Tweede editie Aquaterra in het teken van ‘balans’
De tweede editie van het internationale forum Aquaterra, over deltagebieden
en kustontwikkeling, staat in het teken van ‘balans’: balans tussen de mensen,
de planeet en welvaart. Op 10, 11 en 12 februari komen (water)deskundigen uit
de hele wereld bijeen in de RAI in Amsterdam om te praten over de problemen
in deltagebieden. Hoe kunnen de bewoners van de deltagebieden beschermd
worden tegen de gevolgen van de klimaatverandering? Hoe kunnen we
voorkomen dat de mens het klimaat nog verder negatief beïnvloedt? En hoe
doen we dat op financieel verantwoorde wijze? In drie dagen komen praktijkvoorbeelden en experimenten wereldwijd aan de orde. Behalve het forum is de
RAI het toneel van een beurs waarop geselecteerde partijen hun producten en
diensten op het gebied van delta- en kustontwikkeling zullen laten zien.

H

et forum richt zich op het beheren
van de risico’s en het creëren van
mogelijkheden om de uitdagingen
van onder meer de klimaatverandering en
de toenemende bevolkingsdruk het hoofd te
bieden. Daarbij beperkt Aquaterra zich niet
tot één benadering. De technische, financiële,
beleidsmatige, politieke én de sociale kanten
komen allemaal aan bod. Dat vertaalt zich in
de bezoekers: adviseurs, aannemers, projectontwikkelaars, civiele (en andere) ingenieurs,
drinkwaterbedrijven, onderzoeksinstituten,
overheden en ngo’s zullen aanwezig zijn op
10, 11 en 12 februari.

Programma
De drie dagen hebben elk een eigen
thema. Op de eerste dag (10 februari) zijn
dat de trends en de visie voor de lange
termijn. Staatssecretaris Tineke Huizinga
zal Aquaterra officieel openen, waarbij
ze het Nationaal Waterplan bespreekt als
een voorbeeld van een praktisch gerichte
toekomstvisie om waterproblemen integraal
op te lossen. Daarna komen de plannen en
visies van diverse deltagebieden aan de
orde: de Theems, de Mississippi, de Gele
Rivier en het Nederlandse deltagebied. Na
deze lezingen wordt de middag gevuld
met diverse onderwerpen: onder meer
‘Ecoshaping’, natuurlijke klimaatbuffers,
duurzame ruimtelijke ontwikkeling in het
IJsseldal en monitoring en modellering om
deltaprojecten te ondersteunen.

De tweede dag (11 februari) staat in het
teken van de praktijk. Concrete projecten
in onder meer de haven van Melbourne,
kustontwikkeling van de Bohai zee,
de Bay-delta in Californië, de Mekong
rivierdelta, de Ganges en de Nijl zijn dan het
onderwerp. Daarna komen wat algemenere
onderwerpen aan de orde, zoals het beheer
en onderhoud van natuurlijke systemen,
het beschermen van ecosystemen, van
vechten tegen water naar leven mét water en
effectieve kustbeschermingssystemen.
Tijdens de derde en laatste dag (12 februari)
wordt uit alle informatie van de voorgaande
dagen een samenvatting gemaakt. Wat zijn
de belangrijkste trends wereldwijd? Het
forum wordt afgesloten met een gezamenlijke verklaring.

Beurs
Op de beursvloer zal een keur aan adviesen ingenieursbureau’s, bouwbedrijven en
projectontwikkelaars, ngo’s en overheden
hun producten, diensten en projecten
presenteren. Het Aquaterra-paviljoen van het
NWP zal een centrale rol spelen. De meest
actuele en innovatieve waterprojecten zijn
hier te vinden. Maar het paviljoen biedt ook
ruimte voor discussies. Op een groot scherm
zijn grote, internationale waterprojecten te
bekijken waaraan Nederlandse bedrijven
meewerken. Op een ander groot scherm

wordt een uniek overzicht gegeven van alle
grote deltagebieden wereldwijd.

Vorige editie
De eerste editie van Aquaterra, die van 7
tot en met 9 februari 2007 in Amsterdam
plaatsvond, was een succes. Uiteindelijk
bezochten 953 bezoekers uit de hele wereld
het forum en de beursvloer. Door de veelheid
van onderwerpen en de verschillende
visies liep als rode draad de bereidheid van
mensen om geld en moeite te steken in de
bestaande deltagebieden. Niet opgeven,
maar investeren in technologie én natuur
om veilig en duurzaam te kunnen blijven
wonen in de deltagebieden. Tijdens de eerste
Aquaterra werd daartoe een veelheid aan
technieken en benaderingen gepresenteerd,
van kleinschalige oplossingen tot het maken
van kunstmatige eilanden voor de kust. De
kosten van dergelijke grootschalige landaanwinningsprojecten vallen mee. Door nieuw
materieel is het eenvoudiger geworden grote
volumes zand en ander bouwmateriaal te
verplaatsen. De opbrengsten van de nieuw
gecreëerde vierkante meters land stijgen,
zo bleek uit de lezingen over steden als
Singapore, Shanghai en Rotterdam.
De transcripties van de vorige edite van
Aquaterra, het actuele programma en alle
andere relevante informatie is te vinden op
de (Engelstalige) website:
www.aquaterra.com.

Tijdens de eerste editie van Aquaterra in 2007 namen prins Willem-Alexander en staatssecretaris Melanie Schultz deel aan de openingsbijeenkomst (foto: NFP Photography).
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