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De tweejaarlijkse Amsterdam
International Water Week (AIWW)
Week bestaat uit de AIWW Conference,
Aquatech Amsterdam, het Floodex
Europe Launch Event, het Young Water
Professionals-programma, de Sarphati
Sanitation Awards en excursies naar
‘Living Lab’ Nederland.
Daarbij wordt ingezet op het sluiten van
‘Amsterdam Agreements’, zij vormen het
fundament van nieuwe partnerschappen
en oplossingen van vraagstukken.
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Naar verwachting 25.000 experts van over de hele wereld
komen van 30 oktober tot 3 november samen tijdens de
tweejaarlijkse Amsterdam International Water Week
(AIWW) in de RAI in Amsterdam. De AIWW is een van
de meest diverse en innovatieve waterevenementen in
Europa. De unieke combinatie van Aquatech Amsterdam
Exhibition en de AIWW Conference maakt dat het bedrijfsleven wordt gelinkt aan beleid en wetenschap. Daarbij
wordt over een breed scala van onderwerpen het gesprek
aangegaan met het doel tot oplossingen te komen. De
AIWW plaatst recente innovaties in de schijnwerpers,
brengt leiders, beleidsbepalers en deskundigen samen,
introduceert nieuwe platformen en pakt real-life vraagstukken op die zijn ingebracht door steden, nutsbedrijven
en industrie.
OPENINGSCEREMONIE AIWW
Op maandag 30 oktober wordt met de openingsceremonie
van de Amsterdam International Water Week het startschot gegeven voor een week van inspiratie met deskundigen, aansprekende cases & oplossingen, nieuwe
producten & technieken, netwerkmogelijkheden en meer.
De openingsceremonie biedt een podium voor keynote
sprekers die belangrijke ontwikkelingen op het gebied van
water zullen uitlichten, afgewisseld met entertainment en
bekroonde innovaties.
Bevestigde sprekers tijdens de opening van de AIWW zijn
onder andere mevrouw Laura Tuck, Vice President van de
World Bank Group en de Rotterdamse burgemeester Ahmed
Aboutaleb.
De openingsceremonie van AIWW is ook het decor voor de
Sarphati Sanitation Awards 2017, in de categorieën Lifetime
Achievement (voor het creëren van vraag naar sanitaire
voorzieningen) en Young Entrepreneurs, en de Aquatech
Innovation Awards. De winnaars worden tijdens de openingsceremonie bekendgemaakt.

waterschaarste enerzijds, en hoogwaterbestendigheid van
steden anderzijds. Tijdens de Amsterdam International
Water Week-conferentie 2017 wordt een nieuwe benadering
gepresenteerd om deze uitdagingen meteen bij de hoorns te
vatten. Steden, bedrijven en internationale instellingen zijn
gevraagd hun vraagstukken op watergebied te delen. Deze
worden gekoppeld aan de beste, slimste en meest innovatieve oplossingen. De Amsterdam International Water Week
beoogt alle benodigde ingrediënten samen te brengen en
werk van deze cases te maken.
Het doel is om tijdens de AIWW te komen tot een reeks
‘Amsterdam Agreements’, waarin eigenaars van cases en
deskundigen, leveranciers en investeerders zich committeren aan het voortzetten van hun werk en behalen van
gestelde doelen. Om de overgang naar een veerkrachtige en
circulaire watercyclus te versnellen, is actie noodzakelijk.
De ‘Amsterdam Agreements’ vormen het fundament van
nieuwe partnerschappen en faciliteren schaalvergroting van
nieuwe oplossingen. De ‘Akkoorden van Amsterdam’ richten
zich op 1) onderzoek, 2) publiek-privaat, en 3) publiek-private
samenwerking.
Ga voor het meest recente programmaoverzicht naar
www.internationalwaterweek.com/programme/
aiww-conference/

AIWW CONFERENCE SPECIAL: HET LEADERS FORUM
Het AIWW Leaders Forum draait om de vertaalslag van gedeelde kennis naar actie. Leiders uit steden, de industrie en
het nutswezen leggen hun watercases en oplossingen op
tafel. Het gaat hier om reële watervraagstukken, die worden
gekoppeld aan relevante stakeholders en deskundigen.
Met het ‘Mix, Meet & Match’-concept – afbakenen van de
case, samenbrengen van leden van de gemeenschap op
hoog niveau, zoeken naar implementatiemogelijkheden en
schaalvergroting – moeten werkelijke doorbraken worden
gerealiseerd.

De AIWW bestaat uit een meerdere evenementen:
AIWW CONFERENCE
Dit jaar is het thema van de AIWW Conference: ‘Water...
and 9 billion people: creating a circular en resilient water
environment in high density living areas.’ In 2050 zal de
wereldbevolking naar schatting bestaan uit negen miljard
mensen. Onze voornaamste uitdagingen in dit kader worden

Om de dialoog een niveau hoger te tillen, hebben de wereldwijde waterleiders het niet alleen over de uitdagingen, maar
maken zij ook de koppeling met klimaat en dus met energie, voedsel, verstedelijking en globalisering. Leiders worden samengebracht tijdens inspirerende sessies om zo te
komen tot oplossingen, ideeën en innovaties die zowel de
theorie als praktijk van waterrisico’s kunnen transformeren.

PROGRAMMA
AIWW faciliteert vervolgstappen om de ideeën van het
Leaders Forum te realiseren. Het Leaders Forum creëert
een inspirerende omgeving waar wereldwijde waterleiders
worden gestimuleerd om afspraken te maken gericht op
het daadwerkelijk zetten van stappen die bijdragen aan een
circulaire en veerkrachtige wateromgeving in dichtbevolkte
gebieden. Ook zal er een visie voor de lange termijn worden
ontwikkeld om daarmee vervolg te geven aan de resultaten
van het AIWW 2015 Leaders Forum.
www.internationalwaterweek.com/programme/
aiww-conference/
AQUATECH AMSTERDAM
Aquatech Amsterdam is ‘s werelds
meest toonaangevende beurs op
het gebied van proces-, drink- en
afvalwater. Maak tijdens Aquatech
Amsterdam 2017 persoonlijk kennis met 21.000 bezoekers uit meer
dan 140 landen en 900 exposanten. Alle deskundigen in het
veld zijn van de partij om de nieuwste oplossingen voor de
uitdagingen van vandaag de dag te presenteren. Tijdens vier
enerverende dagen maakt u kennis met de nieuwste trends
en kunt u winstgevende nieuwe zakenrelaties opbouwen,
ideeën uitwisselen en knowhow verbeteren. De nadruk
ligt op innovatie met onder andere de Aquatech Innovation
Award en de Innovation Avenue.
www.aquatechtrade.com/amsterdam
FLOODEX EUROPE LAUNCH EVENT
Op dinsdag 31 oktober organiseert RAI Amsterdam, als onderdeel van de Amsterdam International Water Week en
in combinatie met Aquatech Amsterdam, een evenement
gericht op hoogwaterbescherming, peilbeheer, preventie,
inperking en drainage. Het evenement is vrij toegankelijk
en zal plaatsvinden in de Europa-hal van RAI Amsterdam.
www.floodexworld.com
YOUNG WATER PROFESSIONALS (YWP)-PROGRAMMA
Inspiratie van de volgende generatie. Dat is waar het Young
Water Professionals-programma om draait. Dit speciale
programma, georganiseerd door en voor jonge waterprofessionals, omvat workshops, debatten en nog vele andere
activiteiten om jonge vakgenoten te helpen een netwerk op
te bouwen en nieuwe vaardigheden en kennis op te doen.
Nieuwsgierig geworden? Ga naar www.young-iww.com
voor meer informatie. Ook de innovatie stimulerende
Wetskills-wedstrijd heeft plaats tijdens de Amsterdam
International Water Week als onderdeel van het YWP-programma.
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SARPHATI SANITATION AWARDS
Dit jaar worden de Sarphati Sanitation Awards voor de
derde keer uitgereikt tijdens de openingsceremonie van
de Amsterdam International Water Week op 30 oktober.
De tweejaarlijkse Sarphati Sanitation Awards (SSA) eren
onderscheidende bijdragen van individuen en organisaties
aan wereldwijde hygiëne en volksgezondheid door middel
van ondernemerschap. Deze awards zijn geïnspireerd door
het werk van dr. Samuel Sarphati, een arts die heeft bijgedragen aan de choleravrije status van de stad Amsterdam
aan het einde van de negentiende eeuw. Ontmoet de prijswinnaars van 2017 tijdens AIWW. Meer info op:
www.internationalwaterweek.com/programme/
sarphati-sanitation-awards-2017/
EXCURSIES NAAR ‘LIVING LAB’ NEDERLAND
Ervaar de Nederlandse delta als een ‘living lab’ voor geïntegreerde oplossingen gericht op een circulaire economie
en veerkrachtige steden. Maak uw bezoek aan AIWW 2017
compleet door deel te nemen aan een of meerdere excursies. Zie voor meer informatie de website
www.internationalwaterweek.com/programme/
excursions/.
SIDE-EVENTS zijn een bonus binnen het AIWW programma
waarin de uitwisseling van kennis en inspiratie nog breder
wordt getrokken. Veel organisaties grijpen de kans om
tijdens de Amsterdam International Water Week hun eigen
evenement te organiseren en deelnemers de gelegenheid
te bieden zich onder de 25.000 waterexperts te begeven. De
AIWW is gastheer voor meerdere side-events op maandag
30 oktober en donderdag 2 en vrijdag 3 november.
www.internationalwaterweek.com/programme/
side-events/
PUBLIC EVENT DESIGNATHON
Tijdens de Amsterdam International Water Week vindt
een speciale Amsterdam Water Designathon plaats op
29 oktober voor kinderen in de leeftijd van 7 tot 11 jaar.
Deze speciale editie loopt vooruit op het wereldwijde
Designathon Works-evenement dat gebruikmaakt van een
unieke ontwerpmethode om de creativiteit van kinderen de
vrije loop te laten en met behulp van nieuwe technologieën
een betere wereld te ontwerpen. Kinderen kunnen met hun
out-of-the-box denken een inspiratie zijn voor waterprofessionals en gemeenschappen over de hele wereld.
Ga voor actuele informatie naar de website van AIWW
www.internationalwaterweek.com.
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NIEUW CONCEPT FLOODEX EUROPE

GRENSOVERSCHRIJDENDE
SAMENWERKING

Tekst Hans Klip

Tijdens de AIWW wordt op 31 oktober het nieuwe kennisevenement Floodex Europe gelanceerd.
In het middelpunt staat de internationale samenwerking bij de aanpak van overstromingen.
et is een primeur voor het Europese vasteland, na
twee evenementen in Groot-Brittannië. Floodex
Europe richt zich op het inperken en voorkomen
van overstromingen die samenhangen met hevige
regenval en klimaatverandering. Het centrale thema bij het
‘launch event’ op de AIWW is grensoverschrijdende samenwerking, vertelt Marieke Leenhouts, Exhibition Manager van
Aquatech en verantwoordelijk voor Floodex Europe. “De insteek is: waar liggen de internationale uitdagingen?”

H

BELEID EN PRAKTIJK
Overstromingsbeheersing is volgens Leenhouts een zeer
relevant onderwerp voor een deel van de deelnemers aan de
AIWW-conferentie. “Maar andere belangstellenden zijn ook
welkom. Je kunt gratis meedoen aan Floodex.” Leenhouts
verwacht zo’n honderd tot honderdvijftig beleidsmakers en
praktijkmensen. “Zij komen onder meer van de Nederlandse
waterschappen en hun buitenlandse equivalenten en van
bedrijven die oplossingen en technologieën aanbieden. Zo
zijn twintig mensen van de Britse Association of Drainage
Authorities aanwezig.”
Oorspronkelijk was het de bedoeling om een aparte vakbeurs naast Aquatech te houden. Dat idee is verlaten, aldus
Leenhouts. “Er was veel interesse, maar wij kwamen net te
laat voor een aantal bedrijven die we als exposanten erbij
wilden hebben. In overleg met de partijen die zich al hadden gecommitteerd aan Floodex is besloten tot het nieuwe
concept.”
DAGVULLEND
De deelnemers krijgen op dinsdag 31 oktober een dagvullend programma aangeboden. In de middag vindt binnen
de AIWW-conferentie een kennissessie plaats. Experts

van het Chartered Institution of Water and Environmental
Management en de European Union of Water Management
Associations houden lezingen over aspecten van internationale samenwerking en ook de Unie van Waterschappen is
uitgenodigd om te spreken. Verder is er een paneldiscussie.

Daarnaast wordt nog een aantal andere activiteiten georganiseerd. Deelnemers kunnen zich ’s ochtends verdiepen in
overstromingsoplossingen op de beursvloer van Aquatech
en ’s middags meedoen aan een bustoer langs het watersysteem in Amsterdam en omgeving. Tevens is er gelegenheid om te netwerken. Leenhouts: “Een leuk aspect is dat je
een-op-een een match met een aanbieder of bezoeker kunt
maken. Dit gaat via de app van Aquatech.”
Leenhouts ziet het lanceringsevenement van Floodex Europe
als de opmaat naar een groter evenement tijdens de AIWW in
2019. “Dan streven wij naar een beurs en nog meer kennisuitwisseling. Ook kijken we of het mogelijk is om Floodex
bij andere Aquatech-beurzen te introduceren, met name in
China en Mexico.” |

VAKBEURS

VAKBEURS BREEKT RECORD
MET 900 EXPOSANTEN
Een uitgebreid inhoudelijke programma, nieuwe paviljoens en aandacht voor actuele onderwerpen als
circulaire economie zorgen voor meer belangstelling dan ooit.
e internationaal toonaangevende vakbeurs op het gebied van water, Aquatech Amsterdam, opent eind oktober haar deuren. Met een reeks nieuwe,
actuele en sterk inhoudelijke programmaonderdelen ziet het ernaar uit dat
de beurs op alle fronten nieuwe records gaat vestigen. De exposantenlijst
bevat meer dan 900 namen, het hoogste ooit voor het evenement. Het aantal bezoekersregistraties, de omvang van de beursvloer en het aantal inzendingen voor de
prestigieuze Aquatech Innovation Awards zijn allemaal op recordniveau, waardoor de
beurs afkoerst op een recordeditie.
De 2017 editie van de show besteedt nog meer dan in voorgaande jaren aandacht aan
innovatie. Het uitgebreide inhoudelijke programma benadrukt naast alles op het gebied van watertechnologie de laatste ontwikkelingen in belangrijke segmenten zoals
ontzilting en smart water networks.

D

AQUATECH INNOVATION AWARD 2017
Veertien innovatieve technologieën, waaronder wereldprimeurs, zijn uit een recordaantal inzendingen door een professionele jury geselecteerd voor de laatste ronde
in de strijd om de Aquatech Innovation Award. De internationale jury wijst, naast een
‘overall’ winnaar, een winnaar aan in elke categorie. Deze worden bekend gemaakt
op 30 oktober tijdens de openingsceremonie van de Amsterdam International Water
Week en de 26e editie van de internationale vakbeurs Aquatech Amsterdam.
“Dit jaar waren er 78 inzendingen, meer dan ooit,” vertelt juryvoorzitter professor
Cees Buisman, wetenschappelijk directeur van Wetsus, European centre of excellence
for sustainable water technology in Leeuwarden. “Aquatech Amsterdam zelf groeit en
het is fantastisch om te zien dat de Awards meegroeien,” voegt hij toe.
“Er was dit jaar veel discussie om tot een selectie te komen. De beste twintig procent
van de inzendingen waren uitzonderlijk sterk,’’ aldus Buisman.
Onder de inzendingen zitten steeds meer en verder uiteenlopende technologieën.
“Het veld rondom watertechnologie richt zich van oudsher op gebieden als biologie
en chemie maar dat verschuift,” zegt Buisman. “Eén exposant gebruikt ruimtetechnologie om waterlekkage op aarde te zoeken - dat verraste ons als jury. We zagen ook
meer inzendingen rondom big data en IT, trends die langzaam maar heel zeker de
sector binnenkomen”.
Hij noemt ook de trend om tot duurzamere oplossingen te komen door de reductie van
het gebruik van chemicaliën in afvalwater. |
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XYLEM
NORDIC
WATER
DynaSand by Nordic Water
Het Dynasand filter is al
sinds jaren een betrouwbare techniek in de moderne waterzuivering en in
andere toepassingen.
Nordic Water is de uitvinder
van deze techniek; toonaangevend op de markt in
een breed spectrum van
applicaties.
Mechanische filtratie
(effluent polishing), Nitrificatie, Denitrificatie zijn
met het Dynasand filter
eenvoudig en betrouwbaar
te realiseren.
Het toepassingsgebied van
het standaard Dynasand
filter is tevens uitgebreid
met het DynaCarbon filter
waarbij microscopisch
schadelijke stoffen zoals
medicijnresten worden
verwijderd.
Wij informeren u graag over
de mogelijkheden tijdens
de Aquatech 2017 en zien
uw bezoek aan onze stand
07.415 met belangstelling
tegemoet.

STANDNR. 07.415

STANDNR. 01-410
Tijdens Aquatech Amsterdam 2017 is Xylem te vinden op de Pumps & Process Plaza.
Xylem staat u graag te woord over de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van het transport
en de behandeling van proces-, drink- en afvalwater.
Op onze stand kunt u ’s werelds eerste afvalwaterpomp met geïntegreerde intelligentie zien. U
komt alles te weten over de nieuwste serie industriële UV-desinfectie systemen van Wedeco voor
de voedingsmiddelen- en drankindustrie en farmaceutische en micro-elektronische processen
en ook over de volgende generatie hoog-efficiënte e-MP meertrapspompen van Lowara voor o.a.
drukverhogingsinstallaties, HVAC en filterinstallaties kunnen wij u ook genoeg vertellen.
Meer info: www.xylem.nl

HACH NEDERLAND
BETROUWBARE
INFORMATIE LEIDT TOT
DE JUISTE BESLISSING

Mobile Sensor Management van Hach® zorgt voor
transparantie. Op basis van deze informatie kunt
u pro-actief uw proces beheren en onderhoud
plannen.
Altijd en overal toegang tot sensorinformatie
Meetgegevens en meldingen zijn toegankelijk via uw
smartphone, tablet of pc.
Afstemmen van online en laboratoriummetingen
Verifieer de meetwaarden van online instrumenten en
justeer deze met laboratorium referentiewaarden
Pro-actieve waarschuwingen voor onderhoud
Borg beschikbaarheid en verlaag uw onderhoudskosten met pro-actieve waarschuwingen, voordat een
storing optreedt.
Eenvoudige onderhoudsinstructies in één oogopslag
Snel en nauwkeurig onderhoud uitvoeren door de
instructies op uw mobiele apparaat te volgen.

STANDNR. 02.100

PRODUCTNIEUWS

AQUA-TECHNIEK B.V.
Een compleet pakket van filtermaterialen + expertise gratis
meegeleverd!
Inert filtermateriaal voor filtratie van zwevende deeltjes
• Antraciet = Aqua-cite®
• Filterzand = Aqua-sand
• Grind = Aqua-gravel
• Garnet = Aqua-garco
• Puimsteen = Aqua-volcano
Filtermateriaal voor ontzuring, pH verhoging, re-mineralisatie
• Calcium carbonaat = Aqua-juraperle
• Half gebrande Dolomiet = Aqua-semidol
Filtermateriaal voor katalytische ijzer- en mangaanverwijdering vanaf de 1e minuut
• Mangaan dioxide = Aqua-mandix
Voor geur-, smaakverbetering en ontchloring
• Actief kool = Aqua-carb Pool
Inorganisch filtermateriaal voor ammoniumverwijdering
• Clinoptiloliet = Aqua-multolite
Entmateriaal voor centrale ontharding
• Granaatzand = Aqua-garfine,
• Marmer = Aqua-calcite
• Zand = Aqua-sand
• Gebroken pellets
Bezoek onze stand!

STANDNR. 01.126

Alligator
wateropslag
Opslag
afvalwater
Opslag biogas

Albers Alligator levert al meer dan 30 jaar
kwaliteitsproducten voor (tijdelijke) opslag
van WATER, AFVALWATER, BIOGAS en
industriële vloeistoffen. Degelijk, duurzaam
en bedrijfszeker. Kortom, zorgeloze producten.

Wageningen, T 0317 419 144, www.albersalligator.com
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DMT ENVIRONMENTAL
TECHNOLOGY
TurboTec®
Hydrolyse van afval geactiveerd slib resulteert in een verbeterde definitieve ontwatering terwijl de verbeterde ontwatering
meer dan 30% en maximaal 35% meer biogas in de digester
behaalt. Door gebruik te maken van TurboTec®THP kan
de capaciteit van bestaande vergisters worden verhoogd of
kleinere vergister kunnen worden geïnstalleerd voor nieuwe
behandelinstallaties.
Het TurboTec®THP proces behandelt organisch materiaal bij
een standaarddruk van 4 - 6 bar en een temperatuur van 140 160 ° C. Dit proces zorgt ervoor dat de ´biomass cake´ wordt
gehygeniseerd. Het voor verdikken van de biomassa door een
beltpress tot 10-12% TS minimaliseert het gebruik van polymeer. TurboTec® biedt, vergeleken met conventionele systemen, een aanzienlijk kleinere footprint en lagere operationele
kosten.

STANDNR. 07.520R

15

16

Entrance
Entrance

SEGMENTS
 Transport and Storage /

Water Treatment
 Process Control & Process Automation
 UV Treatment / Desalination pavilion
 Point of Use
 Water Treatment


Balcony

Water Treatment / Point Of Use

Europa Foyer

Smart Water Network Pavilion
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Hall 1 Balcony
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