
Uitnodiging 
Kenniswerkplaats water 

 
 

19 juni 2017, 17:30 -19:45 
Pakhuis de Zwijger, Amsterdam 

Samen vernieuwend organiseren 
Het Kennisactieprogramma geeft een impuls 
aan het kennisnetwerk rondom water en 
energie in de circulaire stad.  

In de circulaire stad van de toekomst zijn 
kringlopen van materialen en energie gesloten. 
Naast nieuwe infrastructuur vraagt de transitie 
ook nieuwe governancestructuren. 
Verantwoordelijkheden, bevoegdheden en 
middelen worden anders verdeeld. De 
afgelopen jaren zijn er veel innovaties 
ontwikkeld om water op kleinere schaal te 
zuiveren, om regenwater te benutten en om 
grondstoffen en energie uit de watercyclus te 
benutten.  

Hoewel bestuurders, inwoners, onderzoekers 
en praktijkvernieuwers een veerkrachtige stad 
willen die voorbereid is op de toekomst, blijven 
technische innovaties stranden in 
demonstratieprojecten en proeftuinen. In het 
kennisactieprogramma bouwen bestuurders, 
praktijkvernieuwers, onderzoekers en 
beleidsmakers samen aan nieuwe manieren 
van organiseren. 

 

 

 

 

Kenniswerkplaats 19 juni 
Voortbouwend op de eerste 
Kenniswerkplaats van 12 april, brengen we 
tijdens deze interactieve bijeenkomst 
partijen samen die zich bezighouden met 
water in de circulaire stad.  

U deelt uw ervaring en breidt uw netwerk 
uit. We leren van praktijkvernieuwers. We 
horen het verhaal van bestuurders en 
wetenschappers. Plenaire gesprekken 
worden afgewisseld met tafeldiscussies.  

Wat voor kennis hebben bestuurders nodig 
om de juiste beslissingen te nemen? Wat is 
nodig om partijen in beweging te krijgen? 
Welke belemmeringen worden ervaren? En 
nog belangrijker: Hoe gaan we de uitdaging 
aan? 

Programma 
17:00 Inloop en postersessie 
17:30 Opening met panelgesprek 
18:00 Tafelgesprek en eenvoudige maaltijd 
19:15 Reflectie en conclusies 
19:45 Afronding 
20:00 Aansluitend organiseert Pakhuis de 
Zwijger een publieksavond ‘Democratie in 
de circulaire stad’ met bijzondere aandacht 
voor water en energie. U bent van harte 
welkom. 

Aanmelden 
U kunt zich aanmelden door een email 
aan: info@kennisactiewater.nl  
Vermeld daarbij ook of u aan de 
publieksavond wilt deelnemen. 

www.kennisactiewater.nl 

Van harte welkom! 
Doe mee en help met verkennen hoe we 
onze steden veerkrachtiger kunnen maken. 

               Wiegert Dulfer 
               Waterschap Amstel, Gooi en Vecht 

Waterschap Amstel, Gooi en Vecht heeft het 

initiatief genomen voor een snel groeiend netwerk 

waar verschillende partners actief zijn.  
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