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Programma Kennisdag Zoetwater 21 juni 2017
Locatie: Mammoni, Mariaplaats 43, Utrecht (www.mammoni.nl)

Doelen van de Kennisdag
De kennisdag van 21 juni valt uiteen in twee delen. Ten eerste besteden we aandacht
aan kennisuitwisseling en discussie over de klimaatpilots. Ten tweede is het doel om met
elkaar kennisvragen rondom de thema’s uit de Kennisagenda Zoetwater te
inventariseren, kennisaanbod te benoemen en allianties te vormen rondom de
kennisvragen. Hiervoor gebruiken we de Alliantiefabriek.
Toelichting Klimaatpilots
Centraal thema is de bredere toepassing van kennis/technieken/ervaringen die zijn
ontwikkeld in de pilots. Het onderdeel “Regioscan Zoetwatermaatregelen” belicht een
project dat inzicht wil bieden in de regionale effecten van zoetwatermaatregelen door
landbouwbedrijven op o.a. zoetwatervraag en kosten/baten. Het biedt inzicht in
mogelijkheden en effecten van opschaling van lokale zoetwatermaatregelen, onder
andere met behulp van een rekentool.
Het tweede onderdeel is gericht op het in beeld brengen van succesfactoren voor
opschaling van pilots. Het project “Schoon erf, Schone sloot” in de bollenteelt is op dit
moment is de fase van een flinke opschaling en ervaringen hierbij zijn ook relevant voor
projecten als de klimaatpilots. Na een presentatie van het project zal enkele
vertegenwoordigers van klimaatpilots worden gevraagd wat overeenkomsten
en verschillen zijn, waarna de discussie zal leiden tot het formuleren van enkele
succesfactoren/adviezen voor opschaling.
Toelichting Alliantiefabriek
Voor het inventariseren van kennisvraag en kennisaanbod en het vormen van
allianties zetten wij de Alliantiefabriek in. Deze methode richt zich op het smeden
van allianties op specifieke thema’s tussen andersoortige partijen. De
Alliantiefabriek bestaat uit verschillende fasen: het proces begint met het
inventariseren van partners en de grondstoffen voor de allianties: vraag en aanbod.
Partijen mogen één vraag (behoefte / kennisvraag) formuleren en verder alleen
aanbod doen (liefst meer dan één, bijvoorbeeld beschikbare kennis of methoden,
netwerk, middelen). Door vervolgens in te tekenen op elkaars vraag en aanbod ontstaan
er matches die de basis vormen voor de uiteindelijke allianties. De allianties worden
uitgewerkt en vastgelegd in een Alliantieakkoord. De betrokken partijen spreken hierin af
welke vervolgstappen zij zullen nemen en wie de trekker van de alliantie is.

Programma
Tijd

Onderdeel

9:00

Inloop

9:30

Kennisuitwisseling Klimaatpilots
Onderdeel 1: Regioscan zoetwatermaatregelen, effecten op regionale schaal
van lokaal toegepaste maatregelen


Presentatie resultaten (Joost Delsman, Deltares)



Discussie met de zaal

Onderdeel 2: Opschaling van pilots


Presentatie ervaringen opschaling project Schoon erf, schone sloot (Peter
Knippels, Koninklijke Algemeene Vereeniging voor Bloembollencultuur
(KAVB))



Discussie met de zaal

11:15

Pauze

11:30

Verdieping kennisvragen
In een inventariserende ronde zijn kennisvragen van waterschappen,
provincies en Rijkswaterstaat geïdentificeerd. Deze worden toegelicht door de
‘eigenaren’ van de kennisvragen en gezamenlijk verdiept.
Thema’s zijn onder andere verzilting, relatie water-bodem, governance
vraagstukken, waterbeschikbaarheid, kosten-batenanalysen.

12:30

Lunch

13:30

Alliantiefabriek
Ronde 1: behoeftepeiling kennisvragen
Deelnemers geven aan welke kennisvragen zij herkennen / belangrijk vinden
Ronde 2: pitchen van het aanbod
Enkele partijen presenteren hun aanbod door middel van een pitch
Ronde 3: aanbod definiëren door deelnemers
Deelnemers schrijven hun aanbod op (denk aan kennis, mensen, middelen,
netwerk, excursie)
Ronde 4: allianties smeden en alliantieakkoorden sluiten
Deelnemers gaan met elkaar in gesprek over vraag en aanbod. Kansrijke
allianties sluiten een alliantieakkoord waarin staat wie betrokken zijn (inclusief
trekker) en wat vervolgacties zijn.

16:00

Borrel

