Workshop Watervoorziening Blauwe Route
Doel
1. Opzetten van een overkoepelend programma rond betrouwbare en gezonde
(zoet)watervoorziening op basis van:
• Maatschappelijke en wetenschappelijke uitstaande vragen
• Kennislacunes
2. Vormen van een meta-consortium (database van expertises) rond dit thema
(identificeer personen, groepen, expertises rond onderzoekslijnen)
3. Input (bouwstenen) voor 1 of meerdere voorstellen rond dit thema

Opzet
1. Korte inleiding schets contouren overkoepelend programma:
onderzoekslijnen
2. Invullen daarvan (wat, hoe en wie) in 2 breakout sessies langs (inter-)
disciplinaire onderzoekslijnen en de thema’s: monitoren, scenarios,
maatregelen.

Workshop Watervoorziening Blauwe Route

Aanleiding
• Veel inzet bij opzet routes ten behoeve van structureren NWA
• Maar bij eerste twee calls NWA-ORC speelden routes geen rol
• Free for all, veel wrijvingswarmte.
• Structurele regie routes gaat niet gebeuren denken wij.
• Alternatief Blauwe route: organiseren veld rond een beperkt aantal
grote thema’s en met deelconsortia inzetten op meerdere calls: NWA,
NWO OC groot. TTW Perspectief
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KICs TKI deltatechnologie

TKI watertechnologie

KIA Missies:
1. Energietransitie en Duurzaamheid
2. Landbouw, Water en Voedsel
3. Gezondheid en Zorg
Sleuteltechnologieën:
• Chemical Technologies
• Digital Technologies
• Advanced Materials
• Life science technologies

Water als bron:

Hoe benutten we het water en de
energie, grondstoffen en voeding op,
in en onder dat water duurzaam en
economisch verantwoord?

Leven in de Delta

Hoe ontwikkelen we een
Sustainable Urban Delta waarin
grote bevolkingsgroepen veilig,
gezond en duurzaam samen
wonen, werken, eten en leven?
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SHARE - Safe and Healthy wAter supply in urbanizing REgions
Themes
A. Monitoring and assessment

Research lines

1. Whole system modelling

B. Scenarios and projections
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Doel workshop
1. Opzetten van een overkoepelend programma rond betrouwbare en gezonde
(zoet)watervoorziening op basis van:
• Maatschappelijke en wetenschappelijke uitstaande vragen
• Kennislacunes
2. Vormen van een meta-consortium (database van expertises) rond dit thema
(identificeer personen, groepen, expertises rond thema’s)
3. Input (bouwstenen) voor 1 of meerdere voorstellen rond dit thema
Los van bestaande consortia en initiatieven op dit gebied:
Wil daar niet doorheen lopen
In plaats daarvan: info ter ondersteuning bieden voor nieuwe initiatieven

Programma en opzet
• Twee breakout sessies: ieder kiest twee keer andere group:
Kies per groep 1 moderator (let op de tijd) en 1 notulist
Groep 1: Whole system modelling + indicators and modelling
Groep 2: Governance and law + Economics
Group 3: Nature-based solutions
Group 4: Environmental technology
Group 5: Water Resources Modelling + Scenarios

• Per sessie beantwoording volgende vragen (8 minuten per vraag):
•
•
•
•
•
•

Welke maatschappelijke vragen (uitgaande van kennis en beleidsagenda’s)?
Wetenschappelijke vragen en kennislacunes: monitoring, scenario’s, adaptatie?
Relaties met ander onderzoekslijnen: interdisciplinariteit
Wie in NL actief op dit gebied en wie is internationaal leidend?
Welke bestaande initiatieven op dit gebied
Welke financieringsmogelijkheden?

Samenvatting door Kees van Leeuwen na terugmelding notulisten.

Gewenste uitkomsten
• Een raamwerkprogramma SHARE dat kan dienen als inspiratie en bouwstof
voor initiatieven/consortia rond nieuwe calls.
• Actie Blauwe Route: op basis van resultaten vandaag contouren
raamwerkprogramma invullen

• Een meta-consortium (netwerk) rondom het raamwerkprogramma (niet
exclusief) van onderzoekers, kennisaanbieders en kennisvragers.
• Een lijst van bestaande projecten en initiatieven op dit gebied.
• Dit alles ontsloten op de Blauwe Route website.
Vraag aan allen: is een groot programma 10M€ voor NWA ORC 2021 of 2022
een mogelijkheid?

