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Coöperatie WaterFocus opgericht

Circa veertig ondernemende zelfstandige professionals in de 

watersector en Stichting Nedworc hebben zich verenigd in coöpe-

ratie WaterFocus. WaterFocus is gevormd om ervaring, kennis en 

kracht van de zelfstandige professionals te bundelen. 

De coöperatie richt zich in binnen- en buitenland op deltatechno-

logie, drinkwatervoorziening, waterketen, waterbeheer en water 

governance. www.waterfocus.nu

Drie van de vijf bestuursleden van WaterFocus. Vanaf links: 

Albert van Dijk, Rolf Posthouwer en Ebel Smidt

Krachtenbundeling voor bedrijven

Aqua Nederland, Netherlands Water Partnership, Vereniging 

Leveranciers van Milieutechnologie (VLM) en Water Alliance gaan 

samenwerken onder de werknaam WaterCoalitieNL. Dat hebben 

ze aangekondigd tijdens het congres van Wetsus in Leeuwarden.

De belangrijkste thema’s waarop samengewerkt gaat worden, zijn 

het ondersteunen van het midden- en kleinbedrijf bij innovatie 

en export, collectieve activiteiten en het vormen van één spreek-

buis voor overheden en sectorpartijen. Er staan diverse activi-

teiten gepland voor 2014, zoals de gezamenlijke invulling van de 

internationale evenementenkalender, een aantal workshops voor 

het midden- en kleinbedrijf en een waterseminar tijdens de Aqua 

Nederland Vakbeurs in Gorinchem in maart 2014.

De officiële bekendmaking van de krachtenbundeling. Vanaf links: 

Hein Molenkamp (Water Alliance), Erwin Dirkse (VLM), Aart Ek (Aqua 

Nederland) en Aleid Diepeveen (NWP)
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Samenwerking afvalwaterketen Noord-Veluwe

De gemeenten Elburg, Ermelo, Harderwijk, Hattem, Heerde, 

Nunspeet, Oldebroek en Putten, en Waterschap Vallei en  Veluwe 

hebben vorige maand een document ondertekend, waarmee 

de samenwerking in de afvalwaterketen is verankerd. Regio 

Noord-Veluwe, het samenwerkingsverband van de zes gemeen-

ten, is medeondertekenaar. Door deze intensieve  samenwerking 

kunnen kosten bespaard worden en is schoner afvalwater 

mogelijk, zonder dat de verantwoordelijkheden van de partijen 

 veranderen. 

De samenwerking wordt concreet vorm gegeven in drie 

 opeenvolgende stappen: werken met één gemeenschappelijk 

 zuiveringsafvalwaterplan; gezamenlijk operationeel beheer; en 

een gezamenlijk regenradarsysteem en grondwatermeetnet. 

Daarnaast wordt de komende jaren intensief gewerkt aan een 

centraal informatiesysteem. Met de samenwerking wordt invulling 

gegeven aan het landelijke Bestuursakkoord Water.

www.grondwateronline.nl

www.regionoordveluwe.nl

De ondertekening van het samenwerkingsdocument Afvalwaterketen 

Noord-Veluwe. Staand vanaf links: wethouder Anton Westerkamp 

(Heerde), wethouder Erris Zandbergen (Oldebroek),  wethouder 

Edward van der Geest (Nunspeet), wethouder Rob Daamen 

(Harderwijk) en wethouder Roelof Koekkoek (Putten). Zittend: 

wethouder Luuc Teuben (Hattem), wethouder Henk Wessel (Elburg),  

Heemraad Marjan Brouwer (Waterschap Vallei en Veluwe) en 

wethouder Herman van der Stege (Heerde)

Klimaatverandering en erfgoed

Van 23 tot en met 28 september organiseerde ICOMOS Nederland 

de conferentie Protecting Deltas, Heritage Helps  in Amsterdam. 

Doel van de conferentie was aandacht te vragen voor het gevaar 

van klimaatverandering voor zowel de bevolking als het cultureel 

erfgoed en zo een bijdrage te leveren  aan veilige en duurzame ge-

meenschappen in deltagebieden. De conferentie werd  afgesloten 

met een gezamenlijk statement, dat te vinden is op de website van 

de conferentie.

www.icomosconference.nl


