
Uitnodiging 
Netwerkevent SmartBase, 22 juni 2018: 

Slim watergebruik op de legerbasis van de toekomst. 

Hoe gaat defensie in de toekomst om met het verwerken van afvalwater en het voorzien 

van veilig drinkwater voor de manschappen in de legerbasis van de toekomst? Het 

klimaat verandert, de waterfootprint van legerkampen moet omlaag én de 

drinkwatervoorziening voor legereenheden moet veiliger en robuuster worden. Daarom 

heeft defensie, samen met de regionale ontwikkelingsmaatschappijen, de handen 

ineengeslagen om de deuren te openen voor het innovatief vermogen van het 

Nederlandse bedrijfsleven. Op vrijdag 22 juni 2018 opent defensie de deuren van de 

SmartBase, zodat ook u kunt zien welke water innovaties defensie hierbij gaan helpen. 

 

Netwerkevent SmartBase 

U bent van harte uitgenodigd om kennis te maken met de innovaties van 8 watertechnologie 

bedrijven die gezamenlijk een oplossing aanbieden voor het reduceren van de waterfootprint, 

het terugzuiveren van afvalwater tot drinkwater én het slim gebruik maken van vrijkomende 

warmte uit generatoren.  

Op dit legerkamp van de toekomst zult u worden ontvangen door het voltallige enthousiaste 

waterteam bestaande uit deelnemende bedrijven, regionale ontwikkelingsmaatschappijen én  

defensie. We nemen u graag mee in de uitdagingen van het defensie-landschap en de 

experimentele invullingen vanuit Smartbase. Laat u, na een inspirerende aftrap, verrassen 

door demonstraties van de innovaties en ontmoet vele ondernemers, overheden en experts uit 

de watersector. 

   



 

Programma en locatie 

13.00   Inloop en ontvangst 

13.30   Hoe stroomt het water op de Smart Base 

 We nemen u in een 10-tal presentaties graag mee over de base.  

- Wat betekent smartbase voor defensie 

- Waarom betrokkenheid van Regionale Ontwikkelingsmaatschappij 

- Huidige water experimenten op de base 

15.15   Afsluitende netwerkborrel en gelegenheid om kijkje te nemen bij de experimenten 

17.00   Einde 

  

Locatie:  

Fieldlab SmartBase 

Kamp Soesterberg 

Het Zeisterspoor 8 te Soesterberg 

 

Registratie: 

Het is verplicht u vooraf aan te melden om u toegang te kunnen verlenen tot dit event. 

We organiseren dit netwerkevent in samenwerking met de WaterAlliance. U kunt zich aanmelden via 

de website van de WaterAlliance (https://wateralliance.nl/event/netwerk-event-smart-base-slim-

watergebruik-op-de-legerbasis-van-de-toekomst/)  

Vergeet op 22 juni 2018 niet uw legitimatie mee te nemen voor het aanmelden aan de kazernepoort. 

 

LET OP : VOL=VOL 

  

Wij verwelkomen u graag op 22 juni! 
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