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Oud-directeur Hugo Gastkemper geridderd
Wegens bijzondere verdienste voor het (inter)nationale waterbeheer
Loco-burgemeester Martina Huijsmans van de gemeente Delft reikte op 31 maart
2022, namens Zijne Majesteit Koning Willem Alexander, een Koninklijke
onderscheiding (Ridder in de Orde van Oranje Nassau) uit aan drs. Hugo Jan
Gastkemper. Hij ontvangt deze bijzondere onderscheiding voor zijn jarenlange en
succesvolle inzet op gemeentelijk, regionaal, landelijk en internationaal niveau op het
gebied van waterbeheer. De uitreiking vond plaats in Delft, tijdens een congres ter ere
van zijn afscheid van de academische wereld.
Hugo Gastkemper werkte van 1999 tot februari 2022 als directeur bij Stichting RIONED, de
Nederlandse koepel voor stedelijk waterbeheer. Tijdens zijn werk voor RIONED heeft hij een
grote bijdrage geleverd aan de professionalisering van het vakgebied, de positie van dat
vakgebied en de organisatie Stichting RIONED. Zo zijn nu naast alle waterschappen ook
vrijwel alle gemeenten lid van Stichting RIONED.
Hugo Gastkemper heeft de riolering maatschappelijk zichtbaar gemaakt en letterlijk boven
de grond gehaald en hiermee verschillende werelden met elkaar verbonden. Hieruit is ook
het kennisprogramma Urban Drainage opgezet waarmee het wetenschappelijk onderzoek
op het gebied van stedelijk water voor Nederland is behouden en een impuls heeft
gekregen. Dit onderzoek kent verschillende onderzoeksthema's. Het kennisprogramma richt
zich op het versterken van onderwijs en onderzoek. Dankzij het programma heeft de TU
Delft haar vooraanstaande internationale positie op het vakgebied stedelijk waterbeheer de
afgelopen jaren kunnen uitbouwen en een grotere bijdrage kunnen leveren aan het
internationale wetenschappelijke onderzoek.
Ter informatie voor de redactie.
Woordvoering
Hilde Niezen, directeur Stichting RIONED, T 0318-631 111
Rob Hermans, programmamanager, T 06-15538351
Over Stichting RIONED
Stichting RIONED is de koepelorganisatie voor stedelijk waterbeheer in Nederland. Wij zijn er
voor en door alle relevante overheden en bedrijven. Inspelend op nieuwe opgaven en
mogelijkheden komen wij op voor het belang van stedelijk waterbeheer: goed zorgen voor
afval-, hemel- en grondwater in de steden en dorpen. Wij begrijpen en ondersteunen de
vakwereld.

Stichting RIONED

www.riool.net

Galvanistraat 1

+31 (0)318 631 111

Btw NL009039995B01

BIC ABNANL2A

6716 AE Ede

info@rioned.org

Kvk 41154304

IBAN NL85 ABNA 0553 2592 88

Oud-directeur Hugo Gastkemper geridderd. Foto: Anika Lee Vroom | Oker Photography
Stichting RIONED
T 0318-631 111
E info@rioned.org

www.riool.net (voor de vakwereld)
www.riool.info (voor het brede publiek)
www.rioolenraad.nl (voor gemeenteraadsleden en waterschapsbestuurders)

