MEER BUITENLANDSE BEZOEKERS DAN OOIT

21eeditievanAquatech
opnieuwsuccesvol
De 21e editie van Aquatech was de tot nu toe grootste. De belangstelling was,
na een aarzelend begin,ook groot. Intotaal telde de internationale waterbeurs
20.086 bezoekers. Hiervan was 51 procent afkomstig uit het buitenland: bij
de vorige editie was dat nog 43 procent. De beursvloer telde ongeveer 50
verschillende nationaliteiten. Opvallend was dat het aantal vrouwen met de
helft istoegenomen:van tien procent in 2004 tot 15 procent nu.De eerste
geluiden over de segmentering van de beurs waren positief. De reacties van
bezoekers en exposanten worden nog uitvoerig geanalyseerd.

JoostTimmermanvanKrohneontvangtdeAquatechInnovationAward2006uithandenvandeWaltervanderMeer

quatech 2006opendemeteen
kort debattussen kopstukken
vanSiemens,ITTenGEWater&
ProcessTechnologies endedirecteur van
deInternationalWaterAssociation(IWA)

A

DiscussietijdensdeopeningvanAquatechtussen
(v.l.n.r.)PaulReiter(IWA),JeffConnely(CE),Henk
Driesse(ITT)enRogerRadke(Siemens).
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PaulReiter.Daaringing het met nameover
dehaalbaarheidvanhet hergebruiken
vanafvalwater alsdrinkwater.Ondanksde
technische haalbaarheid bestaat daartegen
vanuit debevolkingoveralterwereldeen
groteaversie.Volgens Roger Radke(Siemens)
zaldieacceptatieer uiteindelijk toch wel
komen,zeker inlandenwaar gezond

drinkwater eenschaarsgoed is.PaulReiter
voorziet danweleengroot opslagprobleem.
Hijzietalseenhaalbaardereoplossing voor
hetdrinkwatertekort ingrotedelenvande
wereldeendecentralezuivering dicht bij
huis,metalsbijkomend voordeelveellagere
transportkosten.
Tijdensdiedezelfde openingsbijeenkomst
werddeAquatech Innovation Award 2006
uitgereikt doorWaltervander Meer (Vitens).
Deeerste prijsénwinnaar inde categorie
transport enopslagging naar Krohnevoor de
Waterflux2070,eennieuwewatermeter die
gebruik maaktvaneendraadloos communicatiesysteem om gegevensteverzenden,en
diegeen netvoeding nodig heeft vanwege
deingebouwde accu.Ookeenprijs,maar
dan indecategorie waterbehandeling,kreeg
het Nederlandse bedrijf Hyflux CEParation
metzijn hollevezelkeramische membranen.
Gelijksoortige membranen bestonden alin
kunststof, maar nog niet in hoogwaardig
keramiek.Keramiek isbeter bestand tegen
chemicaliën enhogetemperaturen.Inde
categorie procescontrole werd uiteindelijk
geen prijs uitgereikt vanwege hette geringe
aantal aangeboden noviteiten.
Met meerexposanten,meer benut vloeroppervlakenmeer internationale bezoekers
zietdetoekomst errooskleurig uitvoor de
volgende Aquatech,dievan30 september
tot enmet 3oktober 2008indeRAIwordt
gehouden.
Foto's:NFPPhotography
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"Wewillen
toch nietdat
Nederland het
Bangladeshvan
Europawordt?"
Stedenbouwkundige planontwikkeling en diameters van rioleringen
moeten nu al worden toegesneden
op de extreme weersomstandigheden die de klimaatverandering
gaat veroorzaken. Op basis van
kansberekening moet wereldwijd
worden ingespeeld op toekomstige
extreme weersomstandigheden,
vindt de specialist group Climate
and Water van de International
Water Association (IWA) die zich
presenteerde aan de vooravond van
Aquatech in Amsterdam.
egevolgenvan klimaatpro|blemenzijngeen borrelpraat
meer.Ermoet echt iets
gebeuren.Hetwordt nueeninvesteringsdiscussie",zegtéénvandespecialisten,prof.
dr.PierVellinga (faculteit Aard-enLevenswetenschappen vandeVrije Universiteit).
Hetspecialistenteam gaatdeeffecten van
klimaatverandering opwaterbeheer ende
watercyclus bekijkenenbrengt inkaart welke
veranderingen inplanning enontwerpvan
watersystemen nodig zijn.Nederland neemt
hetvoortouw inhet project, maar isbepaald
niet hetenige landdaternstigegevolgen van
klimaatverandering moetvrezen.Wereldwijd
zijnwatersystemen ingericht op basisvan
historischegegevensover temperatuur,
regenval,wind ensmeltwater. Eensysteem
vankansberekeningvoor toekomstige
ontwikkelingen zaldaarvoor indeplaats
moeten komen.Volgenssommigen isbinnen
enkeledecenniaeenzeespiegelstijging van
metersteverwachten,volgensandereneen
stijging vanenkeledecimeters. Benodigde
investeringen inbijvoorbeeldzeedijken,
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overloopgebieden enininfrastructuur voor
nieuwewoningbouwlocaties zullen moeten
worden bijgesteld naberekening vandekans
datdievoorspellingen uitkomen.Nederland
levert eenbelangrijke bijdrageaande
ontwikkeling vanscenario's.Zo presenteerde
het KNMIonlangsvier klimaatscenario's.
Despecialist groupClimateandWateris
eengezamenlijk initiatief vandeIWA-een
verenigingvanwaterprofessionals met
10.000leden uit 120landen-en Cooperative
ProgramonWaterandClimate(CPWC). De
groepspecialisten bestaat uittien afgevaardigden uit Nederland,Spanje,deVerenigde
Staten,Canada,IndiaenJapan.

Paalkoppen
Voor Nederlandzullendegevolgen snel
merkbaar zijnalserniet op korte termijn
ietsgebeurt,denkende Nederlanders inde
groepvaninternationale waterspecialisten.
Investeerders zullen Nederland de rug
toekeren.Vellinga:"Het isinhetWestland
gebeurd dat Interpolis eennieuwkassencomplex,waarvoor definanciering al rond
was,niet wilde verzekeren met hetoog op
verwachte gevolgen van klimaatveranderingen.Devolgende stap isdat buitenlandse
investeerders Nederland mijden.Wewillen
toch niet dat Nederland het Bangladesh
van Europawordt?"Vooral Amerikaanse
investeerders,diedegevolgen vande orkaan
Katrina van nabij hebben gezien,zullen niet
meer inNederland bouwen als"wij geen
robuust antwoord gevenop de uitdagingen
diezichaandienen."Hypotheekverstrekkers
zullenvolgensVellinga optermijn geen
lening meer gevenvoor woningen en
bedrijfsgebouwen indoor waterproblemen
bedreigde gebieden.Johande Bondt,
dijkgraafvan Hoogheemraadschap Amstel,
GooienVecht (AGV)enook lidvande
specialistgroup,constateert datwaterbeheerders inNederland prima instaatzijn
hetwaterpeil te regelen,maar het nieuwe
fenomeen vanenorme hoeveelheden water
ineens isonbeheersbaar. Recentelijkzijnal
veeldijkenversterkt,maar ermoeten nog
veel meerzwakke plekken met pakweg
anderhalve meter worden opgehoogd,
denkt hij."Enwe moeten met boeren op
individuele basiscontractensluiten over

tijdelijke opvang enopslagvanwater op hun
landerijen",zegt DeBondt."Extrawaterbuffers moeten grootschaliger infiltratie
mogelijk maken bij plotselinge extreme
droogte,bijvoorbeeld om droogvallende
paalkoppen inAmsterdamte reddenofeen
uitdrogend natuurgebied."HoogheemraadschapAGVisinHilversum aleen project
gestart om met behulp van membraanfiltratieafvalwater geschiktte maken voor
infiltratie van natuurgebieden.
Buffergebieden kunnen ookdienenals
locatiesvoor ontwikkeling van natte natuur.
Voorzitter vandegroep RoelofKruize,tevens
directeur vanWaternet,zietde afgelopen
maanden alseentyperend voorbeeld van
wat onswacht."Injuli dreigden problemen
met wegschuivende veendijken alsgevolg
vanuitdroging,inaugustus haddenwe
onvoldoende pompcapaciteit om steden
droog te houden."Klimaatdeskundigen
worden met hetoog op toekomstige
extremeweersomstandigheden nual
geraadpleegd bij deontwikkeling van het
nieuwewoningbouwgebied deZuidplaspolder.Hetisdebedoeling dat de specialist
group geregeld metaanbevelingen naar
buiten treedt.
Met dankaanEdoBeerda.
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Aquatech invogelvlucht
Behalve veel nieuwe producten was Aquatech 2 0 0 6 ook het toneel van
een aantal watergerelateerde activiteiten.Zo maakte het Ministerie van
Economische Zaken een nieuwe subsidie bekend, de InnoWator regeling
en presenteerde de RAI zelf de plannen voor de nieuwe beurs Aquaterra,
die volgendjaar wordt gehouden. En uiteraard werden de fitterijwedstrijden gehouden,die op de laatste dag leidden tot winst voor de fitters van
Waterbedrijf Groningen.
Chris Buijink van EZ.

I

ndebegroting,dieopPrinsjesdagwerd
gepresenteerd,wasaleenbedragvan
35miljoen eurovoordeoprichting van
eenTechnologischTopInstituut gereserveerd
(zieookpag.9).Maardaarmeeisdekoek
nog nietop.ChrisBuijink, directeur-generaal
voor OndernemenenInnovatievanhet
Ministerievan Economischezaken,maakte in
hetwaterpaviljoen vanhetNWPbekenddat
het Innovatieprogramma Watertechnologie
nuofficieelvanstartgaat.Indit programma
isvoor dekomendevijfjaar 80 miljoen
euro beschikbaar voor hetontwikkelen van
'nieuwewatertechnologie met eengroot
exportpotentieel'.Onderdeel hiervan isde
subsidieregeling InnoWator voor bedrijven
enkennisinstellingen diezichgezamenlijk
bezighouden met nieuwe ontwikkelingen
voordeafvalwaterzuivering ofdrinkwaterbereiding.Eénvandedoelstellingen van
het Innovatieprogramma Watertechnologie
ishetcreërenvanmeersamenwerking.De
komendevijfjaar gaatSenterNovem tenders
organiseren waarbijbedrijvenenkennisinstellingensamensubsidie kunnenaanvragen.
Gezamenlijkonderzoek kantot 35procent
worden gesubsidieerd,kleinere bedrijven
kunnentienprocent meer krijgen.Deeerste
tender istijdensAquatechgeopenden
loopttot enmet3november.Op 13oktober
organiseert SenterNovemeenadviesbijeenkomst.

Aquaterra
WaarAquatech aleengrote naamop
watergebied is,moet Aquaterra dit de
komende editiegaan bewijzen.Deze
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nieuwe beursvandeRAIAmsterdam wordt
volgendjaar op 7,8en9februari gegeven
enconcentreert zichop het risicobeheer en
nieuwe mogelijkheden voor de ontwikkeling
van kust-endeltagebieden,gekoppeld aan
deklimaatverandering.Vanuit elk mogelijk
perspectiefwordt gekeken naarde kansen
en bedreigingen:vaneconomische en
financiële perspectieventot veiligheidsen planningszaken.Integenstelling tot
Aquatech ligt hetzwaartepunt bij Aquaterra
op hetcongresprogramma,hoewelookeen
beurswordt gehouden.
Hetdrukkecongresprogramma isverdeeld
over driedagenenelkedag heeft eeneigen
thema.Opdeeerstedag,7februari,ishet
thema rivieren:drukopdedelta'sende
reactie indelta-achtigegebieden.8februari
staat inhettekenvansteden,de dilemma's
éndenieuweconceptenentechnologie.
Tijdensdelaatstedag,9februari,worden
kustgebieden onder de loepgenomen.Hoe
makensteden inkustgebieden endelta's
gebruik vandekansendie hun locatie biedt?
Opde beurs,die naast het congresprogramma wordt gehouden,zullen ingenieursbureaus,(bagger)bedrijven,leveranciers van
uiteenlopend materiaalenapparatuur, maar
ookdienstverlenende bedrijven aanwezig
zijn.Daarbijzullenookfinanciers enverzekeraarsactedeprésencegeven.Met Aquaterra
2007mikt de RAIop eenbrede doelgroep
vanadviseursenconsultants,aannemers,
projectontwikkelaars, (bouwkundig)
ingenieurs,waterbedrijven,kennisinstituten,

financiële instellingen enverzekeraars,
overheden,NGO'senhavenautoriteiten.Het
evenement moet specialisten en experts
uitallekennis-enwindrichtingen bij elkaar
brengen.

Fitterijwedstrijden
Traditiegetrouw werden weerdefitterijwedstrijden gehouden op Aquatech.Vrijdag
washet hoogtepunt: dewereldkampioenschappen.DeGroningsefitters Krino Adam
enEekfoAukes probeerden samen met
collega FredKoopman dewereldtitel die
zetijdens Aquatech 2004veroverden,te
heroveren.Naeentitanenstrijd met het
Amerikaanse teamvanBirmingham Water
WorksBoarden het Engelseteamvanwaterbedrijf Bournemouth &West-Hampshire,de
regerendwerelkampioenen,mochten de
Groningers zichopnieuw wereldkampioen
noemen.Eerder warenalde Nederlandse
kampioenschappen gehouden.Bijde heren
won hetteamvan BrabantWater,bestaande
uit Ad BrouwersenTonnievanden Broek.
BijdedameswarenCarlaZwanenveld en
CorrieJansenvanWaternet het snelst.De
managersArnoud Crebolder enLucGeerts
vanBrabantWaterversloegen huncollega's
indecategorie'!wanna beafitter'.

SafeWat
Onder denaam'SafeWat'zijn KiwaWater
Research,VitensenOptiSensebezigeen
geïntegreerd monitoringssysteem voor
drinkwater teontwikkelen dat meteen

Defitterijwedstrijden waren opnieuw een spektakel (foto: NFP Photography).
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Hetprototype vandeSafeWat.

alarm slaat bijveranderingen inde waterkwaliteit. Opd i t m o m e n t bestaat nog geen
monitoringssysteem datdegehele waterinfrastructuur en real-time afwijkingen in
de waterkwaliteit detecteert. 'SafeWat' richt
zich o pdeontwikkeling vaneen dergelijk
geïntegreerd systeem.Alshet systeem
functioneert, kandaarmee in real-time een
breed spectrum vanchemische verbindingen w o r d e n aangetoond.Verder kunnen
metingen w o r d e n uitgevoerd met compacte,

Foto:NFPPhotography.
online eenheden diegeïntegreerd zijn inhet
drinkwatersysteem. Deresultaten kunnen
online w o r d e n afgelezen.Voor de interpretatie ervan zijn beslissingsondersteunende
systemen beschikbaar. Het gezamenlijke
project heeft de Eureka-status gekregen.

Bovendien heeft hetproject een Innovatiesubsidie Samenwerkingsprojecten vanhet
Ministerie vanEconomische Zaken gekregen.
Een p r o t o t y p e vanhetsensorplatform werd
gepresenteerd platform staat o p de Kiwastand o p Aquatech.
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Biologische (de)nitrificatie en polijsting van afvalwater
Kringloopsluiting
Proceswaterbereiding uit oppervlaktewater
Spoelwaterbehandeling inde drink- en preceswaterbereiding
(Biologische) zijstroomfiltatie in koelwatercircuits
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