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Aqua Nederland Vakbeurs tegelijkertijd
met Rioleringsvakdagen
De Evenementenhal Gorinchem is op 16, 17 en 18 maart niet alleen het toneel
van de jaarlijkse Aqua Nederland Vakbeurs, dit jaar worden tegelijkertijd de
Rioleringsvakdagen gehouden. Waar de Aqua Nederland Vakbeurs zich vooral
richt op waterbehandeling, watermanagement en watertechnologie, staan de
Rioleringsvakdagen in het teken van alles wat met riolering te maken heeft.
Hoewel de twee beurzen officieel niets met elkaar te maken hebben, geven ze
gezamenlijk een goed beeld van de stand van zaken in de Nederlandse
watersector.

D

e Aqua Nederland Vakbeurs, die
door Evenementenhal Gorinchem
georganiseerd wordt samen met
de vereniging van waterbehandelingsbedrijven Aqua Nederland, vindt alweer voor de
vierde keer plaats. De groei van de afgelopen
jaren zet zich, ondanks de economische crisis,
door. Ongeveer 220 exposanten staan op de
beursvloer in Gorinchem, waar dat er vorig
jaar een kleine 200 waren.

Nederlandse markt

De beurs is speciaal bedoeld voor de
Nederlandse markt, met veel Nederlandse
standhouders die zich richten op de
nationale markt. Op de beurs presenteren
zich bedrijven die gericht zijn op water
zuivering en -behandeling waaronder de
bereiding van proces- en drinkwater, de
behandeling van afval-, koel- en ketelwater,
legionellapreventie, desinfectie, waterbouw,
meet- en regeltechniek, pompen, filters,
flowmeters, leidingsystemen, membraanbioreactoren, zwembadwaterbehandeling en
laboratoria.
Een groot deel van de bezoekers wordt
uitgenodigd door de standhouders zelf,
waardoor het publiek grotendeels uit
waterprofessionals bestaat.
Naast een breed aanbod uit de watertechnologiebranche op de beursvloer loopt een
uitgebreid kennisuitwisselingsprogramma
met symposia. De bijeenkomsten zijn gericht
op diverse vakgebieden, zoals zwembadtechniek, levensmiddelentechnologie,
drinkwater, huishoudelijk en industrieel
afvalwater. Ook zal er weer een SKIW-bijeenkomst plaatsvinden en is er een bijeenkomst
met de Mannen van de WIT. Het programma
staat uitgebreid beschreven op pagina 20 en
21 van deze uitgave.
De openingstijden van de Aqua Nederland
Vakbeurs zijn:
dinsdag 16 maart van 12.00 tot 20.00 uur
woensdag 17 maart van 12.00 tot 20.00 uur
donderdag 18 maart van 12.00 tot 20.00 uur.

Rioleringsvakdagen

Nieuw dit jaar zijn de Rioleringsvakdagen. Op
dezelfde leest geschoeid als de Aqua
Nederland Vakbeurs is deze beurs, zoals de
naam al duidelijk maakt, volledig gericht op
riolering en alles wat daarmee samenhangt.
De Rioleringsvakdagen richten zich op op
een brede doelgroep: rioleurs, technologen
en watermanagers, aannemers en
bestuurders werkzaam bij overheid,

provincie, gemeente, waterschappen en het
bedrijfsleven. Zij kunnen bij zo’n 70
exposanten terecht voor alle relevante
diensten en rioleringsproducten die
riolerend Nederland te bieden heeft.

De openingstijden van de Rioleringsvakdagen zijn:
dinsdag 16 maart van 12.00 tot 20.00 uur
woensdag 17 maart van 12.00 tot 20.00 uur
donderdag 18 maart van 12.00 tot 20.00 uur.

Aquarama hoopt op veel bezoekers
De organisatoren van Aquarama in het Belgische Mechelen hopen dat veel bezoekers van Aqua
Nederland komend najaar een bezoek brengen aan de enige succesvolle vakbeurs over water die
België rijk is.
De vijfde editie van de beurs
begint op 17 november in de
Mechelse Nekkerhal en telt dit
jaar ongeveer honderd
exposanten uit de water
industrie. Aquarama is ontstaan
uit het gelijknamige vaktijdschrift, dat nauw samenwerkt
met Tnav: de grootste Belgische
vereniging uit de watersector.
Tijdens de beurs verzorgt Tnav
een workshop over industriële
waterzuivering.
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