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DENKTANK DRIJVEND BOUWEN: JAARPLAN 2022 

Lijst van onderwerpen 2022 

 

Door corona is in 2021 een deel van het programma beperkt uitgevoerd. We hebben de visie, 

missie, strategie van de Denktank scherp gekregen in een aantal sessies (bijlage). Door de 

aanhoudende pandemie is ook nog 2022 onduidelijk. Zoveel mogelijk zal met behulp van 

videoconferenties het programma worden uitgevoerd waarbij indien mogelijk ook een aantal 

fysieke bijeenkomsten worden georganiseerd. Het nieuwe regeerakkoord biedt ook volop kansen 

om het onderwerp drijvend bouwen voor het voetlicht te brengen. De woningcrisis, 

stikstofproblematiek, Schiphol, klimaatbestendig bouwen, de energietransitie; allemaal 

belangrijke thema’s waar drijvend bouwen oplossingen voor wonen, voedsel, energie en logistiek 

een rol kunnen spelen. We willen rond deze thema’s komend jaar Denktank bijeenkomsten 

organiseren en hier extern deskundigen voor uitnodigen om vervolgens met elkaar te bekijken  of 

en hoe drijvend bouwen hier een nieuw perspectief en een positieve bijdrage kan bieden, en wat 

ervoor nodig is om dit voor het voetlicht te brengen bij beslissers en belanghebbenden.   

 

Agenda 

De Denktank komt het komende jaar 10 keer op donderdagmiddagen bijeen, de standaardtijd is 

van 15u00 tot 17u00. Hiervan kan in enkele gevallen worden afgeweken.  

 

Data in 2021 Thema  Beoogde sprekers en gasten 

(nader te bevestigen) 

27/1 Jaarplan en lijst van 

gespreksonderwerpen + suggesties 

nieuwe leden denktank? 

 

24/2 Casus: Amsterdam: 

IJmeer/Markermeer  

Moderator: Rutger de Graaf 

(Blue Revolution) 

Gijs van den Boomen (Kuiper) 

Koen Olthuis (Waterstudio) 

Reflectie: 

Kelvin Ko, Franco Pantono 

(Gemeente Amsterdam) 

31/3 Klimaatadaptatie en drijvend bouwen: 

casus zeespiegelstijging   

 

NPO1 filmpje bij de uitnodiging 

Moderator: Louis de Quelerij 

Vera Bouwman (Rotterdam) 

Myrthe Leijstra 

(Deltaprogramma) 

Bas Jonkman (TUD) 

28/4 Interne organisatie Moderator: Olaf Waals 

(MARIN) 

19/5 Drijvend bouwen en de inrichting van 

Nederland, o.a. in relatie tot 

bodemdaling 

Moderator: Dries Hegger (UU) 

Presentatie: 

Gilles Erkens (Deltares) 

Mandy van den Ende (UU) 

5/7 De Rotterdamse Wateratlas Organisator: Vera Bauman 

(Gemeente Rotterdam) 

15/9 Drijvend bouwen, kans voor de 

woningbouw opgave? 

Moderator: Roland Goetgeluk 

(RIGO) 
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13/10 Klimaatmitigatie en drijvend bouwen: 

drijvende zonne-energie. TKI Zon op 

Water 

Moderator: Rutger de Graaf 

 

17/11 Klimaatmitigatie en drijvend bouwen: 

Casus Noordzee, energie en logistiek, 

Hybrid EnerSea Hub 

Moderator: ntb 

15/12 Kritische analyse van het waarom van 

drijvend bouwen: 

Wat zijn tegenargumenten? Is het echt 

duurzaam, wenselijk etc. 

Moderator: Pernille van der 

Plank (UU) 

Critici uitnodigen m.b.t.: 

- Sociale reflectie 

- Financieel-economische 

reflectie 

- Juridische reflectie 

 

NB voor de bijeenkomst op 16/6 wordt een nieuwe datum gezocht 

 

 


