BIG BROWN DATA: HET BRUINE GOUD?
Aan het begin van de Corona pandemie was het even groot nieuws: onderzoekers van KWR
hadden resten van het virus aangetoond in het rioolwater, afkomstig van de ontlasting van
besmette personen. Dat zou mogelijkheden bieden om de pandemie goed te monitoren en
toekomstige uitbraken te voorkomen of te beperken. Aan KWR-onderzoeker Gertjan Medema,
een grote naam in de wereld van de ‘Big Brown Data’, de vraag wat die mogelijkheden nu werkelijk zijn.
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Om de mogelijkheden van Big Brown Data in zijn algemeenheid en COVID-rioolwatersurveillance in het bijzonder nader te onderzoeken, startte medio vorig jaar
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HBO-LESBOEK ‘WATERKEREN’
VERSCHENEN
Het nieuwe lesboek ‘Waterkeren’ stoomt studenten klaar voor een baan in de watersector, waarbij wordt gewerkt met de nieuwe
waterveiligheidsnormen (2017) voor primaire waterkeringen. Duizenden studenten aan
vijftien hogescholen gaan het boek gebruiken. Het lesboek markeert de afronding van
het opleidingsprogramma ‘Implementatie
Nieuwe Normering Waterveiligheid’ (INNW)
van STOWA en het HWBP.
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www.studiebijdehand.nl
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veillance onderzoek in
Rotterdam.
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