd

Activiteit

9:00

Inloop

9:30

Opening door dagvoorzitter
־

9:35

Toelichting doel en programma van de dag

Samenhang lopend onderzoek
-

Presentatie samenhang lopend onderzoek door Tom van der Wekken,
Rijkswaterstaat. Wat is de samenhang / overlap tussen generieke
kennisontwikkeling en kennisontwikkeling in de regio?

10:15

-

Best practice: roadmap Joint Fact Finding POA (Luc Absil, provincie Zuid-Holland)

-

Vragen uit de zaal

Plenaire presentaties lopende onderzoeken met integrerend karakter (3* 20
minuten):
1.

Kennisagenda Slim Watermanagement (Bas de Jong, Rijkswaterstaat WVL)

2.

Waterbeschikbaarheid (Pim Beerling, Kernteam Zoetwater)

3.

Knelpuntenanalyse en Strategie 2.0 (Judith ter Maat, Deltares)

11:15

Pauze

11:45

Verdiepende presentaties over startende, lopende of afgeronde
onderzoeken in 3 zalen:
1.

Imprex droogtedeel: integratie van hydrologisch en economisch
modelinstrumentarium met kennis over hydrologische en economische effectiviteit
maatregelen, cases ARK en Hoge Zandgronden (Marnix van der Vat, Deltares)

2.

Inzicht genereren in de effecten op regionale schaal van op lokaal niveau
toegepaste maatregelen om de zelfvoorzienendheid te vergroten (Regionale
bijdrage aan zoetwateropgave, van lokale maatregelen naar regionale strategieën,
Deltares)

3.

Lessen uit MER verdieping Nieuwe Waterweg: verzilting (Havenbedrijf
Rotterdam)

12:30

Lunch

13:30

Kennismarkt
Er worden 10 - 14 onderzoeken gepresenteerd via posterpresentaties in drie verschillende
zalen. Het gaat om de resultaten van lopende onderzoeken en voorstellen voor nog op te
pakken onderzoeken. De deelnemers kunnen vrij bewegen door de zalen en in ieder geval
zes presentaties bijwonen (6 rondes van 20 minuten en een korte pauze van 15 minuten).
Hierbij wordt gedacht aan:

Cluster bodem / landbouw:
1.

Zouttolerantie landbouwgewassen (WUR Alterra)

2.

Verbeteren van de operationele kennis van de bodem: voorstellen van
Wageningen Universiteit voor vervolg op het STOWA-onderzoek Goede Grond
(WUR Alterra).

3.

Bodem en Water: onderzoek zeeklei (Waterschap Zuiderzeeland)

Cluster systeemanalyses
4.

Systeemanalyse Rijnmaasmonding (RWS)

5.

Systeemanalyse Amsterdam Rijnkanaal / Zeesluis IJmuiden (RWS)

Cluster Governance
6.

Beslissings Ondersteunend Informatieprofiel (Kernteam Zoetwater)

7.

Lumbricus, Governance spoor (Waterschap Vechtstromen)

Cluster klimaatpilots
8.

Klimaatpilot ….(nog in te vullen)

9.

Klimaatpilot ….(nog in te vullen)

Overig
10. Slimmer Doorspoelen (Deltares).
11. Water en natuur: Klimaatbuffers en/of Effectbepaling terrestrische natuur
(PM)
12. Mogelijkheden van Remote Sensing (STOWA)
13. Verdamping Veluwe (KWR)
14. Samenhang NHI met regionale modellen (RWS)
15:45

Plenaire afsluiting Kernteam Zoetwater (dagvoorzitter ism Tom van der
Wekken)
-

Terugblik op de dag

-

Actualisatie van de kennisagenda: hoe doen we dat? Hoe wordt omgegaan met
gesignaleerde kennishiaten en ingediende projectvoorstellen?

16:00 –
17:00

Borrel

Vooruitblik naar Kennisdag in oktober 2016

