


In het project ‘Flexibiliteit in toekomstige winningen – inspelen op de 
uitdagingen van de toekomst’ zoeken Vitens, Deltares en Ruimtevolk 
naar manieren om de drinkwaterwinning van de toekomst flexibeler te 
maken in de veranderende wereld op een termijn van 100 jaar.

Door corona was het niet mogelijk voor het projectteam om elkaar 
fysiek te ontmoeten om elkaar beter te leren kennen. Daarom hebben 
zij samen gewerkt aan kunstwerken die via de post aan elkaar zijn 
verstuurd. ‘Kunstpost’ heeft een aantal mooie beelden opgeleverd. 

Op deze kaart staat het kunstwerk van Anne Immers met de reflectie 
daarop van Hilde Passier bij de opdracht ‘Teken jouw vermogen om 
vooruit te kijken’

Ontwikkeld door Deltares/Vitens/Ruimtevolk in samenwerking met 
OK Workshops.
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Op deze kaart staat het kunstwerk van Stefan Jansen met de reflectie 
daarop van Rian Kloosterman bij de opdracht ‘Teken jouw vermogen 
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Op deze kaart staat het kunstwerk van Mark Niesten met de reflectie 
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Op deze kaart staat het kunstwerk van Jip Welkers met de reflectie 
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