
  

 

 

Betreft: Kennisnetwerk Milieu - Vooraankondiging activiteiten september & oktober 

Datum: 1 juli 2013 

Van: Janna van Hoek, secretaresse KLV Wageningen Alumni Network 

 

 

Beste KNM-lid, 

Zo op de valreep van de zomervakantie willen we je alvast informeren over een serie lezingen die 

we in september en oktober organiseren over “Hot topics in environmental quality”. In 3 korte 

vrijdagmiddagen, steeds van 15.00–17.00 uur, brengen we je weer helemaal op de hoogte van de 

huidige stand van zaken.  

De volgende ‘hot topics’ zullen worden behandeld: 

 13 september – Nanotechnology in the environment  

Nano-deeltjes worden steeds meer toegepast, maar wat gebeurt er eigenlijk mee in het 

milieu? Waar komen ze terecht, en zijn er nadelige effecten op planten en dieren?  

Sprekers zullen zijn Nico van den Brink, Erwin Roex (Deltares), en Evelyn Heugens (RIVM, 

onder voorbehoud). 

 27 september – CSI in the polder 

Steeds vaker worden DNA-technieken gebruikt in milieu-onderzoek. Deze middag zal 

verschillende voorbeelden laten zien over het herkennen van dieren of algen aan de hand 

van hun DNA. 

Sprekers zullen zijn Anton Gerritsen (voormalig Deltares), Arjen de Groot (Alterra) en Bart 

Wullings (KWR, onder voorbehoud). 

 11 oktober – Veterinary pharmaceuticals and anti-microbial resistance in the 

environment  

Diergeneesmiddelen komen veelal direct in het milieu terecht, en steeds vaker treedt er 

anti-microbiële resistentie op. Wat zijn hiervan de implicaties voor milieu, en hoe kan dit in 

beleid worden gereguleerd?  

Sprekers zullen zijn Heike Schmitt (IRAS), Caroline Moermond (RIVM) en Joost Lahr (Alterra). 

 

Locatie is steeds zaal Lumen 1, Lumen gebouw, Wageningen Campus. Zie voor meer informatie over 

het programma en het registratieformulier onze website: 

http://kennisnetwerkmilieu.nl/#activiteiten.html 

Op onze website staat ook al een aankondiging van een excursie naar Brussel. Deze excursie willen 

we in november 2013 organiseren. We wachten nog op uitsluitsel of het Europees Parlement weer 

open is voor publiek dit najaar. Zodra we meer weten zullen we dit via website & mail aankondigen.  

We hopen velen van jullie te zien bij de Hot topics-middagen. Tot die tijd, een goede zomer 

toegewenst. 

 

 

 

Namens het KNM-bestuur,  

Marieke de Lange (secretaris KNM) 
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