Kallisto winnaar AGV Waterinnovatieprijs
Op woensdag 27 april zijn de winnaars van de AGV Waterinnovatieprijs bekend gemaakt. De
jury heeft het project Kallisto als winnaar in de categorie Overheid gekozen vanwege de
grote kostenbesparing door intensieve samenwerking tussen overheden. De prijs is een
initiatief van Waterschap Amstel, Gooi en Vecht.

AGV Waterinnovatieprijs
Waterschap Amstel, Gooi en Vecht (AGV) reikt de prijs voor de zesde keer uit. De prijs kent
vier categorieën: Bedrijfsleven & Belangenorganisaties, Particuliere initiatieven, Overheid en
Waternet. De AGV Waterinnovatieprijs wordt jaarlijks uitgereikt aan personen en instanties,
aan initiatieven die een bijdrage leveren aan voldoende en schoon water voor mens, dier en
plant en aan de bescherming tegen water.

Kallisto
De kern van het project Kallisto is het nemen van slimme en effectieve maatregelen om de
waterkwaliteit in de Dommel te verbeteren. Kallisto verkent de juiste sturings-, bergings-,
zuiverings- en inrichtingsmaatregelen vanaf de rioolaansluitingen bij de mensen thuis tot aan
de lozing van het gezuiverde effluent op de rivier de Dommel. Er wordt gebruik gemaakt van
een fijnmazig meetnet en van onderzoeken op proef- en praktijkschaal. Een integrale
beslismethodiek bepaalt de mate van verbetering van de oppervlaktewaterkwaliteit en de
daarmee gemoeide kosten. Het vergroten van kennis en inzicht in het functioneren van
riolering, rioolwaterzuivering en oppervlaktewater speelt hierbij een grote rol. Het
eindresultaat is een pakket van kosteneffectieve maatregelen, dat leidt tot de gewenste
kwaliteitsverbetering voor rivier de Dommel.
In Kallisto werken de volgende organisaties samen: Waterschap De Dommel, Gemeente
Eindhoven, Waterschap Vallei&Eem, Waterschap Brabantse Delta, Universiteit van Gent,
Wageningen Universiteit en STOWA. Agentschap NL levert financiële ondersteuning via een
subsidie van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu

Juryoordeel
De jury vindt het goed om te zien dat een intensieve samenwerking tussen onder andere
gemeente en waterschap tot deze kostenbesparende aanpak leidt. Dit project heeft een
hoge navolgingsfactor en zou een voorbeeld moeten zijn voor andere overheden. De jury wil
stimuleren om dit concept uit te breiden naar de rest van Nederland. Een toepassing bij
Waternet zou er bijvoorbeeld een heel goede aanzet toe zijn.

