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Symposium Slibontwatering
Besparen op kosten, energieverbruik en milieubelasting
Op donderdag 14 september verzamelen zich in het Spoorwegmuseum in Utrecht ruim 120
wetenschappers, professionals en bedrijven die zich bezig houden met het ontwateren en afzetten
van zuiveringsslib. Tijdens het symposium Slibontwatering staan nieuwe technieken en
technologieën centraal die door waterschappen worden ingezet of onderzocht binnen het
zuiveringsproces. En zodoende misschien niet alleen leiden tot efficiënt zuiveren, maar ook tot
kostenbesparing. Of energiebesparingen. Wellicht zelfs bijdragen aan verminderde milieubelasting.
Informatie halen en brengen
Verschillende cases en vraagstukken liggen voor. Door met elkaar in gesprek te gaan over de
succesvolle, maar wellicht ook teleurstellende resultaten, door visies met elkaar te delen en
leerpunten te bespreken resulteert de dag idealiter tot adaptatie van succesvolle werkwijzen en
misschien zelfs tot vervolgprojecten.
Gevarieerd programma
Dagvoorzitter Merle de Kreuk, professor Environmental Technology aan TU Delft, begeleidt
deelnemers in een gevarieerd programma. Na de Key Note, verzorgd door Gerrit Jan van de Pol
(directeur GMB), gaan bezoekers uiteen om deel te nemen aan verschillende parellelsessies. Een
Wall of Support nodigt daarnaast uit om innovaties, vragen en ideeën te delen door middel van korte
notities. En om hierop te reageren en contact te leggen met de inzender.
Samenwerking
Het symposium is geïnitieerd door STOWA, Water Alliance en vanuit project CADoS. Deze partijen
sloegen de handen ineen. De resultaten van het pilot project CADoS (Cellulose Assisted Dewatering
of Sludge), dat in 2014 de Water Innovatieprijs won, worden ook tijdens het symposium gedeeld.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Noot voor de redactie (niet voor publicatie)
Het volledige programma vindt u op https://wateralliance.nl/event/symposium-slibontwatering/
Wilt u het symposium bijwonen of meer informatie ontvangen, neem dan contact op met:
- Juliette Douglas, marketingmanager Water Alliance: 058 28 49 044 /
j.douglas@wateralliance.nl
-

Cora Uijterlinde, Programma Manager Afvalwatersystemen STOWA: 033 460 3230 /
uijterlinde@stowa.nl

-

Remmie Neef, Senior Consultant water treatment bij Brightwork BV: 0515 429 982 /
r.neef@brightwork.nl (Brightwork is projectleider van project CADoS)

