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Jaap van der Graaf-prijs

Geachte relatie,
Prof.ir. Jaap van der Graaf was van 1989 tot 2009 hoogleraar in de Behandeling van Afvalwater aan de
Faculteit Civiele Techniek en Geowetenschappen van de Technische Universiteit Delft. Bij zijn afscheid in
2009 is als waardering voor zijn inzet voor de watersector de Jaap van der Graaf-prijs in het leven geroepen.
De prijs - bestaande uit een glasobject en een geldbedrag van EUR 5.000,00 - wordt jaarlijks beschikbaar
gesteld door Witteveen+Bos en uitgereikt tijdens het Nieuwjaarscongres Meer tijd voor waterkwaliteit (71ste
‘Vakantiecursus’) van de afdeling Watermanagement van de TU Delft. De onderscheiding is bestemd voor
het beste Engelstalige artikel op het gebied van de stedelijke watercyclus, dat is verschenen in een peerreviewed wetenschappelijk tijdschrift. De prijs is niet alleen opengesteld voor artikelen over de behandeling
van afvalwater, maar ook voor publicaties over drinkwater- en rioleringsonderzoek.
Op vrijdag 11 januari 2019 wordt de onderscheiding uitgereikt voor het beste artikel dat in 2018 is
gepubliceerd. Een onafhankelijke jury bepaalt wie de winnaar wordt. Het geldbedrag dient ten goede te
komen aan de doelstelling van de prijs: het profileren van de Nederlandse expertise op het gebied van de
stedelijke watercyclus. De eerste auteur moet tijdens het beschreven onderzoek als medewerker of student
verbonden zijn geweest aan een universiteit, onderzoeksinstituut, waterschap of adviesbureau in Nederland.
In verband met de werklast voor de jury is het slechts toegestaan 1 artikel met dezelfde 1e auteur en 2
artikelen met dezelfde laatste auteur in te dienen.
Geïnteresseerden kunnen een in aanmerking komend artikel sturen aan de secretaris van de jury: dr.ir. Ralph
Lindeboom, r.e.f.lindeboom@tudelft.nl. Inzendingen dienen uiterlijk op maandag 19 november 2018 binnen
te zijn. Voor nadere informatie kan contact worden opgenomen met de jurysecretaris (015 278 2069).
Met vriendelijke groet,
mevrouw ir. C.M. Sluis
algemeen directeur Witteveen+Bos

dr.ir. R.E.F. Lindeboom
jurysecretaris TU Delft
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