
   

 

 

 

 

 

 
 

 

 

De waterketen wordt uitgedaagd door maatschappij en klimaat. Hoe gaan we daarmee om? Passen die 

nieuwe uitdagingen wel? Het jaarlijkse Afvalwaterketensymposium kent op 28 mei 2019 twee thema's: 

'Bestaande infrastructuur, nieuwe uitdagingen' en 'Energie'. Door uitwisseling van inzichten en 

perspectieven ontdekken we nieuwe mogelijkheden die ons eigen vak misschien wel overstijgen. De dag 

is het moment om te horen waar RIONED en STOWA aan werken, bij te praten en misschien wel nieuwe 

plannen te bedenken.  

 

Gemeenten, waterschappen, onderzoekers en ondernemers! Omdat uitdagingen en oplossingen breder 

zijn dan de waterketen is het programma voor rioleurs, assetmanagers, waterdeskundigen, 

beleidsmakers en strategen en iedereen actief rond de waterketen. Deelname is gratis, inschrijven 

online. Je bent welkom! 

 

PROGRAMMA 
Datum  Dinsdag 28 mei 2019 

Locatie Hotel de Wageningsche Berg, Generaal Foulkesweg 96 Wageningen 

 

09:00 - Ontvangst 

09:30 - Start programma door dagvoorzitter 

 

BESTAANDE INFRASTRUCTUUR, NIEUWE UITDAGINGEN 

We starten het symposium met de vraag naar mogelijkheden en knelpunten die de bestaande 

afvalwaterketeninfrastructuur heeft als het gaat om klimaatverandering, circulaire economie en de 

aanpak van microverontreinigingen. Hoe functioneert het systeem nu? En hoe kunnen we het laten 

functioneren? Als je dingen gaat doen die ingrijpen op het systeem zoals afkoppelen of energiewinning 

kan dat effect hebben. Snappen we welk effect en hoe groot dat is?  

09:40 – Denk dieper over toekomstbestendige assets - Lidwien Besselink (Ingenieursbureau Amsterdam)                                                                                                

10:05 – Rek in het afvalwatersysteem – Ellen van Voorthuizen (RHDHV) 

10:30 – Microverontreinigingen in RWA en DWA - Jeroen Langeveld (Partners4UrbanWater) 

10:55 – Pauze 

11:15 – Landelijke database incidenten persleidingen: trends en lessen - Wouter van Riel (DON Bureau)                                                                                                                      

11:40 – Zin en onzin afkoppelen; debat met oa Remy Schilperoort (Partners4UrbanWater) 

 

 

DINSDAG 28 mei 2019 

https://www.stowa.nl/agenda/afvalwaterketensymposium-2019
https://www.hoteldewageningscheberg.nl/nl/contact


   

 

12:15 – MARKT & LUNCH 

Tijdens de lunch is er een groot aantal korte presentaties, discussies en verdiepingen rond 

uiteenlopende thema's als leidinginspecties, wateroverlast en broeikasgassen. 

 

ENERGIE  

Het middagprogramma is geheel gewijd aan energie. De mogelijkheden voor energieproductie, 

energiebesparing en (eigen) energiebenutting door en voor waterbeheerders komen aan bod. U hoort 

ook de visie van de energiesector op de mogelijke rol van waterbeheerders bij de energietransitie. We 

sluiten de dag af met een energiedebat. 

 

13:45 – Overkoepelend energie perspectief - Ina Elema (Unie van Waterschappen) 

13:55 – Energie uit afvalwatertransport, case Urk - Barry Meddeler (Amfius / Tauw )   

14:05 – Flexibel energie management - Ronald Koolen (Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier)                                                       

14:15 – Waterstof Blue Energy - Arjen de Jong  (BlueTerra Energy Experts)  

14:20 – De energietafel - Noor Ney (Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier) 

14:45 – Pauze 

 

15:05 – Energie vanuit een ‘ander perspectief’  - Sven Ringelberg (Gemeente Rotterdam) 

15:30 – Energieambitie in de watersector – debat over de betekenis voor de watersector 

16:00 – Afsluiting, borrel en netwerken 

17:00 – Einde 

 

 

 
Contact Maarten Claassen, STOWA | claassen@stowa.nl, 06-38465972 

Bert Palsma, STOWA | palsma@stowa.nl , 033 460 32 20  

Ton Beenen, Stichting RIONED | ton.beenen@rioned.org  0318 63 11 11  

Cora Uijterlinde, STOWA | uijterlinde@stowa.nl , 06 557 510 83 

 

Om al te noteren: het DERTIENDE afvalwaterketensymposium vindt plaats op dinsdag 26 mei 2020 
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