
Uitnodiging partnerraadbijeenkomst
KennisCentrum Natuur en Leefomgeving

Dinsdag 6 juni 2017

Het KennisCentrum Natuur en Leefomgeving is een knooppunt 
waar bedrijfsleven, maatschappelijke actoren, overheden en onderwijs
op een stimulerende wijze en vanuit een duurzame visie, samenwerken
aan innovaties en vakmanschap op het gebied van de inrichting en 
het beheer van de groene ruimte en leefomgeving.



Wij nodigen u van harte uit voor de partnerraadbijeenkomst van het 
KennisCentrum Natuur en Leefomgeving (KCNL). We zijn deze keer te
gast bij Waterschap Rijn en IJssel in Doetinchem.

Wij kijken er naar uit u te ontmoeten op 6 juni.

Peter van Dongen 
voorzitter Stuurgroep KCNL en voorzitter CvB Van Hall Larenstein

Evelyne van Dongen
programmamanager KCNL

ProgrammaUitnodiging

Welkom door Jan Lourens, directeur Waterschap Rijn en IJssel, gastheer voor de middag. 

Opening en welkom door Peter van Dongen, voorzitter Stuurgroep KCNL
• update van de laatste stand van zaken 2016 
• advies RC-HOO, beschikking EZ  
• 1ste kwartaal 2017 vanuit de stuurgroep

Presentatie Evelyne van Dongen, programmamanager KCNL
• update van de laatste stand van zaken 2016, advies RC-HOO, beschikking EZ,  
1ste kwartaal 2017

• toelichting op de aangescherpte business case en het ontwikkelpad hoe daar te komen

Onder het genot van een drankje, vragen en discussie over doorontwikkeling KCNL  

Ronde 1

Presentatie Ir. Rob Immink, programmamanager innovatie Waterschap Rijn en IJssel:
KCNL-project “Leren van Klimaatinnovaties”

Presentatie Dr. ing. Paul van Eijk, lector Duurzame Watersystemen bij Van Hall Larenstein: 
KCNL-project “klimaatbestendigheid getoetst” 

Vragen en discussie naar aanleiding van ingebrachte casuïstiek  

Ronde 2

Video-presentatie Dr. Ir. Floris Bogaard, senior consultant Tauw:
KCNL-project “Klimaatbestendigheid getoetst”

Presentatie Egbert Roozen, directeur Branchevereniging Hoveniers en Groenvoorzieners (VHG):
KCNL-project “Dakbegroening in de 21ste Eeuw”

Tijd voor een opkikkertje en vragen en discussie op basis van de ingebrachte casuïstiek. 

Samenvatten opbrengsten, reflectie op de bijeenkomst en sluiting door Peter van Dongen.

Ontvangst
14:00 uur

DEEL I: Ontwikkelingen KCNL
14:05 uur

14:15 uur

14:30 uur

DEEL II: Casuïstiek

15:00 uur

15:10 uur

15:20 uur

15:40 uur

15:50 uur

16:00 uur

16:30 uur

Datum: 6 juni 2017
Plaats: Waterschap Rĳn en Ĳssel, Liemersweg 2, 7006 GG  Doetinchem (Rĳn en Ĳsselzaal) 
Tĳd: 14:00 - 17:00 uur

Deze foto is beschikbaar gesteld door Waterschap Rijn en IJssel.


