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What’s (h)appening@groningen?
19 en 20 april: Voorjaarscongres + ALV Koninklijk Nederlands Waternetwerk
Wat gebeurt er in Groningen op het gebied van duurzame gebiedsontwikkeling? En wat betekent dat
voor de watersector? Dat is te zien en horen tijdens het voorjaarscongres van Waternetwerk op 19 en
20 april 2012. De ontwikkelingen in Groningen zijn voor waterprofessionals interessant omdat
Groningen grote ambities heeft op het gebied van water & energie en integrale duurzame
gebiedsontwikkeling. De stad Groningen wil in 2023 energieneutraal zijn, het industriegebied in de
Eemshaven wil ‘vergroenen’ en de regio heeft de ambitie de ‘energy valley’ van Europa te worden.
Water is een belangrijke verbindende schakel bij het realiseren van deze regionale ambities. Partijen
als het waterbedrijf, waterschappen, industrie, overheid en wetenschap werken nauw samen bij de
realisatie van deze doelen.
Op 19 april kunnen deelnemers voorafgaand aan het congres diverse projecten in en om Groningen
bezoeken rondom water & energie en duurzame gebiedsontwikkeling. ‘s Avonds is er een informeel
en interactief programma, met aansluitend diner.
Op 20 april vindt het congres plaats op een bijzondere locatie: het gebouw van de Gasunie, dat
gebouwd is volgens de uitgangspunten van de organische architectuur. Topsprekers uit wetenschap,
bedrijfsleven en overheid lichten daar hun visie en ambities toe. Verder zijn er presentaties en is er
een forumdiscussie. Natuurlijk is er ook voldoende ruimte voor de aanwezigen om hun eigen
waternetwerk te ontmoeten en uit te breiden. Ook is er de gelegenheid om eigen visies op het thema
kenbaar te maken en hierover met anderen van gedachten te wisselen. Interactie is daarbij het
sleutelwoord.

Meer informatie en aanmelding
Voor meer informatie over het programma en aanmelden, kijk op www.waternetwerk.nl.

KNW is de vereniging voor professionals in de watersector. Onze leden organiseren symposia,
studiedagen, workshops, excursies en andere bijeenkomsten met als doel kennis en ervaring uit te
wisselen en zo de sector verder te helpen. De bijeenkomst in bovenstaand persbericht richt zich op
alle geïnteresseerde waterprofessionals. Wij verzoeken u vriendelijk het bericht door te sturen naar de
juiste afdeling binnen uw organisatie, zodat het bericht de betreffende doelgroep bereikt. Alvast
vriendelijk bedankt.
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