
Handelsmissie naar de provincie Jiangsu, China en Water Tech 
Demonstratie in Yangzhou, de zusterstad van Breda!

Na een lange geschiedenis en nauwe werkrelatie met 
verschillende partnersteden in de provincie Jiangsu, China, 
organiseert de Brabantse Ontwikkelings Maatschappij (BOM) 
een Brabantse ondernemersreis van 28 oktober tot 1 november 
2019. Zij bieden een intensief programma aan, met aandacht 
voor agrifood en hightech. Delegatieleider is de Commissaris 
van de Koning in Noord-Brabant: Wim van de Donk. Dit 
betekent dat zowel bij de overheid als het bedrijfsleven op 
hoog niveau deuren kunnen worden geopend.

Binnen het programma van deze ondernemersreis zal een 
themadag worden georganiseerd in de diverse Brabantse 
zustersteden. Voor Yangzhou, de zusterstad van Breda, is gekozen 
voor het thema water. 

Het water gerelateerde programma komt voor uit de langdurige 
samenwerkingsrelatie tussen Gemeente Breda, Waterschap 
Brabantse Delta en de provincie Jiangsu en de stad Yangzhou.  
 
Het bezoek vormt de start van een reeks 
samenwerkingsinitiatieven die de komende jaren worden 
opgestart, gericht op de thema’s: 
● Assetmanagement
● Klimaatadaptatie 
● Innovatie in de afvalwaterzuivering

Het programma in Yangzhou zal bestaan uit demonstraties, 
workshops en projectbezoeken. Dit is niet alleen een mooie  
stap in de samenwerking op de drie gebieden. Het is ook 
de ideale gelegenheid voor uw bedrijf om te profiteren van 
de reeds bestaande contacten van de gemeente Breda en 
Waterschap Brabantse Delta in dit samenwerkingsprogramma 
en om directe contacten met Chinese partners op te zetten. Als 
watertechnologiebedrijf sluit u zich op deze manier makkelijk 
aan bij een langdurige en snel ontwikkelende internationale 
samenwerkingsrelatie!

Graag nodigen de organisatoren u uit voor een vrijblijvend 
kennismakingsgesprek waarbij de wateruitdagingen in China 
en details van het samenwerkingsprogramma verder worden 
besproken.

Na het bezoek wordt het samenwerkingsprogramma voorgezet, 
onder andere met gezamenlijke projecten en wederzijdse 
bezoeken die kansen bieden voor uitgebreide follow-up. Op uw 
aangeven kunnen we dit proces voor u vergemakkelijken.

27 oktober - 3 november 2019

GAAT U MET ONS MEE 
NAAR CHINA?

Heeft u interesse om mee te gaan?
 
Meer informatie over het volledige programma en de kosten 
vindt u hier. 

Meer informatie over het internationale 
samenwerkingsprogramma over water vindt u hier. 

http://www.brabantchina.nl/ondernemersreis2019
https://www.waterbreda.nl/internationalcooperation/


DATE LOCATION ACTIVITIES

Ma 28 okt Shanghai Provincial programma 
Kick-off meeting en diner met lokale experts en programma briefing in samenwerking met het 
Consulaat-generaal Shanghai.

Di 29 okt Shanghai Provincial programma  
Eén-op-eén gesprekken met mogelijke zakenpartners in en rondom Shanghai. Naar aanleiding 
van het intakegesprek voorafgaand aan de reis bezoekt u een aantal gesprekspartners op locatie. 

Wo 30 okt Suzhou Provincial program 
● Thema-programma’s hightech en agrifood. 
● In Suzhou zijn diverse Brabantse hightech-bedrijven gevestigd. De eigenschappen die de 

regio zo interessant maken worden op deze dag verder toegelicht. 
● Thema-programma agrifood i.s.m. de provinciale agrifood overheidsinstanties.

Do 31 okt Yangzhou Breda water program 
Water Tech Demonstratie 

Ochtend 
● Presentaties: elk bedrijf heeft een presentatie van tien minuten die u aan alle bezoekers 

presenteert;
● Demonstratie: elk bedrijf heeft afzonderlijke mogelijkheden om meer details over zijn unieke 

producten / technieken / technologieën te tonen.

Middag
Demonstratie en parallelle workshops:

Avond
Viering van 10-jarig jubileum van zusterstad vriendschap tussen Yangzhou en Breda.

Vr 1 nov Yangzhou
Nanjing

Breda water program 
Water Tech Demonstratie 

Ochtend:
Projectbezoek;
● Bedrijven zijn verdeeld in drie groepen
● Bezoek geselecteerde projecten en bespreken met lokale waterexperts

Middag
● Vertrek naar Nanjing en voor het officiële 25-jarig Brabant-Jiangsu netwerk-diner 

Asset management
Onderwerpen zoals:
- Riool inspectie en onderhoud;
- Detectie van lekkage en foutieve verbinding

Klimaatadaptatie
Onderwerpen zoals:
- Blauwgroene ontwerpen en materialen
- Beslissingen ondersteunen hulpmiddelen, b.v. geïntegreerde hydraulische modellen hydraulic models 

Afvalwaterzuivering 
Onderwerpen zoals:
- Automatische werking van RWZI’s
- Technieken voor geavanceerde denitrificatie
- Nieuwe technieken, zoals anaërobe ammoniakoxidatie
- Nieuwste toepassingen van terugwinning van energie /     
   grondstoffen

Reisprogramma onder voorbehoud

Het Brabant brede programma loopt van 28 oktober tot en met 
1 november. Als extra binnen dit programma  vindt in Yangzhou 
op 31 oktober  en 1 november een door de gemeente Breda en 
Waterschap Brabantse Delta geïnitieerd programma plaats dat 
in het teken staat van water technieken. 

Onderstaand het conceptprogramma voor de reis. Deelnemers 
kunnen het gehele programma volgen of een selectie van de 
voorgestelde activiteiten. Naar aanleiding van een intakegesprek 
met u wordt er een programma op maat samengesteld. U krijgt 
ruim van te voren informatie over uw gesprekspartners zodat u 
goed voorbereid in gesprek gaat.
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