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2nd High-Level International Conference on the International Decade
for Action "Water for Sustainable Development", 2018-2028

6-9 June 2022,  Dushanbe - Tajikistan

Deelname Nederlandse watersector aan

Van 6 – 9 juni aanstaande vindt in Dushanbe, Tajikistan, de “2nd High-Level International
Conference on the International Decade for Action” plaats. Eén van de pijlers richting de UN
2023 Water Conferentie, dat gezamenlijk door Nederland en Tajikistan wordt georganiseerd.
De conferentie biedt interessante mogelijkheden voor de Nederlandse watersector voor
promotie en het leggen van high-level contacten in de regio. NWP is door de Nederlandse
ambassade gevraagd om Nederlandse betrokkenheid te organiseren en te faciliteren.

BEURSDEELNAME
Niet alleen de conferentie biedt kansen, ook vinden in Dushanbe een beurs en een Water &
Business Forum plaats. De beurs biedt een uitstekende gelegenheid voor deelname met
kleine units, waar u, de Nederlandse watersector, zich kan presenteren. De organisatie van de
conferentie biedt deze beursdeelname geheel kosteloos aan. 
Voor meer informatie zie: https://dushanbewaterprocess.org/exhibition/

WATER & BUSINESS FORUM
Op 6 juni wordt het 'Water & Business Forum: Innovations & Investments for Impact'
georganiseerd. Dit Forum richt zich op wereldwijde en regionale water uitdagingen, op
innovaties en op financiering van oplossingen voor deze uitdagingen. Het Forum brengt
sleutelfiguren uit de private sector bij elkaar, gezamenlijk met overheden en internationale
organisaties. Belangrijke focus is de rol van de private sector in 'risk mitigation and enabling
resilience'. De organisatie verwacht circa 100 deelnemers aan het Forum in een ongeveer
twee uur durende sessie. Meer informatie in dit overzicht.

GEEF UW INTERESSE AAN
Bent u geïnteresseerd in deelname (kostenloze beurs deelname en/of Forum deelname) dan
horen wij dat graag. Vervolgens kunnen wij u in contact brengen met de organisatie in
Dushanbe. U kunt uw interesse kenbaar maken door een bericht te sturen aan NWP, Roy
Agterbos, r.agterbos@nwp.nl (bellen kan ook: 06-54371939).

Twijfelt u over deelname? Of wilt u meer informatie? Bijgaand treft u extra informatie aan ter
motivatie voor uw deelname.

https://dushanbewaterprocess.org/exhibition/
https://mail.nwp.nl/extranet/newsletter/Dushanbe_UNConference
mailto:r.agterbos@nwp.nl
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Wat biedt deelname aan deze conferentie de Nederlandse private sector ten aanzien van
 1. (Engels sprekende) contacten en 2. concrete informatie over product-markt kansen in de
regio?
   | Door deelname kunnen bedrijven zich presenteren aan decision makers op watergebied en
door hun aangeboden technologieën toelichten en promoten.

Welke water gerelateerde uitdagingen spelen er in de regio? 
   | Droogte, verwoestijning, waterkrachtcentrales, verzilting, suboptimale irrigatie, opvang van
water en klimaatverandering.

Naar welke specifieke kennis of oplossingen is men (nog) op zoek? 
   | Oplossingen voor bovengeschetste uitdagingen, in combinatie met haalbare
financieringsvoorstellen.

Hoe ontwikkeld is de markt? Welke landen zijn met name al actief in de regio? 
   | Vooral Tajikistan heeft veel ervaring met waterkrachtcentrales, maar in Oezbekistan,
Kazachstan en Kirgistan wordt veel geïrrigeerd en kampt men met problemen op het gebied
van watermanagement.

Is de vraag om (NL) kennis en kunde publiek en of privaat gedreven? 
   | Voornamelijk publiek gedreven.

 
Spelen er concrete projecten of initiatieven vanuit de private sector of overheid waar
Nederlandse partijen nu bij betrokken kunnen worden? 
   | Het droogvallen van de Aral Zee (zie: Award for profitable landscape restoration around Aral
Sea | Dutch Water Sector) en groene waterstof projecten (zie: Kazachstan krijgt de grootste
fabriek ter wereld voor groene waterstof | Change Inc.) bieden kansen, alsmede drip-irrigation,
ontzilting en watermanagement in algemene zin bieden kansen.

Op welke termijn gaan er andere projecten spelen? 
   | De komende jaren en decennia gaat dit steeds meer aandacht krijgen. 

Motivatie - Waarom deelnemen aan de
UN Conference Dushanbe, inclusief
beurs en Water & Business Forum?

https://www.dutchwatersector.com/news/award-for-profitable-landscape-restoration-around-aral-sea
https://www.change.inc/energie/kazachstan-krijgt-de-grootste-fabriek-ter-wereld-voor-groene-waterstof-36673
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Met welke publieke en private partijen kan de ambassade NL bedrijven uit de watersector in
contact brengen? 
   | Internationale financiële instellingen, overheden en kennisinstituten.

Welke eisen worden er in deze markt / regio aan bedrijven gesteld, bijvoorbeeld op het vlak van
financiële robuustheid / taal en cultuurverschil?  
   | Dat verschilt per aanbesteding. Het is zaak in een vroeg stadium betrokken te zijn bij de
formulering van eisen en deze conferentie biedt mogelijkheden om potentiële opdrachtgevers
te leren kennen.

Welke andere goede redenen zijn er om deel te nemen? 
   | Tadzjikistan is op velerlei gebied een onontgonnen terrein, waar weinig internationale spelers
actief zijn. Als pioniers valt er derhalve veel te winnen. Het land is overigens de grootste
abrikozen exporteur ter wereld, heeft een prettig klimaat, indrukwekkende landschappen en
toerisme staat er nog in de kinderschoenen, maar biedt goede perspectieven.

Vervolg motivatie


