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Technologie & Techniek
Thema: Afvalwater en duurzaamheid

De vakbeurs, georganiseerd door Aqua-
tech Global Events, is geopend van 1 t/m 
4 november 2011 in de Amsterdam RAI.  
Tijdens diverse activiteiten staat uitwisse-
ling van kennis en ervaring voorop.

Industrial Leaders Forum
Tijdens de Aquatech Amsterdam wordt 
veel aandacht besteed aan industrieel 

gebruik van water in de voedingsmidde-
len- en drankenbranche. Op het Industri-
al Leaders Forum spreken fabrikanten en 
hun leiders over hun verantwoordelijk-
heid voor een duurzame wereld. 
“Tijdens een paneldebat vertellen groot-
verbruikers als DSM en Unilever hoe zij 
het waterbeleid vorm geven. Ze blikken 
fictief terug vanuit 2030 en lichten toe 

welke beleidsmaatregelen ze nemen om 
ervoor te zorgen dat er in de toekomst 
geen tekorten of overschotten meer zijn. 
Daarbij staan water in het productiepro-
ces, afvalwater en waterhergebruik cen-
traal”, vertelt Marieke Leenhouts, com-
munications & PR Manager van de Aqua-
tech Amsterdam.

Beursvloer
De beursvloer is opgedeeld in themati-
sche segmenten. Leenhouts: “Een van de 
segmentthema’s is waterbehandeling en 
technologie. Daar worden veel technolo-
gieën uit de voedingsmiddelenindustrie 
gepresenteerd. Daarnaast is er het seg-
ment transport en opslag en meet- en 
regeltechniek. Ook hier wordt ruim aan-
dacht besteed aan de voedingsmiddelen-
sector.”

AquaStages
Verspreid over de beursvloer bevinden 
zich drie AquaStages. Deze podia bieden 
ruimte voor thematische workshops, pro-
duct- en technologiepresentaties en 
lezingen door professionals en branche-
organisaties. De drie podia hebben de 
thema’s transport en opslag, waterbe-
handeling en meet- en regeltechniek.
Tijdens het drie dagen durende congres 

Vakbeurs Aquatech Amsterdam is dit jaar onderdeel van de 

eerste editie van de International Water Week (IWW), eveneens 

te Amsterdam. Met een ruim aanbod van congressen, 

workshops, excursies en netwerkbijeenkomsten is gastland 

Nederland voorbereid op 850 watertechnologiebedrijven uit 40 

landen met hun nieuwste producten en diensten.

Voedingsmiddelenindustrie ruim vertegenwoordigd op beurs

Aquatech Amsterdam 

850 watertechnolo-
giebedrijven uit 40 
landen presenteren 
hun nieuwste pro-
ducten en diensten.

Aquatech: aandacht voor industrieel gebruik van water in de voedingsmiddelen- en drankenbranche.
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Aqua Industry is dagelijks op een van de 
podia iemand uit de voedingsmiddelen-
industrie aan het woord. Op 1 november 
verzorgt minister Verhagen van Economi-
sche Zaken, Landbouw & Innovatie 
(EL&I) een keynote. Daarna zal Peter Bra-
beck-Letmathe, chairman van Nestlé, 
spreken. Op 2 november is er - in samen-
werking met de International Horti Fair, 
een beurs voor de tuinbouw- en AGF-sec-
tor - een lezing over het watergebruik in 
deze branche. Ook spreekt deze dag 
Johan Raap, environmentalist Royal 
Cosun van Suikerunie. Op 3 november 
verzorgt Eurike Sapiro van Coca-Cola 
Enviromental Sustainability een 
inleiding.

Excursie
Naast de vele lezingen houdt de IWW in 
samenwerking met Aquatech diverse 
excursies en workshops. Zo is er op vrij-
dag 4 november een excursie voor 
belangstellenden uit de water- en land-
bouwsector. Het is een dagexcursie die 
begint bij het Innovatie- en Demonstra-
tiecentrum (IDC) te Bleiswijk. Het IDC 
combineert in kassen zonne-energie en 
minimaal waterverbruik met  een maxi-
maal rendement. Tijdens het middag-
programma bezoeken de deelnemers het 

Westland. Het grote kassengebied lost 
twee grote problemen op in de Neder-
landse tuinbouw: voldoende peak-opslag 
en de sanering van afwaterstromen.

Aquamatch
Voor ondernemers die op zoek zijn naar 
commerciële partners als bedrijven, 
organisaties en onderzoeksinstellingen 
in de watertechnologiesector, is deelna-
me aan de Aquamatch een efficiënte 
manier om nieuwe contacten te leggen. 
Ondernemers kunnen zich inschrijven 
voor een-op-een-gesprekken in de 
thema’s waterbehandeling, waterher-
gebruik, waterbeheer, monitor en detec-
tie en water en energie.

Pump & Process Plaza
De Pump & Proces Plaza is ingericht als 
ontmoetingsplek. Naast informatie over 
pompen en de wereld eromheen, is er 
ruimte om even rustig te zitten en te net-
werken. Er vinden posterpresentaties 
plaats van individuele leveranciers en er 
zijn doorlopende seminars over de 
nieuwste pomptechnieken en vakstudies.

Aquajobs Career Event
Tijdens de vakbeurs is niet alleen aan-
dacht voor bedrijven onderling om te 

spreken en te netwerken. Ook werkne-
mers krijgen ruim de kans om de juiste 
contacten te leggen of om een (nieuwe) 
functie te vinden. In samenwerking met 
Aquatech RAI organiseert WaterJobFo-
rum daarom het Aquajobs Career Event. 
Tijdens dit event zorgt de organisatie 
ervoor dat vraag en aanbod elkaar daad-
werkelijk treffen.

Aquatech Innovation Award
Natuurlijk mag ook op deze vakbeurs een 
award-uitreiking niet ontbreken. Voor de 
zevende keer wordt de Aquatech Innova-
tion Award uitgereikt voor het meest 
innovatieve product, dienst of oplossing 
in de branche.  

Cees Buisman, juryvoorzitter van de 
award, stelt dat research en ontwikkeling 
niet alleen belangrijk zijn voor de 
toekomst van een bedrijf, maar voor de 
hele wereld. “De beschikbaarheid van 
schoon water is in de wereld een belang-
rijke voorwaarde voor economisch, 
sociaal en fysiek welzijn. Water vraagt 
dan ook voortdurend om innovatie in 
kennis en technologie”, aldus Buisman.

Vakbeurs

Voedingsmiddelenindustrie ruim vertegenwoordigd op beurs

Aquatech Amsterdam 

Eline Cox

‘Grootverbruikers als DSM en 
Unilever spreken over hun 
waterbeleid’

Tegelijk met Aquatech Amsterdam vindt van 29 
oktober tot en met 4 november voor het eerst 
de IWW plaats. Een conferentie, opgezet ter ere 
van de IWW, ondersteunt en versterkt de bedoe-
ling van het evenement. De focus ligt op prakti-
sche oplossingen en innovatieve concepten in 
deltagebieden, de industrie en voor nutsbedrij-
ven. Watermanagement en technologie zullen 
worden samengebracht. “Niet alleen de Aqua-
tech is interessant voor voedingsmiddelenprodu-
centen, maar de gehele IWW. We leggen extra 
nadruk op industriële gebruikers van water”, 
zegt Marieke Leenhouts.

International Water Week
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