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Aqua Nederland Vakbeurs

Jubileumjaar voor Aqua Nederland Vakbeurs

Tien jaar etalage
van de Nederlandse
watersector
Door onze redacteuren

De Aqua Nederland Vakbeurs moest in
2007 een echte waterbeurs worden, waar
watertechnologiebedrijven direct in contact konden
komen met de vakmensen uit de praktijk. Nu, na tien
edities, heeft ‘Gorinchem’ een ijzersterke positie als
de nationale waterbeurs.

‘I

nformeel, informatief en inspirerend’, zo
omschreef een van de bezoekers de eerste
Aqua Nederland Vakbeurs in 2007 tegen
Waterforum. En dat is nu nog steeds de grote
kracht van de beurs, die inmiddels zijn tiende
editie beleeft. De Aqua Nederland Vakbeurs is nu dé etalage
van de Nederlandse watersector.
Tien jaar geleden groeide onder Nederlandse wateren riooltechnologiebedrijven de behoefte aan een
‘binnenlandse beurs’. Een tegenhanger voor de steeds
groter, breder en internationaler wordende vakbeurzen
zoals Aquatech en Ifat. Vooral de mkb-bedrijven zochten
een nationaal podium waar ze waterbeheerders en
zuiveringstechnologen van de waterschappen konden

ontmoeten, de rioleerders van de gemeenten of de
procestechnologen van de industrie. De branchevereniging
Aqua Nederland, diep geworteld in het water-mkb, heeft
toen samen met de Evenementenhal Gorinchem een
nieuwe waterbeurs in het leven geroepen. Door de latere
samenvoeging met de Rioleringsvakdagen ontstond een
beurs voor de hele waterbranche.
Hoewel het evenement gestaag groeide – het eerste
jaar waren er 101 exposanten, nu zijn het er meer dan
300 – heeft Aqua Nederland Vakbeurs zijn oorspronkelijke
karakter behouden: no-nonsense, veel aandacht voor zowel
innovaties als voor robuuste bewezen technologie, en alle
ruimte voor contacten. Want niet te onderschatten valt
de waarde van de talloze gesprekjes tussen exposanten
en bezoekers bij een broodje worst met zuurkool. Menig
nieuwtje is daar geboren.
Een terugblik op die eerste editie van de Aqua Nederland
Vakbeurs laat nog een constante zien. Op de agenda van
het kennisprogramma stond ‘hergebruik van water en
afvalwater’. En nu is dat weer – of moeten we zeggen nog
steeds – het grote thema van de watertechnologie. Toen
was het voornamelijk de industrie die op zoek ging naar
de heilige graal van kringloopsluiting, nu zien we dat dat
denken in ‘circulaire economie’ veel breder leeft.

Aqua Nederland Vakbeurs

2007 Aqua Nederland en

Evenementenhal nemen initiatief tot
nieuwe vakbeurs. Eerste editie trekt 101
exposanten en ruim 3500 bezoekers

2008 Op verzoek van leveranciers

en exposanten wordt Aqua Nederland
Vakbeurs jaarlijks terugkerende beurs

2009 Aantal exposanten is

gegroeid naar 180. Membranen en
decentrale watervoorzieningen zijn de
grote thema’s van het jaar

2010 Aqua Nederland
Vakbeurs voor het eerst samen
met Rioleringsvakdagen, aantal
exposanten gaat door de grens van
200.
2011 290 exposanten, aantal
bezoekers maakt sprong naar
9000 bezoekers. Hergebruik water
in glastuinbouw is een van de
onderwerpen kennisprogramma.
2012 Aqua Nederland Vakbeurs
slaat vleugels uit en organiseert in
het najaar tweede, regionale beurs
in de Evenementenhal Hardenberg.
Aantal bezoekers doorbreekt grens
van 10.000
2013 Nieuwe indeling van de

beursvloer, crisis laat zich merken,
aantal exposanten zakt iets terug
naar 300.

2014 ICT en mobiele technologie zijn
de trends op de beursvloer, water- en
grondstoffenfabriek volop in beeld.

2015 Brancheverenigingen
Aqua Nederland en VLM gaan samen in
Envaqua. Merknaam Aqua Nederland
Vakbeurs/Rioleringsvakdagen blijft
behouden. Eerste editie Nationale
Technologieweek
2016 Jubileumeditie

Aqua Nederland Vakbeurs
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Aqua Nederland Vakbeurs

Erwin Dirkse, directeur Envaqua

Ook wij merken
doorbraak voor
circulaire economie’

D

e circulaire economie breekt door in de
watertechnologie, onder meer door
hergebruik van water en grondstoffen. Dat
merkt voorzitter Erwin Dirkse van Envaqua,
de brancheorganisatie voor water- en
milieutechnologieleveranciers, als hij vooruitblikt op de Aqua
Nederland Vakbeurs, waarvan dit jaar de tiende editie wordt
gehouden. “De belangrijkste trends en innovaties binnen
de watertechnologiesector lopen min of meer gelijk met de
ontwikkelingen binnen de waterschapswereld op het gebied
van energie-, grondstof- en waterfabrieken. Dat betekent
een toenemende verfijning in het terugwinnen van
grondstoffen uit water, nutriënten en fosfaatverwijdering
en in de komende jaren ook een steeds verdere ontwikkeling
in de productie van bioplastics. Maar ook de ontwikkelingen
rond energiewinning uit water, bijvoorbeeld bij
slibvergisting, zullen de komende jaren op onderdelen verder
uitkristalliseren”, aldus Dirkse.
De Aqua Nederland Vakbeurs had de afgelopen jaren te
kampen met een ‘licht afnemende groei’ van het aantal
exploitanten en bezoekers, maar Dirkse is zeer optimistisch
over de komende jaren. “Vorig jaar hadden we een succesvol
programma met seminars en workshops, die we samen
met onze partners Water Alliance en NWP organiseerden.
Dat gaan we nu als jaarlijks terugkerend evenement
voortzetten.”
Nieuwe impulsen
Wel spreekt Dirkse enige bezorgdheid uit over het geringe
aantal ‘nieuwe groeiers’ dat er bijkomt en dat slechts
een aantal bestaande mkb-bedrijven een sprong heeft
kunnen maken in zijn activiteiten. Hoewel de markt veel
mkb-bedrijven telt, ziet Dirkse ook dat grote bedrijven aan
buitenlandse ondernemingen worden verkocht, zoals Norit
aan Pentair enkele jaren geleden. De ontwikkeling van
bepaalde activiteiten op watertechnologisch gebied zou

mogelijk in ons land wat kunnen stagneren. Toch ziet hij
ook nieuwe impulsen. “Aan de andere kant zie je wel startups opkomen, de overheid zet daar ook fors op in. Maar
dat is natuurlijk wel moeilijk, want je ziet dat maar een
beperkt aantal starters echt de grote sprong kan maken.”
Een belangenvereniging als Envaqua probeert wel te
faciliteren dat er ‘groeiers’ komen, zegt Dirkse. “Veel hangt
af van het promoten van de BV Nederland, het opzoeken
van de export, want het grootste deel van de omzet
zit toch in het buitenland. We zetten al langer in op die
‘internationalisatie’.” Hij ziet tegelijkertijd redenen om
over die aanpak verder door te denken. “Wellicht moet
er wat meer inhoud worden geboden aan evenementen
waar ondernemers naar toe kunnen? Of denk aan
handelsmissies om onze business duurzaam uit te kunnen
breiden.”

Beursnaam is een begrip
Ondanks de fusie vorig jaar tussen Aqua Nederland en de
Vereniging van Leveranciers van Milieutechnologie (VLM)
is dit jaar bewust gekozen voor de naam Aqua Nederland
Vakbeurs, omdat die naam een begrip is in de watersector.
Dirkse erkent dat de vereniging er wel aan denkt om
volgend jaar de naam Envaqua aan de beurs te koppelen.
“We willen de beurs verder professionaliseren en zijn nu al
voorzichtig aan het kijken of daar ook andere disciplines,
andere milieucomponenten bij betrokken kunnen worden.
Daar is echter nog niet zo veel ervaring mee in Nederland.”
Dirkse ziet ook dat via sociale media en internet veel
informatie wordt uitgewisseld, waardoor een beurs een
ander karakter krijgt. “Maar echte business draait nog om
de mensen, om de contacten. Daarom is laagdrempeligheid
en de gelegenheid om elkaar te ontmoeten, gecombineerd
met specifieke kennis- en informatie-uitwisseling, misschien
wel de succesformule.”
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EVENEMENTENHAL GORINCHEM

15, 16 EN 17 MAART 2016

DÉ WATERBEURS VAN NEDERLAND

9935 BEZOEKERS
9935 water- en rioleringsprofessionals vonden
hun weg naar de Gorinchemse beursvloer.

300 EXPOSANTEN
We verwelkomen ieder jaar ruim 300
exposanten in Evenementenhal Gorinchem.

REDEN BEZOEK: NETWERKEN #1

RIOLERINGS
VAKDAGEN

Met stip op één als bezoekersdoel:
netwerken (40,3%). De rest vergaart het
liefste kennis (30,6%), zoekt naar producten
en/of diensten (17,1%) of oriënteert zich op
branchenoviteiten (11,9%).

DÉ VERBINDENDE VAKBEURS VOOR
DE TOTALE RIOLERINGSBRANCHE

MEER INFORMATIE EN TICKETS VIA
EVENEMENTENHAL.NL/AQUA OF EVENEMENTENHAL.NL/RIOLERINGSVAKDAGEN
Evenementenhal Gorinchem | Franklinweg 2 | 4207 HZ Gorinchem | 0183 680 680 |

Aqua_Rio_EH

Aqua Nederland Vakbeurs

Logisticon, exposant van het eerste uur

‘Nanodeeltjes
en medicijnresten
aanpakken’

L

everancier van waterzuiveringsinstallaties
Logisticon Watertreatment is al sinds de eerste
editie aanwezig op de Aqua Vakbeurs Nederland.
Business developer Pieter van Staveren heeft
de beurs in tien jaar zien opkomen als nationaal
podium van de watersector. Dit jaar ziet hij – net als
Erwin Dirkse van Envaqua – een groeiende aandacht op
hergebruik. “Het wordt steeds meer ‘cradle to cradle’. Niet
alleen worden waardevolle grondstoffen uit afvalwater
teruggewonnen, ook energiezuinigheid is een ‘hot item’. De
zoektocht naar energiezuiniger systemen en minder gebruik
van chemicaliën gaat in versneld tempo voort.”
Ook de regelgeving speelt mee, realiseert Van Staveren zich.
“Wij merken bijvoorbeeld dat de Kaderrichtlijn Water steeds
strengere eisen stelt en dat daardoor steeds meer klanten
bij ons aankloppen voor oplossingen voor afvalwater, om

aan de eisen voor lozingen te kunnen voldoen.”
Van Staveren wijst daarnaast op het samen optrekken van
waterschappen en drinkwaterbedrijven in de aanpak van
nanodeeltjes en medicijnresten in het oppervlaktewater.
“Wij zijn inmiddels al begonnen met de bouw van de
eerste installaties voor Oasen waar met behulp van
omgekeerde osmose het (oever)grondwater volledig van alle
bestanddelen wordt ontdaan om daarna drinkwater van te
maken. Dat is voorbereiding op de toekomst.”
Ook de vraag naar ‘turn key suppliance’ neemt toe, zegt
Van Staveren. Hij ziet een verschuiving naar
‘totaalconcepten’ waarbij Logisticon Watertreatment als
leverancier ook verantwoordelijk blijft voor het functioneren
van de installaties. “Onze ‘verhuurvloot’ wordt ook
steeds verder uitgebreid, zoals met mobiele ultrafiltratieinstallaties met elk een capaciteit van 200 m3 per uur”.
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Aqua Nederland Vakbeurs

De Aqua Nederland Vakbeurs en RioleringsVakdagen worden op
dinsdag 15, woensdag 16 en donderdag 17 maart gehouden in de
Evenementenhal in Gorinchem. Meer dan 300 exposanten presenteren op de beursvloer hun producten, kennis en toepassingen,
waarbij ook de meest recente innovaties binnen de watertechnologiesector zijn te bezichtigen.
De Evenementenhal is voor het publiek geopend van 12 tot 20 uur

Nationale Watertechnologie Week 2016:

Waarde van water
De vakbeurs valt samen met de Nationale
Watertechnologieweek, georganiseerd door Water
Alliance, Netherlands Water Partnership (NWP)
en Envaqua. Sinds enkele jaren werken deze drie
organisaties nauw samen in het ondersteunen
van midden- en kleinbedrijf bij innovatie en
export, collectieve activiteiten en het optreden
als spreekbuis bij overheden en sectorpartijen. Zij
richten op de beursvloer de zogeheten Aqua Lounge
in, als fysieke ontmoetingsplek tussen bezoekers en
bedrijven.
De Nationale Watertechnologieweek draait, net
als vorig jaar, om het thema ‘De waarde van water’.
Gedurende drie ochtenden – van 9 tot 12 uur worden
daarvoor inspirerende seminairs en workshops
gehouden met elke dag een andere invalshoek.

Dinsdag 15 maart
Op dinsdag 15 maart is het onderwerp ‘Industry
en Food’. Onderwerpen als efficiënter watergebruik,
energiebesparing en het sluiten van de waterkringloop
worden tijdens deze sessie gebracht vanuit het perspectief
van de industrie. Daarbij wordt onder meer ingegaan op
de vraag welke ontwikkelingen in aanmerking komen
voor creatieve technologische oplossingen en hoe met
de watersector wordt samengewerkt om technologische
ontwikkelingen zo in te zetten. Aan de orde komt onder
meer de ‘Puur Waterfabriek’ van vettenproducent
Loders Croklaan die 70% van het afvalwater recyclet.
Ook de circulaire watervoorziening in de glastuinbouw
wordt die ochtend onder de loep genomen, alsmede de
afvalwaterzuivering en slibbehandeling binnen slachterrijen.

Aqua Nederland Vakbeurs

Buitenterrein
Nieuw dit jaar is de ingebruikname van een speciaal
buitenterrein naast de Evenementenhal waar exposanten
nieuwe mogelijkheden hebben om technieken die eerder
niet of moeilijk zichtbaar waren, nu groots te presenteren
en te demonstreren aan het publiek. “De beschikbaarheid
van het buitenterrein biedt ons extra mogelijkheid om de
werking van onze zelfontwikkelde producten te etaleren”,
vertelt Wim de Mol, eigenaar van familiebedrijf De Mol
Groep dat al sinds 2009 op de vakbeurs vertegenwoordigd
is. De Mol Groep laat op het buitenterrein zijn nieuwste

Woensdag 16 maart
Op woensdag 16 maart vinden de seminairs ‘Afvalwater’
en ‘Drinkwater’ plaats. Na eerst een plenaire sessie over
‘Water in de Circulaire Economie’ worden de seminairs
gesplitst. Verschillende onderwerpen passeren de
revue, zoals vergaande biologische afbraak van
microverontreinigingen, deammonificatie in de waterlijn
en meer zicht op slib door laboratoriumonderzoek. Maar
ook onderwerpen over de ketenaanpak van legionella,
risico based assetmanagement, de waterhuishouding in
dierentuin Emmen en waterprojecten van Vitens Evides
International in Afrika en Azië.

technieken op het gebied van relining zien, een methode
waarmee riolen worden gerenoveerd zonder ze open te
breken. Het bedrijf demonstreert daar de allerkleinste
waterjetrobot ter wereld, een kleine kousrenovatie en een
luchtfreesrobot.
Op het buitenterrein toont ook Van de Pol Voertuigtechniek
zijn laatste innovaties en producten op het gebied
van rioolreiniging en rioolrenovatie, waaronder live
demonstraties met robotfrezen, inspectiecamera’s en
spuitkoppen.

Donderdag 17 maart
Op donderdag 17 maart wordt aandacht besteed aan de
kansen en mogelijkheden voor de Nederlandse watersector
in Midden- en Oost-Europa. Hierbij zullen economische
attachés van de Nederlandse posten uit de regio en
vertegenwoordigers van verschillende Oost-Europese
ambassades uit Den Haag vertellen over de ‘do’s en don’ts’
bij het zakendoen in deze landen, geeft het Enterprise
Europe Network een overzicht van mogelijke Oost-Europese
partners. Vooral voor mkb-waterbedrijven vormen de
Oost-Europese landen een interessante markt. Niet alleen
vanwege de nabijheid en de te verwachte economische
groei aldaar van tussen de 2% en 4%, maar ook omdat het
merendeel van de markten daar gereguleerd is conform de
EU-standaard en minder risico’s meebrengt dan de verder
weggelegen markten.

www.nationalewatertechnologieweek.nl
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Aqua Nederland vakbeurs/ Highlights
Dit overzicht is gebaseerd op door de leveranciers ingezonden gegevens.

(FKM), voor bijvoorbeeld toepassingen in de
dieseltoevoer aan noodstroomaggregaten.
Ook voor hoge druk of agressieve waterbe-

Logisticon breidt verhuurvloot uit

handelingschemicaliën zijn deze RVS

Logisticon Verhuur heeft haar verhuurvloot

ventielen goed toepasbaar.

van mobiele waterzuiveringen enorm

De uitvoeringen zijn beschikbaar in zowel

uitgebreid met onder andere extra zandfil-

direct werkend vanaf 0 bar als indirect

OLMIA - RVS magneetventielen

ters, actief kool filters, flotatie installaties,

werkend, optimaal geselecteerd voor elke

ultrafiltratie installaties en omgekeerde os-

OLMIA heeft - naast het uitgebreide pakket

toepassing en met aansluitmaten van

mose. Hiermee kunnen we onze klanten nog

messing en kunststof magneetventielen -

G1/8”tot G2”.

beter en sneller helpen met korte, middel-

nu ook RVS magneetventielen, uitgevoerd

Olmia BV - Buurmalsen

lange en lange termijn oplossingen voor

met een hoogwaardig membraan van Viton

standnummer 265

capaciteitsuitbreidingen, back-up oplossingen, kwaliteitsverbeteringen of
proefnemingen. Bel gerust 0184 608260 en
informeer naar Europa’s grootste
verhuurvloot voor mobiele waterzuiveringen

Flowmeter met P/T sensor

of kijk op onze website www.logisticon.com

KROHNE introduceert de WATERFLUX elek-

Logisticon Water Treatment & Logisticon

tromagnetische flowmeter met optioneel

verhuur - Groot Ammers

geïntegreerde druk en temperatuur sensor.

standnummer 155

Eén van de belangrijkste doelstellingen voor
waterbedrijven is het verminderen van

Imbema komt met
waterdesinfectiesysteem

“non revenue” water. Met drukmeettech-

Water dat niet aan de microbiologische eisen

controleren op lekkages.

voldoet kan met UV-licht worden behandeld in

Ook het controleren van de waterkwaliteit is

plaats van met conventionele technieken om

een belangrijke doelstelling. Als de

bacteriën en virussen te doden.

watertemperatuur boven de 20 graden

Nieuwe ontwateringsmachine.

Het assortiment HAWLE-UV-waterdesinfectie-

uitstijgt, in combinatie met water dat al voor

Nieuw op de markt van onze vertegenwoor-

systemen varieert van kleine systemen met

een langere periode in het netwerk aanwezig

diging Sülzle Klein is de Screw-Press

een doorstroomcapaciteitvan 1,5 m3/u tot en

is, wordt temperatuurmeting steeds belang-

solidXpress, voor de ontwatering van

met grote systemen bestemd voor bijvoor-

rijker. WATERFLUX is hiervoor de oplossing.

afvalwater van diverse toepassingen tot

beeld gemeenten en industrieën.

KROHNE Nederland B.V. - Dordrecht

een droge stof van 18 – 28 %DS.

De installaties kunnen parallel geschakeld

standnummer 160

Onze revolutionaire solidXpress combineert

niek kan het waterbedrijf het waternetwerk

worden toegepast.

de hoge ontwatering efficiëntie van een

Enkele voordelen:

centrifuge met het lage stroomverbruik

• tast smaak, geur en kleur van het water

van een zeefbandpers. Enkele voordelen:

niet aan

- lage energie verbruik (2,2 kW geïnstal-

• geen chemische behandelingstechnieken

leerd vermogen), - lager PE verbruik, - lage

• hoge bedrijfszekerheid

onderhoudskosten, - beperkte opstelruimte

• lage operationele kosten

benodigd.

Imbema Denso B.V. - Haarlem

Hydrochemie-Conhag BV – Berkel en Rodenrijs

standnummer 277

standnummer 305

Aqua Nederland vakbeurs/ Highlights
Dit overzicht is gebaseerd op door de leveranciers ingezonden gegevens.

Introductie TSX100 modemlogger
Ultra low power en compact, dat maakt
de nieuwe modemlogger TSX100 ideaal
voor meten en bewaken van waterniveaus
op alle mogelijke plaatsen. Dankzij het
interne GPRS modem en batterijvoeding is
de TSX100 een complete en betrouwbare
oplossing. De bijbehorende drukopnemer is
voorzien van barometer en temperatuurcompensatie. De behuizing (IP68) heeft een
diameter van 43 mm en is zeer geschikt voor
een grondwaterbuis. De interne batterij
volstaat bij normaal gebruik voor een periode van 3 jaar of meer en kan zelf worden

Uitstekend procesresultaat
- lage kosten

vervangen. Bewaking van de batterijstatus,

Revisie koel- en brandwaterpompen

wijzigen van instellingen en uitlezing is

Weir Minerals (producent van onder andere

Jongia Mixing Technology is bijna 80 jaar

eenvoudig vanuit TMX-Net Pro via internet.

BEGEMANN® en GEHO® pompen) is een

marktleider in Nederland op het gebied van

Naast grondwatermeting is de TSX100 ook

gerenommeerde partner voor merkonaf-

ontwerpen en produceren van roerwerken.

geschikt voor niveaumeting in oppervlakte-

hankelijk onderhoud en revisie aan pompen

Voor de afvalwaterindustrie hebben wij zeer

water en riolering.

voor waterschappen, drinkwatermaat-

innovatieve, energiezuinige concepten met

Kuipers Electronic Engineering - Zwijndrecht

schappijen, energiemaatschappijen, che-

uitstekende procesresultaten ontwikkeld.

Standnummer 178

mie/petrochemie en overige industrieën.

De eigen energievraag, betrouwbaarheid,

Ons veelzijdig specialisme zetten we steeds

lage onderhoudskosten en optimale

vaker in voor revisie van verticale koel- en

biogasproductie zijn de uitgangspunten van

brandwaterpompen. Vanwege aange-

het roerwerkontwerp. Dit levert maximaal

scherpte regelgeving ontstaat namelijk

rendement in vergelijking met de energie-

een toenemende behoefte aan (her-)

verslinding en aanmerkelijk lagere

certificering van bestaande pompinstal-

biogasopbrengst van verouderde tech-

laties. Hiervoor beschikken we over moderne

nieken. Meer weten? Wij vertellen u graag

testfaciliteiten waar deze, veelal grote pom-

meer, op onze stand 249 kunt u een wer-

punits een uitgebreide performance test

kend schaalmodel zien.

ondergaan.

Jongia Mixing Technology - Leeuwarden

Weir Minerals Netherlands b.v. - Venlo

standnummer 249

standnummer 319

Waterforum app: Dé app voor waternieuws
Waterforum heeft een mobiele app gelan-

zijn er nieuwsupdates en de app-gebruiker

ceerd voor nieuws en achtergronden. De

krijgt een exclusieve ‘preview’ op de maga-

app moet de Nederlandse waterprofessio-

zines, een week voor de officiële verschij-

nal een platform bieden, waarop nieuwsbe-

ningsdatum. Bovendien geeft de app toe-

richten, discussies en praktische informatie

gang tot de digitale ‘Waterforum-specials’

kunnen worden gedeeld. Met de app heeft

over actuele dossiers in de watersector.

de Waterforum-lezer zowel de website als

www.waterforum.net/app - Hoofddorp

het magazine altijd onder handbereik op

standnummer 144

zijn mobiele telefoon of tablet. Dagelijks
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Aqua Nederland vakbeurs/ Highlights
Dit overzicht is gebaseerd op door de leveranciers ingezonden gegevens.

JUMO digiLine op weg naar
Smart Industry
Met digiLine, presenteert JUMO een nieuw
bus-aansluitsysteem voor digitale sensoren.
Het systeem maakt een intelligent netwerk
van sensoren mogelijk. Alle belangrijke
meetparameters voor de vloeistofanalyse

Dé pH Fermentor Sensor

kunnen met één enkel systeem gemeten

Innovatieve ESEP debietbegrenzer

Endress+Hauser’s nieuwe Memosens CPS171D

worden. JUMO digiLine pH en redox sensoren

Naast het beproefde traditionele wervel-

pH sensor is speciaal ontworpen voor toepas-

zijn ontwikkeld als unit bestaande uit de

ventiel heeft ESEP twee vlottergestuurde

sing in fermentoren in de farmaceutische/

sensor met duurzame elektronica. Indien

debietbegrenzers aan haar assortiment

lifescience/biotech industrie om

het pH of redox bestanddeel verbruikt is kan

toegevoegd. De ESEP Alpheus AT en de

nauwkeurigheid, lineariteit en reproduceer-

de onderlinge verbinding verbroken worden

ESEP Alpheus AS.

baarheid te garanderen. Batch ná Batch!

en kan de elektronica met een nieuwe

Deze zorgen voor een constante nauwkeu-

Elke productiebatch van een fermentor is

sensor verder gebruikt worden. Beleef digi-

rig debietdoorlaat onafhankelijk van de

belangrijk en waardevol. Dus moet de pH

Line zelf op Aqua Nederland Vakbeurs 2016.

opvoerhoogte.

sensor elke batch perfect meten. Maar de

JUMO Meet- en Regeltechniek B.V. - Weesp

De ESEP Alpheus AT is voorzien van een

sensor wordt in deze kritische toepassing

standnummer 280

automatische ontstopping en de

wel blootgesteld aan reiniging, stoomsterilisa-

ESEP Alpheus AS begrenst met behulp van

tie en zelfs geautoclaveerd. De

gecomprimeerde lucht.

Memosens CPS171D pH fermentor sensor biedt

Voor meer informatie www.esep.nl

de gebruiker een grote verbetering in

ESEP Milieutechniek - Weert

pH meting: nauwkeuriger, reproduceerbaar-

standnummer 117

der en stabieler.
Endress+Hauser - Naarden

KSB Sonolyzer app

standnummer 142

KSB presenteert een wereldprimeur! Binnen
enkele seconden meet de KSB Sonolyzer
de geluidsfrequentie van de asynchroon-

Klant specifieke online-bewaking

motor en toetst of er energiebesparingmo-

Door verplaatsen van de analyses op het lab

gelijkheden zijn, waardoor een verhoging

naar online in het productproces worden

van de pompefficiëntie kan worden bereikt.

duidelijke voordelen behaald. Het verhoogt

Daarbij maakt de app gebruik van een door

de productieopbrengst, optimaliseert de

KSB ontwikkeld uniek algoritme. De app kan

procesefficiëntie, verbetert de stabiliteit

niet alleen op KSB pompen, maar ook op

van het proces en verhoogt daarmee de

rotating equipment van veel andere produ-

winstgevendheid.

centen worden toegepast. Download nu de

De 2035 Process Analyzer is een geïntegreer-

gratis app, voor Android en Apple

de oplossing voor 24/7 online bewaking

www.ksb.com/sonolyzer-nl/

van kritische chemische parameters in indu-

KSB Nederland BV - Zwanenburg

striële processen en afvalwaterstromen. De

standnummer 180

analyzer is volledig modulair van opzet
waardoor aangepaste configuraties voor
het bewaken van een of meerdere processtromen mogelijk zijn. Meer informatie op
www.metrohm.nl
Metrohm Applikon - Schiedam
standnummer 246
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Silica analyse
De bepaling van silica is essentieel in waterstoom cyclus in energie centrales en bij de
detectie van doorslag bij harsen (bijv. demi
water fabrieken).
Verschillende toepassingen vragen om verschillende analyzers.
Swan heeft drie verschillende soorten silica
- AMI Silica, meetrange 1,00 -5.000 ppb

BioCat+ voor verbeterd
gistingsrendement

- AMI Silitrace, meetrange 0,50 - 1.000 ppb

Gebruik van BioCat+ zorgt voor een sneller

- AMI Silitrace ultra, meetrange 0,01 - 20,0 ppb

en hoger afbraakrendement van organisch

De afbeelding betreft de AMI Silitrace

materiaal in biovergisters en composterings-

BEST Instruments - Leek

processen. Bij gebruik ter verbetering van

standnummer 119

het gistingsproces neemt de omzetting van

analyzers in het leveringspakket:

organisch materiaal toe, waardoor hogere
biogasproducties en daarnaast betere

Nieuwe E-FLO Dr. Baer Electroflotatie

biogaskwaliteiten worden gerealiseerd.

Daar waar normale afvalwaterzuiveringin-

Service in Separation biedt dit product aan,

stallaties niet meer functioneren, brengt

in een unieke service-formule waarbij de

EnviroChemie de nieuwe E-FLO Dr. Baer

gebruiker afrekent op basis van gereali-

Electroflotatie op de markt. Hoge

seerd rendement.

watertemperaturen, welke voor drukont-

Meerdere referenties hebben inmiddels de

spannings flotatie installaties limiterend

werking aangetoond en zijn tevreden

zijn, zijn bij dit nieuw ontwikkelde proces

gebruikers geworden.

juist voordelig. De installaties zijn bijzonder

Service in Separation bv - Kapelle

geschikt om sterk tenside- en oliehoudende
proceswaterstromen te zuiveren. De door
tatietechniek functioneert met microfijne

Nieuwe generatie Zetag
bij Brenntag.

waterstof- en zuurstofbelletjes. De gasbel-

Brenntag Nederland B.V. voorziet de indu-

letjes realiseren een zuivere fasengeschei-

striële en communale sector van een

den, floterende laag van olie-, vet-, en

compleet pakket aan flocculanten onder

tensidemengsel, welke vervolgens

de naam Zetag en Magnafloc. Via lab- en

van het oppervlakte wordt gezogen.

fullscale testen wordt de meest optimale

EnviroChemie bv - Haarlem

instelling en dosering bepaald om tot een

standnummer 318

operationele besparing te komen. Een novi-

EnviroChemie nieuw ingevoerde electroflo-

teit is de ontwikkeling van de Zetag Ultra
serie. Dit zijn flocculanten met een ultra
hoog molecuulgewicht die tot een betere en
stabielere vlokvorming leiden. Een verhoging
van het scheidingsrendement draagt bij
tot het verlagen van operationele zuiveringskosten.
Brenntag Nederland B.V. - Dordrecht
standnummer 221
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Nieuwe lichtgewicht
“WETTERFRETTER”

Cursussen PAO Techniek en
Management

De gerenommeerde vuilversnijdende Wet-

Wilt u voorloper zijn in uw technisch vakge-

terfretter pompen van Landustrie zijn nu

bied? PAO Techniek en Management biedt

verkrijgbaar in een compacte lichtgewicht

postacademische cursussen, opleidingen en

uitvoering. Door aanpassing van het

incompanytrajecten in watermanagement

pompen motorhuis is een compacte pomp

en waterzuivering. U vindt bij ons cursussen

gerealiseerd met een geringer gewicht. Bij

over de verschillende schakels in de

inspectie of onderhoud is het mogelijk de

waterketen: riolering, zuivering van afval-

pomp handmatig op te hijsen. Vooral bij

water (RWZI en AWZI), grondwater,

(mini)gemalen waar geen hijsvoorziening

waterkwaliteit van open water inclusief

voorhanden is, biedt deze pomp uitkomst.

ecologische effecten en de zuivering tot

De nieuwe pomptypes DSP 22-04 en

drinkwater. Daarnaast bieden wij ook cur-

DSP 22-07 zijn voorzien van dezelfde unieke

Egeliner van de Jongh pipesystems.

sussen over kwantitatief waterbeheer.

snijinrichting als de bestaande types

In de afgelopen jaren is de sanering van

Kijk op www.paotm.nl voor het actuele

DSP 22-05 en DSP 22-08.

beschadigde drinkwater- en rioolleidingen

aanbod.

Landustrie Sneek BV - Sneek

een belangrijk punt.

PAO Techniek en Management - Delft

standnummer 320

Vooral in de bebouwde kom, maar ook in
ecologisch gevoelige gebieden zijn saneringstechnieken nodig waarbij de buizen
in een beperkte ruimte kunnen worden
geïnstalleerd. Uitgebreide ontgraving langs
de volledige leiding is vaak onmogelijk als
gevolg van ruimte gebrek.
Egeliner is een HDPE vouwbuis welke, door
de kleinere diameter, probleemloos in de
oude buis met behulp van een lier getrokken
kan worden. Vervolgens wordt de buis verhit
met stoom om zodoende de oorspronkelijke
ronde vorm aan te nemen en perfect past

Zzyzx water, de onlinezoekdienst
voor alle waterartikelen

in de oude buis als een statische nieuwe

TurboScreen voor fijnfiltratie

buis (close-fit)

Dit is een betrouwbare en degelijke machine

De waterdatabank bundelt artikelen,

De Jongh Pipesystems. - Heijningen

voor het fijnzeven van afvalwater.

rapporten, studies en wetgeving op

standnummer 108

Bijvoorbeeld voor het afvangen van cellulo-

watergebied. Het gaat dan niet alleen

se uit communaal afvalwater. Na uitvoerige

om waterbeheer, maar ook om technolo-

testen door Bellmer in Duitsland, is de ma-

gische ontwikkelingen in drink-, afval-en

chine recentelijk op RWZI Leeuwarden voor

proceswaterbehandeling en deltabeheer.

deze toepassing succesvol getest. Zonder

Ook de waterketen en rioleringen zijn in

toepassing van chemicaliën wordt een hoge

de database opgenomen. Er is ontzettend

reductie op CZV en zwevende stof behaald,

veel informatie op het gebied van water

bij een hoge doorzet en dit alles op een

beschikbaar in Nederland, maar al die infor-

kleine footprint.

matie is heel versnipperd. Zzyzx water is een

Ook voor de industrie zijn er vele toepas-

platform waar al die stukken makkelijk te

singsgebieden voor deze eenvoudige, maar

doorzoeken en te vinden zijn.

efficiënte techniek.

Zzyzx water- Hoofddorp

SOLIS - Lelystad

standnummer 144

standnummer 288
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Optimalisatie coagulatie control
Qsenz presenteert op haar stand, nummer
200, de nieuwste aanwinst in het online
monitoren. Een sensor die de lading van
proceswater meet en hier de coagulant- en
polymeer dosering op kan aanpassen. De
meet techniek is gebaseerd op de
’Streaming Current Measurement’. Door
toepassing van deze sensor zal uw zuivering
geoptimaliseerd worden en een aanzienlijke
kostenbesparing aan chemicaliën
opleveren. De sensor meet continu, nauwkeurig en heeft minimale onderhoud nodig.
Qsenz bv - Den Burg
standnummer 200

AAQUA maakt waterzuivering
winstgevend
AAQUA is een ingenieursbureau die totaaloplossingen levert in de afvalwaterzuivering

Zekerheid met een redundant
accupakket

op maat van de klant, mooie industriële
referenties in zowel chemie/tank

De betrouwbaarheid van uw noodstroom-

cleaning/slachthuizen als voedingsnijverheid. De meeste geïmplementeerde

tig en goed uitgevoerd onderhoud kunt

Energie-efficiënte
Packo MCP3-pomp

u dit waarborgen. Toch zullen er altijd

Efficiënter omspringen met energie, minder

petitiviteit, betrouwbaarheid en service

onderdelen zijn die de betrouwbaarheid

geluidshinder en daar bovenop eenvoud in

verzekert. Alsook leidt dit tot een inventieve

kunnen beïnvloeden. Om uw installatie nog

onderhoud: dat is de unieke meerwaarde

processturing van de afvalstromen, met

betrouwbaarder te maken heeft Kemper

van de Packo Pumps series MCP3.

lager verbruik tot gevolg en groot gebruiks-

en Van Twist een redundant accusysteem

De pompen garanderen een zeer hoog ren-

gemak, zonder de betrouwbaarheid in het

ontworpen.

dement en beantwoorden aan de EU richt-

gedrang te brengen. Water- en warmteher-

Dit accu omschakelpaneel voorziet de nood-

lijn No. 547/2012 (MEI = minimum efficiency

gebruik wordt daarbij maximaal ingezet en

stroominstallatie van meerdere accu’s. Bij

index) Filtratie van afvalwaterstromen uit

monitoring op afstand van de gebouwde

het weigeren van het eerste accupakket

bijvoorbeeld voedingsbedrijven, transport

installaties. www.AAQUA.be

schakelt het paneel om naar een alternatief

van proceswater, zuiver water of demiwater

AAQUA N.V. - Antwerpen

accupakket. Alle accupakketten zijn voor-

alsook circulatie van vloeistoffen over

standnummer 177

zien van acculaders met storingsmelders

bioreactoren behoren tot de mogelijkheden

voor extra zekerheid.

van deze pompen. Bezoek ons op de Aqua

Koninklijke Kemper en Van Twist Diesel B.V.

beurs in Gorinchem,

- Dordrecht

Packo Pumps - DIKSMUIDE Belgium

standnummer 116

standnummer 306.

installatie is zeer belangrijk. Met regelma-

machines zijn eigen makelij, wat de com-
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L-Safe: Legionellapreventie
De L-Safe biedt een effectieve en betaalbare oplossing voor gebouweigenaren en
gebouwbeheerders. De kwaliteit van het
binnenkomende water vormt de basis voor
veilig waterbeheer. De L-safe is een microbiologisch gevalideerd point-of-entry UV
het toepassen van UV onder de ‘fysische

TeleControlNet & Kikker
bundelen krachten!

beheerstechnieken’ omdat er geen (chemi-

TeleControlNet is de cloud-oplossing voor

Setting standards

sche) stoffen worden toegevoegd aan het

het beheer en de bediening van rioolsyste-

Clamp on flowmeters kunnen voor steeds

(drink)water. De L-Safe beschikt sinds no-

men, als onderdeel van het “smart city”

meer toepassingen worden ingezet. Het

vember 2015 over het BRL-14010-1

concept van Inter Act.

verschil tussen op de leiding of in de leiding

certificaat.

Kikker is het informatiesysteem van Riodesk

meten is groot. Denk aan de kans op

Van Remmen UV Techniek B.V. - Wijhe

waarmee rioolgegevens worden verzameld,

lekkages bij in line flowmeters of aan optre-

standnummer 109

condities worden onderzocht en kosten

systeem. Binnen de legionellapreventie valt

dende drukval doordat in de leiding zelf

kunnen worden berekend. Conform

wordt gemeten. Clamp on geeft daarom

NEN, NEN-EN, NPR, GWSW, SUFRIB en RIBX.

voordelen op het gebied van veiligheid en

Door data uit beide systemen te bundelen

installatiekosten, maar de techniek leidt

zijn gegevens vanaf nu in één geografisch

ook tot energiebesparing omdat pompen

overzicht beschikbaar! Dit biedt aanvul-

en compressoren minder hard hoeven te

lende informatie, waardoor bijvoorbeeld

werken. De investering verdient zich daar-

analyse van een wateroverlast-situatie

door al bijna terug.

makkelijk uit te voeren is.

FLEXIM Instruments Benelux b.v.

Inter Act industrial automation - Apeldoorn

- Berkel en Rodenrijs

standnummer 343

standnummer 253

Sulteq dealer voor JWC versnijders
Hygiënische doekjes, maar ook hout en
stenen, worden door JWC versnijders
moeiteloos versneden.
JWC versnijders voorkomen dat:
• Pompen vastlopen, beschadigen, en
onnodig slijten

Microbiologisch gevalideerde
UV systemen
De UV systemen uit de V-serie zijn microbio-

• Leidingen verstopt raken

logisch gevalideerd volgens Europese

• Mixers beschadigen

norm. Op deze manier garanderen we dat

• Afsluiters beschadigen, en slecht

onze systemen exact doen wat we zeggen

functioneren

dat ze doen. De combinatie van valideren,

Sulteq heeft een demo unit beschikbaar.

een geoptimaliseerde waterdoorstroming in

Hiermee laten we bij u op locatie zien dat

de UV kamer en lagedruk UV-C lampen

de machine doet wat onze brochure belooft.

maakt ons uniek. Hierdoor zijn onze UV

Daarnaast staat Sulteq paraat met een fit

systemen betrouwbaar, duurzaam en ener-

en goed uitgerust service team voor het

giezuinig. De V-serie wordt gebruikt voor de

juiste advies en deskundig onderhoud.

desinfectie van (drink)water en is KIWA ATA

Info: www.sulteq.nl

gecertificeerd.

Sulteq distributie Allweiler - Hengelo

Van Remmen UV Techniek B.V. - Wijhe

standnummer 163

standnummer 109
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GEA Westfalia Separator IO

pH neutraal Chloreren

Simply ingenious – Ingeniously simple

De Chlorinstitu®-V van Van den Heuvel Wa-

“Hoe kunnen we een complex systeem heel

tertechnlogie produceert een chloor

eenvoudig en gebruiksvriendelijk maken?”

product waarvan de pH waarde instelbaar

Met dit uitgangspunt heeft GEA Westfalia

is. Het chloor product, zonder toegevoegde

Separator het nieuwe IO besturingssysteem

stabilisatoren, zorgt voor lage Chloride en

ontwikkeld.

chloraat waarden in het proces. Door de

Productieprocessen worden almaar com-

lage pH waarde van Cl2 zorgt men voor een

plexer, zo ook het besturen van deze

hoge omzetting naar HOCl (onderchlorig

processen. Het besturingssysteem als inter-

zuur) welke zeer sterk desinfecterend is, dit

face tussen mens en machine is daarbij

in tegenstelling tot OCl- (hypochloriet) wel-

bijzonder belangrijk. Het ontwerp van een

ke veel minder effectief is en meer gevormd

nieuw besturingssysteem moest zo

zal worden uit bijvoorbeeld Chloorbleekloog

eenvoudig en begrijpelijk mogelijk zijn.

bij een hogere pH waarde. www.vdhwater.nl

Het resultaat: GEA Westfalia Separator IO,

Van den Heuvel Watertechnologie bv -

eenvoudig, intuïtief, efficiënt en

Scherpenzeel

GEA Westfalia Separator Nederland B.V.

FERRA FBP, dé slibconditioner
ontwikkeld door Feralco

-Cuijk

Ferra FBP is een nieuw innovatie product

betrouwbaar.

standnummer 169

welke de slib ontwatering sterk ondersteund.
Waar standaard polymeren de slibdeeltjes
van buiten benaderen, dringt Ferra FBP het
slib binnen en verdrijft op die manier het
water uit het slib.
Het resultaat is meer vrij water en dus een
hoger drogestof percentage.
Polymeer doseringen kunnen vaak met 20
% of meer verlaagd worden.
Feralco Nederland BV -Sas van Gent
standnummer 401

Real-Time Condition Monitoring
Condition monitoring van mechanische

preventieve onderhoud worden ingepland

componenten is nu eenvoudig met de FAG

zonder dat het proces stil komt te staan

SmartCheck en levert alle cruciale informa-

of er meer schade wordt veroorzaakt aan

tie real-time onder andere via de

andere procesonderdelen.

webbrowser of de SmartCheck app. In een

Nieuwsgierig naar de mogelijkheden? Be-

vroeg stadium detecteert de SmartCheck

zoek ons op de Aqua Vakbeurs stand 341.

eventuele veranderingen in bijvoorbeeld het

Mitsubishi Electric Europe BV - Mijdrecht

trillingsniveau. Vanaf dat moment kan het

standnummer 341
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