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Technologie
Thema: Proces- en afvalwater

Maar liefst 900 standhouders uit ruim 45 landen. De

vakbeurs voor watertechnologie Aquatech, die eind sep-

tember in de RAI plaatsvindt, is daarmee 20% groter

dan voorheen. De motivatie van exposanten en bezoe-

kers om Aquatech in de agenda op te nemen loopt uit-

een, zo blijkt uit een rondje langs betrokkenen.

Van 25 tot en met 29 september komen
ze bij elkaar in Amsterdam: waterprofes-
sionals uit de hele wereld, zoals beleid-
smakers, specialisten en operationeel
georiënteerde vakmensen. Op de Aqua-
tech vinden zij een uitgebreid overzicht
van de laatste ontwikkelingen op het ge-
bied van drink-, afval- en proceswaterbe-
handeling, riolering, transport, distribu-

tie en opslag, meet- en regeltechniek,
onderzoek en advies. De beurs richt zich
op alle professionals uit de waterketen en
trekt zowel nationaal als internationaal
publiek.
De beurs groeit explosief. In 2004 telde
de beursvloer 750 stands. Dit jaar zijn het
er 900. Een toename van 20%. De organi-
satie houdt rekening met minimaal een
zelfde aantal bezoekers als bij de vorige

Aquatech: 22.000. Om alles in goede ba-
nen te leiden, is de beurs opgedeeld in
de zes segmenten transport, waterbe-
handeling, point of use, meet- en regel-
techniek, onderzoek en advies, en lan-
denpaviljoens. Voor elk van deze seg-
menten worden op de beursvloer gratis
seminars georganiseerd over de nieuwste
trends en ontwikkelingen.
Simultaan met de beurs vinden drie con-
gressen plaats, getiteld ‘Innovations in
coping with water and climate related
risks’, ‘Biofilm systems VI’ en ‘The
seventh international symposium on
waste management problems in agro-
industries’.

Beursseizoen
Ook dit jaar wordt de Aquatech Innova-
tion Award uitgereikt (zie kader). Eén van
de genomineerden is Hanna Instruments
met de HI9828-Multiparameter, een
klein, robuust apparaat dat de waterkwa-

liteit meet op 13 parameters. Het instru-
ment is geschikt voor het bemonsteren
van proceswater dat wordt gebruikt om
te reinigen en als ingrediënt in de voe-
dingsmiddelenindustrie, maar kan ook
worden toegepast bij het beoordelen van
de kwaliteit van afvalwater.
In stand 02.422 demonstreert Hanna In-
struments hun genomineerde instru-
ment. Voor 1999 had het bedrijf een cen-
traal Benelux-kantoor in België. Sinds het
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De vakbeurs Aquatech richt zich op alle professionals uit
de waterketen en trekt zowel nationaal als internatio-
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Het evenement voor vakgenoten is
vooral een onderonsje

De exposant met de beste innovatie in
de waterindustrie ontvangt de Aqua-
tech Innovation Award. De jury kreeg
dit jaar 90 inzendingen van 81 bedrij-
ven. De genomineerden zijn in drie
categorieën onderverdeeld. De
awardwinnaars worden tijdens de
opening van de Aquatech 2006 bekend
gemaakt.

Genomineerden
Categorie Meet & Regeltechniek:
– Hanna Instruments: multiparame-

ter waterkwaliteitmeter
– WTW Wissenschafttlich: optische

sensor voor opgelost zuurstofbe-
paling

Categorie Transport & Opslag:
– Krohne: elektromagnetische

watermeter
– NMI Van Swinden Laboratorium:

waterflowtest
– Wilo Nederland: scheidings-

systeem voor vaste stof
Categorie Waterbehandeling & Point
of Use:
– Atlantium: UV-waterdesinfectie-

systeem
– Hyflux Ceparation: hollevezel

keramische membranen
– Norit: mobiele waterzuiveringsin-

stallatie
– Svern Trent: electronische water-

meter

Aquatech Innovation Award

Het robuuste apparaatje voor het meten van
de waterkwaliteit van Hanna Instruments is
genomineerd voor de Innovation Award. 
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bedrijf een eigen kantoor runt in IJssel-
stein, is de specialist in analytische me-
tingen een vaste standhouder op de
Aquatech. Het najaar is beursseizoen
voor Hanna Instruments. Drie voor hen
belangrijke beurzen vinden te dicht op
elkaar plaats, vindt general manager
Heelco Walinga. Na de Aquatech eind
september volgen al snel de weten-
schaps- en technologiebeurs Het Instru-
ment en de tuinbouwvakbeurs Hortifair.
Dit jaar vinden deze twee beurzen zelfs
tegelijkertijd plaats, ze beginnen respec-
tievelijk op 30 en 31 oktober en duren
allebei tot 3 november. “We moeten kie-
zen”, zegt Walinga. “Zouden de beursor-
ganisaties beter hebben nagedacht over
de data, dan hadden wij er meer uit kun-
nen halen. En de beurs zelf natuurlijk
ook.”

Onderonsje
Hanna Instruments heeft zes eigen fa-
brieken en wereldwijd 43 vestigingen.
Daarmee is het bijna net zo internatio-
naal als de Aquatech met standhouders
uit ruim 45 landen. Hoe internationaal de
beurs ook mag zijn, een evenement voor
vakgenoten is vooral een onderonsje.
“Het praat gemakkelijker”, vindt Elias
Nieuwenhuizen. Hij is verantwoordelijk
voor arbo en milieu bij Hak, Jonker Fris.
De internationale sfeer maakt het juist

extra interessant, vindt hij. “Gaat het bij-
voorbeeld om afvalwaterbehandeling,
dan zitten we binnen Europa allemaal in
hetzelfde schuitje”, zegt hij. “En sommi-
ge landen zijn op dit terrein verder dan
wij.”
Of hij de beurs dit jaar bezoekt, is nog
niet zeker. Dat hangt ervan af hoe inte-
ressant het is. Zijn belangstelling gaat
vooral uit naar het zuiveren van water
zodat het volgens de laatste eisen van de
Kaderrichtlijn Water op het oppervlakte-
water kan worden geloosd. “Als hier
technieken voor bestaan die ik daar kan
bekijken, dan wil ik er wel naartoe.”

Te internationaal
Voor Jumo Meet- en Regeltechniek werd
de beurs enkele jaren geleden zelfs een
beetje te internationaal. Vandaar dat het
bedrijf uit Weesp er voor koos geen stand
meer neer te zetten. Maar het bedrijf
opereerde steeds internationaler zodat
een stand weer interessant werd. Tijdens
de vorige editie van de Aquatech stonden
ze er weer. Dit jaar heeft Jumo stand
02.216 toebedeeld gekregen. Jumo wil
met de stand vooral nieuwe contacten
opdoen. “Binnen Nederland levert dat
altijd weinig op”, vertelt technisch advi-
seur Joran Paets. “De waterbranche is
internationaal.” Hun stand wordt dan
ook voornamelijk ingericht door collega’s

van het Duitse moederbedrijf. In de stand
ligt de nadruk op enkele nieuwe produc-
ten. Paets noemt de Aquis 500, een nieu-
we serie veldregelaars die los kunnen
worden toegepast, maar ook in een be-
staand paneel of als in- of opbouw zijn te
monteren. De Aquis 500 is de tegenhan-
ger van hun bestaande dTrans-serie. Ook
de nieuwe inductieve geleidbaarheids-
meters CTI-500 en CTI-750 zijn in hun
stand te aanschouwen. 

Bijblijven en ideeën uitwisselen
Naar vernieuwingen en verbeteringen is
James Vogelzang altijd op zoek. Als ope-
rator bij de afdeling Energie van de Hei-
neken brouwerij in Zoeterwoude heeft hij
wel zin om de Aquatech te bezoeken.
“Wellicht zijn er zaken die op een moder-
nere manier zijn te doen als het gaat om
automatisering, metingen en filters. Of er
zijn verbeteringen aan te brengen in onze
omgekeerde osmosesystemen.”
Desinfecteren gebeurt bij Heineken alle-
maal met UV. “Ook daar zijn modernere

methoden voor”, weet hij. “En ik ben
benieuwd naar de ontwikkelingen op het
gebied van Legionellabestrijding.”
Hij is één keer eerder op de Aquatech
geweest. “Lang geleden. Maar ik heb
toen wel ideeën opgedaan. En je komt er
leveranciers tegen waarmee je ervaringen
uitwisselt. Gezellig, maar ook erg nut-
tig”, oordeelt Vogelzang.

roter dan ooit

Marc van der Sterren
M. van der Sterren is freelance journalist.

Ideeën opdoen is een van de reden om naar de vakbeurs voor proces-, afval- en
drinkwater te komen. 
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Gezellig, maar ook erg nuttig

Aquatech Amsterdam 2006 
– Data: dinsdag 26 tot en met

vrijdag 29 september 2006.
– Openingstijden: dagelijks van

10.00 tot 18.00, op vrijdag tot
17.00.

– Plaats: Amsterdam RAI, Euro-
pacomplex (hal 1-7)

– Toegang: gratis bij voorregistratie via
website, ¤ 50 aan de kassa.

– Informatie en registratie:
http://www.amsterdam.aquatechtrade.com


