
TKI Watertechnologie: kansen -
innovaties versnellen van idee naar 
markt

Jantienne van der Meij-Kranendonk 
Directeur TKI Watertechnologie

Webinar Watertech, innovatiebron voor Circulaire Economie- 4 februari 2021 



8-2-2021TKI Watertechnologie 2

Topsector Water & Maritiem

Werkt aan wateruitdagingen met ‘gouden driehoek’ van bedrijfsleven, onderzoeksorganisaties en overheid door 

ondersteuning van de innovatieve ondernemer

Versterkt daarmee de economische positie van de sector

Kernteams: 

Deltatechnologie        Watertechnologie                       Maritiem                      Water Internationaal            Human Capital
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Innovatie 

Onderzoek & kennisvalorisatie

Bedrijvigheid & export
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Stimuleren innovaties - beleid

Missiegedreven kennis- en innovatiebeleid

• 4 Maatschappelijke uitdagingen, 6 Kennis en Innovatie Agenda’s (KIA)

• 25 missies op de volgende terreinen:

Energie en  duurzaamheid Landbouw, water, en 
voedsel

Gezondheid en zorg Veiligheid

Sleuteltechnologieën
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Topsector Water & Maritiem

Werkt aan maatschappelijke wateruitdagingen met ‘gouden driehoek’ van bedrijfsleven, onderzoeksorganisaties en 

overheid door stimulering van R&D en innovatie, en door ondersteuning van de innovatieve ondernemer.

Versterkt daarmee de economische positie van de sector

Kernteams: 

Deltatechnologie        Watertechnologie                       Maritiem                      Water Internationaal            Human Capital
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Stimuleren innovaties – onderzoek met bedrijven

Call PPS projecten watertechnologie – 2021 jaarrond open

Kennisontwikkeling met bedrijven bij onderzoeksorganisaties

1. 1 € kennisontwikkeling -> 0,30 € PPS-toeslag

2. TKI Watertechnologie vraagt PPS-toeslag aan

3. Investeert in nieuwe TKI-projecten (25 tot 50% toeslag)

Watertech Innovatie thema’s binnen Kennis- en innovatieagenda’s (KIA):

• Zorgdragen voor schoon en veilig water

• Hergebruiken van water en grondstoffen

• Energie opwekken en opslaan met water

• Slim meten en handelen voor water en infrastructuur
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Stimuleren innovaties – onderzoek met bedrijven

Call PPS-projecten Landbouw, water, voedsel 
• Projectideeën - Sluiting eind mei 2021

Water-tuinbouw Innovatie thema’s binnen call:
• Missie A Kringlooplandbouw

1. Verminderen fossiele nutriënten, water en stikstofdepositie
2. Gezonde, weerbare bodem en teeltsystemen gebaseerd op agro-ecologie en 

zonder schadelijke emissies naar grond- en oppervlaktewater
3. Hergebruik zij- en reststromen

• Missie C Klimaatbestendig landelijk en stedelijk gebied
1. Klimaatbestendig landelijk gebied voorkomen van wateroverlast en watertekort
2. Klimaatadaptieve land- en tuinbouwproductiesystemen
3. Waterrobuust en klimaatbestendig stedelijk gebied
4. Verbeteren waterkwaliteit

• Missie F Best beschermde en leefbare delta
4. Energie uit water

Meer informatie op https://kia-landbouwwatervoedsel.nl/regelingen/

https://kia-landbouwwatervoedsel.nl/regelingen/
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Stimuleren innovaties - bedrijven

MIT regeling (voor mkb) 2021

• Kennisvouchers (tot 3,7k€) - open april

• Haalbaarheidsprojecten (tot 20k€) - open april

• R&D-samenwerkingsprojecten (tot 200k€ of tot 350k€) - open juni

• Innovatiemakelaars gesprek

Innovatiemakelaars binnen TKI Watertech:

• Watertechnologie vragen en onderwerpen

• Water Alliance – Hans Wouters

• NWP – Matthijs Plijnaar

• Water – Tuinbouw vragen en onderwerpen

• Jan Broos



Vragen?

Jantienne van der Meij-Kranendonk

j.vandermeij@watercampus.nl

mailto:j.vandermeij@watercampus.nl

