
   

 

 

 

 

 
 

 

 

 
26 mei 2020 | Driebergen | 10:00 – 16:30 

 

GESTAPELDE OPGAVEN  
inzicht, oplossingen en transitie in de afvalwaterketen 

 

De waterketen vormt een essentiële basis voor ons leven. In dat leven staat ongeveer alles in 

het teken van verandering. Opgaven stapelen zich op; digitalisering, energietransitie, 

klimaatcrisis, nieuwe voedselsystemen, democratie… en het water.  

 

Het werken aan water en zeker aan de afvalwaterketen vraagt steeds meer van ons. Tijdens 

het afvalwaterketensymposium 2020 staan we stil bij actuele inzichten en projecten uit ons 

werkveld. We luisteren naar inspirerende verhalen om onze uitdaging te begrijpen. En vooral 

gaan we zelf aan de slag onze opgaven een stap verder te brengen. 

 

Het jaarlijkse afvalwaterketensymposium is de gelegenheid voor uitwisseling van inzichten en 

het ontdekken van nieuwe mogelijkheden. De dag is hét moment om te horen waar Stichting 

RIONED en STOWA aan werken, bij te praten en misschien wel eigen plannen te versnellen.  

 

 

PROGRAMMA 26 mei 2020 
Locatie: Antropia Driebergen (Hoofdstraat 8, 3972 LA Driebergen) 
 

09:00 – Ontvangst, inloop en markt 
10:00 – Opening door dagvoorzitter, lezing over de inhoudelijke uitdaging  
11:00 – Inhoudelijke themasessies (twee ronden) 
12:30 – Lunch en markt 
13:30 – Verbinden thema’s en gestapelde opgaven, lezing over vernieuwing in de praktijk 
14:30 – Integratie ateliers rond gestapelde opgaven in aansprekende praktijken 
16:00 – Leren integreren: in gesprek over inzichten en oplossingen 
16:30 – Afsluiting en borrel  

 

 

 

 

 

 

https://www.antropia.nl/


   

Voor gemeenten, waterschappen en meer 

Omdat uitdagingen en oplossingen veel breder zijn dan de afvalwaterketen; voor adviseurs, 

rioleurs, assetmanagers, waterdeskundigen, bestuurders, ambtenaren, onderzoekers en 

ondernemers. Het is een dag voor iedereen actief rond de waterketen. Voor deelnemers met 

een brede interesse. Deelname is gratis, inschrijven online. Je bent welkom! 

 
Toelichting afvalwaterketensymposium 2020 | gestapelde opgaven 
Tijdens de dag komen resultaten van Stichting RIONED en STOWA rond de afvalwaterketen 
aan bod. Er is een markt vol digitale ontwikkelingen (projecten en mogelijke toepassingen). 
Centraal staat de steeds ingewikkelder werkelijkheid, er zijn altijd meer doelstellingen en 
ambities. Hoe houd je de ontwikkelingen op elk thema (ochtend) bij en kun je tegelijk 
meerdere opgaven realiseren (middag)? Een dag met inspiratie, kennis en ruimte voor eigen 
inbreng. En natuurlijk dé mogelijkheid om bij te praten met collega’s uit het netwerk. 
 
Themasessies ochtend 
In de ochtend worden themasessies georganiseerd. Deze geven inhoudelijk inzicht en 
toelichting op resultaten van onderzoeken. Naast vragen van deelnemers is er ruimte om 
nieuwe onderzoeksvragen in te brengen. Als deelnemer kun je er twee bezoeken: 

1. Bronnen, routes en sturing van microverontreinigingen   
2. Maatregelen en effecten voor een klimaatadapatieve stad 
3. Waterketen; grondstof voor circulaire toepassingen 
4. Risico gestuurd beheer en ontwikkeling van assets  
5. Digitaal to the core 

 
Ateliers middag 
In de middag wordt in ateliers verteld over uitdagende vraagstukken en is er mede door 
passende werkvormen veel ruimte voor uitwisseling van kennis en ervaring: 

1. Puzzel mee met RIONED en STOWA 
2. Koppelkansen klimaat, energie en circulair 
3. Vervangingsopgave buitengebied 
4. Circulaire gebiedsontwikkeling 
5. Circulair zuiveren & modulair assetmanagement 

 
Informatie 
De komende periode wordt het programma verder gevuld. Heb je suggesties? We horen ze 
graag; claassen@stowa.nl. In aanloop naar het symposium plaatsen we meer informatie 
online. Hou de website of de digitale nieuwsbrief in de gaten, www.stowa.nl  
Inschrijven: https://www.stowa.nl/agenda/afvalwaterketensympsoium-2020-thema-

gestapelde-opgaven 

Aan deelname zijn geen kosten verbonden maar er worden wel kosten gemaakt. 
Ben je aangemeld maar verhinderd, stuur dan een bericht aan stowa@stowa.nl  
 

 
Contact Maarten Claassen | claassen@stowa.nl, 06 384 659 72 

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 

 

 

https://www.stowa.nl/agenda/afvalwaterketensymposium-2020
mailto:claassen@stowa.nl
http://www.stowa.nl/
https://www.stowa.nl/agenda/afvalwaterketensympsoium-2020-thema-gestapelde-opgaven
https://www.stowa.nl/agenda/afvalwaterketensympsoium-2020-thema-gestapelde-opgaven
mailto:stowa@stowa.nl
mailto:claassen@stowa.nl
mailto:palsma@stowa.nl
mailto:ton.beenen@rioned.org
mailto:uijterlinde@stowa.nl

