
Donderdag 24 mei 2012

09.30 – 14.00 uur

KWR Het Waterhuis

Groningenhaven 7

3433 PE  Nieuwegein

KWR

Het Waterhuis

Routebeschrijving

Vanuit richting Den Haag 

Neem A-12 richting Utrecht 

Volg op het knooppunt Oudenrijn de A-2 richting

's-Hertogenbosch 

Neem na 7.8 km afslag Nieuwegein-Zuid (10) 

Aan het einde van de afrit naar links 

(Zandveldseweg) 

Ga rechtdoor de 's-Gravenhoutseweg in (na 1.4 km) 

Bij afslag Fokkesteeg Zuid rechtsaf (Graaf Florisweg) 

Over de brug bij stoplichten linksaf (Hollandhaven) 

1e afslag rechts (Drenthehaven) 

Aan het einde naar links (Groningenhaven) 

1e rechts; Waterhuis / KWR Watercycle Research 

Institute

Vanuit richting Amsterdam

Neem A-2 richting Utrecht 

Volg bij knooppunt Oudenrijn de A2, volg 

aanwijzingen Maastricht, Breda / E25 A2 's-

Hertogenbosch 

Neem de afslag Nieuwegein-Zuid (10) 

Aan het einde van de afrit naar links 

(Zandveldseweg) 

Ga rechtdoor de 's-Gravenhoutseweg in (na 1.4 km) 

Bij afslag Fokkesteeg Zuid rechtsaf (Graaf Florisweg) 

Over de brug bij stoplichten linksaf (Hollandhaven) 

1e afslag rechts (Drenthehaven) 

Aan het einde naar links (Groningenhaven) 

1e rechts; Waterhuis / KWR Watercycle Research 

Institute

Vanuit richting Arnhem 

Neem A-12 richting Utrecht 

Volg bij knooppunt Lunetten richting 's-

Hertogenbosch / Breda (A-27) 

Neem na 4.710 m de rechter rijstrook van A-27

(afslag Nieuwegein) 

Aan het eind van de afrit rechtsaf 

Op Weg van de Binnenvaart na 1.150 m rechts 

afslaan naar Hollandhaven

Eerste weg rechts (Drenthehaven) 

Einde weg links (Groningenhaven) 

Na 100 m rechts; Waterhuis / KWR Watercycle 

Research Institute

Vanuit richting Breda / 's Hertogenbosch

Neem A-2 richting Utrecht 

Bij knooppunt Everdingen schuin rechts aanhouden 

richting Utrecht / Almere (A-27) 

Neem na 4.700 m de rechter rijstrook van A-27

(afslag Nieuwegein) 

Aan het eind van de afrit linksaf 

Op Weg van de Binnenvaart na 1.150 m rechts 

afslaan naar Hollandhaven

Eerste weg rechts (Drenthehaven) 

Einde weg links (Groningenhaven) 

Na 100 m rechts; Waterhuis / KWR Watercycle 

Research Institute

Vanuit richting Zwolle

Neem A-27 richting Breda 

Bij het knooppunt Lunetten richting 's-Hertogenbosch 

/ Breda (A-27) 

Neem na 4.710 m de rechter rijstrook van A-27

(afslag Nieuwegein) 

Aan het eind van de afrit rechtsaf 

Op Weg van de Binnenvaart na 1.150 m rechts 

afslaan naar Hollandhaven

Eerste weg rechts (Drenthehaven) 

Einde weg links (Groningenhaven) 

Na 100 m rechts; Waterhuis / KWR Watercycle 

Research Institute

Openbaar vervoer

Het Waterhuis is vanaf station Utrecht CS in circa 25 

minuten te bereiken met bus 65. De eerste bus 

vertrekt rond 6.30 uur en de laatste uit Nieuwegein 

rond 18.00 uur (de frequentie ligt normaal op twee 

maal per uur; voor 9.00 uur vier maal per uur). In 

Nieuwegein stapt u uit bij de halte Groningenhaven. 

Steek over, de Groningenhaven in. Loop rechtdoor 

en ga aan het eind met de weg mee rechtsaf, de 

ingang van het Waterhuis bevindt zich dan links van 

u.

UITNODIGING & PROGRAMMA

Workshop

Toepassingen deeltjestellers in water



Deeltjestellingen bij (drink)waterzuivering, industrieel water en in het leidingnet kunnen 

veel inzicht geven. Het is echter niet eenvoudig om tot een eenduidige interpretatie van de 

meetresultaten te komen. Tot nu toe is de werkwijze voor deeltjestellingen en de 

interpretatie van de meetresultaten ook niet gestandaardiseerd. Is daar draagvlak voor?

KWR Watercycle Research Institute organiseert, samen met verschillende leveranciers, 

donderdag 24 mei 2012 een bijeenkomst voor gebruikers van deeltjestellers. We bieden 

een platform om ervaringen uit te wisselen over het doen van zinvolle metingen aan 

deeltjes in water. Daarbij worden voorbeelden van toepassingen in afvalwater, drinkwater 

en industrieel water gepresenteerd. Ook wordt kort toegelicht wat een traject naar 

normering inhoudt. 

We eindigen met een discussie. Belangrijke vragen die daarin aan bod komen zijn:

• Hoe zorg je voor representatieve en herhaalbare metingen?

• Hoe interpreteer je de meetresultaten?

• Hoe stuur je je processen aan op basis van de meetresultaten?

• Is er draagvlak voor een NEN-norm voor deeltjestellingen in water?

Heeft u ervaring met deeltjestellingen of beschikt u over een deeltjesteller en wilt u er 

meer uit halen, meld u dan aan voor de workshop en stuur een e-mail naar 

bram.van.der.gaag@kwrwater.nl of laurens.hitman@kwrwater.nl o.v.v. ‘workshop 

deeltjestelling’.

Kosten

De kosten voor de workshop bedragen € 249,- (inclusief lunch, koffie en thee).

Tijd en locatie

Donderdag 24 mei, 9.30 – 14.00 uur, bij KWR Watercycle Research Institute. 

Bezoekadres Groningenhaven 7, 3433 PE Nieuwegein. 

Martin Derks

Lighthouse

Bepalen van de filter efficiency 
bij membraan filter installaties

10.30 – 10.50

Michel Colin

Waternet

Deeltjestelling: veel informatie, 
maar wat is het waard?

10.10 – 10.30

Lunch in de zaal13.00 – 14.00

Bram van der Gaag

KWR Watercycle Research 
Institute

Inventarisatie/discussie naar 
behoefte van standaardisatie 
deeltjestellingen

12.30 – 13.00

Corina Carpentier

Benten Water Solutions

Standaardisatie en bepaling van 
prestatiekenmerken van online 
meetapparatuur: een 
praktijkvoorbeeld

12.10 – 12.30

Johan van ’t Bosch

NEN

Welke smaken voor 
standaardisering zijn er

11.50 – 12.10

Mirjam Blokker

KWR Watercycle Research 
Institute

Inzet deeltjestellingen bij 
distributieonderzoek

11.30 – 11.50

Koffie, thee11.10 – 11.30

Janneke Duiven

Vitens

Ervaring met de 
betrouwbaarheid van 
deeltjestellingen

10.50 – 11.10

Paul Pollmann

PAMAS

Overzicht van on-line technieken 
om deeltjes te tellen in water

9.40 – 10.10

Jan Vreeburg

KWR Watercycle Research 
Institute

Opening9.30 – 9.40

Ontvangst met koffie en thee9.00 – 9.30

Workshop

Toepassingen deeltjestellers in water Programma


