“Waterbehandelaars
zijn samen sterker en
toegankelijker”
Aqua Nederland bestaat 20 jaar. De branchevereniging voor de waterbehandelingssector heeft inmiddels zo’n 75 leden, waarvan een groot aantal zich 16, 17
en 18 maart - naast vele andere exposanten - presenteert op de vakbeurs Aqua
Nederland in Gorinchem. Henk van Dongen heeft 29 jaar ‘waterervaring’ en is
sinds juni 2008 voorzitter van de vereniging. “We bereiken het meest door
kennisuitwisseling en samenwerking. Daarom zorgen we ervoor dat alle
beursbezoekers gemakkelijk in contact kunnen komen met leveranciers van
kennis, apparatuur, additieven en chemicaliën. Wat de beheersing van het
water en de waterkwaliteit betreft zijn we op de goede weg, maar er zijn nog
wel enkele stappen te zetten.”

“V

oor 1990 waren onze leden leveranciers van waterbehandelingsproducten (additieven/
chemicaliën), apparatuur (van RO-ontharders
tot toebehoren voor monitorings- en
doseringstoepassingen) en kennis - ieder voor
zich bezig. Nadat de industrie zich had
verenigd en eisen ging stellen aan toeleveringsbedrijven, besloten die uiteindelijk een
eigen branchevereniging op te richten om
hun concurrentiepositie te verbeteren”, aldus
Henk van Dongen. Aqua Nederland houdt
zich sindsdien bezig met collectieve belangenbehartiging (ook richting overheid en
bedrijfsleven), informatieuitwisseling en het
onderhouden van contacten met marktpartijen en gebruikers.
“Aqua Nederland is snel gegroeid. De
afgelopen vijf jaar verdubbelde het aantal
leden. Het grote voordeel is dat zij zich niet
meer zoals vroeger moeten verdedigen
tegenover de industrie, maar samen een
vuist kunnen maken.” Netwerken en
samenwerken onderling, met nog niet
aangesloten waterbehandelingsbedrijven én
met de industrie en overheidsinstellingen
vormen voor ieder lid/bedrijf een
toegevoegde waarde van Aqua Nederland.
De jaarlijkse vakbeurs is een voorbeeld van
de wijze waarop de vereniging deze rol
invult.
“In tegenstelling tot een grote internationale
beurs als Aquatech, waar de drempel best
hoog kan zijn voor het benaderen van de
juiste mensen, is de vakbeurs Aqua
Nederland toegankelijker. Al was het maar
doordat alle stands even groot zijn, ongeacht
de grootte of de financiële positie van de
exposant. De Evenementenhal Gorinchem
organiseert de beurs en combineert die met
een ander evenement waarmee we iets
gemeenschappelijks hebben. Vorig jaar was
dat een sauna- en massagebeurs, dit jaar zijn
dat de Rioleringsvakdagen.”
Aqua Nederland probeert haar leden her en
der over de beurs te verdelen. “Wanneer ze
allemaal als een blok bij elkaar zitten, beperkt
dat de mogelijkheden om te kunnen
netwerken”, zegt Van Dongen. “Ik ga zelf altijd
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bij alle exposanten langs, leden (die
herkenbaar zijn aan een sticker of vlaggetje)
en niet-leden. Ik lobby ook wel eens, door te
kijken welke nog niet aangesloten bedrijven
een goed lid zouden zijn. “

Werkgroepen

Het actieve karakter van de vereniging Aqua
Nederland komt niet alleen tijdens de beurs
naar voren. Er zijn veel leden die hun kennis
en producten tonen tijdens ‘In bedrijf’bijeenkomsten, symposia en lezingen, in
publicaties en door samenwerking met
andere brancheverenigingen en de Europese
organisatie Aqua Europa, waarvan Aqua
Nederland sinds 2007 lid is en waaraan zij de
penningmeester en een bestuurslid levert. In
diverse werkgroepen zijn leden actief met
actuele thema’s, zoals milieuwetten en
-regelgeving, legionellapreventie, hergebruik
van water, de kwaliteit van zwembadwater
en normen voor apparatenbouwers. “Ze
maken gebruik van elkaars ervaring en
kennis en voorkomen dat ieder voor zich het
wiel opnieuw moet uitvinden.”

Henk van Dongen.

“In de werkgroep Legionella zitten bijvoorbeeld leveranciers die kijken wat ze elkaar en
de markt te bieden hebben, maar ook hoe ze
de betrokken ministeries met hun
gebundelde kennis kunnen adviseren over
de preventie van de veteranenziekte en de
technologieën waarmee het water is te
behandelen. Na de uitbraak van Legionella in
Bovenkarspel is er behoorlijk gelobbyd in de
richting van de ministeries van VROM en
Economische Zaken om de alternatieve
technieken in het oog te houden. De
werkgroep PR, die verantwoordelijk is voor
de communicatie en niet alleen de vakbeurs
maar ook de ‘In bedrijf’-sessies organiseert,
maakt van plat bruisend water en heel veel
mensen voelen dan ook de spatjes.”
Nieuw is de werkgroep (industrieel en
gemeentelijk) afvalwater. “We doen veel met
afvalwater in Nederland. Om water goed en
krachtig te behandelen, zijn behalve kennis
additieven en apparatuur nodig en daarover
beschikken onze leden, die daar bovendien
veel geld in investeren. We hebben al een
werkgroep hergebruik. Deze twee
werkgroepen kunnen elkaar aanvullen en
versterken.”
Een nieuwe werkgroep is de werkgroep
Human Capital, die zich bezighoudt met de
werkgelegenheid in de watersector.

Neutraliteit

Van Dongen beseft goed dat de
werkgroepen bestaan uit leveranciers, die
‘wel eens geneigd zijn commercieel te
denken’. “We zijn echter een vereniging die
weliswaar de belangen behartigt van ruim 70
leden, maar we willen voorkomen dat
afnemers, onze klanten, het gevoel krijgen
dat ze tegenover een commercieel blok staan
dat over hen heenrolt en hen klemzet. We
vinden neutraliteit zo belangrijk, dat zij daar
niet bang voor hoeven zijn.”
“Slechts 0,7 procent van al het water op
aarde is zoet. Daar moeten we zorgvuldig
mee omgaan. Dat begint met netwerken en
communiceren. Als het er op aankomt
moeten overheid, industrie en leveranciers
als één blok optreden, zonder de gezonde
concurrentieverhoudingen aan te tasten.
Daarom draagt Aqua Nederland het belang

*thema
van samenwerking uit. Wanneer ik bedrijven
vraag of ze lid willen worden, krijg ik als
antwoord de vraag ‘In Aqua Nederland zitten
toch concurrenten?’ En dan? Zijn ze bang dat
er wat met ze gebeurt, durven ze niet te laten
zien wat ze kunnen bieden? Ik ben een
enorme teamspeler en denk dat het goed is
om bij vrienden te zijn. Als voetbalman heb
ik een seizoenskaart van NAC Breda. Waarom
klappen wij niet als Feyenoordspelers het
stadion binnenkomen? Waarom fluiten we
dan? Als die Feyenoorders er niet zijn,
kúnnen we helemaal niet spelen! Zo is het
ook binnen Aqua Nederland. Als we de
wedstrijd op een hoog en competitief niveau
spelen, zit de tribune vol. Veel talenten
samen maken van actie een succes. De
werkgroep afvalwater kan de werkgroep
hergebruik negeren, maar wanneer je
politieke en persoonlijke argumenten opzij
kunt schuiven, kom je veel verder.”
“Iedereen heeft met water te maken. In de
glastuinbouw nemen ze water in, ze
behandelen het met omgekeerde osmose of
door er additieven aan toe te voegen en
gebruiken het opnieuw. Veel bedrijven en

instellingen krijgen te maken met
problemen, zoals Legionella in koeltorens of
openbare douches.” Volgens Van Dongen
loopt Nederland tegenwoordig voorop als
het gaat om van kennis van water. “We
hebben topuniversiteiten, de TU Delft is
smullen.”
Toch is de tijd dat het met het Nederlandse
water niet zo goed was gesteld, nog niet lang
achter de rug. Ik ben 53 jaar en behoor tot de
generatie die de shit van de jaren 60 en begin
jaren 70 bijna letterlijk over zich heen heeft
gekregen. De boeren gooiden op het land
wat ze wilden, bedrijven loosden alles in het
water. Het riviertje de Donge was een grote,
stinkende pijp. Nu loopt er een wandelroute
omheen en ruikt het fris. Ook elders in
Nederland kun je pootje baaien zonder met
eczeemvlekken uit het water te komen. Maar
we zijn er nog niet. Wij - de totale industrie,
de overheid (ook onder invloed van Europa)
en de leveranciers - kunnen nog heel wat
stappen zetten. Als die drie cirkels blijven
doen waarin ze goed zijn, gaan we vanzelf
vooruit. Rijkswaterstaat moet niet alle
lozingen verbieden, maar een vergunningen-
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beleid voeren dat verontreiniging voorkomt.
Het doet me plezier dat waterschappen en
de industrie samen projecten aanpakken,
maar ook dat de natuurlijke loop van
riviertjes wordt hersteld en men ook waar
agrariërs actief zijn, weer vennetjes creëert.”

Waterspiegel Update
Door een misverstand is in de vorige uitgave
van H2O (van 26 februari jl.) de Waterspiegel
Update verkeerd ingevouwen. Deze moet
uitneembaar zijn. Om dit goed te maken, zit
deze bijlage nogmaals in deze uitgave
ingevoegd.
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