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Voorjaarsvergadering EurEau

Europese watersector te gast in Vredespaleis
Op donderdag 26 en vrijdag 27 mei hield de General Assembly 

van EurEau, de Europese koepelorganisatie van de drinkwater- en 

afvalwatersector in Europa, zijn voorjaarsvergadering in Den Haag. 

Vewin was de organisator van deze tweedaagse vergadering.

Op de eerste avond mocht Vewin de gasten 

uit heel Europa verwelkomen op een bijzon-

dere en historische plek: het Vredespaleis. 

Den Haag is, als internationale stad van 

vrede en recht, vestigingsplaats van meer-

dere internationale gerechtshoven en tribu-

nalen. In het Vredespaleis, dat al meer dan 

100 jaar het symbool is van internationale 

gerechtigheid, zetelen het Internationaal 

Gerechtshof en het Permanente Hof van 

Arbitrage. Het werd gebouwd na de Haagse 

vredesconferenties van 1899 en 1907, mede 

door een gift van de Amerikaanse miljonair 

Andrew Carnegie. Het monument heeft de 

grootste bibliotheek ter wereld op het ge-

bied van internationaal recht en een grote 

verzameling kunstvoorwerpen. De gasten 

van EurEau, die voorafgaand aan het diner 

een speciale rondleiding door het imposante 

gebouw kregen, waren erg onder de indruk. 

Bij het diner was Peter Heij te gast, direc-

teur-generaal Ruimte en Water van het 

ministerie van Infrastructuur en Milieu. Hij 

gaf een inleiding namens het Nederlandse 

EU-voorzitterschap. Ook de voorzitter van 

EurEau, Bruno Tisserand, sprak de gasten 

toe. Hij benadrukte het belang van samen-

werking tussen beleidsmakers en de water-

sector en gaf aan dat EurEau klaarstaat om 

zijn steentje bij te dragen. 

Bij het diner waren naast de leden van 

EurEau Vewin-voorzitter Cees Veerman, 

Vewin-bestuurslid Ria Doedel, andere 

genodigden van Vewin, de Unie van 

Waterschappen en vertegenwoordigers van 

het ministerie van Infrastructuur en Milieu 

aanwezig. 

Tijdens de vergadering werden posities in-

genomen over schaliegas, bronbeleid voor 

microverontreiniging, oppervlaktewater-

bronnen en transparantie. Daarnaast gaf 

Jan Peter van der Hoek (Waternet), die ook 

lid is van de EurEau-commissie drinkwa-

ter, een presentatie namens Vewin over de 

activiteiten van Waternet in Amsterdam 

en de productie van drinkwater in het 

bijzonder. Ook werd de nieuwe secretaris-

generaal van EurEau, Oliver Loebel, voor-

gesteld aan het bestuur. Hij neemt later dit 

jaar de taken van interim-voorzitter Neil 

Dhot over.


