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Deltadebat zoetwatervoorziening 
Is er straks wel voldoende zoet water? 
 
Ook al leven we in een delta met grote rivieren, er zullen zich steeds vaker perioden van 
extreme droogte voordoen waarin de grootverbruikers voor industriële toepassingen of 
de landbouw water tekort zullen komen, met alle schade van dien. Hoe zit het met de 
beschikbaarheid van zoet water in droge en warme perioden, en wat zijn de risico’s van 
droogte? Is het zoetwatersysteem wel voldoende robuust ingericht om de door het KNMI 
voorspelde extremen in het klimaat aan te kunnen? 
 
Over de zoetwatervoorziening gaat dit derde debat dat het Koninklijk Instituut Van Ingenieurs (KIVI) 
in samenwerking met de Deltacommissaris op 1 juli van 13.15 tot 17.30 bij Museum De 
Cruquius organiseert in de aanloop naar het nieuwe Deltaprogramma dat op Prinsjesdag wordt 
gepresenteerd. 
 
Tijdens de bijeenkomst gaan vertegenwoordigers van het Deltaprogramma en de waterschappen in 
debat met de grootgebruikers: landbouw en industrie. Want de laatsten zijn er niet van overtuigd dat 
er voldoende serieus rekening wordt gehouden met de gevolgen waterschaarste, en hebben twijfels of 
de risico’s wel voldoende worden onderkend. 
 
De concrete case in dit debat spitst zich toe op de Haarlemmermeer, waar in bepaalde delen veel 
zoetwater nodig is om de zoute kwel terug te dringen. 
 
Locatie 
Museum De Cruquius, Cruquiusdijk 27, 2142 ER Cruquius 
 
Programma 
13.15 u. Ontvangst 
13.45 u. Aanvang 
15.15 u. Pauze  
17.00 u. Borrel 
 
Sprekers 

• Dolf Kern, teamlid Deltaprogramma Zoetwater  
• Siem Jan Schenk, voorzitter LTO Noord 
• Jaap Oldenziel, Air Liquide  
• Joost Delsman, Deltares 
• Aad Straathof, Waterschap RijnlandTekst  

 
 
Het Koninklijk Instituut Van Ingenieurs (KIVI) is de beroepsvereniging van ingenieurs in Nederland. 
Het geeft toegang tot een netwerk waarin leden hun vakkennis kunnen bijhouden en hun expertise 



verder kunnen ontwikkelen. Het uitdragen van het belang van techniek in de samenleving is ook een 
van de speerpunten van KIVI. 
 
 
 
 
Noot voor de redactie:  
 
Voor meer informatie kunt u terecht bij Masha Reubsaet, via marshareubsaet@kivi.nl of 
tel. 070 391 98 25. ww w .kivi.nl 
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