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Aquaglobe i Skander-
borg vil være et 
internationalt
videnscenter for 
vandteknologi. 
Turistchef ser store 
muligheder for mere 
erhvervsturisme.

Viden om vandrensning og
metoder til at nedsætte vand-
forbruget efterspørges i det
meste af verden. Aquaglobe –
et partnerskab af lokale virk-
somheder i Skanderborg –
satser på at blive et af de store
videnscentre internationalt
med tusindvis af professio-
nelle besøgende hvert år.

»Vandbranchen er på
verdensplan meget konser-
vativ. Der har vi i Danmark
nogle meget innovative løs-
ninger på en lang række om-
råder, måske netop fordi vi er
mange små, som arbejder
sammen. Det sker i en lille
skala her, men det kan opska-
leres på verdensplan,« forkla-
rer direktør Jens Bastrup,
Skanderborg Forsyning/Aqu-
aglobe.

Viden og knowhow
Mens Skanderborg For-
syning er ejet af Skanderborg
Kommune, er der til Aqua-
globe tilknyttet 15 små og
mellemstore virksomheder
fra Midt- og Østjylland. Det
er alle virksomheder med
store eksportambitioner og
med viden og knowhow om
vandforsyning, spildevands-
behandling og klimatilpas-
ning.

Grundfos i Bjerringbro er
f.eks. i front på verdensplan
inden for pumper, AVK Inter-
national i Galten-Skovby er
det inden for ventiler, mens
Kamstrup i Stilling har en
stærk position på intelligen-
te vandmålere, som bl.a. kan
mindske vandspild.

Med partnerskabet er
håbet at skabe et ”water
valley” – en vandteknologisk
pendant til Californiens
Silicon Valley, hvor de store
it-selskaber har etableret sig.
Ifølge Jens F. Bastrup er der
alvor bag de store ambitio-
ner.

Kongres i 2020
»Vi har lige været på den in-
ternationale vandkongres
IWA i Tokyo, og med 140 per-
soner fra Danmark fi��k vi vir-
kelig markeret os som nogle
af de førende i verden. Det
var godt at mærke, at vi stod
sammen og var klar til den
næste internationale ver-
denskongres, som fi��nder sted
i København i 2020,« fortæl-
ler Jens Bastrup.

Hele verdens vandprofes-
sionelle bliver inviteret til
København, og der vil gå 30
år, inden verdenskongressen
igen fi��nder sted i Skandinavi-

en. Derfor er det ifølge direk-
tøren en unik mulighed for at
profi��lere dansk vandteknolo-
gi. 

»Vi vil gerne fortælle den
gode historie om vand og de
gode innovative løsninger,
der er på en lang række af de
udfordringer, der er omkring
vand mange steder i verden.
Aquaglobe er med til at mar-
kere, at vi i Danmark kan rig-
tig meget på vandområdet,
og vi forventer at få omkring
10.000 gæster her i forbindel-
se med verdenskongressen,«
fortæller Jens Bastrup.

10.000 gæster i 2025
10.000 er også det antal gæ-
ster, som efter planen årligt
skal besøge Aquaglobe fra
2025.

Udenlandske delegationer
og ambassader kommer alle-
rede i voksende antal til
Skanderborg. For nyligt har
der været besøg fra Sydafrika,
som har et enormt problem
med at skaffe rent drikke-
vand til sin befolkning, og se-
nest fra den amerikanske am-
bassadør, Carla Sands.

Men det er ambitionen, at
antallet af årlige gæster i
2025 skal runde 10.000.

»Der er et enormt fokus på
bæredygtighed og vandmiljø
i hele verden, så vi tror på, at
det er realistisk. En stor be-
søgsmasse vil give nogle fan-
tastiske muligheder for vores
ejere,« siger Jens Bastrup. 

Mens Aquaglobe samler
aktiviteterne fungerer hele
lokalområdet som virksom-
hedernes showroom og labo-
ratorium. Hvis gæsterne
f.eks. vil se, hvordan den ny-
este teknologi inden for
vandværker anvendes i prak-
sis, behøver det blot afl��ægge
Fredensborg Vandværk på
Ladegårdsbakken i Skander-
borg et besøg.

Center skal udvides
Aquaglobe blev indviet tid-
ligere i år, men der er allerede
planer om at udvide centret,
så det byder på fl��ere oplevel-

AQUAGLOBE

Skanderborg Forsyning har sam-
men med 
en række andre aktører i vand-
branchen taget initiativ til Aqua-
globe for at give den danske
vandteknologibranche gode
muligheder for at samle, udvikle
og udnytte løsninger og 
kompetencer.

Aquaglobe skal bl.a. bidrage til
at udbrede kendskabet til vand-
branchen og dansk vand-
teknologi og formidle viden om
vand.

Aquaglobe har indtil nu mod-
taget besøg fra bl.a. Sydafrika,
Surinam, Ghana, Botswana, 
Kenya, Grækenland, USA, 
Frankrig, Tyskland, Kina, Norge,
Estland, Finland, Aserbajdsjan,
Bhutan og Kasakhstan.
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Aquaglobe skal være stedet, hvor vandprofessionelle fra hele verden kan hente viden, mener direktør
Jens Bastrup. FOTO: ANITA GRAVERSEN
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ser – bl.a. med gangbroer ud
over rensningsanlægget og
ved at øge informationen
om, hvordan drikkevandet
opstår ved at skabe en virtuel
elevatortur ned gennem de
forskellige jordlag til grund-
vandet. 

Turistchef Marianne
Purup, Visit Skanderborg,
vurderer, at et stærkt lokalt
vandcenter kan øge er-
hvervsturismen til glæde for
hele kommunen og Øst-
jylland.

Flere turister
»Jeg tror, at det kan give man-
ge gæster fra store dele af
verden. Det vil kunne øge
omsætningen på hoteller og
restauranter, men det vil også
smitte af på forretninger,
attraktioner og kultur-
institutioner, så det kan vi
kun glæde os til,« vurderer
turistchefen.

»Vi har jo møde- og kursus-

turisme i forvejen i Skander-
borg Kommune, men det her
åbner for nogle helt nye per-
spektiver. Aquaglobe kan bli-
ve en driver på technical visits,
og jeg ser nogle gode mulig-
heder, også i konference-
perspektiv,« siger hun.

Marianne Purup vurderer
dog også, at turistbranchen
skal være godt forberedt. 

»Jeg ser en ny type gæster,
som grundlæggende interes-
serer sig for innovation,
vandteknologi og bære-
dygtighed, og de vil være her
i et andet ærinde, end hvis de
er på sommerferie. De vil stil-
le nogle nye krav, som turist-
erhvervet skal kunne indfri.
Måske skal vi kunne håndte-
re fl��ere sprog, og måske skal
vi være bedre til at imøde-
komme nogle ønsker fra bor-
gere fra dele af verden, som vi
ikke tidligere har haft så me-
get besøg fra,« siger Marian-
ne Purup.

Aquaglobe blev indviet tidli-
gere i år, men der er allerede
planer om at udvide centret,
så det byder på fl��ere oplevel-
ser – bl.a. med gangbroer ud
over rensningsanlægget. Illu-
stration: Skanderborg Forsy-
ning

Aquaglobe er med
til at markere, at vi
i Danmark kan 
rigtig meget på
vandområdet.
Jens Bastrup, 
direktør for Aquaglobe
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Husene langs hovedgaden i
Trustrup var tirsdag i nogle
timer udstyret med et til
salg-skilt som en påmindelse
om, hvordan det vil gå med
landsbyen, hvis kommunal-
bestyrelsen fører beslutnin-
gen om at lukke Toubrosko-
len igennem.

»Det er en helt forkert be-
slutning, som kan få store
konsekvenser for hele by-
en,« mener en af demon-
stranterne, Stefan Bak, som
ellers er nytilfl��yttet med sin
familie.

»Brugsen i Lyngby, hvor
skolen ligger, lukkede sam-
me dag, som byrådet fortalte
om lukning af skolen. Jo me-
re, du fjerner fra en by, jo
mindre er det hele værd,«
konstaterer han.

Politikere vendte rundt
Trustrup-indbyggernes util-
fredshed skyldes, at et fl��ertal
i kommunalbestyrelsen tors-
dag indgik et budgetforlig
for 2019, hvor det i stedet for
Mølleskolen i Grenaa, som
indtil da havde været luk-

ningstruet, pludselig var
Toubroskolen i Trustrup,
som stod for skud. Beslut-
ningen skal formelt først
godkendes den 9. oktober.

»Byrådet lavede en u-ven-
ding på meget kort tid, og vi
fi��k meget kort tid til at reage-
re med høringssvar. Jeg tror
ikke, de havde regnet med,
at vi kunne nå at banke no-
get op. Men vi har allerede
samlet 500 underskrifter og
laver denne demonstration i
dag,« fortæller Stefan Bak.

Også han føler sig snydt.
Han fl��yttede i fjor fra Kjær-
slund i Aarhus til Norddjurs
Kommune. Sønnen gik i en
klasse med 28 elever, og da
banderne begyndte at skyde
i kvarteret, valgte familien at
søge mod mere fredelige om-
givelser på Djursland.

Skolen er vigtig
»Vi undersøgte muligheder-
ne på Djursland godt. Grun-
den til, at vi fl��yttede hertil,
var, at der var en skole. Og så
var det noget billigere at leje
en bolig. Og letbanen var
ved at blive etableret 300 m
fra, hvor vi bor, så vi kunne
beholde arbejdet i Aarhus,«
fortæller han.

Ud over sønnen, som er
elev på Toubroskolen, har
han også to børn i henholds-
vis vuggestue og børnehave,
som også ligger på skolen.

»Børnene ender på en fri-
skole, en privatskole eller så
ryger de på en skole i Syd-
djurs Kommune i stedet for. I
værste fald kunne vi fl��ytte
igen, men vi har så billig en
leje og et godt hus, så det bli-

ver svært at fi��nde noget bed-
re,« erkender Stefan Bak.

Til salg-skiltene havde
borgerne lånt af Mikkel Kri-
stensen, ejendomsmægler
og indehaver af Danbolig i
Kolind, Bønnerup og Gren-
aa. Han har dog den noget
nedslående besked, at skulle
skolelukningen blive virke-
lighed, bliver det svært at
fi��nde købere til alle boliger-
ne.

»Det vil være et kæmpe
minus for området, for med
skolen lukker andre ting og-
så ned. Det er en dominoef-
fekt, der giver mindre efter-
spørgsel med lavere huspri-
ser til følge,« siger Stefan
Bak, der ellers kan berette
om et område i en positiv
udvikling. 

God udvikling
»Vi har nogle huse til salg i
forvejen, og der er sket en
ændring med fl��ere fremvis-
ninger og større salg. Det har
været udvikling frem for af-
vikling, og letbanen er også
på vej. Hele pakken med bør-
nehave, skole, transportmu-
ligheder og indkøb har bety-
det, at mange har søgt her-
ud,« fortæller ejendoms-
mægleren.

»Hvis skolen lukker, er det
en udvikling i den forkerte
retning, og vi kan kun frygte
for, hvad det kan få af konse-
kvenser. Spekulationerne
omkring kommunens øko-
nomi kan også betyde, at
børnefamilier tænker sig om
en ekstra gang, inden de væl-
ger at fl��ytte hertil,« vurderer
han.

Stefan Bak sætter skilte op. Norddjurs vil lukke skolen i Trustrup. Det er beboerne sure over. De demon-
strerer ved at opsætte til salg-skilte ved alle husene på hovedgaden gemmen Trustrup.FREELANCE

Borgeraktion: Alle huse
i Trustrup sat til salg

Indbyggere i Trustrup
markerede i går deres
utilfredshed med kom-
munalbestyrelsens 
beslutning om at lukke
Toubroskolen.
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