
   

    

     IKN     
 

 
is een samenwerkingsverband dat zich richt op het verzamelen, ordenen en delen van kennis van 
de afvalwaterketen, met speciale aandacht voor innovaties en decentrale oplossingen.  

 

Uitnodiging voor Netwerkdag van IKN  
20 april 

‘De waterkwaliteit in Nederland moet sneller verbeteren.  

Wat gaan wij daaraan doen?’ 
 

In samenwerking met:                              
 
 

Programma, lezingen en tijden: 
10.15 uur 
Frans Debets – voorzitter stichting IKN 
 
 

 
Bart Volkers – adviseur Water Alliance 

Opening van de dag 
Wat was de opgave van de KRW en wat is nu bereikt? De resultaten blijven 
achter. Wat gaan wij daaraan doen?  
 
 
Samenwerken is noodzakelijk. Hoe kunnen we dat bevorderen?  
 
 

Jan Broos - Brooswater 

10.30 uur – 11.15 uur 

Hergebruik van (afvalwater) in de landbouw.  
 

Bij het gebruiken van water op het agrarische bedrijf ontstaat in veel situaties 
afvalwater. Een groot risico daarbij is het ontstaan van emissies naar 
oppervlaktewater, grondwater en de bodem. Daarbij gaan belangrijke 
voedingstoffen, mineralen en gewasbeschermingsmiddelen verloren. Tijdens 
de presentatie wordt de problematiek nader toegelicht en oplossingen 
aangedragen. De aanwezigen worden uitgedaagd om mee te denken in 
duurzame innovaties. 

Roland Niesten – Drainvast 
 
 
10.30 uur – 11.15 uur 

Afkoppelen en infiltreren in stedelijk gebied 
 
Roland Niesten over het Drainvast systeem en de invloeden hiervan op  
klimaat robuust ontwerpen. 
De spreker zal ingaan op verschillende projecten en ook op het infiltreren in 

slechte gebieden door het gebruik van de drainstop. 

Hauraton 
 
11.30 uur – 12.15 uur 

Ecologische regenwaterbehandeling 
 

De lezing zal gaan over het innovatieve DRAINFIX CLEAN systeem dat ook  
op de beursvloer opgesteld staat. 
 

Jorn Bronsvoort – QS/Jos Mulder 
gemeente Ede 
11.30 uur – 12.15 uur 

Restlevensduur bepaling kunststof leidingsystemen 
 

Introductie van de diensten van QS, met bijzondere aandacht voor het project: 
Bepaling restlevensduur pvc-riolering in het buitengebied van de gemeente  
Ede. 

 
12.30 uur – 13.30 uur PAUZE – Lunch met broodjes en hapjes. 

 
Denk aan de Wall of Support! 



Rik Winters en Marlea Wagelmans – 
Bioclear Earth  
 
13.45 uur – 14.30  uur 

Waterkwaliteit 
 

"If there is magic on this planet, it is contained in water." 
 
Een boeiend verhaal over de zorg voor een goede waterkwaliteit dankzij de 
kennis van biologische processen, waarbij de circulaire economie een 
belangrijke rol speelt. 
 
 

Wim Groot – Insituform 
 
13.45 uur – 14.30 uur 

Putrenovatie met composiet 
 
 

Toon Titulaer-  
Titulaer Milieu & Innovatie Advies 
 
14.45 uur – 15.30 uur 
 

Inzetten van enzymen in de afvalwaterketen 

Gerard Kessels - Waterschapsbedrijf 
Limburg.         
 
 
14.45 uur – 15.30 uur 
 
 
 
 
 

Hoe heeft het Waterschapsbedrijf Limburg het beheer en 

onderhoud aan de IBA’s geregeld ? 

 
Waterschapsbedrijf Limburg doet zelf het beheer en onderhoud aan 540 

IBA's voor 23 gemeenten. Wat zijn de ervaringen? Wat zijn de kansen om 

het zelf te doen?  Financieel en contracten?   

Veel vragen waar gemeenten en waterschappen soms mee zitten. In deze 

presentatie wordt inzicht gegeven over deze vraagstukken. 
 

 
Aanvang:  Netwerkdag 10.00 uur – beursvloer open vanaf 9.00 uur. 

Doorlopend lezingen programma vanaf 10.30 uur tot 15.30 uur (incl. lunch)    
Wat:  diverse lezingen, netwerken en bedrijfspresentaties op de beursvloer  
  Actieve matching met de Wall of Support  
Waar:  in het gebouw van Stichting IKN, Bonnetstraat 31  

(Industrieterrein BT A12) te Ede 
   
 

Kosten: Deelname is gratis 

 

Aanmelden mag maar het hoeft niet, u bent altijd welkom 
info@iknl.eu   
 

IKN     
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