INFORMATIE

20E EDITIE MEER D A N OOIT INTERNATIONAAL VAN KARAKTER

Toenemende aandacht
voorwater speelt
Aquatech indekaart
Van28septembertotenmet1 oktobervindtindeRAIinAmsterdamde20eeditieplaatsvanAquatech,éénvandebelangrijkste vakbeurzenopwatergebiedterwereld.Eentoenemendaantalbuitenlandsedeelnemersenlandenpaviljoens,meerinternationalecongressenenondersteuningvande
belangrijkstebrancheorganisatiesgeven dekomendejubileumeditieeennog internationalere uitstralingdanin2002.Hetaantal exposantenkomtditjaar veelhogeruitdandevoorgaandejaren:toten
metdeeditievan2000steeglietaantal deelnemers,in2002zaktedebelangstellingwatterug,nuligt
hetaantal exposantenzo'n 25procenthoger: ruim830intotaal.
InAmsterdam zijn ditjaar 47landen
vertegenwoordigd.Vanhet totaal aantal
deelnemers is55procent uit het buitenland
afkomstig. Hoofdkantoren nemen dezeeditiedeplekinwaarvoorheen hun Nederlandsekantoor stond.Daarnaast kiezenmeer
bedrijven voordeelnameineen landenpaviljoen.Aquatech kent nu paviljoens uitBelgië,
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Frankrijk, Groot-Brittannië, Duitsland
(regioNordrhein-Westfalen],Spanje en
Zuid-Korea.Ookinternationale brancheorganisaties kiezenmeerdan voorheenvoor
eengezamenlijkoptreden vanledenineen
paviljoen.Dat ishetgevalbijdeWater
QualityAssociation,deEPDWAenuit eigen
land hetNetherlands Water Partnership

[NWP].HetNederlandseCentrum terBevorderingvanImport uit ontwikkelingslanden
(CBI)verzorgteenpaviljoen om ontwikkelingslanden meer kanstegevenopdeEuropesemarkt.
Zoalsaljarenhetgevalis,biedtAquatecheencompleetaanbod vanalletechnologischeaspectenvandewaterketen:de
behandelingvandrink-,afval-en industrieel
water,riolering,transport,distributie en
opslag,meet-enregentechniek, onderzoek,
adviesen nutsvoorzieningen.
Watenigszinsafwijkt vandevoorgaande
editiein 2002, ishetcongresaanbod.Datis
uitgebreid enookinhoudelijk sterkgevarieerd.Hetcongresprogramma begintaleen
dagvoordatdebeursopengaat(ziepag.12).
Verderkunnen bezoekersditjaar op
excursienaardenieuwbouw vanderioolwaterzuiveringsinstallatie inhet westelijk
havengebied vanAmsterdam.Zoalsbekend
isditéénvandegrootste rioolprojecten van
Nederland opditmoment.Denieuwezuiveringgaatdetweebestaandeinstallaties in
Amsterdam vervangen.Vanafde'oude'zuiveringen looptstrakseen rioolpersleiding
van49kilometer ronddehoofdstad naarde

vandeInternationalAquatech Innovation
Award]staangezamenlijk inhet gelijknamigepaviljoen. Hierwordtookaandacht
gevraagdvooreennieuweversievande
InnovationAward:deStudentAward,waaraanNederlandsestudenten kunnen deelnemen.Ditjaarzijn doordekorte aanlooptijd
nogteweiniginzendingen ingediend om
eengoedekeuzetekunnen maken. Tijdens
Aquatech 2006krijgt dezeprijs meeraandacht.

nieuwbouw.Om het watermet voldoende
druk hierheen tevoeren,komenervierboostergemalen indepersleiding.Zowelde
nieuwbouw alséénvandie boostergemalen
kanbezocht worden.Dezegemalenzijn tot
nu toealleengebruikelijk indebaggerwereldendepetrochemische indusrrie.
Innovaties indewatersector zijn ditjaar
gemakkelijker terugtevinden opdebeursvloer.Debesteinnovaties(volgensdejury

TijdensAquatechwordt natuurlijk
gerrachtcontacten tussenbedrijven testimuleren.Datgebeurtditjaar onder andere
doordriezogeheten matchmaking-programma's.Voorkleinebedrijven uitde
EuropeseUnieenLatijnsAmerika organiseertAL-Invesr(opgezetdoordeEuropese
Commissie]eenprogramma. HetAmerikaanseDepartment ofCommercerichtzich
opdegehelewatersector.Tenslotte verzorgt
ookAquatechzelfeencontactenbank, maar
dan via internet.

Ontwikkelingen
Aquatechvolgtdeontwikkelingen inde
watersector wereldwijd. Ophetgebied van
afvalwarer bijvoorbeeld speeltdeEuropese
Kaderrichtlijn Watermomenteeleengrote
rol.Demeeste rioolwaterzuiveringsinstallatiesinNederland zullenvoor2026eenvierde

zuiveringstrap moeten krijgen: zandfiltratie,
membraanbioreactor ofactiefkool.Ook
komtdeverplichring eraanomsroffen die
nu nietwordenafgebroken inderwzi,te
gaanverwijderen:bijvoorbeeld hormoonstoffen, geneesmiddelen en reinigingsproducten.Deuitbreiding vandeEuropese
Uniebetekent voordenieuwelidstaten inde
meestegevallen aanzienlijke investeringen
inzuiveringsinstallaries.Somszijn publiekprivatesamenwerkingsverbanden populair,
evenalsprivatiseringvandelenvandesector.
Eenandererrend inde afvalwaterbrancheisdeopkomst vankleinschaligezuiveringsinstallaties.Dezezijn bedoeldvoorde
zuiveringvanherwaterperbijvoorbeeld een
woonblok,waardoorflink opderioleringskostenbespaardkanworden.Ookdeplannenomurineapartintegaanzamelenspelenhierin eenrol,evenalsde afkoppeling
vanregenwatereninfiltratie ervan inde
bodem.
Watdedrinkwatersector betreft, spelen
membraanfilrratie, gebruik vanUVen
geavanceerdeoxidatieeengroterolinde
plannen voordetoekomst.Aandemicrobiologischeveiligheid vandrinkwater worden
steedsstrengereeisengesteld.Ookloopteen
discussieoverendocrienestoffen in het
milieu.
Tenslottewordenplannengemaakt om
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watermeerderemalen tegebruiken voor
diversetoepassingen, vooralindiegebieden
opdewereld waarwatertekorten bestaan.
Opindustrieelgebied neemt het herge-

bruik vanwaterinmiddels flink toe,deels
vanwegedebeperkingen dieopgelegd wordenaanhetonttrekken vangrondwater en
deelsvanwegedestijgende waterkosten.Ook

Congressen

Ultrapure Water

Involgordevantijdvindtuonderstaand
eenkortesamenvattingvandecongressen
dietegelijkertijd metAquatechindeRAI
plaatsvinden.

UltrapureWatetiseentweedaagscongres
opzj en 28septemberoverdestandvan
zakenmetbetrekkingtotallerleitechniekenomwatertebehandelenen/oftezuiveren.Hergaathierbij omtoepassingen bij
olieraffinaderijen, elektriciteitscenttales,de
biotechnologie,micro-elektronicaende
farmaceutische industrie.Aanbodkomen
techniekenalsomgekeerdeosmose,ultraennanofiltratie,ionenwisseling, desinfectie
enchemischebehandelingen.
DeorganisatieligtinhandenvanhetAmerikaanseUltrapureWaterJournalenhet
NederlandseAquaBusinessCommunications.

NanoWater
NanotechnologiestaatcentraalopNanoWater,eenbijeenkomst opmaandag
2.7september,eendagdusvoordatde
beursopengaat.DeorganisatieligtinhandenvanCientifica, wereldwijd debelangrijkste leveranciervaninformatie ophet
gebiedvannanotechnologie,endeClub
vanAmsterdam,eenonafhankelijke internationaledenktank.Onderwerpvan
besprekingishoenanotechnologie
gebruikt kanwordenomdewaterkwaliteit
indeindustrieteverbeteren.Omdatnanotechnologievoorgrote waterverbruikers
interessant kanzijn,isnamenshenVeolia
Wateruitgenodigd vooreenlezing.
Voormeerinformatie:(020)61544%7-
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dezeontwikkeling isterugtevindenopde
jubileumeditie vanAquatech. ^
Foto's:Pieter Magielsen.

gevolgenvandeveranderingen inhetklimaatvoothetwaterbeheer.Ditvooreen
belangrijk deeldoorNederlandersgeorganiseerdecongres(onderandereonderzoekersvanherKNMI,RIZAenRIKZ]belicht
zoweldenadelenvaneenwarmerennattet
klimaatalsdemogelijkheden omhetwaterbeheerbijtijds aantepassen,evenalsde
modellendiedaataantengrondslagliggen.
Ditcongresomvatookdemogelijkheid tot
enkeleexcursies,ondermeernaarhet
Noorderkwarrier.
Voormeerinformatie:
RoelofKruize(020J4602466.

Legionella in Europe
Voormeerinformatie:
RinusOnland(015)3610260.

Climate change:achallenge or a
threat for water management?
DeNVAendeInternationalWaterAssociation(IWA)verzorgeneendriedaagscongres
van27totenmet 29septemberoverde

HetMinistetievanVROMenKiwastaan
gâtantvooteeninternationaalcongresover
legionelladatprimairgerichtisoptoepassingvandebeschikbarekennisenervaring
indebeleidspraktijk, dusgeenpuur wetenschappelijk congreszoalsdievakerplaatsvinden.Hetisookvoorheteerstdatover
ditonderwerpeencongreswordtgehouden

voor beleidsmakers van alle EU-lidstaten.
Het doelvan deze tweedaagse bijeenkomst
op z8 en zg september iszicht bieden op
mogelijkheden voor internationale normalisatie en harmonisatie bij deaanpak van
Legionellabesmetting. Het congres vloeit
onder meer voort uit het advies van de
Gezondheidsraad om tijdens het Nederlands voorzitterschap vandeEUeen internationaal congres teorganiseren voor de
beleidsmakers in de 25lidstaten.
Staatssecretaris Pieter van Geel opent het
congres.

Membrane Integration and
Membrane Integrity
AwwaResearch Foundation, International
WaterAssociation ende KVWN verzorgen
samen met Kiwaeen tweedaags congres
over membraanfiltratie op 29 en 30 september. Aansluitend vindt op 1 oktober
een bezoek plaats aan de membraaninstallatie van PWN in Heemskerk.
Onderwerpen vangesprek zijn de plaats
van membraanfdtratie inde integrale zuiveringen de membraanintegriteit.

beveiligingbijdrinkwaterbedrijven.Aande
ordekomen derisico'swaartegende waterleidingbedrijven zichmoeten beveiligen en
hetdaarbij behorendegewenste beveiligingsniveau, maar ookbeveiligingals onderdeelvandeleveringszekerheid enhetpersoneleaspectvanbeveiligingmetdaarbij de
gewenste cultuur diepastbijdatbeveiligingsniveau.Bovendien komtderolenverantwoordelijkheid van het drinkwaterbedrijf
tijdens eendaadwerkelijke ramp aan bod.

Voormeerinformatie:BerylSmit(030)606957°.

Debijeenkomst begint om 13.30uur en
duurt tot 17.30 uur.

Beveiliging bij waterbedrijven

Voormeerinformatie:(070]4144778.

Voormeerinformatie:www.vrom.nl/lelgioneUa.

Nutrient Managament

DeKVWNverzorgtop30september een

Fosfaat- ensrikstofverwijdering, slibbehandelingen vervuiling in het algemeen door
diffuse bronnen komen aan bod op het
tweedaagse congres'Nutrient Management:

bijeenkomst dieinhet tekenstaatvande

European Experiences and Perspectives', dat
georganiseerd wordt doorde European
WaterAssociation [EWA]. Praktijkvoorbeelden uit deOekraïne,Bulgarije, Litouwen en
Noorwegen moeten duidelijk maken welke
ontwikkelingen momenteel plaatsvinden en
wat hun effecten op het watermilieu zijn.

Op woensdag 251september, donderdag 30
september en vrijdag 1 oktober kunnen
geïnteresseerden tijdens het ontbijt, en
voordat debeurs open gaat, praren over
onderwerpen die met name de industrie
aangaan, zoals hergebruik van water. De
ontbijtsessies vinden plaats op het Industriepodium en beginnen om 8.00 uur en
duren tot ongeveer 10.00uur. f\

Voormeerinformatie:
KirstenOvermann(00451]22428yz 189.

Ontbijten op Aquatech

Upgrading of wastewater
treatment plants
Het laatste congres wordt georganiseerd
doorNVAen IWAen heeft alstitel 'Upgrading ofwatsewater treatment plants'. Het
vindt plaats op 30 september en 1 oktober.
Ophet programma staan onderwerpen als
de kwaliteit van heteffluent, nutriëntenverwijdering, membraansystemen, slibbehandeling en capaciteitsuitbreiding.
Voormeerinformatie:
RoelofKruize(020)4602475.
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