FACTSHEET STICHTING WATERBUFFER
De Stichting Waterbuffer is op 23 oktober 2012 opgericht om de toepassingsmogelijkheden van
ondergrondse opslag van zoet water als een duurzame aanvulling of vervanging van de bestaande
watervoorziening op bedrijfs- en/of gebiedsniveau te bevorderen en dit onderwerp op de politiekbestuurlijke agenda te zetten.
Door bedrijfsleven, kennisinstellingen en overheden bij elkaar te brengen, zorgt de stichting voor een
krachtige impuls aan het benutten van de bodem ten behoeve van een toekomstbestendige
zoetwatervoorziening.
Doelstelling
Het doel van de stichting is het vergroten van de efficiency van de opvang, de berging en het gebruik
van water. Door:
o

het ondergronds opvangen en bergen van water

o

het versterken en verdikken van de zoetwaterlens

o

het verdringen van zoute kwel

o

het herwinnen van zoet water in tijden van droogte

o

het beperken van wateroverlast bij hevige regenval

Het werkveld van de stichting focust zich op ASR (Aquifer Storage and Recovery). De stichting beoogt
de toepassing van ondergrondse opslag van zoet water te bevorderen door het onderwerp te
agenderen, te stimuleren en te regisseren door:
o

het bijeen brengen van bedrijfsleven, kenniswereld en overheden;

o

het bieden van overzicht van beschikbare kennis, inzichten en ervaringen en delen/uitdragen
daarvan;

o

initiëren en uitvoeren van onderzoek en experimenten, en het bevorderen van experimenten
door derden;

o

het bevorderen van de inpassing en verankering in beleid en/of regelgeving;

o

het bijeenbrengen van fondsen voor onderzoek, experimenten en andere activiteiten ten
behoeve van een bredere toepassing van ondergrondse opslag van zoet water.

Het bestuur van de stichting laat zich daarbij adviseren door een programmacommissie die bestaat
uit diverse vertegenwoordigers vanuit kennispartijen, het bedrijfsleven en overheden.
Missie
De stichting heeft als missie dat het onderwerp ondergrondse opslag van water binnen twee jaar op
de politieke agenda staat, de potentie van bredere toepassing genoegzaam bekend is en de aandacht
voor het onderwerp (en de verschillende activiteiten) van de stichting geborgd is binnen de
uitvoering van andere lopende kennis-, innovatie- en/of uitvoeringsprogramma’s van andere
instanties.
Organisatie
De Stichting Waterbuffer heeft een bestuur dat belast is met de algemene leiding en het behartigen
van de belangen van de stichting, een bureau dat belast is met de uitvoering van de dagelijkse
werkzaamheden en een programmacommissie die het bestuur en het bureau adviseert.
Het bestuur van de Stichting Waterbuffer wordt gevormd door:

Michiel van Haersma Buma
(voorzitter)

Peter de Koeijer
Jan Hoogendoorn
(secretaris-penningmeester)

Voor meer informatie over de stichting of activiteiten van de stichting kunt u
contact opnemen met het bureau van de stichting:
Carl Paauwe
T: 06 – 512 86 779
E: cpaauwe@waterbuffer.net
Carla Michielsen
T: 06 – 212 325 91
E: cmichielsen@waterbuffer.net

Postadres:
Postbus 46, 4460 BA Goes
E: info@waterbuffer.net
www.waterbuffer.net
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