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Aqua Nederland vakbeurs
De VLM en Aqua Nederland zijn sinds begin dit jaar
gefuseerd in de branchevereniging voor milieu- en
watertechnologie Envaqua. Volgens voorzitter Erwin
Dirkse is het samengaan nodig om weer een factor van
betekenis te worden, zowel in belangenbehartiging
als in het aanboren van nieuwe markten. Op de Aqua
Nederland Vakbeurs, die voorlopig zijn naam behoudt,
beleeft de nieuwe fusieclub zijn publieke première.

Brancheverenigingen Aqua Nederland en VLM gaan op in Envaqua

‘We moeten meer
slagkracht krijgen’
Door Arjan Veering

Een brancheorganisatie waarin de leden zelf het voortouw
nemen, dat is het ideaal van Envaqua-voorzitter Erwin Dirkse.
Sinds 1 januari zijn, na anderhalf jaar besprekingen, de
Vereniging van leveranciers van milieutechnologie (VLM) en
Aqua Nederland opgegaan in de nieuwe branchevereniging
Envaqua. Hoewel meer dan de helft van de 125 leden uit de
waterhoek komt, richt Envaqua zich op de gehele milieusector.
De krachtenbundeling van de twee organisaties is bedoeld om
sterker te staan als belangenbehartiger, maar ook om beter aan
businessontwikkeling en exportpromotie te kunnen doen. Samen
hebben de organisaties ook meer financiële armslag.
“We moeten meer slagkracht krijgen”, zegt Dirkse, die zelf

De naam van de nieuwe branchevereniging werd in januari met een lasershow onthuld.

directeur en eigenaar is van het Friese milieutechnologiebedrijf
DMT. “Na de fusie staan we sterker in onze relatie met de

uiteindelijk elkaars sterke punten kunnen benutten”, zegt Dirkse.

overheid en met opdrachtgevers, maar kunnen we ook meer

“De VLM was sterk in de exportactiviteiten, Aqua Nederland

aan businessontwikkeling met onze leden doen en hebben we

had weer een goed werkende structuur met thematische

meer mogelijkheden voor buitenlandse missies en internationale

werkgroepen. We hebben die elementen goed in de nieuwe

beurzen.”

organisatie kunnen samenbrengen.” Zo telt Envaqua tien

De besprekingen tussen VLM en Aqua Nederland zijn in 2013

themagroepen: water uiteraard maar onder meer ook lucht,

gestart, maar een fusie was aanvankelijk niet al te gemakkelijk

afval, energie , bodem en duurzaamheid.

omdat beide verenigingen sterk verschilden in opzet en

Dirkse erkent dat de fusie ook een noodzaak was, het aantal

samenstelling. Een taskforce van zes leden – drie van elke

leden liep de laatste jaren bij VLM terug en bleef van Aqua

vereniging – heeft het samengaan voorbereid. “We hebben

Nederland op hetzelfde niveau steken. Dirkse hoopt dat de
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nieuwe brancheorganisatie nieuw elan bij de leden opwekt.
“Envaqua moet echt een vereniging voor en door leden zijn. Het
gaat er niet alleen om wat onze leden bij ons kunnen halen, maar
vooral ook wat ze inbrengen. Nu al is driekwart van de leden
actief in een van de werkgroepen. Die activiteiten sluiten direct
aan bij de business van die bedrijven.”

Aqua Nederland
Vakbeurs

De Aqua Nederland Vakbeurs, die wordt gehouden op 17, 18
en 19 maart in de Evenementenhal Gorinchem, staat bekend
als de nationale watervakbeurs, een ontmoetingplek waar

Bloedgroepen

veel professionals uit de praktijk komen. De beursorganisatie

De verschillen in bloedgroepen zullen zich daar wel laten merken,

ziet een lichte stijging in het aantal bedrijven dat zich in

omdat de VLM veelal bestond uit Nederlandse mkb’ers terwijl

Gorinchem zal presenteren. Ook verschillende Belgische

Aqua Nederland ook diverse grote buitenlandse ondernemingen

bedrijven zullen op de beursvloer staan. De beurs richt zich onder

met een Nederlandse vestiging als lid hadden. Toch verwacht

meer op afvalwaterbehandeling, leidingsystemen, pompen,

Dirkse daar niet al te grote problemen. “Natuurlijk zullen

desinfectie, legionellapreventie, meet- en regeltechniek, filters,

sommige bedrijven met een buitenlandse moeder zich minder

membraantechnologie en waterbouw. Zoals altijd wordt de Aqua

met exportactiviteiten bemoeien, maar die hebben weer op

Nederland Vakbeurs gecombineerd met de Rioleringsvakdagen,

andere vlakken een inbreng. Het gaat er vooral om dat we samen

waardoor specialisten en opdrachtgevers uit de rioleringsbranche

de versnippering in de sector tegengaan en een sterker front

eveneens hun weg naar Gorinchem weten te vinden.

kunnen vormen.”
Envaqua zal, net als de voorgangers VLM en Aqua Nederland

Watertechnologieweek

deden, deel uitmaken van de zogenoemde WatercoalitieNL met

Tijdens de drie beursdagen organiseren NWP, Water Alliance en

het Netherlands Water Partnership (NWP) en Water Alliance.

Envaqua dit jaar de Nationale Watertechnologie Week 2015. Thema

Ook blijft zij meedoen met de Nederlandse waterpaviljoens op

van de week is ‘De waarde van water, nu en in de toekomst’.

grote internationale vakbeurzen. Een grote fusie tussen deze

De beschikbare hoeveelheid water van voldoende kwaliteit

drie partijen is niet opportuun, stelt Dirkse, omdat Envaqua

neemt wereldwijd af. Met innovatieve oplossingen probeert de

echt een ondernemersorganisatie is en NWP en Water Alliance,

Nederlandse watertechnologiesector op een efficiënte manier met

naast bedrijven, ook een grote inbreng vanuit overheid en

water om te gaan, in de industrie, in het milieu en in de land- en

kennisinstituten hebben.

tuinbouw. Tijdens de Nationale Watertechnologie Week 2015 staat
elke dag staat een onderwerp uit de watertechnologie centraal.

Vakbeurs ongemoeid

Op dinsdag gaat het over water en de industrie en afvalwater en

Het concept en de naam van de Aqua Nederland Vakbeurs blijven

het milieu. Op woensdag 18 maart staat het thema drinkwater en

ondanks de fusie voorlopig ongewijzigd. Volgens Dirkse is de

milieu op de agenda. Op de slotdag 19 maart wordt gesproken over

beurs een vaste waarde in de watersector, waar niet aan getornd

de combinatie water en food.

hoeft te worden. De vakbeurs onderscheidt zich vooral als
ontmoetingsplek voor de Nederlandse en Vlaamse watersector,

Aqua Lounge

met een sterke praktijkinslag. “De Aqua Nederland Vakbeurs is

Tijdens de Aqua Nederland Vakbeurs zetten Envaqua, NWP en

echt de nationale beurs voor waterprofessionals. Hij heeft zich

Water Alliance gezamenlijk een Aqua Lounge neer. Dit paviljoen

echt bewezen als beurs met een eigen sfeer en specifiek publiek,

is bedoeld als centrale ontmoetings- en netwerkplek. Bezoekers

daar gaan we natuurlijk niet aan tornen.”

kunnen hier in contact komen met tal van sleutelpersonen uit de

Envaqua-voorzitter Dirkse merkt dat de markt voor de milieu- en

Nederlandse watertechnologie, onder meer van kennisinstituten,

watertechnologie, na een aantal slechte jaren, weer aantrekt.

overheden en brancheorganisaties. Ook WaterCampus Leeuwarden

Bedrijven met een internationale afzetmarkt hebben de

zal zich in de Aqua Lounge presenteren.

economische dip redelijk kunnen opvangen, zo is zijn ervaring.
Nu leeft ook de thuismarkt voorzichtig op, met name doordat

Nieuwe openingstijden

bedrijven en organisaties hun kans schoon zien met nieuwe

Aqua Nederland Vakbeurs wordt gehouden in de Evenementenhal

water- of milieutechnologie hun businesscase te verbeteren. Hij

in Gorinchem en is op dinsdag 17 maart en donderdag 19 maart van

doelt onder meer op het terugwinnen van grondstoffen uit afval

10 uur tot 18 uur geopend. Op woensdag 18 maart is de beurs van

en afvalwater. S

10 uur tot 21 uur te bezoeken.

