verslag
Aqua Nederland opnieuw beter bezocht
Tijdens de zesde editie van de vakbeurs Aqua Nederland, die voor de derde
keer was gekoppeld aan de Rioleringsvakdagen, liet het parkeerterrein bij de
Evenementenhal in Gorinchem nauwelijks vrije havens zien. Een goede
indicatie voor het succes van beide voor de waterbranche belangrijke
evenementen, die dit jaar op 20, 21 en 22 maart samen 9.643 bezoekers
trokken. Dat zijn er 373 meer dan vorig jaar. Het beursbezoek vertoont al
enkele jaren een stijgende trend.

D

e Rioleringsvakdagen zijn bezocht
door 2.429 mensen, maar velen
van hen hebben van de
gelegenheid gebruik gemaakt beide beurzen
te bezoeken. Zij troffen in totaal het recordaantal van 311 standhouders aan, van wie een
groot aantal op de grens wilde staan van de
Aqua Nederland vakbeurs en de Rioleringsvakdagen om hun aanbod van diensten en
producten aan beide branches te presenteren.
Volgens beursorganisator Naomi Sijtsma van
de Evenementenhal in Gorinchem zullen,
zoals het er nu uitziet, beide beurzen aan
elkaar verbonden blijven.
Veel bedrijven en instellingen pakten ook dit
jaar weer flink uit door in hun stands
bijvoorbeeld werkende installaties voor
waterbehandeling, -beheer en -technologie
te presenteren. Te zien waren onder meer
compleet nagebouwde waterzuiveringssystemen, een apparaat waarmee snel is vast
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te stellen of de E. coli-bacterie voorkomt in
een watermonster en een gebruiksklare,
duurzame bandindikker met een verbeterde
slibindikkingscapaciteit.

vriendelijk opereren innamen op zowel de
vakbeurs als de Rioleringsvakdagen. Op Aqua
Nederland was er ook aandacht voor water
en sanitatie in ontwikkelingslanden.

Watertechnologieprofessionals, vertegenwoordigers van gemeenten, waterschappen
en andere overheidsinstellingen, jongeren
die een toekomst willen ‘in het water’ en
andere belangstellenden konden voldoende
stands vinden die aansloten op hun
specifieke interessegebieden. Of het nu ging
om rioleringsbuizen, compressoren,
membranen, energiebesparende ozon- en
andere installaties, meet-, regel- en analyseapparatuur, chemicaliën voor de
behandeling van water aan industriële en
voedingsmiddelenbedrijven en geïntegreerde sensoren voor het detecteren en
classificeren van algen. Opvallend is de plaats
die duurzaamheid, onderhoudsvriendelijke
technologie en energiezuinig en milieu-

Kennisprogramma

Tijdens het parallel lopende kennisprogramma
varieerden de onderwerpen van technische en
praktische oplossingen bij intelligent
waterbeheer en de stand van zaken in de
Topsector Water (gezamenlijke afvalwaterzuivering monitoren van stromen en een
installatie die anaerobe vergisting combineert
met anaerobe waterzuivering) tot de mogelijkheden voor het midden- en kleinbedrijf bij
ontwikkelingssamenwerking. De congressen
zijn voor de organisatie een belangrijke
aanvulling op de vakbeurs en worden door
veel bezoekers en exposanten gewaardeerd.
De bedoeling is het kennisprogramma volgend
jaar uit te breiden in samenwerking met de
branchevereniging Aqua Nederland.

