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Van de 3 tot 6 november wordt de 25e editie van de
Aquatech in Amsterdam gehouden. Aquatech is 's werelds
meest toonaangevende vakbeurs voor proces-, drink- en
afvalwater. Voor deze jubileum editie pakt Aquatech uit
met een uniek programma dat voor 100% gericht is op
water en waarbij de focus vooral gericht is op kennisdelen,
praktijk en innovatie. Dat deze opzet succesvol is bewijst
al het aantal exposanten inschrijvingen . De beursvloer
was eind augustus al zo goed als volgeboekt.

Marieke Leenhouts: “Aquatech heeft innovatie altijd hoog in het vaandel staan”

Succesformule op 25e editie voor 100% gericht op water
Kennis delen bij Industrial users experiences

Aquatech Amsterdam 2015:
innovatief en actief!!

Door Jaap Groot

Tijdens de afgelopen editie van Aquatech richtte 73% van de

‘ Innovation Lab’ is de focus gericht op kennis delen en vooral het

bezoekers zich op de nieuwste producten en oplossingen in het

bekijken van nieuwe ontwikkelingen op de ‘live werkende demo’s’.

werkveld. Marieke Leenhouts , Product Manager van Aquatech

Een van de toonaangevende bedrijven hier is WETSUS die Blue

Amsterdam noemt het dan ook niet voor niets dat Aquatech

Energy en de Floating Water Bridge toont. En voor diegenen die

Amsterdam innovatie hoog in het vaandel heeft staan. “De

nog meer de diepte in willen gaan op het gebied van innovatie

Aquatech Innovation Award is bijvoorbeeld al jaren een vast

kunnen meedoen met één van de Guided Tours over de beurs.”

onderdeel van ons beursprogramma en nu komen daar nog
nieuwe inspirerende paviljoens bij.” Daar waar de innovaties

Succesformules

die meedingen naar de Aquatech Innovation Award al een heel

Uiteraard staan ook de vaste beursonderdelen van het Aquatech

eind gevorderd zijn, of zelfs al op de markt verschijnen, komt nu

concept op het programma. Marieke: “Bezoekers kunnen

bijvoorbeeld ook aandacht voor startende technologie bedrijven,

zich aanmelden voor het Industrial Leaders Forum, waarbij de

“Deze bedrijven zijn met state-of-the-art water innovaties

‘Captains of industry’ uit onder meer de voedingsmiddelen- en

op zoek naar partners en investeerders om hun ideeën vorm

chemie sector, hun uitdagingen en oplossingen op het gebied

te geven en te lanceren op de markt. Op de Aquatech kunnen

van watergebruik presenteren. Met daarop volgend een debat

partijen elkaar vinden.” Bijvoorbeeld het Bluetech Innovation

tussen watertechnologie bedrijven en experts uit de diverse

paviljoen , een samenwerking tussen Aquatech Amsterdam en

industrieën.”

BlueTech Research, zal een uitgelezen plaats zijn waar kennis en

En de AquaStages op de beursvloer, onderdeel van de AIWW,

ervaring gedeeld kan worden. Maar ook op het nieuwe

zullen voor de nodige informatie sessies zorgen evenals
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Aquatech bezoekers tips
•

Bezoek het Storm water paviljoen om de nieuwste
technologieën tegen overstromingen te zien.

•

Ga naar het Bluetech Innovation Pavilion voor de
demonstraties van de live demo’s . Daarbij gebeurt
van alles op het gebied van Innovatie, dus ook presentaties,
showcases, etc.

•

Bezoek de Industriel User Experience . Hier tonen industriële
gebruikers product en
technologie-innovaties. Volg de speciale industriële
‘tradeshow’ route.

•

Bezoek de AquaStages voor educatieve sessies. (Gratis 		
toegankelijk)

•	Neem deel aan seminars, conferenties, trainingen en 		
excursies
•

Bezoek éen van de vele landen paviljoens en doe mee
matchmaking sessies . vergeet niet het Holland Business
Paviljoen te bezoeken . Hier vind je prachtige innovatieve

	Nederlandse bedrijven.
•	Registreer je online, dit is gratis (onsite registratie kost
€70 ). Als je online geregistreerd ben kan je via je eigen
‘myaquatechtrade account’ al afspraken plannen

Industrial User Experience
programma
Tijdens de Aquatech geven Industriële eindgebruikers, onder

met één van de ruim 750 exposanten of je kan bijvoorbeeld

meer uit de olie & gas, food & beverage, papier, mijnbouw, en

programmaonderdelen highlighten die je vervolgens weer

chemicaliën sectoren, inzicht in hun waterproblemen, ervaringen

gemakkelijk via de website en de Aquatech app terug kan

en oplossingen “Bij deze sessies gaan we in op de vraag hoe

halen

bedrijven hun water footprint kunnen verminderen”, zo stelt
Leon Korving, Scientific Project Manager bij Wetsus, het Europees
centrum voor duurzame watertechnologie, mede organisator
van het ‘Industrial User Experience programma’. “Daarbij zullen

de fitterijwedstrijden. “Die staan altijd garant voor het

we de leveranciers van de technologie verbinden met hun

nodige spektakel.” De vele landenpaviljoens bevestigen het

eindgebruikers. Op die manier proberen we zo goed mogelijk de

Internationale karakter van de beurs en de diverse matchmaking

aanwezige kennis en ervaring bij elkaar te brengen zodat ook de

en netwerkevenementen op de beursvloer zorgen voor de nodige

verdieping op het gebied van innovaties in de watertechnologie

verbinding.

zo groot mogelijk zal zijn.”
Het Industrial User Experience programma duurt vier dagen en op

Amsterdam International Water Week

elke dag zal de focus op een bepaalde sector liggen.

Voor de derde keer op rij is Aquatech Amsterdam onderdeel van

-

gasindustrie.

de Amsterdam International Water Week (AIWW). Het thema
voor 2015 is 'Integrated Solutions for a circular economy and

Op dinsdag 3 november gaan de sessies over de olie- en

-

De food & beverage en papierindustrie komen op woensdag

resilient cities'. De AIWW biedt een gevarieerd programma met

4 november aan bod. Behoud van kwaliteit van het water

een conferentie, het Young Water Professionals programme,

is daarbij een belangrijk aspect van waterhergebruik.

de Sarphati Sanitation Award, meer dan 40 internationale

-

chemische industrie en de middag sessie gaat over de

delegaties en een uitgebreid excursieprogramma. De

mijnbouw.

AIWW streeft naar een unieke mix van thema's (water- en
deltatechnologie, energie, land-en tuinbouw, ruimtelijke
inrichting) en deelnemers: van politici tot leveranciers van
innovatieve technologie, van ingenieurs tot hydrologen.

Op donderdag 5 november richt de ochtendsessie zich op de

-

Op vrijdagochtend 6 november wordt er gekeken naar de
cross-industriële gebieden .

