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Welkom!
S
RIOLERAIGNEGN
VAKD

U leest nu de speciale beurseditie ter gelegenheid van Aqua Nederland
Vakbeurs en RioleringsVakdagen. Easyfairs organiseert alweer voor de
14e keer het jaarlijkse netwerkmoment voor de waterbranche. U bent
van dinsdag 17 maart tot en met donderdag 19 maart van harte welkom in
Evenementenhal Gorinchem.
Deze en komende edities gaan over ‘samen werken aan water’. We staan bekend om het
laagdrempelige netwerken en het brede aanbod op een compacte en gastvrije locatie.
U treft maar liefst 370 exposanten die hun nieuwste producten en diensten tonen aan 9.500
waterprofessionals. Hier voegen we dit jaar kennisdelen en samenwerken aan toe. Met de
vernieuwde bovenverdieping Next Level komt er meer beursruimte beschikbaar waarbij de
nadruk ligt op ketensamenwerking,
kennisdeling, innovatie, advies, carrière en netwerken.
Advertentie
We doen dit gelukkig niet alleen. Samen met een brede selectie aan brancheorganisaties
en kennisinstellingen is er een mooi programma uitgewerkt.
Er zijn diverse kennistheaters op de bovenverdieping te vinden met elk hun eigen thema’s.
Zo is de Industriewater Dinsdag, Waterschap Woensdag en Drinkwater Donderdag in het
leven geroepen, evenals het Stedelijk Water en Rioolbeheer Theater. Ook treft u hier de
Innovatiestraat en diverse leveranciers, advies- en ingenieursbureaus. Te veel om op te
noemen. Je leest er in ieder geval meer over in deze beursspecial.
Bezoekersbadge
Een andere grote vernieuwing naast de uitbreiding in beursvloer en programma, is de
‘slimme’ bezoekersbadge. In veel sectoren heeft digitalisering de processen veranderd en
gemakkelijker gemaakt. Om de naam Easyfairs eer aan te doen, krijgen alle bezoekers een
gechipte naambadge, waarmee ze eenvoudig informatie ophalen bij een exposant. Aan het
einde van de dag ontvangt de bezoeker alle informatie van de gescande stands direct in de
mailbox. Niet langer een zware tas met losse folders en visitekaartjes die kwijtraken, maar
een efficiënt beursbezoek met een digitale draagtas.
Zoals u van ons gewend bent, ontbreekt het u aan niets in de gastvrije Evenementenhal
Gorinchem. Onze medewerkers staan voor u klaar om u te voorzien van een lekker hapje en
drankje, zodat u zich volledig kunt richten op netwerken, zaken doen en het bijspijkeren van
uw kennis.
Kortom, 17, 18 & 19 maart is Evenementenhal Gorinchem voor u als water-/riolerings
professional een must om te bezoeken. Lees snel verder om Aqua Nederland Vakbeurs en
RioleringsVakdagen te ontdekken.
Met vriendelijke groet,
Beursteam Aqua Nederland Vakbeurs en RioleringsVakdagen
Esther Rodenburg – Romy Helsdingen – Ivo Horn – Robin Vissers – Michelle van Geffen
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Next Level geeft nieuwe dimensie aan Aqua NL Vakbeurs

FOCUS OP KENNISDELEN EN
KETENSAMENWERKING
De Aqua Nederland Vakbeurs en
Roleringsvakdagen beleven 17, 18
en 19 maart hun veertiende editie.
Organisator Easyfairs wil de beurs
laten uitgroeien tot hét jaarlijkse
event voor de watersector waar technologie en kennis elkaar ontmoeten.
Kennis delen, samenwerken in de
keten, het wordt steeds belangrijker.
En de nieuw ingerichte eerste ver
dieping van de evenementenhal, de
Next Level, is bij uitstek geschikt om
daar invulling aan te geven, aldus de
beursorganisator.
Vernieuwing van de bovenverdieping
levert 4.000 vierkante meter aan
beursvloer op. Deze ruimte is met
een centrale roltrap verbonden met
de beurshal, wat van twee ruimten
één maakt. Op de eerste verdieping
ontwikkelt organisator Easyfairs in
samenwerking met diverse partners
uit de sector een kennisprogramma
dat een plus moet geven aan de vak
beurs.
Easyfairs gaf vorige maand een kickoff van de beurs, die als motto ‘Samen
werken aan water’ heeft. Daar werd
met het publiek onder meer gedeeld
hoe de editie van 2019 gewaardeerd.
De bezoekers gaven de beurs een 7,5,
de exposanten een 7. Cijfers die de
beursorganisator tevreden stemden.
De organisatie wil dit jaar nog meer
dan in vorige edities kennis delen
tussen praktijk en kennis, vertelt Ivo
Horn, marketing event manager van
Easyfairs. “We peilen en kijken wat er
in de markt en sector speelt en dat
NR2/3 MAART 2020

De centrale roltrap verbindt de beursvloer met Next Level

heeft ons geleerd dat kennisdeling
en ketensamenwerking belangrijk
worden gevonden. En daar geven wij
invulling aan. En om dat steeds beter
te doen is onze stip op de horizon.”
LAAGDREMPELIG
De vakbeurs is een uitgelezen
moment om laagdrempelig de
community van kennisinstituten en
adviesbureaus met watertechno
logiebedrijven samen te brengen, 
aldus Easyfairs. “Op Next Level
krijgen zij een podium om het net
werk te versterken en belangrijke
kennis te ontsluiten die nodig is om
de watersector vooruit te helpen en
kunnen zij meeliften op de bestaande
infrastructuur en de aanwezigheid van
9.500 waterprofessionals.”
Door de extra vierkante meters op
Next Level kan de beurs op de begane

vloer wat ruimer worden opgezet.
Er zijn zo’n 350 exposanten, vertelt
Horn. Op de vernieuwde verdieping is
er naast ruimtes voor workshops en
een theater onder meer plaats voor de

Ivo Horn ,
marketing event
manager van
Easyfairs

Innovatiestraat. Ook zijn de kennispart
ners van de beurs aanwezig op Next
Level met stands.
Daaronder ook de ingenieursbureaus
Sweco Nederland en Royal Haskoning
DHV Nederland die terugkeren op de
beurs na een korte afwezigheid, vertelt
Horn. “En daar zijn we blij mee.”>
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De vakbeurs is een netwerkevent

NIEUWE EXPOSANTEN
Op de vakbeurs staan nieuwe
exposanten met watertechnologie
oplossingen voor de drinkwater-,
afvalwater- en industriewaterketens,
zoals Siemens, Blue-tec, ABB B.V.,
H2O Biofouling Solutions en Power
spex. Ook op de beursvloer van de
Rioleringsvakdagen staan nieuwe
exposanten, als Amiblu Netherlands
en Lapinus, onderdeel van de Rock
wool Groep.
In het kennistheater en de workshop
ruimtes op Next Level staan tijdens
de beursdagen waterketens cen
traal. Wetenschapsjournalist Govert
Schilling houdt een keynote-lezing
over 14.000 miljoen jaar geschiedenis
van het water.
Verder vult Easyfairs het kennisdeel
in met dagelijks een ander thema:
industriewater (dinsdag), waterschap
(woensdag) en drinkwater (donderdag).
Brancheorganisatie en beurspartner
Envaqua houdt enkele Techtalks. Ver
der zijn er inhoudelijke bijdragen in de
kennistheaters door KWR, Wateroplei
dingen, VPdelta, RVO, Water Platform
Brabant, KNW, EFGF, Deltares, Water
Window en Platform Dio.
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Nieuw op de beurs is dit jaar de
Smart Badge. Met de badge ontsluit
Easyfairs digitale mogelijkheden
die een bezoek aan de beurs makkelijker en aantrekkelijk maakt.
Exposanten en bezoekers worden
aan elkaar gelinkt zodat er digitaal
contact ontstaat, die ook na de beurs
kan worden voortgezet.
Bij inschrijven bij de balie krijgt
elke bezoeker een badge. Deze is
voorzien van een chip die informatie
scant als de badge contact maakt
met een kastje op de stand. Elke ex
posant heeft een eigen, uniek kastje.
Ivo Horn: “Doel is om de exposanten
een beter inzicht te geven in wie de
stand bezoeken tijdens de beurs.
De bezoeker ontvangt na afloop
alle informatie van de gescande

SMART
BADGE

NIEUW!

stands direct in de mailbox.”
Exposanten kunnen in een dash
board informatie laden over hun
bedrijf en deze ook na de beurs
actualiseren. Easyfairs: “Hoe
uitgebreider de exposant zijn of
haar o
 nline profiel vult, hoe meer
relevante informatie de bezoeker
verzamelt.”
Easyfairs, die het digitale platform
faciliteert, ziet in de nieuwe tool
een belangrijke meerwaarde van de
beurs. Exposanten krijgen inzicht in
wie de stand hebben bezocht ook als
er geen face-to-face contact is ge
weest en kunnen na de beurs contac
ten voortzetten. De bezoeker kunnen
zonder losse folders, catalogussen
en visitekaartjes de beurs bezoeken,
alles wordt ze immers digitaal met
de Smart Badge aangeleverd.

De Smart Badge maakt contact met
een kastje van een exposant
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VERBREDING IN
WATERTHEMA’S
Tijdens Aqua Nederland Vakbeurs
wordt uitgebreid ingespeeld op
actuele vraagstukken met betrekking
tot de klimaatadaptieve stad en energieneutrale oplossingen.
Daarnaast worden er een speciale
kennisdagen ingericht voor de
bezoekers uit de waterschappen,
drinkwaterbedrijven en de industrie.
Plaats van handeling: de vernieuwde
bovenetage Next Level.
Dinsdag staat in het teken van op
Industriewater. Op woensdag is het
thema Waterschap en op donderdag
Drinkwater. Het programma (onder
voorbehoud):
Dinsdag 17 maart
INDUSTRIEWATER - KENNISTHEATER 2

• KWR Industriewater & Koninklijke
Vereniging van Nederland
se Papier-en Kartonfabrieken:
Waterbesparingen voor industriële
toepassingen
• RWB Water: Chemievrije en duur
zame koelwaterbehandeling
• Ferdinand Kiestra: Afvalwater als
nieuwe waterbron
• Otto Schepers & Bas van Eijk,
Evides: De weg van het water
• Harry Polman, H2O Biofouling
Solutions B.V. : Inzicht in effectiviteit
biofouling bestrijding in koelwater
systemen
Overige kennissessie - congreszaal 1a
• Water Wereld Dag: programma
gericht op MBO studenten
STEDELIJK WATERTHEATER KENNISTHEATER 1

• Wortelgroei in en om leidingen
• RVO : Export toolbox, Zoek je
kansen in het buitenland
• WaterWindow, Ministerie van Infra
structuur en Waterstaat: Leren van
innovatiesuccessen
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Woensdag 18 maart
WATERSCHAP - KENNISTHEATER 2

• Siert Wiersema, Aerzen: In 5 stap
pen naar een toekomstbestendige
beluchting
• James Chalmers, ABB: Waste
water applications where a Variable
Frequency Drive can improve the
process
• Rick Schneiders , Siemens, Leon
Verhaegen, Waterschap Limburg
& Jos Voermans, Waterschap
Limburg:Water verbindt | Van losse
stroompjes naar integraal eco
systeem
• Bert Geraats, Eliquo Water &
Energy: Doekfitratie & Ultrasound,
bouwstenen voor kwaliteitsver
hoging effluent
• Wouter van Osch, Brabantse Delta:
Praktische handvatten en inzichten
vanuit de mega afvalwaterperslei
ding van Moerdijk naar RWZI Bath
• Frank Beltsohn, FSM Franken
berger GmbH & Co: Modern ways of
waste water pre-treatment – How to
reach highest capture rates
Overige kennissessie
• RVO & ENVAQUA: ExportEnabler
Californië
STEDELIJK WATERTHEATER KENNISTHEATER 1

• WaterWindow & Ministerie van
Infrastructuur en Waterstaat: leren
van innovatiesuccessen
• Willy Spanjer, The Green Village
& Robert van Roijen, VPdelta:
Klimaatadaptatie, #hoedan | Van
Proeftuin naar opschaling in de wijk

• Daan de Kubber Lapinus & John
Evers, Kragten: Make room for rain
Donderdag 19 maart
DRINKWATER - KENNISTHEATER 2

• James Chalmers, ABB: Water appli
cations where a Variable Frequency
Drive can improve the process
• ENVAQUA TechTalk: Simuleren,
voorspellen en monitoren, samen
maken we de drinkwaterwereld
slim!
• Aad van Duijvenvoorde Sweco:
De vitale waterinfrastructuur van de
toekomst
• VEGA, Royal HaskoningDHV,
Datawatt: Periferie en metingen op
ondergrondse drinkwaterleidingen
Overige kennissessie - congreszaal 2
• Keynote speaker Govert Schilling:
’14 miljard jaar water’
• STOWA & RIONED: Omgaan met
extreem weer
STEDELIJK WATERTHEATER KENNISTHEATER 1

Bouwend Nederland: Toekomst
bestendige en klimaatadaptieve
ondergrondse infra bestaat uit de
volgende sessies:
• Aline Boomstra-Mulder, MH Poly
Consultants & Engineers: CROW400
en PFAS; de huidige ontwikkelingen
• |Hajo Heusinkveld Royal
HaskoningDHV: Snelle detectie
waterleidingbreuk met Aquasuite
BURST
• Van Tongeren: DSI methode;
infiltratie hemelwater
• Kabel en Leiding
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Inspiratie-awards

Innovatiestraat

Tijdens Aqua Nederland Vakbeurs 2019 presenteerde Water Alliance voor
het tweede jaar op een rij de ‘Innovatiestraat’. Hier konden bezoekers terecht
voor een divers aanbod van watertechnologiebedrijven die hun vernieuwingen
presenteerden. Easyfairs geeft de straat een vervolg en deze is te zien op de
vernieuwde verdieping Next Level.
Water Alliance is te vinden in de stand van WaterCampus Leeuwarden, samen
met de partners Centre of Expertise Water Technology (CEW), het Centrum
voor Innovatie Vakmanschap CIV Water en onderzoeksinstituut Wetsus.

Fitterijdemonstraties

In 2019 werden ze voor het eerst
gegeven op de Aqua Nederland Vakbeurs. Deze editie komen de fitterijteams terug.
De wedstrijden zijn een vakbekwaam
heidstest. Het is de bedoeling dat de
teams zo snel mogelijk een 150 mm
GN/C drinkwater distributieleiding
onder druk aanboren, vervolgens de
aansluitleiding koppelen aan een me
teropstelling en deze doorverbinden
naar een tapkraan. Op het moment
dat er water uit de tapkraan komt is
het over en wordt de tijd gestopt.
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Brancheorganisatie ENVAQUA wil
meer aandacht voor het werken
in de water- en technologiesector.
Er is een tekort aan vakmensen
en tehcnologen. Om aandacht te
genereren houdt de organisatie
een verkiezing van het ‘Grootste
Talent’ en de ‘Beste Werkgever’.
In de campagne werkt ENVAQUA
samen met het Centre of Exper
tise Water Technology (CEW) in
Leeuwarden. “Goed onderwijs en
het aantrekken en behouden van
talent is van vitaal belang voor
de toekomst van de Nederlandse
Watertechnologiesector”, aldus de
brancheorganisatie voor bedrij
ven op het gebied van water- en
milieutechnologie.
De twee Inspiratie Awards worden
uitgereikt op 19 maart tijdens de
Aqua Nederland Vakbeurs.
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Microvezeldoeken
van Mecana

Bert Geraats

VEZELDOEK EN
ULTRAGELUID TEGEN
MICROVERONTREINIGINGEN

W

aterschappen kijken volgens
Geraats soms met een be
paalde bril naar technieken
die op de markt beschikbaar
zijn. “Jammer want dan mis je kansen.
Geef marktpartijen de vrijheid om
nieuwe technieken met mogelijk veel
toegevoegde waarde aan te bieden.”
De manager technologie houdt een
presentatie tijdens de kennissessie
Woensdag Waterschap (18 maart) op
de Aqua Nederland Vakbeurs. Het
thema is hoe doekfiltratie en ultra
soon geluid de kwaliteit van effluent
kunnen verhogen. Hij licht dit toe aan
de hand van drie innovaties die het
Barneveldse bedrijf Eliquo Water &
Energy introduceert. Buitenlandse zus
terondernemingen binnen de Eliquo
Water Group hebben daarmee al goede
ervaringen opgedaan. “Wij zijn een
platformbedrijf”, vertelt Geraats. “We
binden nieuwe technieken en techno
logieën aan ons om die vervolgens in
de Nederlandse markt te realiseren.”
Vacht
Eén van die technieken is filtratie met
door het Zwitserse bedrijf Mecana
ontwikkelde microvezeldoeken. “Zeer
geschikt om bij rioolwaterzuiveringen
fosfor en zwevende stof te verwijde
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ren”, zegt Geraats. “In Engeland
zijn inmiddels tientallen installaties
gebouwd. Het doek werkt eigenlijk als
de vacht van een dier. De vezels steken
uit in het water en vangen zo erg veel
deeltjes op.”
Doekfilters zijn volgens Geraats effec
tiever en goedkoper dan klassieke
zandfilters en continufilters. “De con
centraties fosfaat en zwevende stof in
effluent worden zeer fors verlaagd. Dat
kost weinig energie. We zijn in gesprek
met een aantal waterschappen over
testen om te laten zien dat de techniek
goed werkt.”
In combinatie met actieve kool kan
doekfiltratie ook worden ingezet voor
de verwijdering van medicijnresten.
Actieve kool wordt in de nabehande
lingsinstallatie gedoseerd en neemt de
medicijnresten op. “De Mecana doeken
voorkomen dat kooldeeltjes terecht
komen in effluent. Tegelijkertijd wordt
de hoeveelheid fosfaat enorm ver
minderd. Een dubbel resultaat tegen
relatief lage kosten.”
Ultrageluid
Behandeling met ozon is een andere
methode om organische microver
ontreinigingen zoals medicijnres
ten uit water te halen. De klassie

Filtratie met microvezel
doeken en ultrageluid in
combinatie met ozon zijn twee
nieuwe wapens in de strijd
tegen microverontreinigingen
in afvalwater. De technieken
hebben zich in de praktijk al
bewezen, zegt Bert Geraats
van Eliquo Water & Energy.
ke ozontechniek is gebaseerd op
membraanbeluchting. Op zich niets
mis mee, aldus Geraats. “Maar er zijn
goede alternatieven. We werken zelf
samen met de firma Up2e! die ultra
geluid toepast.”
In de installatie worden een voorge
schakelde ultrasone module en een
innovatieve roterende module voor
de inbreng van ozon gecombineerd.
Geraats licht toe: “Het water gaat door
een leidingwerk waarin deze modules
zijn aangebracht. Zij zorgen ervoor dat
ozon heel efficiënt in aanraking komt
met organische microverontreinigin
gen, waardoor minder ozon nodig is.
Deze bewezen methode is interessant
voor waterschappen en waterbedrijven
die kiezen voor ozonbehandeling.”•
A3OP technologie van Up2e!
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VITENS WIL
COMPLEET
DIGITAAL
INZICHT
VAN BRON
TOT TAP

Louis Brussee

‘Beter sturen met
ons water: minder
verspilling, minder
verstoringen
en ook minder
energiegebruik’

Vitens heeft het energieverbruik bij de productielocaties teruggedrongen door realtime gegevens te verzamelen. Nu zet het drinkwaterbedrijf in op de koppeling met andere informatie.
“We kunnen dan beter sturen met ons water.”

M

edewerkers kunnen op hun
mobiele telefoons zien hoe
efficiënt het energieverbruik
op de 93 productielocaties
is: groen, oranje of rood? Dat is in tien
jaar met digitalisering bereikt vanuit
een situatie van bijna nul, vertelt Louis
Brussee, specialist energiereductie en
duurzaamheid bij Vitens. Tegelijkertijd
is er in zijn ogen nog veel meer winst
te behalen. “We willen toe naar een
compleet digitaal inzicht van bron tot
tap.”
Brussee geeft een presentatie bij de
op 19 maart door Envaqua georgani
seerde TechTalk over het managen
van drinkwater assets op de Aqua
Nederland Vakbeurs. In zijn verhaal
gaat hij in op twee onderwerpen: hoe
krijg je een goed beeld van het ener
gieverbruik? En hoe weet je waarvoor
energie allemaal wordt gebruikt, zodat
je de juiste beslissingen kunt nemen?
Interessante daling
In 2012 had Vitens 440 watt aan
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energie nodig voor een kubieke meter
drinkwater, nu nog 436 watt. “Een
interessante daling gezien de wet
van de grote getallen”, zegt Brussee.
“We gebruiken jaarlijks ongeveer 157
gigawatt om water aan 5,7 miljoen
klanten te leveren. Het is een mooi
resultaat dat we 1 procent minder
energie hoeven in te kopen, zeker
omdat de vereiste zuiveringsinspan
ningen steeds groter worden. We zijn
efficiënter bezig. De data over energie
komen tegenwoordig realtime binnen,
waardoor we snel aanpassingen kun
nen doorvoeren.”
Het waterbedrijf wil nu de v olgende
stap zetten door gegevens over ener
gie te koppelen aan gegevens over
grondwaterstanden, waterkwaliteit
en grondstoffen. Brussee: “Daarmee
kunnen we beter sturen met ons
water: minder verspilling, minder
verstoringen en ook minder energie
verbruik.” Een probleem is dat een
deel van de informatie over de andere
aspecten per maand of kwartaal wordt

verzameld. “Dat moet vlugger.”
Digitale tweeling
Vitens zet bij deze stap sterk in op
co-creatie. Tijdens de TechTalk staat
de schijnwerper op de samenwerking
met Powerspex, een technisch bedrijf
gespecialiseerd in oplossingen voor
procesautomatisering. “We geven
dit bedrijf inzage in ons systeem om
hiervan een analyse maken”, aldus
Brussee.
Powerspex licht de distributiepomp
stations volledig door met de Energy
& Performance Scan. Daarvoor
wordt een digitale tweeling van een
pompstation gemaakt. Met dit virtuele
simulatiemodel gaan Powerspex en
Vitens na welke pompen het meest
efficiënt zijn, zegt Brussee. “Blijken
de huidige pompen in een station niet
optimaal te draaien, dan bekijken we
wat het effect is van vervanging door
andere pompen. Dit effect kan per
winningslocatie verschillen. Zo kun
nen we betere beslissingen nemen.”•
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De WaterStraat wordt in
gebruik genomen

PROEFTUIN
WATERSTRAAT
KRIJGT OOK
EEN HITTEPLEIN
Stedelijk waterbeheerders moeten rekenen op zowel nattere als drogere tijden. Op de campus van TU Delft ligt sinds mei 2018 de WaterStraat
waar oplossingen worden getest en doorontwikkeld. De straat wordt
binnenkort uitgebreid met een Hitteplein.

M

et zestien opstellingen is de
straat inmiddels een volwaardige
proeftuin.
Nu de meeste overheden hun
klimaatstresstesten in het kader van het
Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie
hebben afgerond, groeit de vraag naar pro
ducten die de gebouwde omgeving klimaat
bestendiger maken. “We ontvangen hier
geregeld medewerkers van gemeentelijke
ingenieursbureaus en afdelingen stadsont
wikkeling”, vertelt Marjan Kreijns, directeur
van The Green Village.
Het ‘duurzame dorp’ op de campus van de
TU Delft, waarvan de WaterStraat onderdeel
uitmaakt, staat in het teken van innoveren
op het gebied van de energietransitie,
circulaire productie en klimaatadaptatie in
de gebouwde omgeving. “Uitvinders krijgen
hier de ruimte om hun vondsten te onder
zoeken in samenwerking met de universiteit
en hogescholen én ontmoeten potentiële
klanten. Dat laatste vinden we als publiekprivaat samenwerkingsverband erg belang
rijk. Ondernemers met liefde voor techniek
vergeten weleens zich af te vragen wat de
klant wil.”
Hoeveel gaat het onderhoud van zo’n
waterberging kosten? Kun je met de
borstelmachine over die bestrating? Een
beheerder van de openbare ruimte komt
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vooral met praktische vragen, weet Kreijns
uit ervaring. “Als die naar tevredenheid
kunnen worden beantwoord, neemt de
kans toe dat het nieuwe product wordt
toegepast.”
Hitte en droogte
De balans vinden tussen water afvoeren en
water vasthouden in een verharde om
geving is een acute opgave. Waar kan het
water van een enorme plensbui heen zodat
overlast wordt voorkomen? Bij voorkeur de
grond in, waar het verder de bodem in kan
zakken of – in droge tijden – juist water
tekorten kan helpen voorkomen. Niet voor
niets zijn verschillende toepassingen in de
WaterStraat gericht op de opvang, opslag,
en verdere benutting van regenwater.
Maar zoals de afgelopen zomers hebben
aangetoond, is wateroverlast niet de enige
zorg voor de toekomst. Kreijns gaat in
haar ‘living lab’ ook aandacht besteden
aan hittestress en droogte. “Tijdens lange
hete zomers is water in de stad juist hard
nodig. Alleen al om te voorkomen dat het
stedelijk groen, dat de broodnodige verkoe
ling brengt, verkommert. Daarom voegen
we een Hitteplein toe waar oplossingen op
het gebied van waterbuffering, verneveling,
verdamping en vergroening een plaats
krijgen. Zien is geloven, hè.”•

Marjan Kreijns

Aroen Mughal

EERSTE BUFFERBLOCK IN WOONWIJK
Aroen Mughal is een van de
ondernemers in de WaterStraat. Met zijn Bufferblock
hoopt hij gemeenten een
aantrekkelijk alternatief te
bieden voor de infiltratie
kratten die vaak worden
gebruikt om hemelwater te
bergen en naar de bodem
af te voeren. “We hebben
ons product hier uitgebreid kunnen beproeven,
in combinatie met zowel
een straatkolk als waterpasserende verharding.
Als gevolg van een bezoek
van de gemeente Capelle
aan den IJssel wordt het
binnenkort in een woonwijk
toegepast, waar de blokken
gelijk als lichtgewicht
ophogingsmateriaal dienen.
Een mooie nevenfunctie die
we zelf niet eens hadden
bedacht.”
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E.120

ABB B.V.

M.124

Bcool Waterservice BV

B.204

Acquaint BV

I.145

BERNARD CONTROLS BENELUX

J.137

ADS Groep Water en ADS Groep

L.150

Bertfelt Benelux

Toelevering Water

ATB Nederland

F.112

BEST Instruments

A.108

Aerzen Nederland B.V.

standnummer J.104

F.108

bestUV BV

IKN 5

Afmitech Friesland BV*

Westeinde 220

C.112

Beulco Holland

C.142

Afvalwatertechniek NB Milieu BV*

8351 HP Wapserveen

J.110

Binder Engineering

L.107

Air Liquide BV

www.atbnederland.nl

E.155

Biogas Holland*

K.148

AkaNova B.V.

T: 0521–38 39 00

L.132

Blue-tec bv

J.117

Akatherm BV

E: atb@atbnederland.nl

A.120

BOEG B.V. - EVOQUA Water Technologies

K.101

Börger Benelux

Bij ATB Nederland kunt u al sinds 1988 terecht

B.122

Bosman Watermanagement BV

voor alles op het gebied van doseren, roeren,

L.143

BRAY CONTROLS BENELUX B.V.

mengen, pompen en filtreren. Ook verhuren
wij en beschikken over een breed aanbod van
Albers Alligator Projekten B.V. *

occasions. ATB Nederland staat voor persoon

standnummer F.139

lijke, enthousiaste en efficiënte service. Kom

Nude 37B

naar standnummer K103 en ervaar het zelf!
Brenntag Nederland BV

6702 DK Wageningen

standnummer D 112

E: info@albersalligator.com
H.154

Atox NV

Donker Duyvisweg 44

B.116

AUMA Benelux B.V.

3316 BM Dordrecht

Al bijna 120 jaar is Albers Alligator

F.132

Avedko BV*

T: +31 (0)35–588 92 61

gespecialiseerd in de verwerking van

C.138

AVK Nederland BV*

E: friso.okken@brenntag.nl

flexibele materialen. Onze focus ligt op

H.153

AWT Watertreatment B.V.

W: www.brenntag.nl

het produceren van flexibele opslagsys

M.150

AxFlow

temen en doekconstructies. De nieuwste

L.137

BakerCorp, a United Rentals® Company

De afdeling Brenntag Water Treatment van

materialen en betrouwbaarste technieken

M.121

Bar Instruments

Brenntag Nederland BV maakt deel uit van

W: www.albersalligator.com

worden gebruikt om bestaande p
 roducten

Brenntag Benelux, die marktleider is in de

te verbeteren en om nieuwe producten te

distributie van zowel industrie- als speciali

ontwikkelen waarmee we U optimaal van

BERMAD Holland

teiten chemicaliën. Onze technische specia

dienst zijn.

Kunst in afsluiters / Water Control Solutions

listen en verkoopmedewerkers van Brenntag

standnummer J.126

Water Treatment bieden producten en

Postbus 5130

oplossingen aan voor diverse waterbehan

A.126

Allsorb Air Filter B.V.*

3295 ZG ’s-Gravendeel

delingstoepassingen. Ons productengamma

L.105

Almond Techniek B.V.

T: 078–673 47 61

bestaat o.m.uit flocculanten, coagulanten,

M.119

Ambi Smeersystemen

E: info@bermad.nl

ontschuimers, bio-addtieven, aktief kool,

D.125

Amiblu Netherlands BV*

W: www.bermad.nl

filtermedia, hars voor ionenwisselaars,

J.109

APT B.V.

M.146

Aqua Innovation Network

BERMAD biedt oplossingen op maat voor beheer

B.118

Aquador BV

en beheersing van waterdistributie in de drink

K.135

AquaKing / BIMEX

water, utiliteit, brandpreventie en tuinbouw.

E.125

Ardani Valves*

Het BERMAD programma bestaat hoofdzakelijk

G.154

Brinck Meettechniek

J.125

Arveon / Altop Kunststoftechniek

uit medium-gestuurde afsluiters, met een of

G.114

Bürkert Contromatic

J.127

Askové Milieutechniek B.V.

meerdere regelfuncties. De afsluiters zijn uitge

L.146

Busch BV

E.138

Aspatec holland B.V.*

voerd in kunststof, messing, brons, gietijzer- en

F.105

ASV-Services B.V.

staal-gecoat of in speciale roestvaste legeringen

Business Business Lounge Aqua Nederland
Lounge Vakbeurs & RioleringsVakdagen

desinfectantia, klantspecifieke mengsels,

verkrijgbaar. Van klein tot groot (¾”- 48”)

koolstofbronnen, ...
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E.104

Danfoss B.V.

en energiewinning uit afvalwater. Gedurende

L.153

Dejonghe Techniek

jarenlang onderzoek en ontwikkeling is er een

A.134

Desman Pumps BV*

eigen product-, chemie- en technologielijn

Buveco Gasdetection B.V.*

K.112

DESOTEC

ontworpen, welke wereldwijd in grote getalen

standnummer G.141

G.142

Distrimex Pompen & Service B.V.

geleverd worden. Het pakket van EnviroChemie

Zuidpool 9

L.142

DL Plastics BV

BV bestaat uit chemisch-fysische flocculatie

2801 RW Gouda

D.107

Dryden Aqua NL / Pomaz BV

installaties (o.a. Split-O-Mat), flotatie installat

T: +31 (0)10–521 73 44

D.122

Duijvelaar Pompen bv

ies (o.a. Lugan), biologische zuiveringsinstal

E: sales@buveco.com

D.101

Dutair by Sjerp & Jongeneel

laties, membraanfilterinstallaties en Advanced

W: www.Buveco.com

L.111

Dutch Filtration

Oxidation Processes.

K.102

Dutch Spiral BV

Buveco Gasdetection B.V. is een fabrikant en

L.155

EagleBurgmann Netherlands B.V.

leverancier van gasdetectie-apparatuur met

D.140

Eekels Pompen BV*

L.129

Epimid-Vorrink Kunststoffen BV

een eigen R&D afdeling. Buveco is gevestigd in

I.115

Efcon® Water B.V.

C.205j

EQA Energy

Gouda en zelfstandig actief in Nederland en Bel

G.110

Eliquo Water and Energy B.V.

G.130

ERIKS

gië, in o.a. de volgende branches: scheepvaart,

B.112

Elobau

E.132

Eurad International BV*

voedingsmiddelen, water, olie en gas, R&D-labs

K.130

EURO-INDEX b.v.

en technische universiteiten. Vanuit Gouda

I.213

Evides Industriewater

adviseren wij u, verkopen, verhuren, produceren

K.142

Evilim Industriewater B.V.

en doen wij onderhoud aan onze gasdetectie

G.101

Feralco Nederland B.V.

instrumenten en systemen.

E.116

Ferrotech BV

ELSCOLAB BV
standnummer G.102
E.127

Buytenhek Pumps International B.V.*

Tolboomweg 10

M.113

BYTECH Pompen

3784 XC Terschuur

J.144

CARMEUSE

T: +31 (0)342–42 60 80

I.104

CG Drives & Automation / Emotron

E: main@elscolab.com

Festo Benelux*

K.110

CGK - CHEMICAL PROCESS SOLUTIONS

W: www.elscolab.com

standnummer B.134

L.108

CirTec B.V.

K.137

Colasit Holland B.V.

Wij zijn jouw partner voor innovatieve en

F.110

Colsen B.V.

duurzame oplossingen in een complete range

Wij werken samen met u aan de ontwikkeling

B.117

Conval Nederland B.V.

aan ‘milieumetingen’, zowel voor industriële

van automatiseringsoplossingen voor de wate

IKN 2

Copier Water B.V.*

installaties als voor waters gaande van riolen,

rindustrie en adviseren u over het hele traject,

J.114

CRA Nederland B.V. - Maxx Gm bH

beken, kanalen tot maritieme uitdagingen. We

van de compressor, sturing tot en met de laatste

- TriOS GmbH

garanderen dat je toepassingen blijven draaien

klep. Voor totaalprojecten, deelsystemen of

door onze ondersteuning en opleiding tijdens

componenten.

W: www.festo.nl

implementatie, onderhoud en training.
J.128

Filtration Group

Croonwolter&dros B.V.

H.112

Endress+Hauser Nederland

J.133

Flexim Instruments Benelux B.V.

standnummer D.105

E.104

Engie Electroproject B.V.

C.114

Flottweg Nederland bv

Marten Meesweg 25

F.122

Entec Holland BV

3068 AV Rotterdam

A.202

Envaqua

T: +31 (0)88–923 33 44

#Scheidingstechnologie
M.120

Flowserve B.V.

A.119

FSM Frankenberger GmbH & Co. KG

E: info@croonwolterendros.nl
W: www.croonwolterendros.nl
Croonwolter&dros is het grootste in elektro
techniek, werktuigbouwkunde, automatisering

EnviroChemie B.V.

en informatisering gespecialiseerde bedrijf

standnummer A.118

Gardner Denver Nederland b.v.

van Nederland. Vanuit het motto ‘Intelligentie

Waarderweg 52c

– Robuschi – Elmo Rietschle

door Technologie’ draagt Croonwolter&dros

2031 BP Haarlem

standnummer K.134

met intelligente technologische oplossingen bij

T: +31 (0)235–34 54 05

Barwoutswaarder 3

aan het duurzaam presteren van haar klanten.

E: info@enviro-chemie.nl

3449 HE Woerden

Croonwolter&dros is onderdeel van TBI.

W: www.envirochemie.nl

T: 0313-41 55 70
F: 0313-41 54 33

EnviroChemie BV is een leidende Europese

E: info.nl@gardnerdenver.com
W: www.gardnerdenver.nl

J.118

DAB Pumps B.V.

installatiebouwer op het gebied van industriële

M.149

DAC

afvalwaterzuivering, proceswaterbereiding
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47

48

AQUA NEDERLAND VAKBEURS | RIOLERINGSVAKDAGEN 2020
DEELNEMERSLIJST

De afdelingen Robuschi en Elmo-Rietschle,

C.140

Kin Pompentechniek B.V.*

onderdeel van Gardner Denver, en zijn verant

J.145

Kleiss & Co.bv

J.149

KNW/KNW fitterijwedstrijden/H2O/

woordelijk voor verkoop, advies en service van

HG Ulfima BV

Robuschi en Elmo Rietschle producten in Neder

standnummer H.124

land, België en Luxemburg. Beide zijn gespeci

Stationsstraat 142

D.102

Kobato BV

aliseerd op het gebied van olievrije lucht of gas-

5963 AC Hegelsom

K.150

Kolmer Elektromotoren B.V.

en vloeistofverplaatsing. Vanuit Woerden leveren

T: +31 (0)77-327 50 90

L.122

Kozegho, Lda

Robuschi en Elmo-Rietschle een uitgebreide

E: info@hg-ulfima.com

G.126

KROHNE Nederland B.V.

range aan blowers, schroefcompresssoren,

W: www.hg-ulfima.com

B.108

KSB Nederland BV

H.106

Kuipers Electronic Engineering B.V.

vacuüm- en centrifugaalpompen, welke voldoen

Watervacatures

aan de strengste eisen van de huidige industri

HG Ulfima is gespecialiseerd in het ontwikkelen,

ële normen. Montage van complete aggregaten

leveren, installeren en onderhouden van Ultra

D.138

(TMX)
Kwakernaak BV*

en servicewerkzaamheden worden uitgevoerd

filtratie systemen voor het preventief bestrijden

D.209

KWR Water Research Institute

in onze eigen moderne en volledig geoutilleerde

van legionella bacteriën in o.a. drinkwaterin

C.128

KWT Waterbeheersing BV*

werkplaats te Woerden of op locatie.

stallaties. HG Ulfima, een technisch vooruitstre

I.140

KZ

vende partner die met de heersende wet- en

C.108

L. van Raak Milieutechniek B.V.

regelgeving u voorziet van hoogst betrouwbare,

L.121

Lagersmit Sealing Solutions B.V.

M.127

Gebuwin BV

uiterst praktische en toch zeer betaalbare totaal

M.110

GENAP B.V.

oplossingen!

D.213

Geodirect B.V.*

H.116

Georg Fischer NV

IKN 4

Gep Water BV*

E.130

Hidrostal B.V.

F.138

GMB Rioleringstechnieken*

H.120

Hiller GmbH

Landustrie Sneek B.V.

F.126

GMB Services BV

K.118

Hofmeijer MP B.V.

standnummer L.106

D.124

Gorman-Rupp Europe

K.133

Holland Filter BV

Pieter Zeemanstraat 6

I.138

GroenLeven B.V.

G.135

Hollander Techniek BV

Postbus 199

H.128

Grundfos Nederland BV

B.132

Homa Pompen BV*

8600 AD Sneek

F.202

H2O Biofouling Solutions B.V.

E.105

Hoppenbrouwers Techniek

T: 0515–48 68 88

H.123

Hach

L.134

Hoyer Motors

E: info@landustrie.nl

G.131

Hailo-Werk Rudolf Loh GmbH & Co. KG

K.109

HSF BV

W: www.landustrie.nl

L.110

Hanna Instruments bv

D.113

Huba Control A.G.

D.204

HaskoningDHV Nederland B.V.

K.106

Hubert Stavoren BV

Landustrie heeft meer dan 100 jaar ervaring op

L.148

Hatenboer-Water

F.110

HydroBusiness

het gebied van watertechnologie. In dit vakgebied

L.144

Hydrochemie-Conhag bv

leveren wij wereldwijd een breed assortiment van

E.204

Hydrorock International*

producten. Deze worden in eigen huis ontworpen

B.113

Hydrothane STP BV

en gefabriceerd en zijn terug te vinden op AWZI’s,

L.123

IA Groep BV

in gemalen en pompinstallaties. Daarnaast

HAUS Europe BV

C.156

IE Systems B.V.*

levert Landustrie de waterkrachtvijzel waarmee

standnummer J.129

M.117

ifm electronic bv

duurzame energie wordt opgewekt.

Oosterparkweg 35C

I.142

Imbema

2985 SX Ridderkerk

G.107

IMD bv

T: 085-489 11 90

J.116

Indaver Separation Technologies

E.208

Lapinus / ROCKWOOL BV*

E: info@hauseurope.com

L.109

Induvac bv

I.153

Lechler Benelux

W: www.hauseurope.com

B.124

Infra-SCADA*

H.146

Instra bedrijfswagen- en werkplaats

HAUS verkoopt producten voor de behandeling

inrichtingen

van slib en (afval)water. Het assortiment bestaat

D.128

Inter Act BV*

o.a. uit decanteercentrifuges, schroefpersen,

J.138

INVENT Umwelt- und Verfahrens
technik AG

Leiderdorp Instruments B.V.

pompen. Ons serviceteam zorgt voor de installa

K.126

Inventflow B.V.

standnummer K.108

tie en onderhoud van deze en andere producten

A.115

I-Real BV

Achthovenerweg 19

en met ons professionele netwerk kunnen wij u

H.109

ISS Tanks

2351 AX Leiderdorp

zowel binnen als buiten Europa van dienst zijn.

M.134

Iwaki Europe Branch NL

T: 071–541 55 14

L.133

Jotem Waterbehandeling BV

E: info@leiderdorpinstruments.nl

J.122

JUMO Meet- en Regeltechniek B.V.

W: www.leiderdorpinstruments.nl

separatoren, turboblowers, polymeerunits en

C.111

Heartfil B.V.

F.115

Kaeser Compressoren B.V.

IKN 3

Hendrikse Relinen*

D.118

Kemeling Kunststoffen

Leiderdorp Instruments met innovatieve hydro

D.116

Kemira Rotterdam BV

logie-meetapparatuur op Aqua Nederland

J.112

Kersten coating technology

Leiderdorp Instruments ontwerpt, assembleert

50

en verkoopt meetapparatuur voor toepassing in

in de waterbehandeling- en zwembadsector.

Als civiele bouwer werkt Mobilis al jaren aan

de geotechniek, waaronder hydrologie-meet

Leveringsprogramma: Doseerpompen, TOPAX

toonaangevende projecten die oplossingen

apparatuur. Tijdens de beurs Aqua Nederland

meet- en regelapparatuur, Drukhoud- en Over

bieden op het gebied van infrastructuur, water

presenteert het bedrijf op stand K.108 loggers

stortventielen, Injectiestukken, Zoutelectrolyse,

& energie en industrie. Hierbij staat centraal

voor waterstand, waterkwaliteit en waterspan

Desinfectie-systemen, Doseercontainers en

het aangaan van een duurzame en transparante

ning. Deze instrumenten worden ingezet voor

tevens ook: Vat- en containerpompen, Flowme

relatie met opdrachtgevers en samenwerkende

grondwaterstand, oppervlaktewater, rioolover

tersystemen, Luchtaangedreven-Dubbelmem

partijen. Mobilis is ervan overtuigd dat beter

storten en EC-metingen.

braanpompen en Centrifugaalpompen.

bouwen begint met slim verbinden. Mobilis is
onderdeel van TBI.

L.118

Leister Technologies Benelux B.V.

G.213

M.J. Oomen Moerdijk*

G.144

Lek/Habo

D.141

Macero B.V.*

I.106

Lenntech BV

M.123

Lhoist

A.130

Lincotech B.V.*

Modderkolk Projects & Maintenance B.V.
standnummer D.117
Nieuweweg 143
MACHEREY-NAGEL GmbH & Co. KG

6603 BL Wijchen

standnummer L.113

T: 024–648 64 00

Neumann-Neander-Str. 6-8

E: info@modderkolk.nl

Logisticon Water Treatment b.v. &

52355 Düren

W: www.modderkolk.nl

Logisticon Verhuur b.v.

Germany

stand nummer F.104

W: www.mn-net.com

Energieweg 2

Modderkolk is een toonaangevend bedrijf in
industriële elektrotechniek. Technische instal

2968 LE Groot-Ammers

Sinds 1911 staat MACHEREY-NAGEL garant voor

laties zijn voor onze opdrachtgevers geen doel

T: +31 (0)184–60 82 60

hoge kwaliteit, innovatie en betrouwbaarheid

op zich. Het zijn middelen om businessdoel

E: water@logisticon.com

in de moleculair-biologische en chemische

stellingen te bereiken, zoals kosten besparen,

W: www.logisticon.com

analyse. Vriendelijk en deskundig advies en zorg

doorlooptijden verkorten en productieprocessen

voor onze klanten is even vanzelfsprekend als

optimaliseren. Wij helpen organisaties hierbij,

Met ruim 30 jaar ervaring bouwt Logisticon

de voortreffelijke kwaliteit van onze producten.

door projecten van ontwerp tot installatie en

Water Treatment in eigen fabriek kwalitatief

Ons portfolio bestaat uit de terreinen filtratie,

inspectie uit te voeren.

hoogstaande waterzuiveringsinstallaties. Deze

sneltests, wateranalyse, chromatografie en

worden verkocht of verhuurd met mogelijkheid

bioanalyse, met meer dan 25.000 producten, die

tot uitbesteding van bediening en onderhoud.

speciaal zijn afgestemd op de eisen van onze

G.150

Moekotte

Logisticon Verhuur heeft Europa’s grootste

klanten. MACHEREY-NAGEL producten staan

I.141

Monostore bv

verhuurvloot van mobiele Waterbehandeling

voor kwaliteit “100% made in Germany”.

G.106

Morselt Watertechniek BV

K.124

Mosman Installatie & Kunststof

voor afvalwaterzuivering, effluent polishing,
chemicaliënopslag en -dosering tot proces- en
drinkwater bereiding.

C.118

Lubrafil Filtration

Lutz-Jesco Nederland B.V.

techniek B.V.
F.130

Machinefabriek Bosker en Zonen BV*

K.156

Machinefabriek De Smidse BV

G.155

MANN+HUMMEL Vokes Air BV

F.136

Mavalma Valves Made BV*

L.101

Melotte Pumptechnology BV

M.141

Merrem & la Porte B.V.

Mous Waterbeheer*

H.102

Messner Aeration Systems B.V

standnummer B.135

I.119

Metrohm Nederland

Eigen Haard 41

F.146

microLAN Online Biomonitoring

8561 EX Balk

I.122

Milder Holland B.V.

T: 0514–60 89 00

standnummer J.101

E: verkoop@mouswaterbeheer.nl

Postbus 26

W: www.mouswaterbeheer.nl

2980 AA Ridderkerk
T: 0180–49 94 60

De vakmensen van Mous Waterbeheer beden

F: 0180–49 75 16

Mobilis B.V.

ken, ontwikkelen, leveren en onderhouden inno

E: info@lutz-jesco.nl

standnummer D.105

vatieve oplossingen voor de watersector. We zijn

W: www.lutz-jesco.nl

Landdrostlaan 49

actief op het gebied van gemalen, bruggen en

7327 GM Apeldoorn

sluizen en zorgen ervoor dat Nederland droge

Lutz-Jesco heeft als fabrikant zeer ruime er

T: +31 [0]55–538 22 22

voeten houdt.

varing op het gebied van doseertechniek en het

E: info@mobilis.nl

Onze jarenlange ervaring en expertise in tele

begeleiden van de producten bij toepassingen

W: www.mobilis.nl

metrie, elektrotechniek, werktuigbouwkunde
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en civiele techniek zetten we dagelijks in voor

D.141

QM Environmental Services Nederland

advies, onderdelen en service van Allweiler,

B.V.*

Imo, Houttuin en Zenith producten. Montage van

E.102

Qsenz B.V.

complete pompsets en revisiewerkzaamheden

E.142

Qua-vac B.V.*

worden uitgevoerd in onze eigen moderne en

F.141

Rae Benelux BV*

volledig uitgeruste werkplaats in Hengelo of op

K.122

Reko Industrial Equipment BV

klantlocatie.

D.134

Remondis*

A.208

Renotec*

B.109

Rietland

C.156

Riool EnZo BV*

toonaangevende projecten; van advies tot en met
uitvoering, van onderhoud tot en met beheer.

D.115

MPI Pumps

E.210

Sweco Nederland

F.109

RLC Roosterreiniger BV

Multi Instruments Analytical B.V.

I.130

RWB Water

standnummer F.106

I.120

Safic-Alcan Necarbo BV

Edisonweg 1

G.137

Saint-Gobain PAM Nederland

4207 HE Gorinchem

D.126

Sandfirden Technics - Thordon Bearings*

Sysmex Nederland

T: 0183–62 88 88

IKN 6

Sanitas-Water*

standnummer J.142

W: www.multi-instruments.nl

L.112

SCHENKgroep

Ecustraat 11

A.109

Schmidt Watertechniek B.V.

4879 NP Etten-Leur

Passie voor water en gas-analysetechniek! Wij

H.130

Schneider Electric B.V.

T: 076–508 60 00

zijn gespecialiseerd in het engineeren, bouwen,

K.107

Schwer Fittings BV

E: info@sysmex.nl

installeren en onderhouden van industriële

K.143

Seepex GmbH

W: www.sysmex.nl

water en gasanalysesystemen. Analysers voor

J.113

SEM Waterbehandeling B.V.

pH/ORP, NH3, NOx, Nitraat, Nitriet, opgelost

C.134

Sencon / SAM*

Sysmex is sinds 1968 een leverancier van high-

zuurstof, fosfaat, troebelheid en geleidbaarheid.

H.142

Service in Separation BV

tech analysesystemen. Voor water treatment

Bezoek onze stand: F.106.

D.208

Siemens

leveren wij zetapotentiaal systemen (on-line mo

M.114

Snoek Technology

nitoring van uw coagulanten) en flowcytometers

J.119

Sodeco Valves B.V.

(microbiologische analyses). Verder helpen we u

Munisense - smart city water

J.140

Solvoy B.V.

ook graag verder voor andere applicaties.

management

M.126

Spaans Babcock BV

D.142

Nering Bogel BV*

K.146

SPIE Nederland B.V., Smart city

C.117

Netzsch Pompen Nederland B.V.

H.118

SPIRAC BV

E.110

Talis Benelux BV

I.121

Nidec Netherlands B.V.

M.107

Spirofil B.V.

E.114

Taneco BV

C.205a

Nijhuis Industries

L.138

SPX FLOW Europe Ltd - The Netherlands

C.205b

Nijhuis Industries

C.205H Stadlandwater | Management en Advies*

E.122

NKI Neede B.V.

B.127

Staka Schakelkasten*

A.111

Nordic Water Benelux BV

M.144

STC Trade B.V.

M.125

Novotec N.V.

L.145

Steelfast BV

B.119

ODS Metering Systems B.V.

IKN 1

Stichting IKN*

Task Industriële Milieutechnieken

K.149

Omicron Benelux BVBA

A.202a

Stichting Netherlands Water

standnummer J.111

G.143

Omnial Waterzuivering Techniek B.V.

Partnership (NWP)

Kerkhofstraat 33

C.132

Opticon Benelux Naarden BV*

Stork

2220 Heist-op-den-Berg

I.150

OTT Hydromet GmbH

C.205k

K.128

België

M.124a P.B. International BV

sulteq

T: +32 [0]15–24 21 15

L.130

Pentair

M.128

Pentair

B.128

Pewag Nederland BV*

Sulteq Pompen en Revisie BV /

C.205L

Plastic Road B.V.*

Sulteq Distributie Allweiler BV

Task Industriële Milieutechnieken is gespeci

I.114

Plasticon The Netherlands BV

standnummer E.113

aliseerd in industriële luchtzuivering (emis

E.106

Pmt Benelux Nv

Opaalstraat 60

siebehandeling), geurbestrijdingsinstallaties,

J.105

Poly Products B.V.

7554 TS Hengelo

waterzuiverings- en waterbehandelingsinstal

F.208

Powerspex

T: 088–258 89 99 / 088–258 89 00

laties. Ook renovatie en optimalisatie van be

A.123

Primozone Production

W: www.sulteq.com / www.sulteq.nl

staande installaties behoren tot ons vakgebied.

C.127

Pro Water BV

E: info@sulteq.com / info@sulteq.nl

Task levert tevens equipment voor water- en

D.206

PROCENTEC

F.134

Prodek Solutions B.V.*

I.134

Profilplast BV

C.104

ProMinent Verder BV

A.123

PureBlue Water

B.133

putrenovatie.nl*
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sulteq
pompen en revisie

distributie pompen

E: info@task.be
W: www.task.be

luchtzuiveringstoepassingen en is exclusief
Sulteq Pompen en Revisie is een merk-onaf
hankelijk revisiebedrijf voor al uw pompen,
motoren en rotating equipment. Sulteq Distri
butie Pompen is verantwoordelijk voor verkoop,

Benelux verdeler van de Roto-Sieve roterende
trommelzeven en Läckeby slib-slib en slib-water
warmtewisselaars voor energierecuperatie
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C.126

Triflex BV*

D.212

Wageningen University & Research

I.116

TSE

E.151

WASYS BENELUX*

A.117

Turbin BV

A.202b

Water Alliance

Van Ekeris Expo Service B.V.

B.206

WaterCampus

Marsstraat 54

L.116

Waterslag BV

2024 GE Haarlem

C.205f

Waterstromen B.V.

Postbus 1519
2003 BN Haarlem
U-F-M b.v. | Ultrasonic Flow Management

T: +31 (0)23-525 85 00

standnummer A.122

E: info@vanekeris.nl

Argon 24

W: www.vanekeris.nl
Watson-Marlow BV

4751 XC Oud Gastel
T: +31 (0)165–85 56 55

Officiële vertegenwoordiging IFAT in de Benelux.

standnummer A.121

E: info@u-f-m.nl

Op www.ifat.de kunnen bezoekers terecht voor

Oslo 9

W: www.u-f-m.nl

de voorbereiding van hun beursbezoek, bestel

2993 LD Barendrecht

ling van toegangskaarten, het programmaover

T: +31 (0)85–536 00 10

Vanaf de buitenkant meten wat vanbinnen

zicht, de beursplattegrond en de exposantenlijst.

F: +31 (0)85–536 00 11

stroomt. Of het nu afvalwater, drinkwater, lekde

In de Benelux wordt IFAT vertegenwoordigd door

M: sales.nl@wmftg.com

tectie, open riool of een gesloten buis betreft, met

Van Ekeris Expo Service B.V.

W: www.watson-marlow.nl

een ultrasone flowmeter heeft u snel en makke
lijk betrouwbare resultaten. De externe montage

Watson-Marlow Fluid Technology Group (WM

van clamp-on sensoren maakt deze methode een

D.150

Van Kaam B.V.*

FTG) is wereldleider op het gebied van slangen

interessant alternatief voor in-line flowmeten.

H.140

Van Remmen UV Technology

pompen en bijbehorende vloeistof technologie

A.124

Van Walraven B.V.

voor levensmiddelen, farmacie, chemische en

D.210

Vandervalk + Degroot BV*

waterindustrie. Bestaat uit tien gevestigde mer

L.115

Vandezande

ken, elk met een eigen expertisegebied, maar

E.109

VDH Watertechnology B.V.

samen bieden we onze klanten een ongeëven

C.129

Umwelttechnik Hoffmann GmbH*

aarde gamma aan oplossingen voor hun pompen vloeistoftransporttoepassingen.

UVAR holland bv

VEGA

G.121

Watts Benelux

Filtratie op maat / Customized Water Filtration

standnummer D.121

J.106

WEG Benelux

standnummer J.126

Arnhemseweg-Zuid 213-2

D.131

Wemeco Products B.V.*

Postbus 5169

3817 CG Amersfoort

B.123

Wetlantec Nederland BV

3295 ZH ’s-Gravendeel

T: +31 [0]33–450 25 02

A.110

Wiefferink B.V.

T: 078-673 14 77

E: info.nl@vega.com

I.126

Wilo Nederland BV

E: info@uvar.nl

W: www.vega.com

H.130

Wonderware Benelux & Schneider

Innovatieve niveau- en drukmeettechniek van de

H.143

Wopereis

UVAR holland biedt het UDI filter-programma

hoogste veiligheid en efficiëntie met eenvoudige

M.111

WTA Luchttechniek B.V.

welke zijn toepassing vindt in tal van watersys

bediening: dat is waar al 60 jaar VEGA voor staat.

B.209

YP Your Partner*

temen. Waterfilters ter verwijdering van vaste

De producten beschikken over alle noodzakelijke

I.143

ZDS Pump Innovation

stoffen en als voorfiltratie van waterbehande

certificaten en goedkeuringen voor gebruik we

ling; zeeffilters, zand-/mediafilters en automa

reldwijd. Met ongeveer 1.600 medewerkers wil

tische filters worden toegepast in saneringspro

VEGA de hoogste kwaliteit garanderen volgens

jecten, waterinname en distributie, irrigatie en

de kwaliteitsbelofte ‘Made in Germany’.

W: www.uvar.nl

Electric

re-circulatiesystemen.
E.118

Verder Nederland

C.124

Van de Lande B.V.

H.108

Verhoeve Milieu en Water BV

A.112

Van den Borne B.V.

K.111

VGE International BV

E.124

Van der Ende Groep

M.106

Vink Kunststoffen BV

C.205c

Vislift BV

G.203

VLST*

E.154

Vogelsang B.V.*

D.103

Vopo Pompen- en Machinefabriek BV

E.140

VTN - Veiligheidstechniek Nederland
B.V.*

* Exposanten RioleringsVakdagen

AQUA NEDERLAND VAKBEURS | RIOLERINGSVAKDAGEN 2020
PRODUCTNIEUWS
BEURSSPECIAL
ALBERS ALLIGATOR
Pieken in (riool-) water aanvoer
op vangen?
Albers Alligator heeft altijd de
passende oplossing voor u. Een
verplaatsbare tijdelijke vloeistof
opslag, de Winbag. Of een grote
opslag, onderhoudsarm met een lange levensduur. Daarvoor maken wij de
Rioolwaterbuffers en Bagtanks. Betontanks afdekken, een bio-gasopslag,
of drijvende afdekkingen op uw drinkwaterbekken, Albers Alligator heeft de
jarenlange ervaring en de beste materialen om u te helpen.
Uw wens en de best passende oplossing is onze inspiratie, onze honderden
referentie projecten het bewijs.
Alle producten worden in ons familiebedrijf in Wageningen geproduceerd.
Neem contact op voor een vrijblijvende afspraak.
Tel: +31 (0)317-419144
Mail: info@albersalligator.com
Standnummer F.139

ATB NEDERLAND
De nieuwe Josef-Emmerich HBW
membraanpomp: compact, veelzijdig en
oerdegelijk!
ATB Nederland presenteert de nieuwste
innovatie op pompgebied. De HBW
membraanpomp is zeer geschikt voor
het voeden van filterpersen en het
transporteren van abrasieve/aggresieve
vloeistoffen.
Uniek is de compacte samenbouw en
de flexibiliteit van de HBW pomp. Zo is een enkelkops pomp eenvoudig te
upgraden naar een dubbelkops versie. Ideaal bij procesgroei!

BEST INSTRUMENTS
Ammonium en Fosfaat analyzer
WTW heeft recentelijk de Alyza serie geïntroduceerd.
Deze analyzer is geschikt voor de bepaling van ammonium of ortho-fosfaat
en is beschikbaar in een enkel- of een dubbelkanaals uitvoering.
Meetrange voor ammonium 0,02 – 4,00 mg/L NH4-N of 0,10 – 20,00 mg/L
NH4-N terwijl de meetrange voor ortho-fosfaat 0,02 – 15,00 mg/L PO4-P of
0,2 – 50,0 mg/L PO4-P is.
De analyzers zijn extreme zuinig met de reagentia (200 mL per 6 maanden),
hierbij worden de reagentia aangeleverd in drupvrije zakjes.
De kalibratie en het reinigen van de Alyza gebeurt volledig automatisch wat
resulteert in een gemiddeld onderhoud van 10 minuten per 3 maanden.
De analyzer wordt standaard geleverd in een beschermende kast welke ook
buiten geplaatst kan worden.
WTW heeft de volgende applicatie mogelijkheden:
ammonium, BOD, COD, fosfaat, geleidbaarheid, nitraat, nitriet, pH, redox,
SAC, slibniveau, TOC, troebelheid, TSS, UV toepassingen en zuurstof.
BEST Instruments (www.bestinstruments.nl)
Standnummer F.112

Ook nieuw: slagbegrenzing en automatische positieregeling van het
dubbelmembraan. Waardoor overstrekking van het membraan en het door
draaien van de pomp bij een tekort aan hydraulische vloeistof voorkomen
wordt.
Interesse? Kom deze pomp (en meer) ontdekken op stand J104!

UVAR HOLLAND / BERMAD HOLLAND
Direct werkende druk ontlast afsluiter
De BERMAD FP-3HC is een UL-listed en FM-approved
direct werkende membraantype druk ontlast- / drukhoud
afsluiter.
Typische toepassingen van de BERMAD FP-3HC zijn
onder meer het gebruik als een circulatieventiel om
oververhitting van pompen bij nul flow te voorkomen,
drukopbouw preventie tegen thermische expansie en
overdrukpreventie na een drukregeling.

BRENNTAG NEDERLAND BV
Water Treatment “Chemie voor een beter milieu”

Wanneer de FP-3HC in een drukkontlast of drukhoud systeem is geïnstal
leerd, gebeurt dit volledig automatisch, de klep opent modulerend totdat
de inlaat druk het gekozen instelpunt heeft bereikt.

Meer dan ooit wordt het bedrijfsleven geconfronteerd met verscherpte
emissie-eisen voor water en lucht.
Via onze specialisten voorzien wij u van advies om te kunnen voldoen aan
deze eisen.
Brenntag beschikt over een compleet portfolio aan chemische hulpstoffen
voor alle industriële sectoren.
• Nutriënten (micro&macro, stikstof/fosfaatblends en koolstofbronnen):
biologische zuiveringen, vergisting, bodemsanering en afvalwater
• Actief kool: lucht, biogas, rookgas, afvalwater, proceswater en bodem
sanering
• Coagulanten (ijzer, aluminium en organische basis): afvalwater,
defosfatatie, H2S en mestverwerking
• Precipitanten: struviet reactoren en zware metaal verwijdering

Stand J.126

Meer informatie bij Brenntag op standnummer D 112.

De afsluiter wordt bediend door een drukgevoelige veer
belast membraan, welke een evenwicht wil bereiken met
de vooringestelde veerkracht, hierdoor wordt de gekozen,
vooraf ingestelde, inlaat druk gehandhaafd of ontlast.
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ENVIROCHEMIE B.V.
EnviroChemie heeft de
beproefde Split-O-Mat
productlijn geoptimaliseerd
om de prestaties en het
gebruiksgemak verder te
verbeteren.
De compacte installaties zijn
ontworpen voor de chemisch-fysische zuivering. Alle 4 nieuwe product
types in de serie automatiseren en visualiseren het zuiveringsproces.

BUVECO GASDETECTION B.V.
GAS-SENSOREN H2S, O2, CH4, CO2, O3 ……..
BETTER SAFE THEN SORRY!
Uw afvalwaterzuivering, drinkwater productie locatie kan een stuk veiliger
worden met de gasdetectoren en de gasdetectie systemen van Buveco
Gasdetection B.V.
Robuust, bedrijfszeker, Explosieveilig ( ATEX en IECex ), kalibreren zonder
special tools, zijn de kenmerken van onze gasdetectie sensoren / transmitters. Veel gassen zijn detecteerbaar, zoals H2S, O2, O3, Methaan, CO2
en ClO2.
Als fabrikant van gasdetectie systemen, adviseren en begeleiden wij u
graag, van A tot Z, van aanvraag tot uitvoer en m.b.t. het preventief onder
houd.
Meer informatie; sales@buveco.com
Standnummer G.141

Door waterexperts voor waterexperts
Met de door EnviroChemie ontwikkelde WaterExpert™ app heeft u en
ieder lid van uw team te allen tijde een compleet overzicht van de gehele
bedrijfsvoering en alle processen van uw zuiveringsinstallatie.
De WaterExpert™ app combineert real-time databewaking, alarmma
nagement, gedigitaliseerde fabrieksrondleidingen, kennismanagement,
onderhoudsmanagement, asset management en, indien gewenst, toegang
op afstand tot uw installatie in één gebruiksvriendelijk platform.
Standnummer A.118

FESTO BENELUX
Wij werken samen met u aan de ontwikke
ling van automatiseringsoplossingen voor
de waterindustrie en adviseren u over het
hele traject, van de compressor, sturing tot
en met de laatste klep. Voor totaalprojec
ten, deelsystemen of componenten.

Get into the ﬂow.
Conﬁgureer uw eigen procesklep:
snel eenvoudig, betrouwbaar

Configurator voor proceskleppen
Nieuw: van handmatig bediende tot
geautomatiseerde bolkranen en vlinder
kleppen – de nieuwe configurator maakt
het selecteren van de juiste oplossing heel
gemakkelijk. Stel de parameters in en de
configurator geeft gelijk suggesties voor
passende combinaties. Dit maakt het engineeringproces sneller, betrouw
baarder en simpeler! De 3D-weergave van uw procesventielunit en de
configuratieklare CAD-gegevens laten geen ruimte voor fouten.
Standnummer B.134
Maak wat u zelf nodig hebt:
met de nieuwe Festo conﬁgurator
voor procesventielen.

Conﬁgureer snel uw perfecte oplossing - het grote productportfolio
biedt u op elkaar afgestemde hoogwaardige componenten voor allerlei
doeleinden. De visualisatie van uw procesventielunit als 3D-weergave
en de conﬁguratieklare CAD-gegevens laten geen ruimte voor fouten.

ELSCOLAB B.V.
Veilig H2S-gas meten in riolering zonder personen in gevaar te brengen.
Rioleringen worden steeds meer opgevolgd naar H2S-concentraties.
Rioolbeheerders kunnen daarop inspelen door het doseren van chemi
caliën en zo de vorming van H2S voorkomen.
Door de moeilijke omstandigheden in de riolering, net als de afwezigheid
van elektrische voeding of communicatie, brengt Ijinus met de Logaz een
oplossing op de markt in de vorm van een autonoom, compact en slim
toestel.
Door het connecteren van een elektrochemische cel op het Ijilog-platform
ontstaat de meetoplossing op batterij, inclusief datalogging en 3G of Sigfox
communicatie. Op die manier kunnen metingen uitgevoerd worden zonder
personen in de potentieel gevaarlijke ruimte te sturen.
Bezoek onze stand G.102
www.elscolab.com

GARDNER DENVER NEDERLAND B.V.
Robuschi ROBOX DIRECT blower
Op onze stand zal Gardner Denver de
Robuschi ROBOX DIRECT blowerunit laten
zien. Door de directe aandrijving van de
blower is een compacte bouwvorm en een
aanzienlijke energiebesparing gerealiseerd.
De compacte bouwvorm en het unieke
ontwerp maakt het mogelijk deze blowers
zelfs in de kleinste ruimte te plaatsen. De directe aandrijving geeft naast
de energiebesparing tevens een besparing op het onderhoud.
Naast de ROBOX DIRECT zal Gardner Denver blowers en c ompressoren
uit het Elmo Rietschle programma tentoonstellen. Deze hebben hun
jarenlange betrouwbaarheid in de waterzuiveringen bewezen. Deze
blowers en compressoren kunnen drukken bereiken tot 14 bar en zijn
geschikt om lucht of biogas te comprimeren. Onderhoudskosten is tegen
woordig een veelbesproken onderwerp. De Elmo Rietschle producten
bewijzen keer op keer dat wordt voldaan aan de wensen om de kosten voor
onderhoud en energie te minimaliseren.
Standnummer K.134
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HAUS EUROPE BV
Naast de beste resultaten
in slibontwatering en het
terugwinnen van waarde
volle stoffen met de
inmiddels bewezen HAUS
performance legt HAUS
Europe BV een steeds
sterkere focus op service.
Met een groeiend team sterk toegewijde service engineers en onze
voorraad van alle cruciale componenten, waaronder trommels schroeven
en tandwielkasten in ons magazijn te Ridderkerk, wordt stilstand tijdens
service of calamiteit tot een minimum beperkt.
Op de beurs laten wij u graag zien wat volgens ons service is voor een
duurzame en waardevaste afvalwaterbehandeling.
Standnummer J.129

HG ULFIMA BV
Dé legionellapreventie specialist.
“Voorkomen is beter dan genezen!”
Waarom zou u de legionella-bacterie
laten binnenkomen in u gebouw, als u
deze ook kunt buitensluiten? Door het
plaatsen van een Ulfima® poortwach
ter-systeem zorgen wij ervoor dat de
bacterie geen kans meer krijgt om
binnen te komen. Voor élke locatie
- groot en klein - denken wij met u
mee naar een passende en veilige
oplossing.
Heeft u een specifieke vraag over de
mogelijkheden op uw locatie? Dan zien
we u graag terug op onze stand tijdens de Aqua Nederland.
Bezoek onze stand H.124
www.hg-ulfima.com

LEIDERDORP
INSTRUMENTS
Leiderdorp Instruments
met innovatieve hydrologie-meetapparatuur op
Aqua Nederland
Leiderdorp Instruments ontwerpt, assembleert en verkoopt meetappa
ratuur voor toepassing in de geotechniek, waaronder hydrologie-meet
apparatuur. Tijdens de beurs Aqua Nederland presenteert het bedrijf op
stand K.108 loggers voor waterstand, waterkwaliteit en waterspanning.
Deze instrumenten worden ingezet voor grondwaterstand, oppervlakte
water, riooloverstorten en EC-metingen.
Bezoekers kunnen op de stand met specialisten van gedachten te wisselen
over:
• De nieuwe ElliTrack waterspanningsmeter + logger met 3 opvallende
voordelen; Beter te ontluchten, kleiner meetvolume en met groter filter.
• LevelStick: Autonome waterstandlogger (optioneel met LoRa). Geen
gedoe met kabels, stekkers of laptop. Real-time aflezing op smartphone.
• Toepassing van de nieuwste communicatie technieken NBIoT, LoRa en
LTE-M.
Bezoek ons op stand K.108
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LOGISTICON WATER TREATMENT B.V.
Waterhergebruik actueler dan ooit
Schaarste van beschikbaar zoetwater is regelmatig in het nieuws. Veel
bedrijven hebben hierdoor de wil om hun water footprint te verkleinen
maar vragen zich af welke technieken beschikbaar zijn, hoe deze te imple
menteren en te bedrijven.
Wij begrijpen deze uitdagingen! Logisticon is gespecialiseerd in water
behandeling, waterhergebruik en de implementatie van deze installaties.
Wij kunnen deze installaties tevens 24/7 bedrijven en onderhouden. Onze
oplossingen leveren gegarandeerd dezelfde of zelfs een betere waterkwali
teit dan uw huidige bron en dat veelal tegen lagere kosten!
Bezoek onze stand F.104 of neem vrijblijvend contact met ons op voor
deskundig advies.

LUTZ-JESCO NEDERLAND B.V.
Uitgebreide serie
Stappenmotor-membraandoseerpompen met digitaal
kleurendisplay van Lutz-Jesco
De stappenmotor-membraan
doseerpompen zijn op basis van
hun ontwerp bijzonder geschikt
wanneer het om zeer nauwkeurige
en reproduceerbare industriële
doseertaken gaat. De stappen
motor, met een slijtarme tandrie
maandrijving, zorgt voor een bijzonder
homogene en rustige dosering. De nieuwe
MEMDOS SMART serie valt niet alleen op vanwege het elegante
ontwerp maar ook door het grafische kleurendisplay met
meertalig keuzemenu met daardoor een eenvoudige bediening.
De doseerpompserie is in verschillende capaciteit bereiken (tot
30 l/uur) en in vier materiaalvarianten, voor vele vloeistoffen,
beschikbaar.
Bezoek onze stand J.101 op de Aqua Nederland Vakbeurs
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MACHEREY-NAGEL GMBH & CO. KG
Testmiddelcontrole eenvoudiger dan ooit tevoren!
Met NANOCONTROL NANOCHECK 2.0 en de NANOCOLOR®-spectro
fotometers
Een interne kwaliteitscontrole (IKK) is een basisvoorwaarde voor correcte
en geldige meetresultaten in de wateranalyse.
Daarom heeft MACHEREY-NAGEL zijn productassortiment uitgebreid met
nog een eenvoudig controlemiddel waarmee de fotometrische juistheid en
lineariteit gecontroleerd kunnen worden. Met de nieuwe N
 ANOCONTROL
NANOCHECK 2.0 is een secundaire standaard beschikbaar die een
ongeëvenaard eenvoudige controle mogelijk maakt, Met NANOCONTROL
NANOCHECK 2.0 kunnen alle golflengten van de NANOCOLOR®-rondecu
vettest op fotometrische juistheid worden getest. Daarvoor worden twee
kleuroplossingen gebruikt waarvan de testset drie concentraties van elk
bevat. De oplossingen wor-den in het kader van de MACHEREYNAGEL-kwaliteitscontrole gecontroleerd op een referentiefotometer.
Met de spectrofotometers NANOCOLOR® VIS II en NANOCOLOR® UV/
VIS II kunt u dus in combinatie met NANOCON-TROL NANOCHECK 2.0
de complete testmiddelcontrole in minder dan 10 minuten uitvoeren en
documenteren. Meer infor-matie vindt u op onze website
www.mn-net.com/NANOCHECK.
Standnummer L.113

MODDERKOLK PROJECTS & MAINTENANCE BV
Modderkolk is een toonaangevend installatiebedrijf in industriële elektro
techniek. Wij zijn ruim 95 jaar actief in de technische dienstverlening en
streven naar een eeuwig florerend bedrijf. Dat vraagt om een duurzame
filosofie, die wij ‘De kunst van techniek’ noemen.
Kort samengevat houdt deze visie in dat mensen in hun werk optimaal
gebruik maken van tijd, geld en energiebronnen.
Het watermanagement is één van de drie branches waar wij ons op richten.
Modderkolk helpt waterbedrijven, gemeentes, waterschappen en Rijks
waterstaat om hun taken op een verantwoorde én kostenefficiënte manier
uit te voeren met oplossingen voor stuwen, gemalen, sluizen, bruggen,
rioleringen, rioolwaterzuiveringsinstallaties en drinkwaterinstallaties.
Standnummer: D.117

MULTI INSTRUMENTS
ANALYTICAL B.V.
De nieuwe ABB pH sensoren
hebben kalibratie gegevens
opgeslagen in de sensor
elektronica. Hierdoor is
calibratie elders geen enkel
probleem. Uniek is dat deze
pH sensor zijn resterende levensduur voorspelt tot op dag en tijd.
Een uniek ontwerp met een zeer groot teflon oppervlak voor het referentie
systeem. Een dubbele junctie referentieafscherming verlengt de levens
duur van de sensor en vergroot de nauwkeurigheid. De transmitters zijn
met zowel 2- als 4 draadtechniek verkrijgbaar en in ATEX uitvoering. Deze
pH sensoren kunnen nu tot twee jaar op voorraad liggen zonder aan kwali
teit te verliezen. Kom hem bekijken op onze stand F.106

OMICRON BENELUX
Of het nu gaat om het lassen
van buizen,platen of folies…
Omicron Benelux levert u de
betere speciaalapparatuur.
MOBILIS B.V.
Door de aanscherping van de Europese Kaderrichtlijn Water en daarmee
gepaard gaande aanpassingen en/of nieuwbouw van assets, zien we dat
steeds meer bedrijven in de waterschapssector het roer omgooien. Ze
gaan werken met langdurige raamcontracten, waar integrale samenwer
king, duurzaamheid, veiligheid en innovatie belangrijke onderdelen zijn.
Bij de RWZI in Weert werkten Mobilis en Croonwolter&dros tezamen met
haar partners als één Bouwteam met één taal en één werkwijze aan het
project. Door vroegtijdig bij het project kennis en kunde in te brengen, is
er maximale maatschappelijke waarde gecreëerd. Deze samenwerking is
uniek en zorgt voor optimale resultaten. Eind oktober 2019 is RWZI Weert
in een recordtijd van 11 maanden opgeleverd. Normaal neemt de bouw van
een traditionele rioolwaterzuiveringsinstallatie twee jaar in beslag.
Standnummer: D.105

Als verwerker van kunststof
bent u afhankelijk van goed
gereedschap. Het is daarom
een geruststellende gedachte
te weten dat Omicron altijd het
passende antwoord heeft op uw
vraag naar speciaalapparatuur.
Compleet met kennis van
zaken,verhuur, serviceverlening
en reparatiemogelijkheden ter plaatse of in eigen werkplaats. Kennis en
professionaliteit zijn de gewoonste zaak van de wereld. Omicron is al vele
jaren actief in de branche van het kunststof lassen.
Omicron levert de volgende merken: GF lasmachines, Munsch en Dohle
ectruders, Riexinger zaagmachines.
Bezoek onze stand K149
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SULTEQ DISTRIBUTIE ALLWEILER
Introductie nieuwe Allweiler AEB-DE Doseerpomp
Deze nieuw doseerpomp is standaard uitgevoerd in RVS, waardoor deze
universeel toepasbaar is voor vrijwel elke toepassing.
De slimme opbouw van de serie maakt een groot capaciteits- en druk
bereik mogelijk, waarbij de buitenafmetingen van de vier pompgroottes
gelijk zijn. Voor een ander debiet kan eenvoudig de rotor/stator combinatie
worden uitgewisseld, en behoeft het leidingwerk niet te worden aangepast.
Wij willen u graag alle mogelijkheden van deze pomp en alle andere
pompen toelichten tijdens uw bezoek op onze stand!
Sulteq Distributie Pompen / info@sulteq.nl / 088-2588900
Standnummer E.113

SYSMEX NEDERLAND
Voorkom overdosering
van uw coagulanten
Met de on-line Zetasizer
WT kunt u de dosering van
uw coagulanten monitoren. Hierdoor kunt u besparen op coagulanten als
FeCl3, FeSO4 en AlSO4. Door het meten van het zetapotentiaal kunt u het
flocculatieproces nauwkeurig volgen en heeft u volledige controle over de
dosering. Wilt u meer te weten komen? Onze applicatiespecialist Jeroen
Goorden helpt u graag verder.
www.sysmex.nl
U bent welkom op onze stand J.142

TASK INDUSTRIËLE
MILIEUTECHNIEKEN
Task Industriële Milieutech
nieken is gespecialiseerd
in industriële luchtzuive
ring (emissiebehandeling),
geurbestrijdingsinstallaties,
waterzuiverings- en waterbehandelingsinstallaties.
Ook renovatie en optimali
satie van bestaande installaties behoren tot ons vakgebied. Task levert
tevens equipment voor water- en luchtzuiveringstoepassingen.

U-F-M B.V. | ULTRASONIC FLOW
MANAGEMENT
De UFM-70 FS is een clamp-on ultrasoon flowmetersysteem gericht op
flexibiliteit en prestaties.
Het praktische modulaire ontwerp en
de grote verscheidenheid aan beschik
bare transmitter- en transducerversies
garanderen dat dit systeem inzetbaar is voor alle mogelijke toepassingen.
Van eenvoudige waterstromingsmetingen tot het meten van de wisselende
stroomcondities in een vrijvervalriolering, een drukriolering, persleiding en
langdurige meetcampagnes in ondergrondse installaties. Deze duizend
poot kan worden voorzien van uitgangen, drukmeter, GPRS-communicatie,
accuvoeding enz. Ook het loggen van data is met de UFM-70 FS geen
probleem. Tevens inzetbaar voor langere meetcampagnes.
www.u-f-m.nl |stand A.122

VEGA
Nieuwe compacte niveausensoren voor de water- en
afvalwaterbranche
VEGA heeft haar portfolio aan
radarsensoren met een nieuwe
serie instrumenten uitgebreid.
De sensoren op basis van
80 GHz zijn geschikt voor prijs
gevoeligere toepassingen, zoals
onder andere in de water- en
afvalwaterbranche voorkomen. Zij leveren dankzij nauwkeurige focussering
betrouwbare meetwaarden onafhankelijk van externe omstandigheden,
zoals temperatuur en verontreinigingen.
De nieuwe serie VEGAPULS-instrumenten is er zowel als compacte
uitvoering met plaats voor de kabelaansluiting (links op de foto) als met
vaste kabelaansluiting (IP68). De nieuwe serie wordt aangevuld door de
VEGAMET-meetversterker, waarop alle meetwaarden zichtbaar kunnen
worden gemaakt.
Bezoek onze stand D121
www.vega.com/vegapuls.

Task is exclusief Benelux verdeler van de Roto-Sieve roterende trommel
zeven en Läckeby slib-slib en slib-water warmtewisselaars. 
De ROTO- SIEVE roterende trommelzeven verwijderen vaste deeltjes en
vezels uit diverse vloeistof- en slibstromen. Bijna 5.000 toestellen wereld
wijd in werking in tal van industrieën.
Läckeby warmtewisselaars slib/slib, slib/water en lucht/water: de meest
efficiënte weg naar energierecuperatie uit diverse slibstromen en andere
hoog viskeuze vloeistoffen. Onderhoudsvriendelijk, verstoppingsongevoelig,
minimaal ruimtebeslag (modulair en stapelbaar systeem).

WATSON-MARLOW BV
Wanneer je bijtende
chemicaliën of abrasieve
slurry verwerkt, kunnen
pompstoringen een
regelmatig terugkerend
probleem zijn. Qdos
slangenpompen hebben
geen kleppen, schoepen of
waaiers. Ze bieden lange
onderhoudsintervallen,
met minder downtime en
een lagere ‘cost of ownership’. Deze pompen zijn ontwikkeld voor vele
toepassingen: van nauwkeurige chemische toepassingen tot het verwerken
van schuurslib en slurry. Qdos slangepompen hebben duidelijke voordelen
vergeleken met andere pomptypes. Tijdens Aqua Nederland presenteren
we Qdos slangenpompen en onze nieuwste innovaties en producten voor
waterbehandeling, waterbeheer en watertechnologie.

Standnummer J.111

Standnummer A.121
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