Nieuwe opzet Aquatech en
IWW bevalt goed
De International Water Week 2011, de combinatie van de bekende beurs
Aquatech en een groot aantal congressen, symposia en andere bijeenkomsten,
is succesvol verlopen. Met een totaal van ongeveer 21.000 bezoekers aan de
RAI zelf en 881 exposanten had de IWW meer aanloop dan Aquatech
Amsterdam 2008. Zo’n 75 nationaliteiten deden de RAI aan, waaronder diverse
prominenten. Hoogtepunt in dat opzicht was het bezoek van ministerpresident Rutte. De premier was aanwezig om de Deltaparade, een overzicht
van Nederlandse innovaties om werken en wonen in delta’s mogelijk te maken,
te openen. Uiteindelijk liet hij zich verleiden om een rondje over de beurs te
maken. Kroonprins Willem-Alexander kon niet aanwezig zijn, maar
onderstreepte middels een videoboodschap tijdens de openingsceremonie op
31 oktober het belang van innovatie en samenwerking om mondiale waterproblemen op te lossen.
35 PhD-studenten en internationale young
professionals. De workshop richtte zich op de
uitdagingen van waterlevering en watersystemen in stedelijke gebieden. De uitkomst
werd gerapporteerd in een memorandum
die aan alle conferentiegedelegeerden is
uitgereikt. Verder was er een ﬁlmwedstrijd,
waarbij de waterkringloop aan de hand van
een enkele druppel in beeld moest worden
gebracht. De jury kreeg 24 inzendingen uit
de hele wereld ter beoordeling toegestuurd.
Rick Blokdijk, Miquel Ballester, Andries van
Wijhe en Daniel Arena werden tot winnaar
gekozen.
Een andere speciaal op jongeren gerichtte
activiteit was de Wetskills Challenge, waarin
jongeren werden uitgedaagd hun visie op
stedelijk waterbeheer te geven. In multiMinister-president Mark Rutte, vergezeld door Wim Kuijken en Theo Lingmont van Amsterdam RAI.
Sarah Dickin.
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Jongerenprogramma

waterproblemen op dit moment het gebrek
aan goed drinkwater en sanitatie zijn. Deze
problemen raken heel veel mensen, met
name in ontwikkelingslanden. Miljoenen
mensen worden ziek terwijl dat niet nodig is.
Bovendien leveren investeringen in een
goede infrastructuur voor water geld op.
Minder ziektekosten, meer arbeidsproductiviteit en meer welvaart.”
Dickin hoopt vóór het einde van haar
ambassadeursschap het jongerennetwerk
binnen de waterwereld groter en diverser te
hebben gemaakt: meer jongeren, maar ook
meer disciplines. “Jongeren moeten beseﬀen
dat ze belangrijk zijn en deel kunnen uitmaken
van de oplossing. Het is voor jongeren
makkelijker om kritisch te zijn, ze hebben nog
geen gevestigde belangen en kunnen
makkelijker afwijken van de norm. Ondanks de
economische crisis wereldwijd moeten we
blijven investeren in water. Jongeren kunnen
daarbij een cruciale rol spelen.”

De Canadese Sarah Dickin werd op 31
oktober benoemd tot nieuwe jonge
waterambassadeur. Zij volgt de Nederlander
Dirk Jansen op. Gedurende haar ambassadeursschap tot 2013 hoopt zij de ideeën van
jongeren over integrale oplossingen voor
mondiale waterproblemen over het voetlicht
te brengen. “Ik denk dat de grootste

Voor de jongeren was tijdens de IWW een
apart programma georganiseerd door het
Koninklijk Nederlands Waternetwerk samen
met Waternet, Deltares, PWN en
Witteveen+Bos. Zo werd een Young Scientist
Workshop gehouden, een vijfdaags
wetenschappelijk evenement voor ongeveer

ehalve het al aangehaalde
kennisprogramma (zie verder) en de
beurs was de International Water
Week het toneel van diverse andere activiteiten. Zo waren op verschillende plaatsen
Aqua-Stages gebouwd, waar voor een selecte
groep toeschouwers allerlei innovaties
werden belicht. Een nieuw onderdeel was de
expositie Integrated Aqua Solutions, waar
innovatieve water(bouw)oplossingen uit de
hele wereld te zien waren. De verschillende
projecten hebben een holistische aanpak
gemeen, waarbij zoveel mogelijk aspecten
zijn meegenomen om de bestaande
waterproblemen op te lossen. Verder werden
tijdens de IWW uiteraard de Innovation
Awards uitgereikt, de wereldkampioenschappen ﬁtten gehouden en werd tijdens de
openingsceremonie de nieuwe ‘Young Water
Ambassador’ benoemd.
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disciplinaire groepen werkten ze aan een
toekomstvisie voor de praktijksituatie
Watergraafsmeer. Na excursies naar de
Watergraafsmeer en lezingen en workshops
werden de oplossingen gepresenteerd.
Uiteindelijke winnaar werden Wouter
Knoben (UT), Rocy Ocwelwang (NWU,
Zuid-Afrika), Mehdi Koopaeidar (Saxion) en
Niels Deijkers (HvA). Met hun concept voor
een integraal waterontwerp ‘Living with
Water, and Loving it’ overtuigden zij de jury.
De jury prees het enthousiasme in de groep
en was zeer te spreken over de integrale en
positieve benadering van het concept,
waarbij niet alleen gekeken werd naar
technische oplossingen maar ook naar het
plezier beleven aan water.

Innovation Awards
Vast onderdeel van Aquatech zijn de
Innovation Awards. Deze onderscheiding
wordt uitgereikt aan het meest innovatieve
product, dienst of oplossing in de waterbranche. Dit jaar ging de onderscheiding
naar de visvriendelijke pomp van Pentair
Nijhuis. Naast de algehele winnaar zijn
Ingrepro, Capilix BV, Nano H2O en Pentair
X-ﬂow aangewezen als winnaar van een
Category Award. De winnaar werd bekend
gemaakt tijdens de oﬃciële opening. Het
doel van de onderscheiding is om organisaties en bedrijven te stimuleren om te
innoveren en zich te onderscheiden van de
concurrentie.

De winnaar van de Innovation Award: Pentair Nijhuis.
Veel actie tijdens de ﬁtterijwedstrijden.

Fitterijdwedstrijden
Een ander vast onderdeel van Aquatech zijn
de ﬁtterijwedstrijden. Ook deze editie was
het toneel van de wereldkampioenschappen.
Evenals vorig jaar in Chicago werd het team
van Waternet, bestaande uit Marco Borhem,
Arie van Bladeren en Ben Harmens, wereldkampioen. Tweede werd het Britse team van
Balfour Beatty’s Lincoln, derde het team uit
de Verenigde Staten uit BirminghamAlabama. Het team van Waternet won ook de
open Nederlandse kampioenschappen ﬁtten.
Behalve de ‘professionals’ waren er ook
wesstrijden voor de dames (gewonnen door
Waternet 2), managers (gewonnen door
Groningen) en teams van leerlingen. Hier was
Brabant Water de snelste.
Marieke Leenhouts van de Amsterdam RAI is
tevreden over de eerste International Water
Week. Met een groei van 17 procent
vergeleken met de vorige Aquatech, waarbij
nog niet de congressen en excursies elders in
de stad zijn meegeteld, is de belangstelling
voor de nieuwe opzet groot. “Het kennisprogramma is duidelijk van toegevoegde
waarde. Voor de volgende editie willen we daar
mee doorgaan. Samen met de partijen met wie
we dit hebben opgezet (Waternet, International Water Association, Netherlands Water
Partnership en het Koninklijk Nederlands
Waternetwerk) gaan we evalueren en kijken
hoe we het volgende keer gaan doen. We zijn
er vooral trots op dat 40 buitenlandse
delegaties zijn gekomen, waaronder ministers,
staatssecretarissen en hoofden van departementen. Dat geeft aan dat de IWW ook in het
buitenland serieus wordt genomen.”
Foto's: Bestshot Fotograﬁe
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