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Integraal Laboratorium
Overleg Waterkwaliteitsbeheerders

De laboratoria van waterkwaliteitsbeheerders beschouwen innovatie als een belangrijke 
randvoorwaarde voor de uitvoering van het waterkwaliteitsonderzoek van de water-
schappen. De organisatie van het symposium is in handen van de werkgroep innovatie 
van ILOW. Dagvoorzitter is Janneke Ottens.

Het thema 

Monitoring en Innovatie in Hydrobiologie / Ecologie  

Vierde

De lezingen
Er zijn 7 hoofdlezingen met de volgende 
onderwerpen:

• Bestuurlijke besluitvorming: het belang van
Hydrobiologie en Innovatie

• Monitoring, maatlatten, toetsen en beoordelen:
wat een toestand!

• Normalisatie: hoe is normalisatie ingericht? 
En een interview met NEN en RWS

• Mussel power: wast een berg, kost een beetje.
Over de inzet van Quagga mosselen

• Smart Monitoring:  Alternatief voor chemische
en hydrobiologische monitoring

• Toetsing effectgericht monitoren: interpretatie 
van de testresultaten

• Environmental DNA: Gaat e-DNA het huidige 
waterkwaliteitsonderzoek veranderen?
(Na elke lezing is er ruim gelegenheid voor vragen 
en discussie)

Inschrijving
 
Aanmelding vindt plaats door uiterlijk 27 januari  
a.s. een email te sturen naar innovatie@ilow.nl. 
Vermeld bij uw aanmelding: ‘ILOW innovatie-
symposium’, uw naam, organisatie, functie, post-
adres, telefoon en email. De betaling vindt plaats 
door overmaken van € 140,- op bankrekening 
nummer  NL 53 INGB 00037 98 750 ten 
name van ILOW o.v.v. ‘ILOW innovatiesympo-
sium’ en uw naam. Het bedrag dient uiterlijk 
1 februari a.s. op deze rekening te zijn bijge-
schreven. U bent definitief ingeschreven nadat 
de betaling is ontvangen. 

Voor de routebeschrijving zie 
www.jaarbeursutrecht.nl  
Voor meer informatie kunt u terecht op de 
website van het ILOW www.ilow.nl , of een 
email sturen naar innovatie@ilow.nl 

Overige presentaties

• Innovatiemarkt, waar
  toonaangevende bedrijven
  hun innovatieve producten
  laten zien
• Diverse bedrijven verzorgen
  korte presentaties over 
  innovatieve toepassingen van
  hun producten in het veld en
  op het laboratorium 
• Posterpresentaties over 

innovatie. 
Bij de posters zijn deskundigen
aanwezig om mee van 
gedachten te wisselen.


