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MEDUWA-Vecht(e) Stakeholder & Partner Meeting gaat in de 
tweede ronde  

"Uitwisseling met de innovatoren" - Met dit uitgangspunt als leidraad nodigde 
het MEDUWA-team de deelnemers van dit jaar uit voor hun Stakeholder & 
Partner Meeting op 15 januari in de Denkfabrik Nordhorn aan de oever van het 
Vechtmeer. Naast een presentatie van de 12 innovaties, hebben verdere lezingen 
en fora over medicijnen en multiresistente bacteriën in de Vecht stof tot 
nadenken gegeven over integrale oplossingen in de praktijk. 

Medicijnen en tegen antibiotica resistente bacteriën blijven een groot probleem voor mens 
en milieu. Maar voordat er passende oplossingen kunnen worden ontwikkeld, moet eerst de 
bron van deze problemen worden geïdentificeerd en begrepen. Alfons Uijtewaal, 
initiatiefnemer en lid van het coördinatieteam van MEDUWA, opende het evenement met een 
presentatie van de milieu kringloop van medicijnen en multiresistente bacteriën. In zijn 
presentaties ging hij ook in op de situatie waarin dit complexe project is ingebed - onder meer 
de duurzame ontwikkelingsdoelen (SDG’s) en het ontbreken van passende EU-richtlijnen.  

       

 

 

Dringend benodigde oplossingen 

Naast het MEDUWA-Vecht(e) project doen ook andere actoren onderzoek naar 
veelbelovende benaderingen en oplossingen. De Duitse Milieustichting (Deutsche 
Bundesstiftung Umwelt, DBU) heeft projecten op dit gebied ondersteund met haar initiatief 
"Sustainable Pharmacy". In deze context heeft Dr. Max Hempel enkele van de door de DBU 
gefinancierde projecten gepresenteerd en de deelnemers uitgenodigd om nieuwe 
financieringsaanvragen in te dienen. Dick Bijl, voorzitter van de International Society of Drug 
Bulletins, huisarts en epidemioloog, bracht zijn expertise in over de rol van artsen en 
patiënten bij het verstandig en verantwoord gebruik van geneesmiddelen. De Euregio 
projectmanager Duurzame Ruimtelijke Ontwikkeling, Stéphanie Woldringh, beschreef de 
activiteiten van een ander consortium van Duits-Nederlandse organisaties die gezamenlijk 

Alfons Uijtewaal, MEDUWA Vecht(e) initiatiefnemer en 
lid van het coördinatieteam praat over de milieu 
kringloop van medicijnen en multiresistente bacteriën 
in de Vecht 

Alfons Uijtewaal, MEDUWA Vecht(e)Project 
initiatiefnemer en lid van het coördinatieteam 



   
 

2 
 

de grensoverschrijdende INTERREG Vecht(e)dalvisie hebben ontwikkeld. Deze strategie legt 
de nadruk op de culturele identiteit van de Vechtvallei en de natuurlijke waarde van de 
rivier.                 

                 

 

MEDUWA-Vecht(e) innovaties met zichtbare vooruitgang 

De partners van het MEDUWA-Vecht(e) project ontwikkelen twaalf innovaties. De 

ontwikkelingsteams gaven inzicht in hun onderzoeks- en ontwikkelingsproces.  Maar waar 

staan de ontwikkelaars en hoe gaan de innovaties zich verder ontwikkelen? Nauwe 

uitwisseling met de stakeholders van MEDUWA is ook hier van belang. De innovaties moeten 

immers gebruiksvriendelijk zijn. Daarom hebben zowel partners als stakeholders gesproken 

over de toepassing van de innovaties in de gezondheids- en watersector. Demet Antakyali, 

van Sweco GmbH en voorheen Competentiecentrum Microverontreinigingen Noordrijn-

Westfalen, onderstreepte het belang van de MEDUWA innovaties. "Noordrijn-Westfalen is 

een van de meest actieve regio's in Europa op het gebied van de vermindering van 

microverontreinigingen. Tot nu toe zijn er vooral in de afvalfase concrete maatregelen 

genomen. Het MEDUWA-project kent innovaties die gericht zijn op de eliminatie van deze 

microverontreinigingen op productie- en toepassingsniveau".

          
        

 

Max Hempel (DBU) presenteert het Initiatief voor de 
financiering van duurzame farmacie 

Stéphanie Woldringh (EUREGIO) over de Vecht(e)dalvisie 

 

Richard Schlicker (Geoplex GmbH)  presenteert de Gray-
Water-Footprint-App 

Intensieve uitwisseling tussen innovatoren en stakeholders 
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Close connection in the future 

"Deelname aan het MEDUWA-Vecht(e)-Project was voor ons een cruciale beslissing, omdat 
het ons in staat stelt met gelijkgestemden te netwerken en ideeën uit te wisselen", 
benadrukt Frederik Hilling van Geoplex GmbH. Volgens Louisa Kistemaker, 
communicatiemanager van het MEDUWA-Vecht(e)-Project, moeten de sterke banden die 
zijn opgebouwd verder reiken dan deze bijeenkomst. Het doel van het project is een brede 
alliantie om de gezamenlijke betrokkenheid te versterken - ook na afloop van het project. 
Binnen dit kader zijn bijvoorbeeld gezamenlijke publieke verklaringen over diverse 
onderwerpen in verband met het MEDUWA-project mogelijk. 

Het einde van een vergadering is het begin van de volgende vergadering 

Caroline van Bers, lid van het coördinatieteam, vatte aan het einde van het evenement de 
tweede ronde van de stakeholder en partnerbijeenkomst samen: "De bijeenkomst was een 
succes. Ik denk dat de deelnemers aan MEDUWA vruchtbare stof tot nadenken hebben 
gegeven. Het samenbrengen van projectpartners en stakeholders zal leiden tot nieuwe 
impulsen en hopelijk nieuwe initiatieven. Helaas loopt de bijeenkomst vandaag ten einde, 
maar ik kijk uit naar de bijeenkomst van volgend jaar". De bijeenkomst werd afgesloten met 
een rondvaart over de Vecht per boot aan het einde van een productieve dag. 

 

 

 


