
Noord-Hollandse waterinnovaties in de kijker tijdens ‘WaterinnovatioNH’ 
 
Op 11 december vond in Nemo te Amsterdam de Waterinnovatie conferentie ‘WaterinnovatioNH’ 
plaats. De provincie organiseerde deze conferentie in samenwerking met Topsector Water, 
Rijkswaterstaat, Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, Hoogheemraadschap van 
Rijnland, Waterschap Amstel, Gooi en Vecht, Waternet en PWN. ‘WaterinnovatioNH’ ging over 
samenwerking, verbindingen leggen en kennisuitwisseling tussen (inter)nationale beleidsmakers, 
bestuurders uit het bedrijfsleven en experts vanuit kennisinstellingen.  
 
Dagvoorzitter Humberto Tan leidde de deelnemers door een divers programma. Na de 
openingsspeech van gedeputeerde Joke Geldhof over de waterinnovatie kracht van Noord-
Holland, hield ECN directeur Paul Korting de aanwezigen een spiegel voor door in te gaan op wat 
de watersector kan leren van de energiesector ten aanzien van innovaties. En met name waar de 
sectoren Food&agri, water en energie elkaar kunnen versterken en gezamenlijk tot betere 
oplossingen kunnen komen. Filosoof Bas Haring hield de aanwezigen een spiegel voor: hij riep op 
om innovatie minder pretentieus te maken; richt je gewoon op mooie, kleine projecten - en wees 
niet teleurgesteld als het langzaam gaat. Het gaat vooral om het goede, niet per sé om het 
nieuwe. De ochtend werd besloten met discussie over enkele stellingen en de uitreiking van de 
zoetwater innovatieprijs Noord-Holland die de provincie had uitgeschreven voor bedrijfsleven en 
studenten. Deze prijsvraag leverde een aantal interessante ideeën op om de zoetwatervraag in 
Noord-Holland (verder) te beperken.  
 Vervolgens konden de deelnemers de kennismarkt bezoeken waar zo’n 20 kennisinstellingen en 
bedrijven hun innovaties toonden.  
 
Er waren 8 verschillende verdiepingssessies over zeer diverse waterthema’s als circulaire 
economie, kustveiligheid, water in de stad en assetmanagement. En er was tenslotte een ‘open 
space’ waar de aanwezigen op een beproefde manier in gesprek gingen over wat hen op dat 
moment bezighield rond innovaties en opgaven.  
 
Gezien het grote aantal deelnemers en de positieve reacties heeft de conferentie beide doelen – 
bekendheid en verbindingen leggen – gerealiseerd. Hopelijk heeft de conferentie u als deelnemer 
mooie ontmoetingen opgeleverd en u geïnspireerd om op de ingeslagen weg verder te gaan of 
een nieuwe route uit te proberen voor de wateropgaven in onze regio.  
 
De conferentie krijgt op de volgende wijze een vervolg:  
• voortzetting van de concrete projecten waarin wij actief participeren (zie de viewer, link 

hieronder); 

• via mogelijke inbreng in nieuwe en bestaande projecten en innovatie ideeën, zoals voor de 

regionale zoetwatervoorziening; we gaan na hoe we dit verder vorm kunnen geven; 

• een of meer bredere netwerkactiviteiten (overheden-bedrijfsleven-kennisinstellingen) ter 

versterking van waterinnovaties in de regio (Waterinnovatietuin). 

 
Voor meer informatie over de conferentie zie de website, met de lezingen, presentaties en 
verslagen van de workshops, de winnaars van de uitgeschreven prijsvraag en andere bijdragen: 
www.noord-holland.nl/WaterinnovatioNH .  
Voor een mooi overzicht van de waterinnovatieprojecten in Noord-Holland zie de viewer op onze 
website: http://maps.noord-holland.nl/waterinnovatie  
 
Met vriendelijke groet, 
 
Team ‘WaterinnovatioNH’ 
Provincie Noord-Holland 

 


