
Dinsdag 15, woensdag 16 en donderdag 17 maart wordt in de Evenementenhal 

in Gorinchem weer de jaarlijkse Aqua Nederland Vakbeurs gehouden met 

elk jaar meer dan 300 exposanten en bijna 10.000 bezoekers. 

Tegelijkertijd organiseren NWP, Water Alliance en ENVAQUA weer de 

Nationale Watertechnologie Week 2016 met als centraal thema ‘De waarde 

van water, nu en later’. Drie dagen inspirerende seminars en workshops 

met elke dag een andere invalshoek.
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De beschikbare hoeveelheid water van voldoende kwaliteit neemt wereldwijd 

af. Met duurzame en innovatieve oplossingen probeert de Nederlandse water-

technologiesector op een effi  ciënte manier met water om te gaan, in de industrie, 

in het milieu en in de land- en tuinbouw. Raak geïnspireerd tijdens de Nationale 

Watertechnologie Week 2016. Elke dag staat een ander watertechnologie thema 

centraal en kunt u meepraten over innovatieve technieken en oplossingen voor 

duurzaam water(her)gebruik. Nu, maar vooral ook voor later.

Dinsdag 15 maart:   Industry & Food

Woensdag 16 maart:   Water en Milieu: afvalwater

    Water en Milieu: drinkwater

Donderdag 17 maart:  MKB & Oost-Europa

Alle dagen duren de seminars van 09.00 – 12.30 uur.

Combineer uw bezoek aan de Aqua Nederland Vakbeurs met deelname aan één 

of meerdere seminars van de Nationale Watertechnologie Week 2016. Voor bezoek 

aan de vakbeurs en deelname aan de seminars dient u zich apart aan te melden. 

Bij bezoek aan de beurs, is deelname aan de seminars gratis. De Nationale 

Watertechnologie Week 2016 wordt georganiseerd door ENVAQUA, Netherlands 

Water Partnership en de Water Alliance. 

Voor meer informatie en aanmelden voor de seminars zie 

www.nationalewatertechnologieweek.nl 

NATIONALE 
WATERTECHNOLOGIE 
WEEK 2016: DE 
WAARDE VAN WATER, 
NU EN LATER



Dinsdag 15 maart 

Industry & Food 

9.00 – 12.30

Woensdag 16 maart

Water en Milieu, 

afvalwater en 

drinkwater

9.00 – 12.30 

Donderdag 17 maart

MKB & Oost-Europa

9.00 – 12.30                                            

PROGRAMMA 
NATIONALE WATERTECHNOLOGIE WEEK 2016
Locatie: Aqua Nederland Vakbeurs, Evenementenhal Gorinchem

Water stroomt door ontelbare industriële processen en wordt gezien als een 

belangrijke economische drager. Het seminar ‘Industry en Food’ neemt deelnemers 

in deze ketens mee en laat zien hoe innovatieve ontwikkelingen kunnen bijdragen 

aan de economische vitaliteit van deze sector.

Onderwerpen als efficiënter watergebruik, energiebesparing en het sluiten van de 

waterkringloop worden gebracht vanuit het perspectief van de industrie. Welke 

ontwikkelingen vragen om creatieve technologische oplossingen? Hoe wordt 

samengewerkt met de watersector om de technologische ontwikkelingen zo in te 

zetten, dat het van waarde wordt voor de industriële sector? Dat is wat u kunt 

verwachten tijdens het seminar Industry & Food.

In deze twee seminars staan afvalwater en drinkwater centraal. Om de keten van 

afvalwater naar drinkwater en andersom te benadrukken wordt de dag gestart met 

een gezamenlijke sessie.

Bij seminar Afvalwater staat het delen van ervaringen met nieuwe technologieën 

voorop. Er worden veel voorbeelden getoond van innovaties die zich hebben 

bewezen. Een sessie over de waterhuishouding van de Dierentuin Emmen van 

Waterleidingsmaatschappij Drenthe en verschillende kanten van Vitens komen aan 

bod bij seminar Drinkwater.

Tijdens de Nationale Watertechnologie Week geeft seminar MKB & Oost-Eruopa u een 

inkijkje in de mogelijkheden voor de Nederlandse watersector in Midden- en Oost-

Europa. MKB-ers met ervaring in de regio delen hun ervaringen en visie  op de markt. 

Het Enterprise Europe Network (EEN) geeft een overzicht van mogelijke Oost-Europese 

partners en wat het netwerk voor u kan betekenen. Daarnaast komen verschillende 

praktijkvoorbeelden langs en is er voldoende mogelijkheid tot netwerken.



Sinds 2013 werken de brancheverenigingen en netwerk-

organisaties ENVAQUA, het Netherlands Water Partnership 

(NWP) en de Water Alliance nauw samen in de ondersteuning 

van het watertechnologisch bedrijfsleven in Nederland.

Ondersteunen van MKB bij innovatie en export, collectieve 

activiteiten en het vormen van één spreekbuis voor overheden 

en sectorpartijen zijn de belangrijkste thema’s waarop 

samengewerkt wordt.

Een van die gezamenlijke activiteiten is de organisatie van een 

gezamenlijke beursstand tijdens de Aqua Nederland Vakbeurs 

en de invulling en professionalisering van het workshop-

programma gedurende de beurs. Dit heeft geresulteerd in de 

Nationale Watertechnologie Week. 

Wij zien u graag in onze Aqua Lounge op de beurs, of tijdens 

een van de workshops uit het programma van de Nationale 

Watertechnologie Week.

www.nationalewatertechnologieweek.nl 

Erwin Dirkse, voorzitter ENVAQUA

Lennart Silvis, directeur NWP

Hein Molenkamp, directeur Water Alliance

De netwerken van ENVAQUA, NWP en de Water Alliance 

vormen elk afzonderlijk een uniek en krachtig geheel 

van watertechnologiebedrijven, organisaties en personen. 

Wellicht maakt u deel uit van één of meerdere van deze 

netwerken.

Tijdens de Aqua Nederland Vakbeurs zetten ENVAQUA, NWP 

en de Water Alliance gezamenlijk de Aqua Lounge neer. Een 

plek waar netwerken samenkomt. Want je netwerk wordt 

waardevoller als je een klik met mensen hebt, een connectie 

maakt en als je je horizon verbreedt.

Kom voor een drankje naar de Aqua Lounge en ontmoet het 

grootste watertechnologienetwerk van Nederland.

Standnummer: 167

Twitter mee via #aqualounge
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