
‘Living with Water, and Loving it’ wint AGV Innovation Award Young Water Professionals 

 

Als voorzitter van de internationale vijfkoppige jury heeft Manfred van der Heijde - bestuurslid van 

Waterschap Amstel, Gooi en Vecht - de AGV Water Innovation Award 2011 for Young Water Professionals 

gisteren tijdens een spannende finale uitgereikt aan de vier studenten Wouter Knoben (UT), Rocy 

Ocwelwang (NWU, Zuid-Afrika), Mehdi Koopaeidar (Saxion) en Niels Deijkers (HvA). Met hun concept voor 

een integraal water ontwerp ‘Living with Water, and Loving it´ overtuigden zij de jury. De jury prees het 
enthousiasme in de groep, en was zeer te spreken over de integrale en positieve benadering van het 

concept, waarbij niet alleen gekeken werd naar technische oplossingen, maar ook naar plezier beleven aan 

water. 

  

De Award werd tijdens de International Water Week in Amsterdam uitgereikt in het kader van de Wetskills 

Innovation Challenge, onderdeel van het Young Water Professionals Programme. Vijf teams van studenten 

met verschillende nationaliteiten en van verschillende watergerelateerde opleidingen hebben gewerkt aan 

creatieve oplossingen voor watervraagstukken rondom het thema ‘stedelijk waterbeheer van de toekomst’, 
concreet vertaald naar de stedelijke polder Watergraafsmeer. De presentatie van hun oplossingen vormde 

het sluitstuk van de Wetskills Innovation Challenge. Elk team heeft zijn resultaten gepresenteerd in een pitch 

van 2 minuten. Daarna konden de aanwezigen de posters bekijken en beoordelen tijdens een postermarkt.  

Aan het twee weken durende programma namen twintig studenten uit acht verschillende landen deel. Ze 

maakten excursies in het werkveld, hadden een sociaal programma voor teambuilding en volgden lezingen 

en workshops van uiteenlopende waterexperts. De deelnemende studenten komen uit Zuid-Afrika, 

Zimbabwe, China, Taiwan, Griekenland, India, Iran en Nederland.  

 

Wetskills laat internationale studenten van verschillende opleidingen in Nederland èn buitenland met elkaar 

samenwerken gedurende 2-3 weken. Binnen dit initiatief promoot Nederland zich als hèt waterland ter 

wereld en daarbij horen ook excellente wateropleidingen die voor een continue stroom aan goed opgeleid 

personeel zorgen. Voor de Nederlandse en buitenlandse studenten is dit de ideale gelegenheid om ervaring 

op te doen met internationaal werken en relaties op te bouwen. Wetskills draagt hiermee bij aan de 

doelstellingen van het programma Human Capital Water & Delta, gecoördineerd door het Netherlands Water 

Partnership (NWP). Eerder is in Shanghai en Casablanca een Wetskills Innovation Challenge georganiseerd. 

 

Deze Wetskills Innovation Challenge werd georganiseerd door Waternet, Stichting Wateropleidingen, Vitens 

en het NWP, met medewerking van verschillende onderwijsinstellingen in de watersector. Het Waterschap 

Amstel, Gooi en Vecht vindt het belangrijk dat jongeren meedenken over geschikte oplossingen voor het 

waterbeheer en is daarom hoofdsponsor van de Wetskills Innovation Challenge. Johan Oost van Stichting 

Wateropleidingen kijkt terug op een hele geslaagde onderneming om de studenten van verschillende 

culturen, universiteiten en achtergronden samen aan watervraagstukken te laten werken. “Je merkt dat de 
eerste dagen erg onwennig zijn. Pas na de teambuilding en de workshops, zie je de eerste samenwerking 

binnen de groepen tot stand komen. Dit resulteert in fanatieke teams die een goed product afleveren. De 

studenten hebben hard gewerkt en hun best gedaan om deze Wetskills Innovation Challenge tot een succes 

te maken!” 
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Meer informatie:  

 Waternet/WATERgraafsmeer/AGV, Maarten Claassen, maarten.claassen@waternet.nl, telefoon 06 

5248 0473 

mailto:maarten.claassen@waternet.nl


 Stichting Water opleidingen, Johan Oost, johan.oost@wateropleidingen.nl, telefoon 06 20 28 1271 

 Netherlands Water Partnership (NWP) – Human Capital Water & Delta, Huiberdien Sweeris, 
h.sweeris@nwp.nl, telefoon 070 - 304 3716 
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