
 
 

 

 

 

 

Geacht lid van Kennisnetwerk Milieu, 

 

Het bestuur van KNM is druk bezig om een aantal activiteiten te organiseren, met verschillende 

onderwerpen die hopelijk voor elk wat wils bieden. Voor het symposium van 4 juli kan je je al 

aanmelden, zie hieronder voor het programma. De details van de andere activiteiten zullen binnenkort 

op onze website geplaatst worden, www.kennisnetwerkmilieu.nl, maar de data kan je alvast noteren. 

 

Je krijgt deze aankondiging per post omdat we geen e-mailadres van je hebben. Als je voortaan onze 

aankondigingen per mail wilt ontvangen (dat is sneller en goedkoper), dan kan je je mailadres 

doorgeven aan KLV: secretariaat.klv@wur.nl.  

 

We hopen je bij één of meer van onze activiteiten te kunnen begroeten.  

 

Vriendelijke groeten, 

Bestuur van KNM 

 

*** 

 

Vrijdagochtend 4 juli - symposium “Optimization of soil remediation”  

Dit symposium gaat vooraf aan de promotie van Nora Sutton bij het sub-departement Environmental 

Technology. De voertaal van dit symposium is Engels en vindt plaats in het Lumen gebouw zaal 1 en 2, 

Wageningen Campus 

 

9.00  inloop met koffie/thee 

9.30  welkom door Tim Grotenhuis (co-promotor Nora Sutton), dagvoorzitter 

9.30-9.50 Arne Alphenaar (TTE Consultants): Remediation and redevelopment, connecting 

opportunities 

9.50-10.10 Michelle Crimi (Clarkson University, Potsdam, New York, USA): In situ chemical 

oxidation for groundwater remediation: New developments and directions 

10.10-10.30 Hauke Smidt (Laboratory for Microbiology, WUR): Molecular diagnostics of dedicated 

degraders & microbial communities involved in bioremediation 

10.30-10.50 koffie pauze 

10.50-11.10  Tessa Pancras (Arcadis): Different perspectives on the application of ISCO 

11.10-11.30  Anton Roeloffzen (DCMR, Schiedam): Soil sanitation in the Netherlands from 

multifunctionality to doing nothing 

11.30-12.00  Tim Grotenhuis en sprekerspanel: discussie 

12.00-13.00 lunch 

13.30   promotieplechtigheid Nora Sutton (Aula) 

 

Deelname is gratis, wel graag aanmelden via onze website i.v.m. catering. 

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

 

*** 

Overige activiteiten: zie ommezijde!  

 

http://www.kennisnetwerkmilieu.nl/
mailto:secretariaat.klv@wur.nl
http://kennisnetwerkmilieu.nl/#activiteiten.html


 
 

 

Vrijdagmiddag in juni – zomerwandeling samen met Netwerk Land en Water 

Samen met Netwerk Land en Water organiseren we een excursie naar een Ruimte voor de Rivier 

project. De details zijn nog niet ingevuld, voorlopige datum is vrijdagmiddag 20 juni, en voorlopig doel 

is Lent bij Nijmegen. Zodra we meer weten maken we dit op onze website bekend.   

 

 

Vrijdagochtend 19 September – symposium "New ways for sustainable biogas production" 

Dit symposium zal voorafgaan aan de promotie van ons bestuurslid Mieke van Eerten-Jansen. Meer 

informatie over het programma zal op onze website bekend worden gemaakt. De datum kan alvast in je 

agenda.  

 

  

Dinsdag 14 oktober 2014 - excursie naar Brussel 

"Brussel" (de EU) is heel belangrijk in het milieubeleid en -onderzoek. Horizon2020 is een term die 

iedereen zou moeten begrijpen. Met een voorbereidende bijeenkomst in Wageningen (datum wordt zo 

spoedig mogelijk vastgesteld), en een 1-daagse excursie naar Brussel hopen we de ins en outs van 

besluitvorming in de EU en programmering van Horizon2020 duidelijk te maken. Tijdens de excursie 

bezoeken we het Europees Parlement, inclusief een presentatie van Groen Links Europarlementariër Bas 

Eickhout.  

We zullen medio augustus hiervoor nog een aparte uitnodiging sturen, maar de datum van 14 oktober 

kan alvast in je agenda. De kosten van deelname zal ca. € 60 bedragen (incl. busreis, ontbijt in de bus 

en lunch). 


