ZOET-ZOUT TWEEDAAGSE IN WAGENINGEN
8 en 9 mei 2017
‘Toekomst van de Delta: eten, economie, ecologie en energie’
Waterbeheerders en wetenschappers brengen al langere tijd de effecten in beeld
van klimaatverandering. Met name de afnemende zoetwaterbeschikbaarheid en, daar-

ZOETZOUT
WATER

mee samenhangend, toenemende verzilting
vormen belangrijke opgaven voor het (toekomstige) waterbeheer in Nederland.
Verzilting biedt kansen voor nieuwe ge-

Economie

Eten

Ecologie

Energie

bruiksvormen van bodem en water, maar
brengt ook uitdagingen met zich mee voor

Ieder thema wordt benaderd vanuit ver-

het bestaande gebruik. Om deze kansen en

schillende invalshoeken. Aan het woord

uitdagingen met elkaar te verkennen, or-

komen een inspirator/visionair, een weten-

ganiseren Rijkswaterstaat, STOWA en Wa-

schapper, een gebruiker en een investeer-

geningen University & Research de derde

der. Hierop reflecteert een waterbeheerder.

Zoet-Zout tweedaagse. Deze keer stellen

Daarna gaan we met elkaar in gesprek over

wij de ontwikkelingen in de Delta centraal:

de vraag hoe we zoet water optimaal kun-

hoe zien die eruit en welke rol kunnen wa-

nen blijven benutten en welke nieuwe kan-

terbeheerders daarin spelen?

sen er liggen.

Tijdens deze twee dagen behandelen we

Bent u als waterbeheerder, wetenschapper,

vier thema’s:

adviseur of (agrarisch) ondernemer bezig

1. Zout water & eten

met de uitdagingen rondom zoetwater-

2. Zout water & economie

beschikbaarheid en verzilting? Dan biedt

3. Zout water & ecologie

deze tweedaagse u de uitgelezen kans om

4. Zout water & energie

nieuwe kennis en ervaringen op te doen.

PROGRAMMA DAG 1 | 8 MEI 2017
09.00 uur

Ontvangst

09.30 - 09.45

Welkom door dagvoorzitter Jan Kruijshoop, voorzitter Platform
Zoet-Zout Rijkswaterstaat

09.45 - 10.15

Visie op de toekomstige voedselvoorziening in relatie tot water, Bram
de Vos, directeur Environmental Sciences Group WUR

10.15 - 12.30

THEMA ECONOMIE
•

•

•
•

•

Inspirator Peter Paul Mertens (MT lid directie Agro & Natuurkennis,
Ministerie van Economische Zaken): Visie op de economie van de Delta
Wetenschapper Gert Jan van den Born (onderzoeker Planbureau
voor de Leefomgeving): Economische toekomstscenario’s
Gebruiker (volgt)
Investeerder Pieter Baars (strategisch adviseur Groenfonds):
Waarom investeren in de Delta?
Reflectant Jaap Zeilmaker (programmadirecteur Zeetoegang
IJmuiden RWS)

12.30 - 13.30

Lunch

13.30 - 15.45

THEMA ETEN
•

•

•

•
•

15.45 - 16.00
16.00 - 18.00

Inspirator Tammo Bult (directeur Marine Research WUR):
Toekomstbeeld eiwit uit zee
Wetenschapper Lodewijk Stuyt (onderzoeker WUR):
Zouttolerantie van ‘gangbare’ gewassen
Gebruiker Jouke Heringa (adviseur Aquaculturen HS Zeeland):
Zilte teelten in de praktijk
Investeerder: volgt
Reflectant Rob Veenman (heemraad Hoogheemraadschap
Hollands Noorderkwartier)

Pauze
Excursie
We bezoeken het Algae Production And Research Center van de WUR.
Hier ontwikkelt men de kennis en technologie die nodig zijn om
rendabel microalgen te telen als grondstof voor voedsel, veevoer,
brandstof en chemicaliën.

18.00 - 21.00

Diner in Het Restaurant van de Toekomst
Making Waves. Voorronde Innovatiewedstrijd Top Sector Water.
Presentatie en selectie innovaties

PROGRAMMA DAG 2 | 9 MEI 2017
09.00 - 09.15

Welkom door dagvoorzitter Jan Kruijshoop, inclusief een terugblik
op dag 1 en een vooruitblik op dag 2

09.15 - 11.30

THEMA ECOLOGIE
•

•

•
•
•

Inspirator Lisette de Senerpont Dormis (onderzoeker NIOO/AKWA):
Effecten van klimaatverandering op natuur
Wetenschapper Sija Stofberg (onderzoeker KWR):
Zouttolerantie van natuurlijke vegetatie
Gebruiker vertegenwoordiger Staatsbosbeheer: Ervaringen in de Delta
Investeerder: Hans van Hilten (Waddenfonds)
Reflectant Joris Geurts van Kessel (Afdelingshoofd Zee en Delta RWS)

11.30 - 12.00

Visie van aanwezige studenten (studentenblok)

12.00 - 12.45

Lunch

12.45 - 13.45

Posterpresentaties

13.45 - 16.00

THEMA ENERGIE
•

•

•

•

•

16.00 - 16.15

Inspirator Peter Scheijgrond (secretaris bestuur Vereniging
Energie uit Water): Toekomstige energiewinning uit zout water
Wetenschapper David Vermaas (Hoogleraar TU Delft):
Onderzoek naar de Blue Battery
Gebruiker Jeroen Haan (heemraad Hoogheemraadschap van
Rijnland): Toepassingsmogelijkheden in de praktijk
Investeerder Pieter Hack (CEO Magneto):
Waarom investeren in de Blue Battery?
Reflectant Dirk-Siert Schoonman (heemraad Waterschap Vallei en
Veluwe / portefeuillehouder Energie Unie van Waterschappen)

Afsluiting

MEER INFORMATIE & AANMELDEN
WWW.STOWA.NL | NIEUWS & AGENDA

MEER INFORMATIE & AANMELDEN

POSTERPRESENTATIES

Voor meer informatie en aanmelding surft

Wilt u op de tweede dag van de tweedaagse

u naar STOWA.NL | NIEUWS & AGENDA.

(9 mei) een poster presenteren gerelateerd
aan één van de besproken thema’s?

Voor specifieke vragen kunt u contact opnemen met Rob Ruijtenberg, 06 - 344 091 73.

Stuur dan voor 3 mei een email aan

Wij gaan ervan uit dat u twee dagen komt.

ruijtenberg@stowa.nl.

Tot 17 april krijgt u korting op de over-

Nadere informatie volgt daarna.

nachting. Kamers zijn nog beperkt beschikbaar, dus meld u snel aan!

