
Blauwzaam, Oasen en Waterschap Rivierenlanden houden symposium

Werken aan de cirkelgang van water
Duurzaam omgaan met het water in de streek; dat is de basis van het 
symposium ‘Innoveren in de Watercyclus’, donderdag 16 april in Lexmond.

Duurzame regio

(Den Hâneker), Peter Kwakernaak 
(Kwakernaak), Jan van Heukelum (Wel-
lantcollege) en Jacques Verhagen (Na-
tuur & Vogelwacht).  

Als laatste wordt het startschot gegeven 
voor de werkgroep Water van Stichting 
Blauwzaam. Want bij praten alleen 
moet het niet blijven, benadrukt Gle-
rum. “Ik denk dat we de komende tien-
tallen jaren veel meer naar kleinscha-
ligheid toe zullen gaan. Afzonderlijke 
ondernemers en buurtverenigingen 
die zelf in hun bedrijfspand of woon-
wijk een duurzame watercyclus aan-
brengen, dat zijn toekomstvisioenen.”

Voor meer informatie en opgave: gerda.
van.herk@oasen.nl.

Geurt Mouthaan

lexmond • Een woonwijk in één van 
de Alblasserwaardse dorpen, die zelf 
het drink- en afvalwater zuivert; in 
plaats van grote drinkwaterzuivering 
enen in Langerak en Lexmond veel 
meer kleinere drinkwaterzuiveringen 
verspreid over de streek; het zijn nog 
toekomstbeelden, maar zeker geen 
fantasie. 
Nadenken over hoe je duurzaam om-
gaat met drink- en afvalwater kan dit 
soort resultaten tot gevolg hebben, on-
derstreept Huib Glerum, omgevings-
manager bij drinkwaterbedrijf Oasen. 
“Het symposium dat we gaan houden 
is geen eindpunt, maar zou juist de 
start moeten zijn van allerlei projecten 
op dit gebied. We willen er de denk-
kracht van de regio bijeenbrengen om 
zo te werken aan de duurzaamheid van 
de watercyclus in de regio.”

Oasen had zich al eerder aangesloten 
bij Stichting Blauwzaam, maar was nog 
zoekende naar de rol die het drinkwa-
terbedrijf moest vervullen bij deze 
club. “Afgelopen jaar hebben we ener-
gie gestoken in nieuw duurzaamheids-
beleid. Daarbij kwam nadrukkelijk de 
circulaire economie, gericht op herge-
bruik en niet op verspilling, naar voren. 
Dat past perfect bij de doelstellingen 
van Blauwzaam. In gesprekken met het 
stichtingsbestuur kwam het idee om 
een symposium te houden op tafel.”

Waterschap
Om de bijeenkomst meer body te ge-
ven, werd ook contact gezocht met Wa-
terschap Rivierenland, dat toezegde 
ook mee te willen werken. Via de Stich-
ting Blauwzaam werk ook contact ge-
legd met het Wellantcollege. Glerum: 

“Die link met het onderwijs vind ik 
mooi. In de schoolbanken zit onze toe-
komst.”

Oerbos
Donderdag 16 april vindt ‘Innoveren in 
de Watercyclus’ plaats in dorpshuis 
Het Bosch te Lexmond, van 14.00 tot 
17.00 uur. Op het programma staan 
bijdragen over ‘membraanfiltratie, dé 
drinkwaterzuiveringstechniek van de 
toekomst’, ‘Innoveren bij Waterschap 
Rivierenland’ en ‘Water voor wonen, 
werken en recreëren; innoveren vanuit 
het oerbos’. 
Aansluitend is er een plenaire discus-
sie over ‘Wat levert innoveren in de wa-
tercyclus op voor de duurzame onder-
nemer en burger?’, met als panelleden 
Jan Brand (namens BlauwZaam werk-
groep Bouwen Wonen), Cees de Jong 


