Nederland in 2012
wereldwijd kenniscentrum
op watergebied
In 2012 moet Nederland hét mondiale kenniscentrum op het gebied van water
zijn. Dat is het doel van het project Dutch Delta Design 2012, dat op 1 juli jl.
van start ging. In totaal 30 partijen, waaronder ministeries, waterschappen,
waterleidingbedrijven, kennis- en onderzoeksinstituten, gemeenten en
provincies, gaan zich inzetten om dat te bereiken. Het is de bedoeling dat in
Rotterdam een nieuw Nationaal Centrum voor Water verrijst, waar bezoekers
de Nederlandse waterexpertise kunnen ‘beleven’. Verder laten acht regionale
waterexpertisecentra hun eigen specialiteit op watergebied zien. Hierdoor
ontstaat een route tussen de verschillende centra en andere watergerelateerde
waterprojecten door heel Nederland, waarmee belangstellenden alles kunnen
zien wat op watergebied speelt.
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et project wordt getrokken door
het ministerie van Verkeer en
Waterstaat, Netherlands Water
Partnership, Rabobank Den Haag eo, DHV en
IBM. Op dit moment werken dus 30 partijen
mee, maar het is de bedoeling dat dit aantal
nog groeit. Ook van buiten de watersector
bestaat belangstelling: NOC*NSF legt een
verbinding tussen water, sport en de Dutch
Delta Design-projecten. Marketingbureaus
tonen belangstelling om mee te doen, evenals
organisaties uit de architectuur, kunst en het
bankwezen.

Proof, waaruit blijkt dat de stad al druk bezig
is met innovatieve waterprojecten.
Volgend jaar opent een tien jaar durende
expositie over grote bouwprojecten rond
klimaat en water. Dan begint ook een
internationale marketingcampagne om
Nederland op de kaart te zetten als hét
internationale platform voor waterexpertise.
Ten slotte mondt DDD2012 uit in een serie
evenementen in 2012 die water dichtbij het
publiek brengen en komt er aandacht voor
dit initiatief op het Wereld Water Forum, dat
in dat jaar in Marseille plaatsvindt.

De doelen waarop de partijen inzetten,
zijn ambitieus. Zo wil DDD2012 de innovatiekracht van Nederland versterken door
kennisontwikkeling, innovatieversnelling
en uitvoeringskracht. Ook moeten meer
dan tienduizend jongeren, uit binnen- en
buitenland, kiezen voor een water- en
deltagerelateerde studie in Nederland. De
initiatiefnemers hopen op honderdduizend
vertegenwoordigers van ondernemingen,
overheden, ngo’s en kennisinstellingen
die Nederland gaan bezoeken vanwege
DDD2012 en duizenden toeristen voor de
evenementen van DDD2012: van cultuur
tot natuur, van wetenschap tot beleving en
van kunst tot design. Minimaal tien multinationale topondernemingen bundelen in de
toekomst hun waterexpertise in ‘Excellence
Centers’ en vestigen die in Nederland. En
Nederland moet stijgen op de ranglijst van
watertechnologiepatenten.

Ondanks de grote ambities en het grote
aantal partners, is het idee voor DDD2012

Om dat te bereiken worden concrete
projecten neergezet. Het Nationaal Centrum
voor Water in Rotterdam dient als etalage
voor de Nederlandse waterexpertise. Het
centrum is bedoeld voor het grote publiek,
(internationale) deskundigen en potentiële
opdrachtgevers uit binnen- en buitenland.
Jongeren en studenten vormen een
belangrijke doelgroep: in 2012 verwacht
de watersector namelijk een tekort van
16.000 specialisten. Met het Centrum hopen
de partijen jongeren te betrekken bij de
watersector. Voor Rotterdam is gekozen als
vestigingsplaats vanwege intiatieven als
Waterplan2, Climate Campus en Climate
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Elk regionaal watercentrum heeft zijn eigen
specialiteit. De centra zijn als volgt over
Nederland verdeeld:
• Zuidoost-Nederland: water en levensstijl
• Oost-Nederland: water, voedsel en
duurzaamheid
• Noord-Nederland: Europees centrum voor
nieuwe watertechnologie en demonstratiesites (water zuiveren, energie uit water,
e.d.)
• Den Haag: water en recht
• Rotterdam: water en klimaat
• Midden-Nederland: waterkringloop en
watertechnologie
• Delft: blue technology

pas in november vorig jaar geboren. De grote
belangstelling en het hoge tempo bleken
ook tijdens de oﬃciële opening: ondanks
het mooie weer verschenen 360 gasten,
waar de organisatie op 300 aanwezigen had
gerekend.
Voor meer informatie: www.ddd2012.nl.

