
Programma 
 

08:30 | Inloop (Waternet, Amsterdam) 

09:00 | Start & introductie 

 Opening - Maarten Claassen, moderator, Waternet 

 TKI Programma en onderzoek Cleantech Playground - Kees Roest, KWR 

09:30 | Decentrale water- en energieprojecten 

 De Ceuvel & Buiksloterham - Enna Klaversma, Waternet & Hugo Cortial, 
Metabolic 

 Green Village - Ad van Wijk, TU Delft 

 Wijk van Morgen - Ad de Man, WBL 

 Drielanden - Paul Telkamp, Tauw 

10:30 | Pauze 

11:00 | Verdieping 

 Life Cycle Assessment (LCA) - Tessa van den Brand, KWR 

 Risk Assessment - Patrick Smeets, KWR 

 Wetgeving – Wim Heiko Houtsma, Ministerie I&M 

12:00 | Afsluiting symposium 

 Reflectie door milieufilosoof Lisa Doeland 

 Dialoog en inzichten voor de toekomst 

12:30 | Excursie naar De Ceuvel 

 Busrit, lunch & rondleiding 

14:30 | Terug bij Waternet  

Vanaf 14:30 – 17:00 is er een expertmeeting (op uitnodiging) bij 
Waternet.  

 

Decentrale water- en  energieoplossingen 
Symposium + excursie De Ceuvel Amsterdam | 15 oktober 2015 

Decentraal als modegril of noodzakelijke stap richting een 
duurzame stad? Wat leren we uit recente projecten? In 
meerdere initiatieven is ervaring opgedaan. Op 15 oktober 
delen we kennis en inzichten en spreken we over de successen 
en aandachtspunten. Ook bezoeken we De Ceuvel in 
Amsterdam-Noord als aansprekend voorbeeld. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Voor wie? 
Ben jij bezig met nieuwe oplossingen voor water en energie? Interesse in nieuwe kennis 
van aansprekende projecten? Het symposium staat open en is bedoeld voor 
initiatiefnemers, ondernemers, onderzoekers, ambtenaren en bestuurders. 
 
Wat? 
Waternet, Metabolic, KWR Watercycle Research Institute en Advanced Waste Water 
Solutions organiseren samen dit symposium om de kennis en inzichten rond De Ceuvel 
en Buiksloterham te delen en te verbinden met andere aansprekende projecten in 
Nederland. Het TKI onderzoek Kringloopsluiting Cleantech Playground richt zich op het 
functioneren van de technologieën, maar daarnaast ook op financiën, milieu, 
gebruikersacceptatie, regelgeving en risico's. We verdiepen enkele relevante 
onderwerpen en gaan daarna op excursie op naar De Ceuvel. Hier bekijken we met de 
initiatiefnemers de technologie die hier is toegepast en onderzocht.  
 
Wanneer + waar? 
Op 15 oktober 2015 bent u ‘s ochtends welkom bij Waternet, Korte Ouderkerkerdijk 7 
in Amsterdam voor het symposium, begin van de middag is de excursie naar De Ceuvel. 
Hierna wordt in een expertmeeting nog verder ingegaan op het onderzoek (op 
uitnodiging).  
 

www.kwrwater.nl/TKI_CTP_symposium voor het volledige programma en inschrijving (of mail; Cristel.Creutzburg@waternet.nl)  
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