Alles komt samen tijdens de
International Water Week
Watertechnologie en -beheer komen samen tijdens de International Water Week
(IWW) van 29 oktober tot en met 4 november in de RAI en op diverse andere
locaties in en rond Amsterdam. Nationale en internationale delegaties,
deelnemers en bezoekers proberen samen vorm te geven aan de toekomst en
spelen met elkaar in op de risico’s en mogelijkheden die water biedt. Het is de
bedoeling dat iedereen na aﬂoop goed is voorbereid op de veranderingen en
uitdagingen die zich de komende decennia zullen aandienen. Nieuw is de
tentoonstelling Integrated Aqua Solutions (geïntegreerde wateroplossingen),
die volledige waterprojecten laat zien en de vakbeurs Aquatech (watertechnologie) verbindt met het Aquaterra-forum (deltatechnologie en waterbeheer).

O

nderdelen van de IWW zijn onder
meer de conferentie Aquaterra
over waterbeheer in laaggelegen,
drukbevolkte delta’s, de themaconferenties
Aquaterra (over delta’s, kustbeheer en
rivieren), AquaInnovation (over het versnellen
van innovatie in de watersector) en AquaIndustry (over de watervoetafdruk en
industriële wateroplossingen, met sprekers
die onder andere afkomstig zijn van Coca Cola
en Royal Cosun. Het programma van de
conferentie is opgezet om exposanten en
deelnemers een platform op het gebied van
geïntegreerde wateroplossingen te bieden. Zij
maken kennis met indrukwekkende waterprojecten en oplossingen voor wereldwijde
waterproblemen.
In totaal 30 sessies, met 70 vooraanstaande
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internationale sprekers, behandelen een
mondiaal perspectief op internationale
casussen en recente ontwikkelingen op
watergebied. Aandacht is er voor een breed
scala aan technische, sociale, bestuurlijke en
economische aspecten en in het bijzonder
voor de praktische en innovatieve
oplossingen voor problemen op het gebied
van watertechnologie en -beheer. Verder zijn
er op de beursvloer AquaStages met
doorlopend presentaties van innovatieprojecten. De workshop van het Global Water
Initiative gaat over de invoering van de
Kaderrichtlijn Water, met voordrachten van
industriële gebruikers, die - anticiperend op
strenger wordende lozingseisen - een
bedrijfsstrategie hebben ontwikkeld.
Daarnaast zijn er excursies naar bijzondere,
Nederlandse waterbehandelingsinstallaties.

Aquaterra en de IWW-conferenties vormen
een initiatief van de RAI, het Netherlands
Water Partnership (NWP), de International
Water Association (IWA) en het Koninklijk
Nederlands Waternetwerk.

Nederlands Deltacongres
Deltacommissaris Wim Kuijken leidt op
3 november het tweede Nationaal Deltacongres, dat in het teken staat van het op
Prinsjesdag gepresenteerde Deltaprogramma 2012. In de ochtend komen
prominente sprekers aan het woord die
vanuit een breed perspectief de dynamiek
van het Deltaprogramma behandelen, met
de nadruk op vijf strategische projecten op
het gebied van waterveiligheid en zoetwatervoorziening. Minister-president Mark
Rutte en staatssecretaris Joop Atsma van het

*thema
ministerie van Infrastructuur en Milieu zijn
daarbij aanwezig. Tijdens het middagprogramma zijn er discussies over onder
meer de veiligheidsopgave, watervoorziening en droogte en de invulling van
adaptief deltabeheer. Op de tentoonstelling
Deltaparade, een onderdeel van de
Integrated Aqua Solutions waar alle negen
deelprogramma’s zich presenteren, is er
volop tijd en gelegenheid voor het op
interactieve en informele wijze uitwisselen
van kennis en ervaringen.

Forum industriële leiders
Het forum van industriële leiders (eveneens
op 3 november) brengt wereldleiders op het
gebied van grootschalig industrieel
watergebruik bijeen om op positieve wijze
het gesprek aan te gaan, de watersector te
stimuleren en innoveren en in kaart te
brengen welke maatregelen absoluut
noodzakelijk zijn om vooruitgang te kunnen
boeken. Fabrikanten en leiders moeten
immers de verantwoordelijkheid op zich
nemen voor een duurzame wereld en tegelijk
de beschikbare zakelijke mogelijkheden
optimaal gebruiken. Aldus de organisatie.
De forumleden blikken - onder leiding van
Menno Holterman, voorzitter van de
stuurgroep Watertechnologie - vanuit 2030
terug op de constante ontwikkeling van
hun waterstrategie. Ze deﬁniëren hun
succes en kijken vervolgens naar de
aspecten die dat mogelijk hebben gemaakt:
innovaties, technologische ontwikkelingen,
samenwerkingsverbanden en wetgeving.
De leiders uit de industrie en de watersector

bespreken hoe de beschikbare waterbronnen tot 2030 het meest eﬃciënt zijn te
gebruiken en proberen aan te geven hoe
men het beste kan omgaan met afvalwater
en waterhergebruik en wat de beste manier
is om water te behandelen tijdens het
productieproces.
Deelnemers uit de industriële sector zijn:
Robert Claasen (wereldwijd directeur
productie Koninklijke DSM), Gerald Schotman
(uitvoerend vice-president Innovatie,
Onderzoek en Ontwikkeling en directeur
Technologie Koninklijke Shell), Daan Dijk
(directeur duurzame zakelijke ontwikkeling
Rabobank) en Hans Droge (senior vicepresident Onderzoek en Ontwikkeling
Unilever). De watersector is vertegenwoordigd door Bill Dee (wereld directeur
Water van Arcadis), Snehal Desai (wereldwijd
marketingdirecteur Dow Water & Process
Solutions Inc.) en Arik Dayan (CEO Amiad
Filtration Systems Ltd.). De oplossingen die
zij gedurende het debat aandragen, worden
meegenomen naar de volgende International
Water Week, zodat de verwerkende en de
waterindustrie de weg naar een duurzame
toekomst kunnen bepalen en op de lange
termijn de watercyclus geheel kunnen
sluiten.

YWP-Jongerenprogramma
Dirk Janssen (21), de huidige ambassadeur
van de Young Water Professionals (YWP), en
een jury kiezen tijdens de IWW zijn opvolger.
Die moet de dialoog voortzetten, niet alleen
met leiders uit de watersector maar ook met
het brede publiek. Janssen: “Het is essentieel

informatie

dat meer jongeren actief worden in de
watersector. De volgende generatie is in staat
buiten de gebaande paden te treden en met
een frisse, onconventionele te kijken naar
water.” Het jongerenprogramma is een
speciaal onderdeel van de IWW. Het is
bedoeld om bedrijfsleven, organisaties
zonder winstoogmerk, overheden en
wetenschappers samen te laten kijken naar
de watercyclus. Met name de mogelijkheden
voor jongeren passeren in dit programma de
revue.
De Wetskills Innovatie-uitdaging is bijvoorbeeld een 14 dagen durend evenement, waar
40 studenten uit de hele wereld hun
innovatieve en creatieve oplossingen voor
waterproblemen presenteren. Het winnende
team ontvangt de Innovatieprijs. De Water
Movie Challenge is een oproep aan jongeren
een ﬁlm te maken over de reis van die een
drinkwaterdruppel aﬂegt. De winnende ﬁlm
wordt het ‘gezicht’ van de IWW Filmprijzen in
2013. Studenten uit Vietnam en Colombia
hebben hun eindresultaat al ingeleverd. De
workshop van jonge wetenschappers is een
vijfdaags wetenschappelijk evenement voor
PhD-studenten en jonge, internationale
deskundigen uit de waterindustrie en
publieke organisaties. Hoofdonderwerp is
het leveren van watersystemen in stedelijke
gebieden, waarbij waterbeheer en -levering,
sanitatie en ruimtelijke ordening aan de orde
komen.
zie voor het programma de volgende
pagina.
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