Beste Plein11 leden,
Op donderdag 16 mei aanstaande zijn we welkom bij Waterschap Aa en Maas op de rioolwaterzuivering van Den
Bosch voor een presentatie en rondleiding over de:

Renovatie Rioolwaterzuivering Den Bosch
Verscholen tussen de groene bomen van de Treurenburg en de uiterwaarden van de Dieze, ligt de
rioolwaterzuivering ’s‐Hertogenbosch. Waterschap Aa en Maas maakt hier het rioolwater schoon van inwoners en
bedrijven uit ’s‐Hertogenbosch, Vught en Heusden. Iedere dag weer, soms wel 14 miljoen liter per uur.

Van 2016 tot en met 2019 wordt de zuivering grondig gerenoveerd. Dankzij nieuwe technieken wordt het gezuiverde
rioolwater nog schoner. Dat is goed voor de Dieze, waar het water na het zuiveringsproces in stroomt. Ook wordt de
zuivering geschikt gemaakt voor grootschalige productie van groen biogas uit rioolwater, bestemd voor de Heineken
Brouwerij in Den Bosch en vuilniswagens van de Afvalstoffendienst.
Dit project is indertijd in de markt gezet via een D&B contract die gescoord is door de combinatie Besix/Hegeman.
De totale investering bedraagt 65 Miljoen Euro. De Projectmanager van dit project vanuit Aa & Maas is Antoine van
Geffen. Hij zal voor ons een presentatie verzorgen over o.a. de aanleiding van het project, de aanpak, contractvorm,
omgevingsmanagement en de duurzaamheidsoplossingen (https://www.youtube.com/watch?v=5ZWe8AYneXk)
Aansluitend kunnen we over de zuivering lopen, hierbij dienen wel
een helm, veiligheidsschoenen en een hesje gedragen te worden.
Voor degene die dat niet zelf hebben kunnen dat bij de zuivering
(beperkt) lenen.
Agenda:
15.45 Ontvangst Zuivering (Treurenburg 4 Den Bosch)
16.00 Start presentatie A. van Geffen
17.00 Rondleiding
18.00 Vertrek naar restaurant Mangerie ’t Vervolg (Kolperstraat 30 Den Bosch, parkeren Wolvenhoek of St. Jan)

Wij gaan er weer vanuit dat éénieder deze avond aanwezig is, indien je onverhoopt niet aanwezig kunt zijn vernemen we dit in verband met de
voorbereidingen graag uiterlijk maandag 6 mei via Edward.van.seumeren@rhdhv.com of 06‐51368156

