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Inschrijven

U kunt zich t/m woensdag 25 mei 
aanmelden voor het seminar Circulaire 
Economie in de Delta via deze link. Heeft 
u zich al aangemeld dan hoeft u verder 
geen actie te ondernemen. Heeft u nog 
vragen, neem dan contact op met  
Judith Pierik via judith.pierik@hvhl.nl  
of (026) 369 56 61.

https://fd8.formdesk.com/ooms1/seminar-circulaire-economie-in-de-delta


  

Ter gelegenheid van de inauguratie van 
Toine Smits organiseert Van Hall Laren
stein het seminar ‘Circulaire Economie  
in de Delta’. Dit seminar markeert ook  
de start van een aantal Living Labs,  
waarin Van Hall Larenstein en verschil
lende publieke en private partijen een 
belangrijke rol zullen gaan spelen. Wij 
nodigen u van harte uit om hierbij aan
wezig te zijn. 

Het Applied Research Centre Delta Areas 
and Resources gaat zich de komende 
jaren bezig houden met vraagstukken 
die te maken hebben met het duurzaam 
benutten van de delta en de daarbij horen
de ecosysteemdiensten. Delta’s behoren 
tot de meest vruchtbare en productieve 
gebieden op aarde. Juist in deze dicht
bevolkte delta’s bestaan grote spanningen 
tussen geld verdienen, de kwaliteit van de 
leefomgeving en de ecologische veer
kracht.

We staan aan de vooravond van een grote 
mondiale kentering als het gaat om het 
inrichten, benutten en beheren van de 
delta’s. De effecten van klimaatveran
dering en de alsmaar groeiende wereld
bevolking, vragen om een fundamenteel 
andere aanpak van hoe wij gebruik maken 
van ecosysteemdiensten. We moeten van 
een lineaire economie naar een circulaire 
economie. 

Nederland heeft veel ervaring om samen 
met publieke en private partijen in zoge
naamde ‘Living Labs’ of ‘Proeftuinen’ tot 
creatieve oplossingen te komen, waarbij 
het evenwicht tussen verschillende 
belangen zo goed mogelijk kan worden 
ontwikkeld en gehandhaafd. Deze duur
zame ‘deltakennis’ is zelfs één van onze 
belangrijkste exportproducten geworden. 

Van Hall Larenstein heeft de ambitie om 
‘de meest duurzame hogeschool’ van 
Nederland te worden en zet stevig in om 
een substantiële bijdrage te leveren aan 
het transitieproces naar een circulaire 
economie. Dat doet ze door een serie 
Living Labs te initiëren en te coördineren. 
Tijdens zijn inaugurele rede zal Toine 
Smits o.a. toelichten hoe toegepast onder 
zoek een belangrijke rol speelt binnen  
deze Living Labs, en de transitie naar een 
circulaire economie in de delta kan ver
snellen. Daarna volgen presentaties van 
een aantal publieke en private partijen  
die samen met de hogeschool deze 
uitdaging voor de komende jaren willen 
aangaan.

Wij zien u graag op 27 mei in Velp!

Peter van Dongen
voorzitter College van Bestuur 
Harry Ankoné
directeur Delta Areas and Resources

09.00  Ontvangst met koffie en thee 
(aula)

09.30  Welkom (kapel)
  door Peter van Dongen – voorzitter 

CvB Van Hall Larenstein

09.35 Inaugurele rede 
  door Toine Smits – leading lector  

Delta Areas and Resources

10.20 Officiële installatie Toine Smits
 door Peter van Dongen

10.30  Inleiding (nationale) context  
Living Labs 

  door Toine Smits 

10.35  Pitch Living Lab  
Self Supporting River Systems

  door Astrid Bout – RWS Oost 
Nederland

  Pitch Living Lab  
Biobased IJsselmeer

  door Roel Doef – RWS Water, 
Verkeer en Leefomgeving (WVL)

10.55 Korte pauze

11.25  Pitch Living Lab Better Wetter
  door Attje Meekma – Noardlike 

Fryske Wâlden

 Pitch Living Lab Waddenlab
  door Michiel Firet – Programma 

naar een Rijke Waddenzee
  Pitch Living Living Lab 

Futureproof Watergovernance
  door Astrid Meier – Waterschap 

Vallei en Veluwe

11.55  Adviezen quadruple helix  
aan Living Labs CE in de Delta

  Paneldiscussie met vertegen
woordigers vanuit de overheid en 
kennis instellingen, ondernemers 
en burgers/NGO’s o.l.v. Hans 
Leeflang – ministerie I&M, 
programmadirecteur Proeftuin 
Nederland van Morgen

12.35  Afsluiting plenair programma, 
verplaatsen naar aula

12.45  Lunch en informatiemarkt met:
  •  nationale en internationale 

onderzoeksprojecten bij  
Van Hall Larenstein

 • de Duurzame Stagehub
 •  het Kenniscentrum Natuur  

en Leefomgeving 
 •  prijsuitreiking Futurescapes 

for Better Wetter (arkfryslan.nl)

14.00 Einde programma

Circulaire Economie  
in de Delta

Programma
Van Hall Larenstein, Larensteinselaan 26a in Velp
Vrijdag 27 mei


