
 

 

Nieuwsbrief KIVI Landgebruik & Watermanagement 

 

Beste leden van de vakafdeling Landgebruik & Watermanagement (LW), 

Nu de zomervakantie aanbreekt leek het ons goed om jullie te informeren waar we, na een periode 

van relatief lange stilte, staan als vakafdeling Landgebruik en Watermanagement. In deze nieuwsbrief 

nemen we jullie daarom even mee langs de volgende onderwerpen: 

1. Resultaten ledenraadpleging 2021 

2. Samenstelling huidige bestuur 

3. Voorgenomen activiteiten rest van het jaar 2022 

4. Hoe ons te bereiken 

 

1 Ledenraadpleging 

Het afgelopen jaar hebben we weer een ledenraadpleging uitgevoerd, met het doel een beeld te 

krijgen wie we momenteel zijn, en vooral ook wie we in de toekomst willen worden. De resultaten en 

conclusies van de raadpleging vindt u in de bijlage. Momenteel kent onze vakafdeling overigens zo’n 

360 leden. 

Dat betekent dat we ons de komende periode zullen richten op kleinschalige, laagdrempelige 

activiteiten, het liefst op locatie, waarin je ook daadwerkelijk iets kunt zien, maar waarin ook tijd is 

voor onderlinge ontmoeting. En dan variërend in het brede scala aan onderwerpen vanuit onze 

vakafdeling. 

We denken ook dat dat KIVI uniek maakt: deelnemers vanuit heel verschillende bloedgroepen elkaar 

laten ontmoeten, zowel uit overheid, bedrijfsleven alsook kennisorganisaties. En dan doen we dat 

vooralsnog met een iets hogere frequentie, zodat er ook echt wat te kiezen valt, verspreidt over het 

land.  

 

2 Samenstelling bestuur 

Afgelopen periode is er ook een behoorlijke wisseling van de wacht geweest binnen ons bestuur van 

de vakafdeling: 

- Maaike Klein Overmeen (werkzaam bij BZ ingenieurs) heeft de plek overgenomen van 

Cynthia Schepers. 

- Floris Boogaard, werkzaam bij (Hanzehogeschool Groningen, Deltares en GCA) is onlangs 

gestart op één van de andere vrijgevallen plekken. 



- Vanuit de Universiteit Twente is de Studievereniging ConcepT-plek doorgeschoven van Nick 

van Nijen naar Gert-Jan Blom. 

- Eerder was er al een wisseling bij de secretaris en voorzitter: 

o Erik Fiktorie (Fugro) heeft de rol als secretaris overgenomen van Kaj Valk 

o David van Raalten (waterschap Drents Overijsselse Delta) heeft de rol 

overgenomen van Ingwer de Boer 

- Ongewijzigd zijn daarmee: 

o Annelies Straatman (Hogeschool van Amsterdam) en  

o Jibbe Poppen (Tauw) 

- Afscheid hebben daarmee genomen Chris Griffioen, Govert Geldof en Jeroen Rijke.  

Het fatsoenlijk afscheid nemen is er behoorlijk ingeschoten vanwege Corona, maar we hopen dit te 

kunnen doen aan het einde van dit jaar, bij de geplande kerstborrel in december. 

Uit het lijstje van bestuursleden is nu ook wel te zien dat we goed vertegenwoordigd zijn vanuit de 

ingenieursbureaus, en kennis- en onderwijsorganisaties, maar minder vanuit overheid en al helemaal 

niet vanuit de realisatiekant. Dus ben jij  geïnteresseerd in een bestuursfunctie of wil gewoon een 

mooi en leerzame bijeenkomst organiseren? Laat het ons weten! 

 

3 Activiteiten 

In het licht van de conclusies van de ledenraadpleging hebben we voor de 2e helft van dit jaar gezocht 

naar laagdrempelige activiteiten, verspreid over het land. 

Dat leidt tot de volgende goedgevulde activiteiten agenda, met veel keuze! Via onze pagina op de 

KIVI-website kunt u te zijner tijd meer informatie vinden, en kunt u zich aanmelden, zodat we ook 

weten op hoeveel deelnemers we kunnen rekenen. 

 

AUGUSTUS 

Vrijdag 26 augustus | HWBP-project Dijkversterking Stenendijk Hasselt | locatie: Hasselt 

| 15.00 – 17.30u 

Een dijkversterkingsproject dat uniek is zijn soort. 

Niet alleen omdat deze zomer gestart wordt met 

de realisatie van de versterking die volledig 

elektrisch wordt uitgevoerd, en daarmee één van 

de eerste emissie loze projecten is binnen het 

Hoogwaterbeschermingsprogramma. Maar nog 

veel meer omdat het hier gaat om een 

eeuwenoude Zuiderzee-dijk wat terug te zien is in 

de verspringende stukken muur die vroeger door 

de achterliggende boeren onderhouden moest 

worden (soort pre-historische crowd funding): 

juist dat verhaal van eeuwenlang 

watermanagement willen we graag benadrukken. 

Cultuurhistorie ten top, illustratief voor 

Nederland! Vanaf 3u krijgen we een uitleg en bezoeken we vervolgens het project wat nu in 

uitvoering is. We sluiten af met een simpele borrel. 

Voor wat meer informatie over het project, zie: https://www.wdodelta.nl/stenendijk 

 

https://www.wdodelta.nl/stenendijk


SEPTEMBER 

Vrijdag 9 september | fietstocht klimaatadaptatie Amsterdam/Amstelveen | locatie: 

Amsterdam-Zuid | 13.30 – 16.30u 

In een informele fietstocht gaan we kijken naar klimaatadaptatie voorbeelden in Amsterdam en 

Amstelveen. We fietsen langs wadis, raingardens, groene daken, doorlatende verharding en horen hoe 

deze voorzieningen functioneren in Nederland en buitenland.   

Maximaal 20 deelnemers kunnen meedoen. We starten in Amsterdam Zuid, en u moet zelf een (ov) 

fiets regelen,  en 1 biertje in uw fietstas mag als vrijdagmiddag borrel… 

Kijk hier voor een eerste impressie: https://www.youtube.com/watch?v=Y72WvxjI8io 

 

Dinsdag 20 september | Klimaatadaptatie en groene daken in Amsterdam | locatie: 

Amsterdam | 15.00 – 16.30u  

Vanuit de Hogeschool van Amsterdam wordt al een paar jaar gewerkt aan het vergroenen van daken 

om zo regenwater op te vangen en voor verkoeling te zorgen. We gaan samen het dak op en krijgen 

uitleg over het onderzoek en de resultaten! 

 

OKTOBER 

Oktober (exacte datum en tijd volgt) | Droogtestudie Leeuwarden | locatie: Leeuwarden 

Droogte komt steeds vaker voor. Wat is de impact van droogte op de stad (woningen, infra en groen) 

van Leeuwarden? Een presentatie van de resultaten van een onderzoek gedaan door BZ Ingenieurs 

samen met de gemeente Leeuwarden. 

 

NOVEMBER 

Woensdag 2 november | Circulaire proeftuin met klimaatadaptatie en -mitigatie | locatie: 

Groningen | 14.00 – 16.30u 

U bent van harte welkom in Groningen om de circulaire klimaatproeftuin te bezoeken waar 

klimaatadaptatie (Building) en klimaatmitigatie (Entrance) centraal staat.  Wat u kunt verwachten ziet 

u in deze korte film van 2 jaar geleden:  

https://www.youtube.com/watch?v=WuFwHBX9fEc&feature=emb_logo.  

Op 2 november zijn diverse nieuwe kosteneffectieve innovaties geplaatst die u helpen met de aanpak 

van wateroverlast, droogte en hittestress.  

 

November (exacte datum en tijd volgt) | Wateroverlast: wat leren we ervan? | locatie: 

kantoor TAUW, Deventer 

TAUW is betrokken bij meerdere wateroverlast studies. Centraal staat: wat leren we nou van die 

wateroverlast situaties?  

  

https://www.youtube.com/watch?v=Y72WvxjI8io
https://www.youtube.com/watch?v=WuFwHBX9fEc&feature=emb_logo


DECEMBER 

December (exacte datum, tijd en locatie volgt) | Nature Based Solutions 

In December willen we de kerstborrel en een eventuele ledenvergadering, laten samenvallen met een 

sessie over Bouwen-met-Natuur, waarover we in gesprek zijn met Henk Nieboer van Ecoshape. 

 

4 In contact met de vakafdeling 

Mocht u ideeën hebben voor activiteiten, of vragen over deze mailing, of om andere redenen met ons 

in contact wilt komen, dan kan dat via het emailaccount KIVI Landgebruik en 

Watermanagement met als e-mailadres lw@kivi.nl.  

Tevens zijn we ook te volgen op de website: https://www.kivi.nl/afdelingen/landgebruik-en-

watermanagement 

En ook via de speciale LinkedIn community:  https://www.linkedin.com/groups/9012853/ 

Heeft u nog vragen of suggesties? Laat het ons weten! 

Met een hartelijke ingenieursgroet, 

David van Raalten (voorzitter) 

Erik Fiktorie (secretaris) 
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https://www.kivi.nl/afdelingen/landgebruik-en-watermanagement
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