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Ontwikkeling van het 
Zoet Zout Knooppunt

Chris Karman

Kwartiermaker Zoet Zout Knooppunt



Betrokken organisaties
(‘meedenkers’) dekken heel
Laag Nederland:
- Provincies
- Waterschappen
- Gemeenten
- Drinkwaterbedrijven
- STOWA
- Rijkswaterstaat
- Landbouw koepelorganisaties
- Natuurmonumenten
- Milieufederaties
- Kennisinstellingen
- Universiteiten
- Hogescholen
- Adviesbureaus
- Kadaster



3 inspiratie sessies: 
Haarlem, Middelburg en Groningen

• Bewustwording creëren en versterken

• Samenbrengen van kennis, praktijk en 
beleid

• Kennis als sleutel voor succes



Waarom een zoet zout knooppunt?

Het realiseren van 
een grotere impact van slimme oplossingen 
voor het omgaan met zoet en zout 
door in te zetten op 
- verbinding met de praktijk
- ontsluiten van kennis en 
- werken aan bewustwording



De behoefte van betrokken partijen



Waarom bestaat deze behoefte, 
we doen toch al zoveel?

• Netwerk van netwerken

• Zwaartepunt verschillend
• Decentrale netwerken (regio): gebruikers

• Centrale network (landelijk): kennis en beleid

• Het draait om dynamiek



Netwerk van Netwerken



Zwaartepunt in de netwerken





Dynamiek











Regiomakelaar
zorgt voor
dynamiek!



Plan van Aanpak 
regie verzilting Noord-Nederland

Definitief, 13 februari 2019



Aanpak SAMENGEVAT

We werken vanuit de gedeelde visie “mitigatie zo 
lang het kan, adaptatie als het moet” aan ons doel
“de kustzone toekomstbestendig maken” door en 
voor verschillende partijen in het gebied
(uitgaande van verschillende karakteristieken van 
landschappen en gebieden, verschillende
tijdschalen en een bottom-up proces).

Om dat doel te bereiken doen we proefprojecten
(fieldlabs) en experimenteren we met systeem-
ingrepen op het gebied van waterbeheer, 
landinrichting en business modellen. Daarbij
monitoren we continu de huidige situatie zodat
ons uitgangspunt helder en de impact van 
projecten duidelijk is.

Vanuit het bottom-up proces ontwikkelen we een
portfolio van creatieve oplossingen, leren we van 
successen en bepalen van daaruit met elkaar de 
volgende stappen.



Regiomakelaar
verbindt

Eindgebruikers

Overheden

Regionale
programma

coordinatoren
(DPZW, DAW)

Landelijke
programma’s

Kennisdragers



Het
Zoet Zout Knooppunt

gaat van start!


