Combinatie Aqua Nederland
Vakbeurs en Rioleringsvakdagen sleutel tot succes
De combinatie van de Aqua Nederland Vakbeurs en de Rioleringsvakdagen in
de Evenementenhal in Gorinchem slaat aan. Aqua Nederland begon in 2007
met zo’n 4.000 bezoekers. In 2010, het eerste jaar van de samenwerking, waren
dat er 6.000 voor beide evenementen. Vorig jaar liep dat aantal fors op tot
9.000. Ook het aantal standhouders groeit gestaag: van zo’n 290 in 2011 naar
zo'n 310 dit jaar, waarvan op 20, 21 en 22 maart ongeveer driekwart is te
vinden op de Aqua Nederland Vakbeurs.

A

qua Nederland, de nationale
vakbeurs voor waterbehandeling,
-beheer en -technologie, is voor het
zesde achtereenvolgende jaar het ontmoetingspunt voor iedereen die actief is in deze
sector. Vooral bedrijven die zich richten op
waterzuivering en -behandeling presenteren
zich. Zij houden zich onder meer bezig met
proces- en drinkwaterbereiding, afvalwater-,
koel- en ketelwaterbehandeling, legionellapreventie, desinfectie, meet- en regeltechniek, pompen, filters, flowmeters,
leidingsystemen, waterbouw, membraanbioreactoren, zwembadwaterbehandeling en
laboratoriumonderzoek.
Samen vormen de exposanten een
representatief beeld van de waterbranche
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op nationaal niveau. Naast de kennismaking
met nieuwe producten en het vergaren van
informatie kunnen ook de mogelijkheden
tot netwerken voor bezoekers aanleiding
zijn de beurs te bezoeken. Ten slotte biedt
Aqua Nederland lezingen over specifieke
onderwerpen en de laatste innovatieve
technieken.

Rioleringsvakdagen

Op de Rioleringsvakdagen presenteren
bedrijven zich die zijn gespecialiseerd in
onder meer productie, installatie,
onderhoud, inspectie en beheer van
rioleringssystemen. Tevens zijn de dagen een
platform voor ondernemingen die betrokken
zijn bij de afvoer van afvalwater en overtollig

regenwater. De vakbeurs is te bezoeken op
uitnodiging van de exposanten. Wie geen
VIP-Relatiekaart heeft ontvangen, kan een
kaart kopen voor 20 euro bij de beursreceptie
op vertoon van een uittreksel van de Kamer
van Koophandel.

Aqua Nederland

Aqua Nederland is de branchevereniging
voor bedrijven die zich bezighouden met
waterbehandeling door het leveren van
relevante apparatuur, producten of diensten.
De vereniging is opgericht in 1990 en telt nu
circa 75 leden. Onder waterbehandeling
verstaat de organisatie het in positieve zin
beïnvloeden van de waterkwaliteit voor
industriële of consumptieve doeleinden door
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middel van kennis, apparatuur en milieuverantwoorde producten. Dit betreft dan niet
alleen drinkwater, maar ook industrie- en
afvalwater.
“Wereldwijd komt water steeds hoger op de
agenda te staan. De groeiende vraag naar
water zal in de nabije toekomst leiden tot
toenemende schaarste, zelfs in landen waar
water nu nog een vanzelfsprekendheid is,”
aldus Joost Timmerman, sinds vorig jaar
voorzitter van Aqua Nederland. Volgens hem
biedt dit mogelijkheden, omdat Nederland
internationaal bekend staat om zijn
innovatieve watersector. Het is zaak, vindt hij,
onze technologische voorsprong te
behouden door te investeren in de eigen
medewerkers én onderzoek en ontwikkeling.
“Zodat meer mensen gaan kiezen voor een
baan in de watertechnologie. Want juist
kennis, expertise en ervaring liggen aan de
basis van ons succes. Aqua Nederland en
haar leden hebben een uitstekende positie
om de kennis die binnen de Nederlandse
watersector aanwezig is, uit te dragen en zo
een platform te bieden ter bevordering van
de hele Nederlandse economie.”

Kennisprogramma

Tijdens de zesde Aqua Nederland Vakbeurs
vinden diverse bijeenkomsten plaats die
georganiseerd worden door onder andere
Aqua Nederland zelf, het Koninklijk
Nederlands Waternetwerk en het
Netherlands Water Partnership (NWP).
dinsdag 20 maart, van 10.00 tot 16.00 uur:
‘Intelligent waterbeheer - technische en
praktische oplossingen’
Lezingen over intelligent waterbeheer die
bedoeld zijn voor betrokkenen bij integrale
projecten op het gebied van riolering en
stedelijk waterbeheer. Waterschap Hollandse
Delta presenteert samen met de TU Delft,
Deltares en de gemeenten uit de Hoeksche
Waard het ISA-project als praktijkvoorbeeld.
In de middag verzorgen Nelen & Schuurmans
en STOWA twee workshops, ook voor

mensen die zich bezighouden met integrale
projecten op het gebied van riolering en
stedelijk waterbeheer.
Vanaf 13.00 uur leidt Ivo Pothof van Deltares
een bijeenkomst met praktijkervaringen met
afvalwatertransport. Onderwerpen zijn
achtereenvolgens: resultaten van een
enquête over afvalwaterpersleidingen
(nieuwe ontwerpmethode en monitoring van
energie-efficiëntie) en energiebesparing bij
het transport van afvalwater bij de gemeente
Rotterdam. Na een pauze gaat het over de
ervaringen van Waterschapsbedrijf Limburg
met energie-efficiëntie en een actualisering
van het Handboek Ontwerp en Beheer van
Afvalwaterpersleidingen. Dagvoorzitter is
Bert Palsma van STOWA.
woensdag 21 maart, 09.30 tot 11.30 uur:
‘Topsector Water: de stand van zaken’
Het innovatiebureau Watertechnologie, NWP
en Aqua Nederland houden samen een
bijeenkomst om de leveranciers van
watertechnologie bij te praten over de
ontwikkelingen binnen de Topsector Water.
Deelname is gratis, aanmelding gewenst.
10.00-14.00 uur: ‘De kracht van gezamenlijk
zuiveren’
Onder leiding van dagvoorzitter Chris
Velzeboer van Cargill worden praktijkcasussen belicht waarin lokale industriële
bedrijven kiezen voor gezamenlijke
afvalwaterbehandeling. Ook komen
innovaties en de voordelen ervan aan de
orde. Antwoorden op allerlei vragen die
leven over deze onderwerpen komen van
mensen uit de praktijk. Dit seminar is
bedoeld voor degenen die, bijvoorbeeld als
procestechnoloog of manager op diverse
gebieden, werkzaam zijn in de industrie en
bij waterschappen.
Leo Vercoulen van Fujifilm Manufacturing
Europe spreekt vanaf 10.15 uur over de
redenen waarom vier grote industriële partijen
besluiten gezamenlijk te zuiveren. Istvan Koller
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van Waterschap De Dommel gaat om 10.45 uur
in op vragen over welke rol een waterschap
kan innemen. Bas Leysen van Hach Lange
bespreekt vanaf 11.45 uur het onderwerp 'wie
is de vervuiler? Monitoring van de stromen'.
Na de lunch Robert Klaren van Orgaworld en
Frans Horjus van DHV aan het woord over
oplossingen voor calamiteiten.
donderdag 22 maart, 10.00 tot 16.00 uur:
‘Kansen voor MKB bij ontwikkelingsamenwerking’
Ondernemers delen hun ervaringen aan de
hand van vijf casussen. Het programma:
• 10.00 uur: inleiding Water-Ontwikkelingssamenwerking - Aqua Nederland.
• 10.10 uur: vijf korte bijdragen van MKB’ers
over hun ervaringen met ontwikkelingssamenwerking.
• 11.30 uur: geleerde lessen van een studie
van BOP Inc naar toegang tot veilig water
in verschillende markten.
• 11.50 uur: samenvatting en vooruitblik op
het middagprogramma in de stand van
Water-Ontwikkelingssamenwerking.
• Programma in de Water-OS-stand:
13.30-14.00 uur: Wie doet mee aan het ‘PPP
Wash in schools’-programma van Aqua for
All, Aqua Nederland en NGO-platform?
• 14.30-15.00 uur: ‘decentrale ontzilting
installaties als duurzame waterkioskoptie
voor kustgebieden in ontwikkelingslanden: een markt voor wie?’
• 15.30-16.00 uur: ‘financieringsopties voor
MKB-initiatieven in OS-programma’s’.
Tenzij anders vermeld moet voor het
bijwonen van de bijeenkomsten een bijdrage
worden betaald.
Aqua Nederland Vakbeurs en de Rioleringsvakdagen vinden plaats op 20, 21 en 22 maart in de
Evenementenhal, Franklinweg 2, Gorinchem.
De openingstijden zijn alle dagen van 12.00 tot
20.00 uur. De toegang is gratis op uitnodiging van
standhouders of door het kopen van een
toegangskaart van 20 euro op vertoon van een
inschrijvingsbewijs van de Kamer van Koophandel.
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