
UITNODIGING
INSPIRATIE & 
SAMENWERKING 
OP WEG NAAR EEN 
DRINKBARE MAAS

5 JULI 2018

15.00 - 17.30 UUR 

RWZI DEN BOSCH

Initiatief van:

BIJZONDERE AANLEIDING: Li An Phoa die op 
eigen kracht de hele Maas afloopt Fo
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Initiatief van:

MELD JE VOOR 
22 JUNI AAN VIA: 

drinkbaremaas@riwa.org
Er is ruimte voor max. 80 personen

Gezond water is van levensbelang. Als drinkwater maar 
ook als basis voor natuur, landbouw en industrie. 
Vervuild water is slecht voor het waterleven en duur om 
schoon te maken. Zo komen er jaarlijks alleen al meer 
dan 140.000 kg medicijnresten in ons water terecht.

Een drinkbare Maas, een mooi beeld en zeker geen alledaags 
perspectief. Gewoon met je handen water drinken in de natuur.  
Dan voldoet de huidige aanpak van vooral achteraf reinigen niet. 
Een bronaanpak is noodzakelijk waarbij alle partijen mee doen 
om te voorkomen dat water wordt vervuild. Daar willen we voor in 
beweging komen. 

30 jaar geleden was “de zalm terug in de Rijn” ook een 
aansprekend en zeer gewaagd doel. Inmiddels zwemmen er weer 
zalmen en andere vissoorten in onze wateren na tientallen jaren  
van afwezigheid. 

Nu wandelt Li An Phoa langs met de oproep om de Maas weer 
drinkbaar te maken! Een illusie? Of een nieuw gedurfd doel waarin 
we samen stappen willen en kunnen zetten? Dat willen we graag 
met u bespreken op 5 juli 2018.  

14.30 UUR
Ontvangst
RWZI, Treurenburg 4, 5221 CD Den Bosch

15.00 UUR
Maas persoonlijk beleven - keuze uit:

Route Werken: 
Via A rondleiding nieuwe waterzuivering in aanbouw naar B. 
Pitch over de Maas vroeger en nu (drinkbare Maas 1.0 tot 4.0) 
naar C. Duurzame samenwerking in verwaarding rioolwater: gas-
productie met Waterschap Aa & Maas, Heineken en Afvalstoffendienst.

Route Natuur: via D. Vistrap Crevecoeur naar E. Het Gemaal Cre-
vecoeur, naar F. De wateroever - ervaren nieuwe waterbeestjes-app.

16.00 - 17.30 UUR 
Samen verder 
•  Ontvangst  

Ervaringen langs de Maas tot nu toe door Li An Phoa
•  De Zalm terug in de Rijn 

Van visionair beeld naar werkelijkheid
•  Hoe ver kunnen en willen we komen?  

Samen werken aan drinkbare Maas
•  Ontmoeten en verbinden  

Afsluitende borrel met live concert 

OP WEG NAAR EEN DRINKBARE MAAS
NOODZAAK EN DROOM

PROGRAMMA
5 JULI 2018

VOOR WIE: 
Koersbepalers en partijen voor wie de 
Maas van vitaal belang is en die voor 
een schone Maas van vitaal belang zijn. 

DOEL: 

Inspiratie en verkenning of we samen 
een sprong willen en kunnen maken om 
onze rivier vitaal, drinkbaar en schoon 
te maken.
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