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Wilt u deelnemen aan een water missie naar 

Alberta, Canada van 3 tot en met 8 april 2016. 

 
Introductie 
In de provincie Alberta is veel interesse voor water. En dit is vastgelegd in de “renewed Water for Life strategy”: In 

het zuiden van Alberta is een dreigend water tekort gedurende de zomer periode. De overheid in Alberta heeft 

hiervoor een strategie uitgezet in een beleids document: Water for Life Strategy (ref. website…..).  

 Like the original, the renewed Water for Life strategy has three main goals: 

− safe, secure drinking water; 

− healthy aquatic ecosystems; and 

− reliable, quality water supplies for a sustainable economy. 

These goals will be met through knowledge and research, partnerships, and water conservation. The renewed 

strategy and corresponding action plan reaffirms Alberta’s commitment to the Water for Life approach: the wise 

management of our province’s water resources for the benefit of all Albertans. 

 

Deze aanpak biedt kansen voor de  Nederlandse “waterwereld” en met name watertechnologie  bedrijfsleven. De 

specifieke terreinen waar we kansen identificeren zijn: 

− waterkwaliteit en verbetering van industrieel afvalwater; olie & gasindustrie (regulier maar ook incidenten), 

voedingsindustrie, chemische industrie, etc. 

− hergebruik van industrieel water 

− zorgdragen voor veilig drinkwater 

− aanpak van blauwalgen op de diverse (recreatie) meren 

− duurzame ontwikkeling van rioolwater zuiveringsinstallaties 

− het vervangen van dure en slecht werkende rioleringssystemen en de Riolerings “ponds/lagoons:  bij de kleinere 

plaatsen op het platte land 

− “saneren” van  oil- and gaswells tijdens en aan het einde van de exploitatie periode 

Gebruik van saline grondwater en aanpassen voor gebruik in dustrie en landbouw 

 

Doel missie 
Het doel van deze missie is Nederlandse ”water”  bedrijven inzicht te geven hoe het staat met hun kansen op de 

markt in Alberta en West Canada.  Deze missie richt naast de Watertech conferentie (ref website) in Banff, ook op 

kennismaking met overheids instanties en bedrijven in Alberta die iets met water hebben. 

  

De te verwachten deelnemers aan de conferentie komen uit alle sectoren die interesse hebben in de technische, 

technologische en beheer aspecten van water en afvalwater management. U kunt vertegenwoordigers ontmoeten 

tijdens de conferentie vanuit de volgende sectoren: 

 Agriculture Companies, Municipalities, Engineering Firms, Drilling Companies, Pipeline Companies, Natural Gas 

Producers, Energy Marketers, Environmental Consulting Firms, Land Developers, Governmental/Regulatory 

Bodies, Aboriginal Groups, Oil and Gas Service Companies, Law Firms, Financiers, Mining Companies, Waste 

Brokers and Managers, etc… 

Terreinen en case studies die gepresenteerdworden gedurende de conferentie zijn: 

 Water Resources and Water Quality, Groundwater-Surface Water Interaction, Groundwater and Surface 

Water Management, Watershed Modelling, Planning, and Management, Data Collection, Monitoring, and 

Testing, Ecohydrology, Protection and Sustainable Management of Water Resources, Emerging 

Contaminants, Disaster Planning, Facility Operations, Industrial Issues, and Technologies, Industrial and 

Municipal Wastewater Treatment, Coal-bed Methane Development, Deep Well Injection, Beneficial Uses 

of Produced Water, Water Conservation and Re-use, Integrated Research, Nanotechnology Applications, 

Regulatory Issues, Including Saline versus Non-Saline Water 

Naast de conferentie is een beurs in waar in eerdere jaren ongeveer 20-30 Canadese bedrijven een stand hebben en 

zich presenteren.  

 

Globaal Programma: 
Zondag 3 april:  Aankomst op de luchthaven van Edmonton . 

(directe vlucht vanaf Amsterdam KL675 Departure14:45 Arrival1 3:30 pm) 

Vervoer naar Hotel. 
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Maandag 4 april: Matchmaking; er wordt in overleg met de deelnemende bedrijven gekeken wat  

 interessante partijen zijn om in Alberta (Edmonton) te ontmoeten. 

Dinsdag 5 april Matchmaking; er wordt in overleg met de deelnemende bedrijven gekeken wat 

interessante partijen zijn om in Alberta (Calgary) te ontmoeten. 

Woensdag 6 april :Reisdag,met eventueel matchmaking onderweg.  Inchecken in Hotel in Banff. 

‘s Avonds inschrijving voor Watertech Conference in Banff. 

Donderdag 7 april Programma Watertech zie: http://www.esaa.org/watertech/agenda/  

Vrijdag 8 april:  Programma Watertech zie: http://www.esaa.org/watertech/agenda/ 

 Na afsluiting Watertech, vervoer naar Calgary Hotel. 

Zaterdag 9 april: Vertrek luchthaven Calgary. 

(directe vlucht vanaf Calgary rechtstreeks naar Amsterdam KL678 Departure 3:25 pm 

Arrival on 10 April 08:15. 

 

Slotopmerkingen 
1. Deze missie  valt onder het PIB water en bodem in Canada, penvoerder hiervan is Hans van Duijne van Deltares 

in samenwerking met Henk ten Wolde  (DWCC). 

2. Matchmaking is op de maandag en de dinsdag eventueel ook onderweg op de woensdag. Nav de delegates list 

kunnen we ook match making verzorgen op de conferentie zelf.  

− Begin van de week kan de matchmaking bestaan uit het geven van presentaties van de Nederlandse 

bedrijven aan geintereseerde bedrijven en organisatie in Alberta op een bijeenkomst die in 

samenwerking met de provincie Alberta, City of Leduc, of een andere entiteit kan worden 

georganiseerd. 

− Op de woensdag kan een soortgelijke bijeenkomst worden georganiseerd i.s.m. de City of Red Deer of 

de Rocky View County (Deze County omsluit bijna de stad Calgary). 

− Op de donderdag en de vrijdag kunnen er ook matchmakings activiteiten worden geregeld op het 

congres. 

− Er kan ook individuele match making worden georganiseerd; afhankelijk van de profielen en wensen. 

− Voor elke matchmaking is belangrijk dat er intensief overleg is tussen DWCC en het Nederlandse 

bedrijf, zodat we een zo optimaal mogelijk programma krijgen. 

3. Matchmaking komt voort uit het PIB water en bodem en is in overleg met de deelenemende Nederlandse 

bedrijven.. De kosten van de matchmaking worden vanuit het PIB gedekt. 

4. Tevens kan er deelgenomen worden aan een Nederlandse stand op Watertech 

5. Dit zijn de kosten  voor de deelnemers: 

a. Vliegtickets 

b. Overnachtingen en maaltijden 

c. Vervoer in Alberta 

d. Deelname aan Watertech (voor prijzen zie: 

http://www.esaa.org/watertech/about/register/#id=171&wid=401&cid=153)  

e. Deelname in de kosten van de stand op de conferentie, ($500.00) 

 

Laat mij  zsm weten of u interesse heeft indeelname. Er zijn nog een beperkt aantal plaatsen beschikbaar. Meld u 

zich aan via email bij Henk ten Wolde (h.tenwolde@dwcc.eu). 

 

 

Heeft u nog vragen en/of opmerkingen dan hoor ik het graag van u, 
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