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1. AQUA NEDERLAND

Het Aqua Nederland-secretariaat
wenst u allen hele prettige feestdagen en alle goeds voor 2008!!
BESTUUR
Het bestuur van Aqua Nederland heeft
vergaderd op 22 november 2007 bij FMECWM te Zoetermeer. Belangrijkste punt
was de Aqua Nederland Vakbeurs.
De volgende bestuursvergadering vindt
plaats op 31 januari 2008.

MARKTTENDENSEN
De Aqua Nederland Branchebarometer
met betrekking tot de 1e helft van 2007,
wordt binnenkort per e-mail aan alle Aqua
Nederland-leden verzonden.
Meer
informatie:
Aqua
Nederlandsecretariaat, tel.: 079 – 353 13 45, e-mail:
aquaned@fme.nl
Aqua
Nederland
“In
Bedrijf
Bijeenkomst”
Aqua Nederland was in de middag van 13
september jl. te gast bij Vitens te
Leeuwarden. Gastheer Walter van der
Meer gaf een interessante presentatie en
vervolgens was er een rondleiding. Naar
goed gebruik werd de bijeenkomst
afgesloten met een borrel.
NIEUWE LEDEN
Het volgende bedrijf is onlangs
geworden van Aqua Nederland:
•

lid

Poly Products te Werkendam

Met dit bedrijf, komt het totale ledental op
61.
NIEUWJAARSBORREL AQUA NEDERLAND 31 JANUARI 2008
De nieuwjaarsborrel van Aqua Nederland
vindt plaats op donderdag 31 januari 2008
in De Witte Os, Lageweg in Zeist, aanvang
17.00 uur.
GEZAMENLIJKE VERGADERING AQUA
NEDERLAND BESTUUR EN WERKGROEPVOORZITTERS
Het bestuur en werkgroepvoorzitters van
Aqua Nederland vergaderen gezamenlijk
voorafgaand aan de Nieuwjaarsborrel op
31 januari 2008.
LEDENTEVREDENHEIDSONDERZOEK
Onlangs is aan de leden van Aqua
Nederland
een “Ledentevredenheidsonderzoek”
toegestuurd.
Op
de
Nieuwjaarsborrel
van
31
januari
aanstaande hopen wij u hierover meer te
kunnen vertellen.

AQUA NEDERLAND VERGADERDATA/
BIJEENKOMSTEN
• Bestuursvergadering
31 januari 2008
• Bijeenkomst bestuur met
werkgroepvoorzitters
31 januari 2008
•

Nieuwjaarsborrel in de Witte Os te
Zeist
31 januari 2008

•

AN In bedrijf bijeenkomst bij Corus
21 februari 2008

• Bestuursvergadering te Gorinchem
18 maart 2008
•

Aqua Nederland Vakbeurs 2008 in de
Evenementen Hal te Gorinchem
18, 19 en 20 maart 2008
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•

Hét Nationale Watersymposium 2008:
Industrieel Watermanagement nu en in
de toekomst; technische innovaties en
regelgeving, met SKIW 15 mei 2008.

• Bestuursvergadering
29 mei 2008
• Algemene Ledenvergadering
29 mei 2008 bij Priva in De Lier
• Bestuursvergadering
9 september 2008
• AN In bedrijf bijeenkomst
9 september 2008
• Bestuursvergadering
13 november 2008
• AN In bedrijf bijeenkomst
13 november 2008
AQUA EUROPA
Er wordt door Aqua Europa een
professionele lobby gevoerd in Brussel
middels meerdere Task Groups. In deze
Task Groups zijn leden van Aqua
Nederland meer dan welkom. Er wordt niet
altijd beseft hoe groot de invloed van
Europese wetgeving kan zijn op de
toepasbaarheid en toelaatbaarheid van de
producten die geleverd worden door de
leden van Aqua Nederland. Derhalve is
het zeer belangrijk om invloed te kunnen
uitoefenen op / advies te kunnen geven bij
het maken van deze wet-geving. Aqua
Europa heeft zeer goede contacten bij de
Europese Commissie. Het moge duidelijk
zijn dat een organisatie als Aqua
Europa die veel bedrijven uit vele landen
vertegen-woordigt meer invloed kan
hebben dan Aqua Nederland in haar
eentje. Maak daar gebruik van!
Andries van de Vegt (GE Water) vertegenwoordigt Aqua Nederland bij Aqua
Europa. Bovendien zit Joost Timmerman
(Christ) in het dagelijks bestuur van Aqua
Europa. Hierdoor zijn we prima in staat om
geïnteresseerden te intro-duceren bij de
Task Groups en indien mogelijk zelfs voor
te stellen als Voorzitter. We horen graag
wie geïnteresseerd is.

WERKGROEPEN
Overzicht deelnemers werkgroepen
Het meest recente overzicht, waarop staat
aangegeven welke bedrijven deelnemen
aan welke werkgroepen, gaat bij deze
Nieuwsbrief (zie bijlage).
Werkgroep Milieu/Wet- & Regelgeving
In de afgelopen periode heeft de
Werkgroep Milieu op 16 oktober
vergaderd. Het hoofdonderwerp was
REACH.
REACH is op 1 juni 2007 van start
gegaan. De informatiestroom is op gang
gekomen. CEFIC heeft een aantal
standaard questionnaires ontwikkeld t.b.v.
de communicatie in de keten. Deze zijn
kunnen van hun website (www.cefic.com)
gedownload worden. Alle informatie m.b.t.
REACH is te vinden op de website van het
speciaal
voor
REACH
opgerichte
‘Europees Agentschap voor chemische
stoffen’
(http://echa.europa.eu/home_nl.html).
Door VHCP en VNCI zijn 3 workshops
REACH georganiseerd: 22 november in
Gouda, 28 november in Zwolle en 13
december in Tilburg (www.vhcp.nl). Een
aantal leden van de werkgroep heeft deze
workshop bezocht.
Het ReachCentrum biedt praktische
hulpmiddelen en diensten (o.a. trainingen
en REACH Industry Preparation Letters)
(http://www.reachcentrum.nl).
Tijdens
de
volgende
werkgroepvergadering wil Sietske Haverkamp een
nadere uitleg geven over de aanpak van
Akzo Base Chemicals.
I.v.m. het van kracht worden van de
nieuwe
Wet
gewasbeschermingsmiddelen en biociden is het CTB is het
Ctbg geworden (www.ctgb.nl).
Op 3
december heeft het Platform Biociden een
voorlichtingsmiddag ‘Nieuwe wet- en
regelgeving
en
nieuw
beleid’
georganiseerd. Een aantal leden van de
werkgroep heeft deze voorlichtingsmiddag bezocht.
De werkgroep is benieuwd of er onder de
Aqua Nederland leden meer behoefte is
naar informatie, voorlichting en begeleiding bij het implementeren van
REACH, en welke rol Aqua Nederland en
in het bijzonder de werkgroep hierin kan
vervullen.
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De eerstvolgende vergadering van de
Werkgroep Milieu/Wet- en regelgeving
vindt plaats in april 2008.
Hebt u interesse om lid te worden van de
Werkgroep Milieu, of suggesties voor
interessante onderwerpen, dan verzoeken wij u contact op te nemen met het
Aqua Nederland-secretariaat, tel: 079 –
353 12 03, e-mail: aquaned@fme.nl
Saskia Baars
Voorzitter Werkgroep
regelgeving

Milieu/Wet-

en

Werkgroep PR
Er wordt door de werkgroep PR weer hard
aan de weg getimmerd. Op donderdag 21
februari vindt een Aqua Nederland in
bedrijf bijeenkomst plaats bij Corus in
IJmuiden.
Binnenkort
worden
de
uitnodigingen verstuurd. Er is plaats voor
een beperkt aantal bezoekers dus meld je
snel aan. Van 18 tot 20 maart vindt de
Aqua Nederland Vakbeurs plaats in de
Evenementenhal Gorinchem. Tijdens de
beurs worden twee congressen gehouden.
Eén over Hergebruik Water en één over
de Kaderrichtlijn Water. We hopen
hiermee met name veel potentiële klanten
te
trekken.
De
Algemene
Ledenvergadering zal gehouden worden
bij ons nieuwe lid Priva uit De Lier.
Personalia:
Bert
Jansen is
toegevoegd aan de werkgroep als organisator
van
het
beurscongres
over de
Kaderrichtlijn
Water. Willem
Buijs
(Rossmark)
heeft
zijn
verantwoordelijkheden als voorzitter van
de werkgroep PR overgedragen aan Joost
Timmerman (Krohne / Christ). Frans
Durieux heeft de werkgroep verlaten om
zich volledig te kunnen concentreren op
de Werkgroep Hergebruik Water. We
danken beide heren voor hun inzet voor
de werkgroep PR. Willem Buijs zal
overigens lid blijven van de werkgroep PR.
Ook Peter van 't Sant en Henk van
Dongen houden zitting in de Werkgroep
PR.
Joost Timmerman
Voorzitter Werkgroep PR
Werkgroep Hergebruik Water

Tijdens de telefonische vergadering van
12 december hebben we weer heel wat
CO2-uitstoot voorkomen. Én we hebben
voorkomen dat we op het Aqua Nederland
congres met lege handen staan. Sterker,
het programma is in principe rond met
klinkende
namen
als BASF,
Shell
en Bavaria. Dit water hergebruik congres
vindt plaats op donderdag 20 maart.
Tijdens het volgende overleg gaan we met
de sprekers om tafel.
De werkgroep hergebruik water wenst u
een gezond en (her)bruikbaar 2008.
Jan Appelman
Werkgroep Hergebruik Water
Werkgroep Legionella
Het laatste overleg van de werkgroep
vond 6 november jl. plaats. De vergadering werd bijgewoond door de heer
Reinhold van VROM. Er is toen vooral
gesproken over een nog samen te stellen
infoblad voor Legionellabeheersing en het
toepassen van alternatieve technieken.
Daarnaast is er namens de werkgroep een
brief opgesteld naar Minister Cramer,
waarin wij onze gedachten over het
inventariseren van natte koeltorens
hebben
verwoord.
De
eerste
vergaderingen van de contactgroep voor
de
ISSO-publicatie
‘Alternatieve
technieken
legionella-preventie
in
collectieve leidingwater-installaties’ en van
het College van Deskundigen voor het
opstellen van een BRL voor koper/zilverionisatie en anodische oxidatie, zijn
bijgewoond door een vertegenwoordiging
van de werkgroep.
Het eerstvolgend overleg van de
werkgroep staat 29 januari gepland.
Guy Heijnen
Voorzitter Werkgroep Legionella
Werkgroep Normen

Voor de werkgroep normen zoeken we
nog steeds een nieuwe voorzitter die deze
werkgroep gaat leiden.
Joost Timmerman
Voorzitter Werkgroep Normen a.i.
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innovaties te toetsen aan de kansen op de

export markt. Zie bijlage.

G:\Branches\
Machinebouw en Procestechnologie\AQUA N

PRODUCTNIEUWS
Werkgroep Zwembadwater
De werkgroep heeft op 4 december jl. vergaderd. Er zijn geen bijzondere mededelingen te melden.
John van der Westen
Voorzitter Werkgroep Zwembadwater

2. ALGEMEEN
Innovatiemakelaars
Onder regie van het Netherlands Water
Partnership worden innovatiemakelaars
aangesteld die zich richten op het
faciliteren van innovatieve technologieën
in de watersector. Het proces van idee
naar markt toepassing kent veel obstakels.
De innovatiemakelaar begeleidt de
bedrijven bij dit proces. Door te schakelen
tussen bedrijven, kennisinstituten en de
exportmarkt zijn de makelaars in staat
nieuwe
innovatieve
productmarkt
combinaties
te
begeleiden.
Daarnaast wordt dit innovatieprogramma
uitgevoerd in nauwe samenwerking met
bestaande
kennisnetwerken
zoals
bijvoorbeeld de Kennisalliantie ZuidHolland.
Hierdoor
ontstaan
unieke
sectoroverschrijdende inzichten en worden
nieuwe markttoe-passingsmogelijkheden
geopend. De innovatiemakelaar heeft als
doel de aanwezige kennis om te zetten
naar export gerichte omzet en gaat dus
verder
dan
advies.
Ondernemerschap, onafhankelijkheid en
kennis zijn eigenschappen van de
innovatiemakelaar en hebben als doel het
idee te versnellen tot markttoepassing.
Door het internationale netwerk van het
NWP beschikt de innovatiemakelaar over
de
noodzakelijke
instrumenten
om

Automatische elektrodereiniging ASR
Pro Water meldt de introductie van de
Kuntze automatische elektrodereiniging
ASR. In dertig seconden verwijdert het
systeem alle afzettingen op chloor-,
chloordioxide-,
waterstofperoxideen
ozon-elektroden. Uit het water ontstaat via
elektrolyse aan het oppervlak van de
elektrode waterstof en zuurstof. Beide
gassen zijn redox-actief en breken vetten,
kalk, roest en zelfs bruinsteen af.
ASR is ontwikkeld om het oppervlak van
de elektrode van begin af schoon te
houden en zo de originele steilheid van de
elektrode te behouden. Metingen hoeven
niet opnieuw te worden gekalibreerd. ASR
verwijderd ook al aanwezige afzettingen.
In dit geval is na de reiniging wel een
kalibratie nodig, omdat de steilheid van de
elektrode door het verwijderen van de
afzetting veranderd.
Meer informatie: Pro Water, Hengelo (074)
291 51 50 of www.prowater.nl

3. BIJEENKOMSTEN/
PUBLICATIES

Minisymposium
“Innoveren
is
mensen-werk De
mensen
achter innovaties
in
watertechnologie
30 januari 2008
van
16.00
–
17.30 uur bij
Kiwa
Water
Research in het
Waterhuis
in
Nieuwegein.
Informatie:
Marc.van.Eekere
n@kiwa.nl
of
Peter.Wessels@
kiwa.nl
Hét Nationale Watersymposium 2008
De
voorbereidingen
voor
het
watersymposium, dat op 15 mei 2008 in
het congrescentrum van DHV in
Amersfoort zal plaatsvinden, zijn in volle
gang. Als hoofdthema is gekozen voor
"Industrieel Watermanagement nu en in de
toekomst". Het symposium biedt de
gelegenheid
om
een
uitgebreid
lezingenprogramma (ca. 20 presentaties
verdeeld over 4 sessies) te volgen, een
aan
het
symposium
gekoppelde
vaktentoonstelling te bezoeken en om
uitvoerig te netwerken. Het symposium
komt tot stand in nauwe samenwerking
met Aqua Nederland en VEMW. Nieuw is
dit keer het voornemen tijdens het
symposium een "Young Professional
Award" uit te reiken aan een jonge
veelbelovende professional op het gebied
van watertechnologie. Nominaties kunnen
worden ingediend tot en met 31 december
2007, waarna een deskundige jury zal
bepalen wie het meest voor de Award in
aanmerking komt. Voor vragen kunt u
contact
opnemen
met
secretariaat@skiw.nl.

4. BEURZEN
12 – 15 FEBRUARI 2008
INFRATECH BELGIUM

Vakbeurs voor grond-, waterwegenbouw en verkeerstechnologie
Lokatie: Flanders Expo Gent
Meer informatie:
www.infratechbelgium.be
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11 - 14 MAART 2008
SMAGUA 2008
International water and environment
exhibition
Locatie: Zaragoza, Spanje
Meer informatie: www.smagua.com
18 – 20 MAART 2008
AQUA NEDERLAND VAKBEURS
Locatie: Evenementenhal Gorinchem
14 – 18 APRIL 2008
FILTECH 2008
International Conference and Exhibition for
filtration and separation technology and
services
Locatie: Leipzig, Duitsland
Meer informatie: www.wfc10.org
21 – 23 MEI 2008
AQUATECH CHINA
Locatie: Shanghai, China
Meer informatie:
www.auqatechtrade.com
30 SEPTEMBER – 3 OKTOBER 2008
AQUATECH
Locatie: RAI Amsterdam
Meer informatie:
www.aquatechtrade.com

30 SEPTEMBER – 3 OKTOBER 2008
INDUSTRIELE WEEK
Locatie: VNU/Jaarbeurs Utrecht

5. BESCHIKBAAR OP
HET SECRETARIAAT
VNCI

7
Een selectie van de VNCI-circulaires, die in
de afgelopen maanden zijn ontvangen,
staan hieronder.
Stoffenbeleid: Onderzoek en toepassing
van Nanotechnologie en Nanomaterialen;
Kenmerk: C-07-0348-DW d.d. 18-10-07;
Veiligheid
&
Milieu:
Rapport
Gezondheidsraad
inzake
gezondheidskundige advieswaarden voor
Diethyleenglycol
en
Polyleenglycol;
Kenmerk: C-07-0350-MKM d.d. 25-10-07;
Stoffenbeleid: REACH: De EC heeft de
criteria vastgesteld voor het opnemen van
stoffen in Bijlage IV van REACH (vrijstelling
van registratieplicht). Kenmerk: C-07-0352DW d.d. 01-11-07.
Veiligheid
&
Milieu:
Gezondheid:
Aanbevelingen Europese grenswaarden
voor Methyleenchloride en Lithiumhydride:
reacties voor 15 mei 2008; Kenmerk:
C-07-0356-MKM.
Stoffenbeleid: Veiligheidsinformatiebladen
(VIB): Bij de Sdu is de publicatie ‘Het
Veiligheids-informatieblad
in
Reach’
verschenen. Kenmerk: C-07-0358 d.d.
06-12-07
Stoffenbeleid: REACH: Zevende editie van
de REACH Industry Preparation Letter is
op het secretariaat beschikbaar (november
2007); Kenmerk: C-07-0359-DW d.d.
06-12-07.
Meer informatie: van alle bovenvermelde
stukken is een (digitale) kopie verkrijgbaar
op het Aqua Nederland-secretariaat,
telefoon: 079 – 353 13 45, e-mail:
jvo@fme.nl of aquaned@fme.nl
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AQUA NEDERLAND OVERZICHT DEELNEMERS WERKGROEPEN
Normen

jvo/juni 2007
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)* Deze Aqua Nederland-leden betalen een bijdrage voor hun vertegenwoordiging in het
NCW

Bestuur

Waterkwali
-teitseisen
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PR
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Legionella

Akzo
Alldos
Altena Cleaning
Aquacare Europe
Aquador
Aqua Nederland
Ashland Nederland
Berson UV-techniek
Bruine de Bruin
Christ Holland
DHV
DP Pompen
Ecodis
GE Water & Process Techn.
Hatenboer-Water
Hellebrekers
Holland Novochem
Kalsbeek
Kemira
Kiwa
Krohne Nederland
Lubron Waterbehandeling
Melspring International
Messer
Nalco
Norit Water Solutions
Omegam-Water
ProMinent Verder
Pro Water
Van Remmen
Rohm & Haas
Rossmark Waterbehandeling
Royal Haskoning
TNO Industrie en Techniek
TWMS
Uvidis
Wedeco
A.H.J. Welkers
Van Wijk & Boerma
GE/Zenon

Zwembadwater

Bedrijven ⇓

Biociden )*

Milieu

Werkgroepen ⇒

X
Platform Biociden van VNO-

