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AQUARAMA-VAKBEURS 26 OKTOBER 2017
De vakbeurs Aquarama vond dit jaar voor de twaalfde keer plaats in de Brabanthal te Leuven. De beurs heeft de
voorbije jaren een stevige reputatie opgebouwd en vormt voor alle stakeholders uit de wereld van watertechnologie
en waterbehandeling in België en Nederland een niet te missen afspraak. Industriële eindgebruikers vinden bij de
meer dan 100 exposanten ongetwijfeld de oplossing voor hun uitdagingen inzake watertechnologie. In totaal mogen
ze 1.308 bezoekers op hun teller noteren.
WORKSHOPS
AquaFlanders heeft dit jaar de tweejaarlijkse
studiedag vervangen door 8 interessante
workshops.
150 personen hebben hieraan
deelgenomen.
Door deze nieuwe formule zette AquaFlanders in
op diverse korte sessies die u informeerden over
de laatste nieuwigheden over de toekomst van de
keuring, waterkwaliteit in uw binneninstallatie en
het duurzaam omspringen met water.
De presentaties van deze infosessie/workshops
kan u hier terugvinden.
STAND
Dit jaar hebben we de stand van AquaFlanders in een
volledig nieuw jasje gestoken. Speciaal voor de beurs
hebben we ook een nieuwe folder ontworpen die in een
oogopslag de kencijfers van de drinkwater- en
rioleringssector weergeeft in Vlaanderen. De folder kan u
hier op onze website downloaden.
Op
onze
stand
konden
de
bezoekers proeven
van geïnfuseerd kraantjeswater met o.a. munt, limoen, citroen(gras) en
sinaasappel. Deze ‘mini-waterbar’
trok vele voorbijgangers. Met deze
waterbar
willen
we
het
consumeren van kraantjeswater
aanmoedigen en aantonen dat er
meerdere mogelijkheden zijn om kraantjeswater aantrekkelijk te serveren
voor de consument.
AQUA BELGICA EN AQUAFLANDERS ZETTEN SAMENWERKING
KRACHT BIJ DOOR CHARTER
Jaarlijks worden er in België zo’n 35.000 waterontharders verkocht voor
particuliere en industriële toepassingen. Waterontharding op basis van ionenuitwisseling blijft hierbij het
belangrijkste product, zeker voor particuliere toepassingen, al is er ook een toenemende vraag naar toestellen
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specifiek voor behandeling van het water aan het aftappunt, de
zogenaamde drinkwatertoestellen. Aqua Belgica, de Belgische
Federatie
voor
waterbehandeling,
en
AquaFlanders
ondertekenden een gemeenschappelijk charter op Aquarama.
Doel van dit charter is de eindconsument op de best mogelijke
manier correct en eenduidig te informeren over de kwaliteit van het
kraantjeswater,
zoals
aangeleverd
door
de
drinkwatermaatschappijen enerzijds, en over de mogelijke wens tot
ontharding ervan door de eindconsument anderzijds. Tevens wordt
de nodige aandacht gegeven aan een correcte plaatsing van
onthardingsinstallaties en de noodzaak van regelmatig onderhoud
om de drinkbaarheid te kunnen garanderen.

LEDEN EN SPONSORS
We danken onze leden en sponsor voor hun medewerking.
Dankzij hen zijn de beurs en onze workshops alweer een
schot in de roos geworden.

Volgend jaar zijn we er terug. Noteer 25 oktober 2018
alvast in uw agenda.
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