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“Het hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht wenst met nadruk

het belang te onderstrepen van projecten en plannen die ook het

komende jaar door u worden uitgevoerd. We roepen u dan ook op om

volgend jaar mee te dingen naar de AGV Prijs voor Waterkwaliteit en

Waterveiligheid 2007. Na het succes van de eerste prijsuitreiking willen

we de komende jaren deze projecten beter blijven belichten én een

platform bieden om extra aandacht te genereren; aandacht voor de

projecten en aandacht voor waterkwaliteit en waterveiligheid in

algemene zin. Het bevorderen van wederzijds begrip is daarbij een

belangrijke doelstelling; samenwerking dus! De AGV Prijs heeft als

ambitie een etalage te worden van deskundigheid en maatschappelijke

betrokkenheid voor bestuurders, ambtelijke professionals,

belangenorganisaties en het bedrijfsleven.

In het voorjaar van 2007 kunt u allen weer meedingen naar de AGV

Prijs voor Waterkwaliteit en Waterveiligheid; een replica van het beeld

‘Porteur de graines’ van Désirée Tonnaer. We hopen op een groot

aantal kwalitatieve inzendingen. We zien uw inzending dan ook in

2007 verwachtingsvol tegemoet!”

J. de Bondt

Dijkgraaf hoogheemraadschap Amstel, 

Gooi en Vecht
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“Deelnemers zijn trots op ons aller water.”

Als voorzitter van de jury ben ik en mijn mede juryleden verheugd over het feit dat in iedere

categorie inzendingen zijn ontvangen én dat de kwaliteit van de inzending als zeer hoog is ervaren.

De AGV Prijs voor Waterkwaliteit en Waterveiligheid is een nieuw initiatief – geïnitieerd vanuit het

hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht – dat naar onze mening dit jaar een zeer geslaagde

eerste editie heeft gekend. De AGV Prijs is een jaarlijks terugkerende prijs, die wordt uitgereikt aan

personen en instanties, die initiatieven hebben genomen in het verzorgingsgebied van het

hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht om een bijdrage te leveren aan voldoende en schoon

water voor mens, dier en plant én de bescherming tegen water.

Het enthousiasme waarmee de projecten zijn ingestuurd is lovenswaardig; al deze projecten

kunnen een voorbeeldfunctie vervullen. Gebleken is, dat deelnemers trots zijn op ‘ons aller water’

en dat er stelselmatig naar creatieve oplossingen wordt gezocht om hier op een innovatieve en

duurzame wijze mee om te gaan.

Het was voor mij een eer om op 20 april jongstleden de eerste AGV Prijs voor Waterkwaliteit en

Waterveiligheid uit te reiken aan drie winnaars in de diverse categorieën. Deze brochure geeft u

inzage in de innovatieve, creatieve en duurzame inzendingen die wij als jury belangrijk genoeg

achtten om te nomineren dan wel uit te roepen als winnaar.

De heer mr. B. Staal

Juryvoorzitter

De jury bestond uit de volgende leden: 

Voorzitter
de heer mr. B. Staal, Commissaris van de

Koningin in de provincie Utrecht

Leden
de heer R.G. Boekhoven,  

Voormalig burgemeester in Zeist

de heer dr. A.J.W. Boelhouwer, Lid van de

Tweede Kamer (PvdA), portefeuille

binnenlands bestuur en waterbeleid

mevrouw prof. dr. J.M. Cramer, Hoogleraar

Duurzaam Ondernemen/Milieumanagement

Europa

mevrouw C. Habbema, Algemeen Bestuur

hoogheemraadschap AGV, 

portefeuille gebouwd

de heer drs. A. Kraaijeveld, Voorzitter

Netherlands Water Partnership
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Gemeente de Ronde Venen 
met Waterhuishouding in Wickelhof

Inzenders:
College van burgemeester en wethouders van de gemeente de Ronde Venen.

Oordeel van de jury:
De perfectie ten top, zo oordeelt de jury. Een totaalconcept, dat als voorbeeld kan dienen voor andere

gemeenten. De kwaliteit en uitvoerbaarheid van het project verdienen een hoge waardering. Bovendien is

aangenaam te constateren, dat er nieuwe parken ontstaan waarin het ´oude beeld´ van parken terug te

vinden is.

Projectbeschrijving:
In 1998 is de gemeentelijke Ontwikkelingsvisie opgesteld, waarin tussen een bestaand kassengebied en

bestaande woonwijken een ontwikkeling werd uitgedacht waarin zowel de glastuinbouw als woningbouw

en een park een plek zou innemen. De gemeente en het waterschap wilde extra aandacht geven aan water

in dit gebied. Het resultaat is het gezamenlijke rapport ‘Waterhuishouding in Wickelhof’ van 2000.

Uiteindelijk is een woonwijk en park als één watersysteem ontstaan. Met een park, ontworpen

door een ontwerpgroep bestaande uit mensen van het waterschap, de natuur- en

milieuverenigingen, de gemeente en een adviesbureau. Ook een kunstenaar is bij het project

betrokken. Het park heeft een natuurlijk en landschappelijk karakter met onder andere eilanden,

legakkers, speelvelden, rietzones, voetpaden in verschillende vormen en een langgerekte

bosstrook. Een park dat fungeert als waterberging voor de nieuwe woonwijk van 220 woningen.

De bewoners zien hoe het dakwater het park instroomt en hoe het straatwater in het park

gefilterd wordt. Het park fungeert niet alleen als waterberging voor de nieuwe woonwijk, maar

geeft ook berging aan water uit bestaand stedelijk gebied door de overcompensatie van circa

9000 m2 water.

Winnaar categorie
Overheid
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Gerrit Rietveld Academie, 
Proceswater op de academie

Inzenders:
Mevrouw Y.E.A.M. de Haan (lid College van Bestuur) en de heer Y. Scherjon (medewerker Beheer,

Milieu en Veiligheid).

Oordeel van de jury:
De jury is enthousiast over het brede maatschappelijk belang van dit project en men vindt het een prima

voorbeeld hoe interne waterzuivering kan plaatsvinden. De jury is zeer te spreken over de manier waarop

studenten zich al bewust worden van de belasting door afvalwater voor het oppervlaktewater en hoe het

probleem wordt opgelost!

Projectbeschrijving:
Mede door een grote restauratie van het Rietveldgebouw alsmede een nieuw te bouwen ateliergebouw

ontstond de mogelijkheid het probleem van afvalwater anders te benaderen. Er is een volledig separaat

afvoersysteem aangelegd, waarmee al het proceswater van beide gebouwen wordt verzameld en naar een

zuiveringsinstallatie wordt geleid. Nadien vormt het water geen belasting meer voor het milieu.

Met deze kostbare waterzuiveringsinstallatie in huis wil de Rietveld Academie tevens een

voorbeeldfunctie vervullen. Later zullen immers vele studenten zelf in hun beroepspraktijk

eenzelfde verantwoordelijkheid hebben met betrekking tot zuivering van het water.

In beide gebouwen, totaal 11 verdiepingen, is een fijn vertakt buizenstelsel aangelegd. Dit mondt

uit in een influentbuffertank in de souterrain. In de tank vindt door een elektrochemische reactie,

gelijkstroom en filters een splitsing plaats van schoon water dat naar het gemeentelijke riool

wordt afgevoerd en filtraat dat als chemisch afval wordt afgevoerd. De toegepaste

zuiveringstechniek werkt dermate goed, dat het normaal in drinkwater aanwezige gehalte aan

metalen nog wordt verminderd.

De afvalstroom water wordt gecentreerd door een centrale wastrog per verdieping in plaats van

vele fonteinen. Extra bijkomstige interessante regeling zijn de zelfsluitende kranen bij deze

centrale wastrog en daar waar mogelijk het hergebruik van water bij processen, waardoor het

waterverbruik nog meer verminderd wordt.

Winnaar categorie
Bedrijfsleven en

kennisinstellingen

6 7



Stichting Bovenlanden,
Gagelgebied Wilnis

Inzender:
Bestuur van de Stichting De Bovenlanden.

Oordeel van de jury:
De jury vindt het geweldig dat binnen het gehele inrichtings- en beheersplan de Gagel, water zo’n mooie

plaats heeft gekregen. Een herstelplan, waarbij de cultuurhistorische- en natuurwaarden worden veilig

gesteld en waar door middel van fondsenwerving uitvoering gegeven kan worden aan de plannen is

natuurlijk prachtig. Deze initiatieven in eigen omgeving, waarbij zelfredzaamheid een grote rol speelt,

moeten worden gewaardeerd en gestimuleerd. Zelf aan de slag gaan om zo je leefomgeving te verbeteren

is een uitstekend voorbeeld voor anderen.

Projectbeschrijving:
De Gagel in Wilnis is een gedeeltelijk verveend gebied, bestaande uit brede sloten, open water en een

aantal legakkers. Door peilverlagingen zijn deze legakkers hoog boven het water komen te liggen,

waardoor ze bij golfslag en door het gegraaf van muskusratten afkalven. 

De stichting Bovenlanden heeft reeds een aantal legakkers die zij beheren voorzien van een

oeverbescherming in 2003. De resterende legakkers heeft de stichting in 2005 in erfpacht

gekregen, waardoor het nu mogelijk is om ook aan deze legakkers groot onderhoud te plegen.

De stichting wil de waterkwaliteit in het Gagelgebied verbeteren door te baggeren. Zij wil tevens

de legakkers behouden en in oude staat herstellen, beschoeiingen aanleggen en baggeren, zodat

de legakkers niet verder afkalven en onder water verdwijnen. Op deze manier worden de

natuurwaarden van het gebied versterkt. En wordt een uniek water- en moerasgebied met grote

natuurlijke en cultuurhistorische waarde beschermd en voor de toekomst bewaard. Met het

baggeren wordt eind 2006 een aanvang gemaakt. De stichting maakt zich hard om sponsors te

werven om het baggeren te bekostigen en heeft reeds goede contacten met de Stichting Doen, de

gemeente De Ronde Venen, de Provincie Utrecht en niet te vergeten diverse ondernemers uit de

omgeving.

Winnaar categorie
Belangenorganisaties
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Stadsdeel Amsterdam Oud-Zuid,
Verbetering waterkwaliteit
Sarphatipark

Inzenders:
Verantwoordelijke wethouder de heer J. Blaas (nieuwe wethouder is de heer P. van Grieken), de heer H.

Hasenbos (projectleider) en de heer Q. Verhoog (Ontwerp & voorbereiding).

Oordeel van de jury:
Het is een kleinschalig project met goede samenwerkingsverbanden tussen onderandere stadsdeel 

Oud-Zuid, Waternet, stichting Groen Gemaal, Natuur en milieuteam. Voor het publiek zijn de tot stand

gebrachte veranderingen in het park duidelijk waarneembaar.

Zo’n voorbeeldproject heeft een toegevoegde waarde voor de omgeving, volgens

de juri.

Projectbeschrijving:
Vanaf 2003 is het stadsdeel Oud-Zuid bezig met het uitvoeren van groot

onderhoud in het Sarphatipark in Amsterdam. In het kader van groot onderhoud

aan het Sarphatipark zijn bruggen gerenoveerd en is het monument in het park 

opgeknapt. Daarnaast zijn er werkzaamheden uitgevoerd om de waterkwaliteit te

verbeteren. Vijvers zijn gebaggerd en er zijn natuurvriendelijke oevers aangelegd.

De historische waterval en fontein zijn gerenoveerd om zoveel mogelijk zuurstof

in het water terug te brengen. Daarnaast is een filter aangelegd en een extra 

circulatiepomp aangebracht. Door deze verbeteringen kan de inlaat vanuit de 

singelgracht worden teruggedrongen en de waterkwaliteit binnen het park op 

peil worden gehouden. 

Clean Water,
Mobiele waterzuivering

Inzender:
De heer B. de Rooij (directeur). 

Oordeel van de jury:
Dit product levert een uitstekende bijdrage aan het

bewustwordingsproces van watervervuiling, ook bij ondernemers. Het

milieu is hiermee gediend en door zuivering kan een eenvoudige lozing

op riool of oppervlaktewater verantwoord plaatsvinden. De jury spreekt

haar bijzondere waardering uit voor dit particuliere initiatief en roept

ondernemers op om het voorbeeld van deze genomineerde te volgen.

De overheid kan het immers niet alleen!

Projectbeschrijving:
Deze mobiele waterzuivering is een oplossing voor het ongeoorloofd

ongezuiverd lozen van water afkomstig van gevelreinigers en

autoparkwassers. Bij het afvoeren van verontreinigd water spelen de

hoge kosten van opslag en transport een negatieve rol, bovendien kan

het water niet direct worden hergebruikt. Met de mobiele zuivering van

Clean Water kan het afvalwater op de plaats van vervuiling gereinigd

worden en kan vervolgens worden hergebruikt of zonder gevaar worden

geloosd op de riolering. Het vervuilde water wordt opgevangen door

opvangzeilen of -bakken. De zuiveringsinstallatie van Clean Water is

gebouwd in een aanhangwagen en is daardoor overal inzetbaar.

Genomineerde
categorie Overheid

Genomineerde
categorie
Bedrijfsleven en
kennisinstellingen
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