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1. AQUA NEDERLAND
LET OP: DE AQUA NEDERLAND
LEDENVERGADERING IS VERZET
NAAR 28 MEI 2008 (WAS 29 MEI).
LOCATIE: PRIVA B.V., DE LIER.
BESTUUR
Het bestuur van Aqua Nederland heeft
vergaderd op 31 januari 2008 bij First te
Zeist en op 18 maart 2008 voorafgaand
aan de Aqua Nederland Vakbeurs bij de
Evenementenhal Gorinchem. Uiteraard
was de Aqua Nederland Vakbeurs een
belangrijk thema.
De volgende bestuursvergadering vindt
plaats
voorafgaand
aan
de
ledenvergadering van Aqua Nederland op
28 mei 2008.
GEZAMENLIJKE VERGADERING AQUA
NEDERLAND BESTUUR EN WERKGROEPVOORZITTERS
Aansluitend op de bestuursvergadering
vond
de
jaarlijkse
gezamenlijke
vergadering plaats met de werkgroepvoorzitters op 31 januari 2008 bij First te
Zeist,
waarbij
door
de
werkgroepvoorzitters een overzicht werd
gegeven met betrekking tot de activiteiten
van het afgelopen jaar en een vooruitblik
op 2008.
UITREIKING AQUA NEDERLAND
AWARD
De Aqua Nederland-nieuwjaarsborrel op
31 januari 2008 in de Witte Os te Zeist, is
bezocht door zo’n 65 leden, potentiële
leden en relaties.
Op de Aqua Nederland nieuwjaarreceptie
ontving Guy Heijnen (Hatenboer-Water)
de Aqua Nederland Award uit handen van
de Aqua Nederland voorzitter Bert
Welkers. Deze prijs wordt jaarlijks
uitgereikt aan een persoon of werkgroep
die zich op uitzonderlijke wijze heeft
ingezet voor de vereniging. Guy Heijnen
nam de award in ontvangst voor de
gehele werkgroep Legionella vanwege het
nieuwe leven dat hij in de werkgroep heeft

geblazen en alle activiteiten die zijn
verricht. Op het moment hebben de
volgende bedrijven actief zitting in de
werkgroep:
Aquador
B.V.,
Ashland
Nederland B.V., DHV B.V., DP Pompen
B.V., GE Water & Process Technologies,
Hatenboer-Water
b.v.,
Hellebrekers
Technieken, Kalsbeek B.V., Lubron
Waterbehandeling B.V., Nalco Europe
B.V., Total Water Management Services
TWMS B.V., Uvidis B.V., Van Remmen
UV Techniek.
LEDENTEVREDENHEIDSONDERZOEK
Eind 2007 is aan de leden van Aqua
Nederland
een “Ledentevredenheidsonderzoek”
toegestuurd.
Op
de
ledenvergadering van 28 mei aanstaande
hopen wij u hierover meer te kunnen
vertellen.
MARKTTENDENSEN
De Aqua Nederland Branchebarometer
met betrekking tot 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 21
februari jl. te gast bij Corus te IJmuiden.
De heer Antoine van Hoorn, senior consultant Water & Afvalwater, Environmental
Management gaf een interessante presentatie over ‘Watergebruik bij Corus Staal
B.V.’ en vervolgens was er een rondrit
over het bedrijf. Naar goed gebruik werd
de bijeenkomst afgesloten met een borrel.

NIEUWE LEDEN
De volgende bedrijven zijn onlangs lid
geworden van Aqua Nederland:
•
•
•
•

Bürkert
Excellent Ozone
Ateca
LIT-UV

Met dit bedrijf, komt het totale ledental op
65.
AQUA NEDERLAND VERGADERDATA/
BIJEENKOMSTEN
•

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

• Bestuursvergadering
28 mei 2008
• Algemene Ledenvergadering
28 mei 2008 bij Priva in De Lier
• Bestuursvergadering
9 september 2008
• AN “In Bedrijf” bijeenkomst
(vooralsnog) 9 september 2008
• Bestuursvergadering
13 november 2008
• AN “In Bedrijf” bijeenkomst bij Wetsus
13 november 2008
AQUA EUROPA
We zijn als Aqua Nederland nu een tijdje
lid van Aqua Europa en het lijkt mij goed
om wat te vertellen over wat er in deze
organisatie gedaan wordt.
Ik ben nu bij twee bestuursver-gaderingen
geweest en in het algemeen denk ik dat
de doelstelling en de activiteiten van Aqua
Europa goed overeenkomen met wat onze
vereniging voorstaat. Maar laat ik wat
meer uitleg geven.
Aqua
Europa
bestaat
alleen
uit
brancheorganisaties van verschillende
landen in de Europese Unie. Een
individueel bedrijf kan geen lid zijn. De
doelstelling
van
Aqua
Europa
is
belangenbehartiging
voor
de
toeleveranciers in de watermarkt en in een
zo breed mogelijk opzicht. Geen
handelsbeperkingen of restricties in
technologieën,
indien
mogelijk
standaarden voor apparatuur die breed
zijn en geen of zo weinig mogelijk
uitsluiten.
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Veel van deze beslissingen worden niet
meer in de landen genomen, maar in
Brussel
na
consultatie
van
de
verschillende
lidstaten
en
belangenbehartigers. Als er dan een
besluit wordt genomen (en dat is een
lange proces) dan wordt dit daarna
ingevoerd in de lidstaten, het dan nog
proberen iets te veranderen is moeilijk.
Aqua Europa heeft dan ook een aantal
werkgroepen (task forces) die met de
beïnvloeding van besluitvorming bezig
zijn. Een aantal van deze dingen zijn
traag, en zullen misschien pas over enige
jaren van invloed zijn, maar sommige zijn
dicht bij en worden al in wetten omgezet in
de lidstaten (b.v. de Reach wetten).
In de laatste vergadering heeft Aqua
Europa besloten om geassocieerd lid te
worden van de CEN, dit is het Europese
instituut dat de standaarden maakt die
later worden omgezet in Europese en
locale wetten. Dit lidmaatschap geeft Aqua
Europa het recht om bij alle vergaderingen
over normeringen aanwezig te zijn en
onderwerpen te agenderen. Er is geen
stemrecht dit is voorbehouden aan de
lidstaten. CEN werkt op basis van
consensus voor besluitvorming.
Aqua Europa maakt voor een onderwerp
altijd een position paper om een positie in
te
nemen
in
watergerelateerde
onderwerpen. Deze positie wordt dan
gevraagd en ongevraagd in vergaderingen
etc. aangedragen. Voor een aantal task
forces is een position paper aanwezig,
voor anderen zal deze nog moeten
worden geschreven.
Op dit moment zijn er een aantal task
forces die aansluiten bij Aqua Nederland
en waar het goed zou zijn als wij zouden
participeren. Ze zijn allen een beetje
verschillend.
- legionella heeft in alle landen
verschillende of geen wetgeving. Aqua
Europa ziet dat er hier wat gedaan
gaat worden en wil een position paper
uitbrengen om zich in het Brusselse te
positioneren. Als we willen kan Aqua
Nederland hier de lead krijgen. Wie
zou dit willen doen?
- Zwembadwater is een gebied waar
verschillend over wordt gedacht. Er
gaat waarschijnlijk een Europese
standaard komen. Aqua Europa wil
een position paper maken om enige

aandacht te krijgen voor dit onderwerp.
Spanje heeft beloofd het voortouw te
nemen. Wil iemand van Aqua
Nederland hierin participeren?
- Reach is al een wet, maar de lobby die
we hebben afgesproken gaat over het
blijven evalueren van de haalbaarheid
van de wet en of het misschien nodig
is om de wet in de toekomst te herzien.
Wil iemand van onze werkgroep Milieu
mee doen?
Het werk dat Aqua Europa doet geeft niet
direct meetbare resultaten, maar het
meedoen aan het vormen van een mening
door de politici en ambtenaren maakt het
het waard om het te doen!
Ter informatie een position paper.
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succes van de beurs in 2007 ruimschoots
overtroffen.
Ook de congressen waren goed bezocht.
Ruim vijftig personen bezochten het
congres over Hergebruik Water en een
kleine
dertig
personen
luisterden
geïnteresseerd
naar
de
nieuwe
ontwikkelingen op het gebied van de
Kaderrichtlijn Water. Op woensdag
werden we vereerd door een bezoek van
VARA Radio 1, die een dag later korte
interviews met meerdere Aqua Nederland
lidbedrijven uitzond op de radio. Ook aan
de media is inmiddels duidelijk dat Water
dé sector van de toekomst is.

In februari is een groep Aqua Nederland
leden op bezoek geweest bij Corus in
G:\Branches\
IJmuiden. Dit bezoek was zeer geslaagd.
Machinebouw en Procestechnologie\AQUA NL\Verenigingszaken\Nieuwsbrief\2008\nummer 1\AE Position Paper.pdf
In januari is de jaarlijkse nieuwjaarsborrel
gehouden in “De Witte Os”. Op deze
Andries van der Vegt
bijeenkomst is de werkgroep Legionella
beloond met de Aqua Nederland Award.
Voorzitter Guy Heijnen nam namens de
WERKGROEPEN
werkgroep de Award in ontvangst.
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
De werkgroep heeft
kwartaal niet vergaderd.
Saskia Baars
Voorzitter Werkgroep
regelgeving

het

afgelopen

Milieu/Wet-

en

Werkgroep PR
In het eerste kwartaal van 2008 is er veel
gebeurd bij Aqua Nederland. Ten eerste is
het aantal leden van net onder de vijftig
eind 2006 inmiddels opgelopen tot bijna
65. Dit is een groei van meer dan 30% in
een jaar tijd! Een belangrijke reden voor
dit resultaat is de Aqua Nederland
Vakbeurs. De Vakbeurs die Aqua
Nederland organiseert in samenwerking
met de Evenementenhal Gorinchem was
in zijn tweede editie in 2008 wederom een
groot succes. Met meer dan 150
exposanten en 4242 bezoekers werd het

Aqua Nederland wordt steeds meer gezien
als een serieuze gesprekspartner voor
ministeries en overheden. Daarnaast
krijgen we regelmatig verzoeken om als
branchevereniging te reageren op niet
correcte uitingen over waterbehandeling in
de media. Op dit moment zijn we druk
doende om een helder PR-beleid op te
stellen, zodat we in gelijke gevallen op
eenzelfde wijze kunnen reageren.
Graag wil ik alle mensen heel hartelijk
bedanken die een bijdrage hebben
geleverd aan de activiteiten van de PRcommissie en met name aan de Aqua
Nederland Vakbeurs. Door de inzet van
veel van onze leden, waren de activiteiten
een groot succes.
Joost Timmerman
Voorzitter Werkgroep PR
Werkgroep Hergebruik Water

De Werkgroep Hergebruik Water heeft
tijdens het laatste overleg gesproken met
de sprekers van het symposium 'De
onbeperkte mogelijkheden van in-dustrieel
waterhergebruik'. Deze spre-kers hebben
de verwachtingen volledig waargemaakt.
Aan
een
zaal
van
circa
50
geïnteresseerden werden interessante
praktijkvoorbeelden gepresenteerd waaruit
bleek dat hergebruik niet alleen technisch
mogelijk is maar ook organisatorisch te
regelen is en bovendien geld kan
opleveren. Op 23 april komt de werkgroep
bijeen bij Rossmark in Ede om
vervolgacties te bepalen. De presentaties
staan op een afgeschermd gedeelte van
de
Aqua
Nederland
website.
De
deelnemers en de werkgroepleden
hebben hiervoor een inlogcode ontvangen.

5
Als
branchevereniging
heeft
Aqua
Nederland zitting in meerdere adviescomités. Voor de werkgroep Normen
wordt nog steeds gezocht naar een
nieuwe voorzitter. Op dit moment zijn er
gesprekken gevoerd met mensen van de
NEN, van +GF+ en van Christ Holland om
te komen tot een goede invulling van de
activiteiten. Graag verzoeken wij mensen
die geïnteresseerd zijn in deelname aan
deze werkgroep zich aan te melden.
Joost Timmerman
Voorzitter Werkgroep Normen a.i.

Werkgroep Zwembadwater
Jan Appelman
Werkgroep Hergebruik Water
Werkgroep Legionella
Het laatste werkgroepoverleg vond plaats
op 26 maart jl. Daar is onder andere
gesproken over het versterken van onze
uitstraling naar de markt. De concrete
uitwerking hiervan vindt u waarschijnlijk in
een latere nieuwsbrief terug.
De werkgroep is nog steeds actief
betrokken bij de volgende activiteiten
• Advies VROM infoblad Legionellaveilig beheer;
• ISSO rapportage KG85, Alternatieve
technieken
legionellapreventie
in
collectieve
leidingwaterinstallatie
(ISSO55a);
• College
van
Deskundigen
voor
Alternatieve Technieken Legionellapreventie / Elektrochemisch beheer;
• Nog te vormen werkgroep Reiniging en
desinfectie
van
leidingwaterinstallaties.
Indien u vragen of opmerkingen over deze
onderwerpen heeft, nodig ik u van harte uit
deze aan ons te stellen.
Guy Heijnen
Voorzitter Werkgroep Legionella
Werkgroep Normen

Tijdens de Aqua Nederland Vakbeurs in
de Evenementenhal in Gorinchem hebben
wij voor het eerst dit jaar vergaderd.
Tijdens deze vergadering heeft de heer
Peter Baars van KIWA een presentatie
gegeven over de BRL K903/7. Deze BRL
is van toepassing op onder andere
chemicaliën opslagtanks en bijbehorende
doseerinstallaties.
Een
dergelijke
beoordelingsrichtlijn
is
voor
de
zwembadbranche
nieuw
en
wij
verwachten hierover de nodige vragen te
krijgen.
Omdat wij al eerder tot de conclusie zijn
gekomen dat de werkgroep zich meer als
aanspreekpunt en kennisbank moet
presenteren, zijn we dit jaar begonnen met
verschillende PR-uitingen.
Zo hing op de Aqua Nederland stand
tijdens de AN-vakbeurs een poster waarop
wij onze werkgroepvoorstellen en onze
activiteiten benoemen. In het vakblad
"Zwembadbranche" heeft de werkgroep
sinds dit jaar een column waarin we ons
inzicht op actuele zaken geven. Via een
meegepubliceerd
e-mailadres
is
er
gelegenheid tot reageren en het stellen
van vragen.
In de nabije toekomst willen we ook via de
website van Aqua Nederland de
zwembadmarkt informeren over bestaande
en
nieuwe
waterbehandelingstechnieken waarbij we ook graag als
vraagbaak functioneren.
Voor de zomervakantie zullen we de
tweede vergadering van dit jaar hebben en

hier zullen we de inhoud van onze
columns en website verder vorm geven.
John van der Westen
Voorzitter Werkgroep Zwembadwater

2. ALGEMEEN
PRODUCTNIEUWS
Hoe bewust bent u van de drinkwaterkwaliteit?
Aquador b.v. heeft haar dienstenprogramma uitgebreid.
Het nieuwe concept Hygiëne Onderhoud
Collectieve
Leidingwaterinstallaties
(HOCL) is gericht op het totale hygiëne
specifiek aan bestaande en nieuwe
collectieve
drinkwaterinstallaties
in
appartementen complexen, nieuwbouw,
individuele
woningen
en
kantoren.
Gebouwen met een zorgplicht (voor
informatie
over
zorgplicht
zie
www.vrom.nl).
Het HOCL concept is door Aquador
ontwikkeld nadat is gebleken dat veel
eigenaren of verhuurders van deze
gebouwen te maken hebben met een
wettelijke zorgplicht maar niet weten hoe
hieraan te voldoen. Vaak blijkt dat door
onvoldoende
hygiëne
bij
regulier
onderhoud aan bijvoorbeeld keerkleppen,
afsluiters,
hydrofoor
of
pompen
bacteriologische
verontreinigingen
ontstaan waardoor onder andere de groei
van biofilm wordt bevorderd. Deze biofilm
kan een gevaar voor de gezondheid
geven.
HOCL maakt de eigenaar dan ook bewust
van
de
kwaliteit
van
de
drinkwaterinstallatie en neemt hiermee
een zorg weg. Zelfs bij nieuwbouw
projecten worden regelmatig bacteriologische
vervuilingen
geconstateerd.
Bijvoorbeeld door leegstand.
Met het HOCL concept wordt de
hygiënische toestand van het gehele
drinkwaterleidingsysteem beoordeeld en
indien nodig behandeld.
De collectieve drinkwaterinstallatie wordt
na de watermeter beoordeeld op de
technische en bacteriologische risico’s.
Drinkwaterinstallaties zoals drukverhoging,
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warmwater
e.d.
worden
kritisch
beoordeeld op de risico’s en eventueel
staat van onderhoud. Daarnaast wordt
verder gekeken naar eventuele risicovolle
tappunten. Een basis HOCL omvat
temperatuurmetingen,
Legionella
onderzoek,
bacteriologische
(ATP)
metingen, technisch advies omtrent het
onderhoud drukverhoginginstallaties en
een rapportage eventueel aangevuld met
helder advies en aanbevelingen.
Naast de basis is het concept uit te
breiden met een onderzoek in individuele
woningen, en aparte keerklep controle in
het hele pand.
Zo kunnen eigenaren of verhuurders van
appartementen of kantoren met het HOCL
certificaat aantonen dat het drinkwater
gecontroleerd en het appartement of
kantoor veilig op het gebied van
drinkwaterkwaliteit in gebruik kan worden
genomen.
Dan
bent
u
bewust
van
de
drinkwaterkwaliteit!
Voor meer informatie:
Aquador BV, telefoon 0183-561199
www.aquador.nl

3. BIJEENKOMSTEN/
PUBLICATIES
Voorlichtingsdag REACH & GHS, op
woensdag 23 april 2008 in de Jaarbeurs
Utrecht (Beatrixgebouw).
Voor meer informatie: Sanne Muijser,
VHCP, telefoon 070-7503100 of Dirk van
Well, VNCI, telefoon 070-3378740.
Watermissie naar Vietnam
MeetIn organiseert in opdracht van de
Economische Voorlichtingsdienst (EVD),
onderdeel van het Ministerie van
Economische Zaken, een handelsmissie
naar Vietnam. De focus van de missie zal
liggen
op
waterzuivering
en
afvalwaterzuivering. Dit snel groeiende
Aziatische land besteedt steeds meer
aandacht aan het milieu. In de week van
31 mei tot en met 6 juni 2008 zullen
Nederlandse
ondernemers
gaan
onderzoeken welke kansen dat biedt aan
onze
watersector.
Daartoe
worden

verschillende industriële zones in de
steden Hanoi, Ho Chi Minh City en Da
Nang bezocht. In het programma ligt een
sterke nadruk op matchmaking, het
ontmoeten van overheidsfunctionaris-sen,
beleidsmakers, ondernemers en het
bezoeken van economische zones.
Voor meer informatie:
www.meetin.eu/water
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bedrijven dat aangeeft voorbereid te zijn is
62%. Dat onderzoek werd uitgevoerd door
een adviseur in opdracht van het
ministerie van Economische Zaken. Dit is
in tegenstelling tot de melding van vorige
week
dat
het
onderzoek
door
SenterNovem zelf was uitgevoerd.
VNCI Chemiziene, maart 2008

Voorbereiding op Reach in Nederland
valt tegen
In het kader van REACH en de gevolgen
SenterNovem, het agentschap voor
voor de watersector, is in WaterFocus
duurzaamheid en innovatie van de
van
december
2007
een
artikel
overheid, heeft in 2007 gemeten hoe het
gepubliceerd. Saskia Baars en Jan-Paul
staat met de Nederlandse voorbereidingen
Kimmer van Royal Haskoning hebben
op Reach. Deze Europese regelgeving
hieraan een bijdrage geleverd.
stroomlijnt de registratie, evaluatie en
autorisatie van chemische stoffen. In mei
en oktober heeft het agentschap aan 48
G:\Branches\
Machinebouw en Procestechnologie\AQUA NL\Verenigingszaken\Nieuwsbrief\2008\nummer
1\REACH_Een
kwestiebedrijven
van aanpakken_Water Focus 20
brancheorganisaties
en 605
hierover diverse vragen gesteld.
Belangrijkste conclusie uit het onderzoek
is dat gaandeweg het jaar de kennis en
Weinig bekendheid Reach bij Europese
kunde
over
Reach
bij
betrokken
bedrijven
brancheorganisaties is afgenomen. Waar
Reach, de wetgeving die bedrijven
bijvoorbeeld in mei nog 82% van deze
verplicht om hun chemische stoffen te
organisaties aangaf vrij goed tot volledig
registreren, evalueren en autoriseren,
op de hoogte te zijn van Reach, bleef hier
geniet nog weinig bekendheid in het
in oktober slechts 62% van over.
Europese bedrijfsleven. Uit een onderzoek
Het percentage van de achterban dat
van PricewaterhouseCoopers bij 241
volgens
de
brancheorganisaties
al
betrokken bedrijven in Europa blijkt dat
geïnformeerd was, slonk opmerkelijk
slechts 40% ´in enige mate´ bekend is met
genoeg van 90% naar 50%. Bij de
de wetgeving. Vooral bedrijven buiten de
bedrijven zelf vond er juist een stijging
chemische sector en niet-Europese
plaats: 62% gaf in oktober aan op de
bedrijven scoren slecht. Een derde van de
hoogte van Reach te zijn, wat in een
ondervraagde
bedrijven
verwacht
stijging van 9% ten opzichte van mei
daarnaast financiële nadelen.
betekent. Qua vertrouwen om op tijd klaar
Volgens PricewaterhouseCoopers biedt
te zijn voor de wetgeving vond er ook een
Reach mogelijkheden om marktaandeel te
stijging plaats, maar is dat deel met 44%
winnen. Niet-Europese bedrijven zouden
in oktober nog altijd ondermaats.
vanwege de wetgeving eerder geneigd zijn
Volgens Dirk van Well van de VNCI
om uit de markt te vertrekken. Toch ziet
komen de dalende cijfers mogelijk door
slechts 14% van de ondervraagden
het
intensiever
bezighouden
van
voordelen in de invoering van Reach.
brancheorganisaties
met
Reach.
Hierdoor
Reach wordt niet alleen gezien als een
wordt het hun duidelijker dat de
probleem voor het eigen bedrijf. De helft
implementatie hiervan complexer is dan
van alle ondervraagde bedrijven vreest dat
gedacht. Mede daarom geeft de VNCI ook
hun toeleveranciers door de wetgeving in
dit jaar prioriteit aan de voorlichting over
problemen komen, waardoor ze hun
en ondersteuning bij de implementatie van
orders niet kunnen uitvoeren. Twee derde
Reach bij haar leden. In april 2008, kort
van hen zal daarom hun toeleveranciers
voor de start van de preregistratie van
vragen te garanderen dat zij tijdig aan
stoffen, vindt er een derde meting door
Reach voldoen. Vorige week bleek dat ook
SenterNovem plaats.
de Nederlandse bedrijfssector slechts in
VNCI Chemiziene, maart 2008
beperkte mate op de hoogte is van Reach.
Het
aantal
brancheorganisaties
en
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4. BEURZEN
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
3 JUNI 2008
AQUARAMA
Locatie: Brabanthal te Leuven –
Haasrode, België
Meer informatie: www.aquarama.be
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
1 – 3 OKTOBER 2008
5th FAIR OF RENEWABLE ENERGEIS
AND WATER TECHNOLOGIES 
SUSTAINABILITY
Locatie: Almeria, Spanje
Meer informatie:
www.almeriaferiasycongresos.com
25-27 NOVEMBER 2008
LEUSURE & SPORT TOTAAL
Locatie: Ahoy Rotterdam
Meer informatie:
www.leisuresporttotaal.nl

13-16 JANUARI 2009
INFRATECH 2009
Locatie: Ahoy Rotterdam
Meer informatie:
www.infratech.nl

5. BESCHIKBAAR OP
HET SECRETARIAAT
Geen.
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AQUA NEDERLAND OVERZICHT DEELNEMERS WERKGROEPEN
Normen
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)* Deze Aqua Nederland-leden betalen een bijdrage voor hun vertegenwoordiging in het
NCW

Bestuur

Waterkwali
-teitseisen

X

PR

X

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-

