Aquatech 2011 onderdeel van
International Water Week
De toonaangevende internationale waterbeurs Aquatech, die van 1 tot en met
4 november in de RAI in Amsterdam plaatsvindt, kent deze editie een iets
andere opzet dan vorige jaren. De beurs maakt nu deel uit van de International
Water Week, de verzamelnaam voor een evenement dat met symposia,
excursies, AquaStages, een AquaMatch, het AquaJobs Career Event en de
uitreiking van de Innovation Awards alle aspecten van de watersector belicht
en alle vakmensen uit de watersector bedient.

D

e nieuwe opzet is bedoeld om de
beurs een breder kennisfundament te geven. Dat is bereikt
door onder meer Aquaterra, het internationale forum over kusten en delta’s en de
International Water Week Conference onder
de vlag van IWW te koppelen. Deze en andere
conferenties vormen samen met excursies
voor de kennisoverdracht (zie voor een
uitgebreide toelichting op het programma
pagina 18 en 19).

Vorige editie
De beurs trok in 2008 bijna 19.000 bezoekers,
dat was iets minder dan de editie daarvoor:
ruim 20.000. Het aantal exposanten voor de
22e editie (dit jaar) ligt iets lager dan in 2008:
ruim 800 nu tegenover 850 vorige keer.
Desondanks mikt de organisatie van de
International Water Week (RAI, NWP, KNW en
Waternet) op aanzienlijk meer bezoekers.

Aquatech Amsterdam 2011 wordt gehouden van 1 t/m 4 november.
De openingstijden van de beurs zijn:
dinsdag 1 november van 10.00 tot 18.00 uur
woensdag 2 november van 10.00 tot 18.00 uur
donderdag 3 november van 10.00 tot 18.00 uur
vrijdag 4 november van 10.00 tot 17.00 uur
Het adres van de Amsterdam RAI luidt: Europaplein, 1078 GZ Amsterdam.
Meer informatie over het aanmelden voor de beurs is te vinden op www.aquatechtrade.com.

Door het uitgebreide programma hoopt zij
zo’n 25.000 geïnteresseerden te mogen
verwelkomen.

Waterpaviljoen
Gastland Nederland is op de beursvloer
aanwezig met het grootste paviljoen ooit.
Het is de centrale ontmoetingsplaats voor
iedereen die contact zoekt met de

Nederlandse watersector. In het paviljoen
zijn 25 Nederlandse watertechnologiebedrijven ondergebracht. De meeste zijn
kleinere bedrijven met vooruitstrevende
producten die graag hun contacten in de
internationale watermarkt uitbreiden.
Daarnaast is er een lounge waar onder meer
bezoekende delegaties worden ontvangen
voor een eerste kennismaking met trendzettende ontwikkelingen in de Nederlandse
watersector. Het Holland Business Pavilion is
een initiatief van Aqua Nederland, het
Netherlands Water Partnership (NWP), VLM
en de Water Alliance.

Innovation Award
Tijdens Aquatech Amsterdam 2011 wordt
voor de zevende maal de prestigieuze
Aquatech Innovation Award uitgereikt aan de
meest innovatieve inzending. De competitie
is toegankelijk voor alle fabrikanten en
producten, ook de producten die niet op het
evenement worden getoond. De prijs moet
bedrijven stimuleren creatief en innovatief te
blijven in het zoeken naar oplossingen voor
waterproblemen in de wereld.
De winnaar wordt tijdens de openingceremonie van Aquatech bekend gemaakt op 31
oktober in Amsterdam RAI. De inschrijvingen
worden beoordeeld door een onafhankelijke
vakjury in vijf categorieën: afvalwaterbehandeling, drinkwater, transport en opslag
(pompen, pijpen, kleppen), meet- en
regeltechniek én innovatie (nog niet op de
markt gebrachte producten en diensten).
Het product of de dienst wordt beoordeeld
op basis van de originaliteit (50 procent),
praktische uitwerking (technisch,
economisch, haalbaarheid, samen 25
procent) en de duurzaamheid (milieu,
veiligheid, energie en eﬃciëntie, ook samen
25 procent). Voor deze editie van Aquatech
zijn zo’n 50 inzendingen ingediend. In 2008
wonnen Pharmaﬁlter BV en Grontmij
Nederland de prijs voor het verwerken van
speciﬁek ziekenhuisafvalwater.
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Voor de prijs zijn nu de volgende 14
inzendingen genomineerd:
t in de categorie Afvalwaterbehandeling de
AlgaeBioReactor van Ingrepro, de BIOPAQ
AFR (Anaerobic Flotation Reactor) van
Paques en BioChroma van Enviro Chemie;
t in de categorie Meet- en regeltechniek
Dulcoﬂow van ProMinent, moni::tool van
S-can Messtechnik en Qwatch van CapiliX;
t in de categorie Transport en opslag de
Adaptive N-impeller(s) on Flygt N-pumps
van ITT Fluid Control en de Fish-friendly
pump van Pentair Nijhuis;
t in de categorie Drinkwater het 2B Sure
Autonomous Waterstorage treatment
system van Bright Spark, de CapDI CT van
Voltea en de QuantumFlux van NanoH2O;
t in de laatste categorie Innovatie de Blue
Eco pumps van SIBO, TECTA van ENDETECT
en de X-Flow HF Nano van Pentair X-Flow.
In de Innovation Zone in hal 7 zijn alle
inzendingen te vinden.

AquaStages
De AquaStages op de beursvloer zijn letterlijk
een podium voor kennisoverdracht. Daarbij
gaat het om gerichte thematische
workshops, product- en technologie-presentaties, lezingen van toonaangevende
vakmensen uit de (industrie)watersector en
brancheorganisaties.
Tijdens de presentaties is het mogelijk om
direct met de leveranciers in gesprek te gaan
over het onderwerp dat aan de orde is
gekomen. De drie AquaStages hebben ieder

een thema: transport en opslag, waterbehandeling en meet- en regeltechniek. De podia
zijn te vinden in hal 2 en 7 en in de Europafoyer.

AquaMatch
Op 3 november wordt de AquaMatch
gehouden: een internationaal evenement dat
organisaties in de watersector wil koppelen.
Bedrijven, organisaties en onderzoeksinstellingen in de watertechnologie worden in de
gelegenheid gesteld in korte tijd veel
potentiële samenwerkings- en zakenpartners
te ontmoeten en het internationale netwerk
te vergroten. Dit gebeurt door het voeren
van één-op-één gesprekken met gelijkgestemden. De thema’s zijn waterbehandeling,
waterhergebruik, waterbeheer, monitoren en
detectie én water en energie. De organisatie
ligt in handen van het Enterprise Europe
Network.

AquaJobs
AquaJobs biedt werkgevers en werknemers
de gelegenheid elkaar tijdens de beurs te
ontmoeten om een nieuwe baan te vinden of
een vacature te vervullen. Het Aquajobs
Career Event moet een platform voor
iedereen zijn: het midden- en kleinbedrijf,
toeleveranciers, advies- en ingenieursbureaus, regionale en nationale overheden,
kennisinstituten én jonge vakmensen.
Aquajobs is opgebouwd uit een aantal
onderdelen, waaronder een paviljoen waar
een groot aantal bedrijven/organisaties zich
presenteert. Ook is op een prominente plek

informatie

een vacaturewand te vinden met relevante
vacatures uit de diverse disciplines in de
watersector. Verder is een carrièreroute
beschikbaar over de gehele beursvloer. Er
worden workshops op de beursvloer
gehouden over het beter proﬁleren van het
bedrijf als werkgever en bruikbare vaardigheden voor de vakdeskundige.

Integrated Aqua Solutions
De watersector kent grote uitdagingen.
Klimaatverandering, wereldwijde bevolkingsgroei en verstedelijking maken het voor
overheden en bedrijfsleven noodzakelijk om
innoverende waterprojecten te ontwikkelen
voor bescherming tegen overstromingen,
het eﬃciënt gebruik van water, het
verbeteren van de sanitaire voorzieningen en
vooral om geïntegreerde oplossingen in de
praktijk te brengen. Tijdens Aquatech
worden inspirerende waterprojecten onder
de aandacht gebracht tijdens ‘Integrated
Aqua Solutions’. Dit is een expositie voor
ingenieurs, ontwikkelaars, waterschappen,
consultants en aannemers om hun bijdrage
aan een oplossing van de wereldwijde
waterproblemen te laten zien.
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