WATER PLATFORM BRABANT
Brabantse ondernemingen in de watersector
slaan de handen ineen voor samenwerking
en innovatie
Lid worden van Water Platform Brabant

Water Platform Brabant
(WPB) is een initiatief voor
Brabantse ondernemers
die werkzaam zijn in
de watersector.
Water Platform Brabant gelooft in de kracht van
samenwerken en wil op deze manier meer
business creëren. De stichting stelt zich ten doel
om als samenwerkingsverband, met inachtneming
van de zelfstandigheid van aangesloten partijen,
de kennis van watertechnologie en watertechniek
bij gebruikers te behouden dan wel te vergroten
en deze kennis toegankelijk te laten zijn voor
deelnemers aan het platform. Door middel van deze
kennisuitwisseling wil de Stichting een bijdrage
leveren aan innovaties in met name de Provincie
Brabant op het gebied van waterbehandeling
en opinievorming over relevante technologie,
wetgeving en milieuaspecten. De 3 pijlers waar WPB
zich op richt zijn: Samenwerking, Demonstreren en
Testen. De stichting tracht dit doel onder meer te
verwezenlijken door:

1. Meer inzicht creëren in de Brabantse watersector,
veel bedrijven kennen elkaar niet of nauwelijks,
WPB gaat deze bedrijven samen brengen door
middel van netwerkbijeenkomsten.
2. Een algemene PR/demo locatie in Brabant
waar ondernemers nieuwe applicaties kunnen
demonstreren. Dit met het oog op de internationale
markt en het bekend maken van de producten
bij studenten.
3. Het helpen bij het vinden van testlocaties
waar de Brabantse ondernemers gebruik van
kunnen maken voor het (door)ontwikkelen van
de producten. Dit bij bijvoorbeeld Waterschappen
en grote bedrijven afhankelijk van de vraag van
de gene die wil testen.
4. De focus van Water Platform Brabant:
 Kennis uitwisseling, netwerken, Klankborden
 zoveel mogelijk duurzame bruggen te slaan tussen
initiatieven die voor waterketen relevant zijn.
5.






Samen optrekken geeft:
Wederzijds inzicht en daardoor begrip
kennisuitwisseling, kennisontwikkeling en borging
vergroting van elkaars netwerk
inzicht in gezamenlijke kansen / voordelen
gezamenlijk business creëren
(grensoverschrijdende projecten, Vlakwa)
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Een testlocatie waar al wordt samengewerkt aan de ontwikkeling van nieuwe technologie is op de ecologische waterzuivering van het trappistenklooster Koningshoeve bij Tilburg.

Op de foto: stagiaire Merel Cooijmans (rechts) van Fontys, voorzitter Water Platform Brabant Joep Appels (midden) en István Koller van waterschap De Dommel (links).

Start Brabants
waterplatform
Na een serie zeer geslaagde bijeenkomsten van Brabantse
ondernemingen in de watersector, heeft het bestuur eind
2018 officieel de stichting Water Platform Brabant opgericht.
Het platform telt inmiddels 30 aangesloten Brabantse
ondernemingen en instanties. De komende tijd gaat Water
Platform Brabant zich nog meer profileren en zal onder meer
aanwezig zijn op verschillende vakbeurzen.

Voorzitter Joep Appels

Watersector in Brabant sterk vertegenwoordigd
“De reacties op onze eerste bijeenkomsten waren heel
goed”, zo licht voorzitter Joep Appels van MicroLAN
toe. Hij is samen met Paul Gosselink van de Brabantse
Ontwikkelingsmaatschappij en Paul Buijs, voormalig
directeur van Berson UV, de grondlegger van het platform.
“De watersector is in Noord-Brabant sterk vertegenwoordigd
en er bleek behoefte te zijn aan het onderling delen van
kennis en meer onderling contact. Daarom hebben we vorig
jaar besloten om het Water Platform Brabant officieel op te
richten”, aldus Appels.
Volgens Appels komen er nu nog regelmatig nieuwe
leden bij. Uit onderzoek van het platform blijkt dat er zo´n
75 ondernemingen in Noord-Brabant zijn die zich met
watertechnologie en waterbouw bezig houden.
De provincie Noord-Brabant en de Brabantse
Ontwikkelingsmaatschappij (BOM) zijn enthousiast over
het initiatief. Volgens Paul Gosselink van de BOM heeft
het platform veel potentie om de onderlinge contacten
binnen het Brabantse bedrijfsleven verder uit te bouwen.
“Watertechnologie en waterbeheer raken aan allerlei
sectoren, zoals landbouw, industrie en de bouw. High-tech
gaat daarbij een steeds grotere rol spelen.”

Samen innoveren
De drie pijlers waar
Water Platform Brabant
zich op richt zijn:
 Samenwerking
 Demonstreren
 Testen

Brug slaan tussen bedrijfsleven en onderwijs
Het platform wil ook een brug slaan tussen bedrijven en
Brabantse onderwijsinstellingen. Ook het bevorderen van
de integratie van de waterketen staat hoog op de agenda.
Het platform wil bijdragen aan de sluiting van de
waterkringloop waarbij afvalwater wordt behandeld met
het oog op hergebruik voor de landbouw, industrie, of zelfs
weer als drinkwater.

Ecologische waterzuivering
Een van de organisaties die al bij het platform
is aangesloten is het waterschap De Dommel.
Het waterschap werkt nauw samen met de
trappistenabdij Koningshoeven bij Tilburg bij
de bouw van een ecologische waterzuivering.
“Voor ons is dit innovatieve concept heel
interessant omdat wij dit in de toekomst
misschien ook gaan gebruiken”, zo laat István
Koller van het waterschap weten.
“Wij helpen de trappistenbroeders bij de
implementatie ervan en we willen daarbij
graag gebruik maken van de kennis en
kunde van de Brabantse watersector”.
Volgens Koller wordt onder meer gekeken
naar online monitoring en besturing van het
proces. Ook worden stagiaires ingezet die al
ervaring kunnen opdoen met de allernieuwste
waterbehandelingstechnologie.

Meer informatie of lid worden:
Water Platform Brabant
Johan van Mourik +31 6 53410577

