Nieuwsbrief

17 maart 2015 - Aqua Nederland Vakbeurs
Van 17 tot 19 maart 2015 nam TNAV deel aan de Aqua
Nederland Vakbeurs in Gorinchem. Deze vakbeurs, die dit
jaar zijn 10de verjaardag mocht vieren, was 3 dagen lang
het trefpunt voor specialisten uit de Nederlandse en
Belgische waterbranche.
TNAV trok vooral naar Nederland om er het Blauwe Cirkelproject meer internationale bekendheid te geven. En
interesse was er! Zo'n 20-tal bezoekers toonden
belangstelling voor de onderzoeksresultaten en de 3
gepresenteerde typestromen.
Aan de 10de editie van deze vakbeurs namen 232 exposanten deel. Ook een aantal van onze leden was
aanwezig in Gorinchem. Zo hadden onder andere Aaqua, Aquarama, Festo, NuReSys, Packo Pumps en
Prime Water er hun stand. Er waren net geen 10 000 bezoekers.

21 april 2015 - Presentatie 'Praktische toepassingen van de
wetgeving inzake optimalisatie afvalwaterheffing'
Silvio Giovanelli van Profex, een adviesbureau uit
Limburg, gaf een presentatie over de 'Praktische
toepassingen van de wetgeving inzake
optimalisatie afvalwaterheffing’. Met een aantal
praktijkvoorbeelden toonde hij aan dat de
huidige regelgeving mogelijkheden biedt om
extreem hoge heffingen die niet in verhouding
staan tot de werkelijke vervuilingsgraad van een
bedrijf tot redelijke proporties te herleiden. Als u
de uitzonderingsmaatregelen voorzien in de
afvalwaterwet correct toepast, kunnen zulke hoge heffingen vermeden worden.
De heer Giovanelli gaf ook een korte voorstelling van VMX, de vereniging van milieuprofessionals, met
wie TNAV sinds 2015 samenwerkt.
Wilt u graag de slides van deze studiedag bekijken? Stuur een mailtje naar info@watercircle.be en wij
bezorgen deze u.

23 juni 2015 - Bezoek aan Atlas Copco
Op 23 juni brachten we een bezoek aan Atlas Copco. Dit
geassocieerd lid verwelkomde ons in zijn kantoren in
Aartselaar voor een presentatie en een bezoek aan zijn
productiefaciliteiten. Na het bezoek was er een
netwerkreceptie.
Atlas Copco is wereldwijd marktleider op het gebied van
perslucht. Zijn innovatieve, energiezuinige luchtblowers
doen het energieverbruik in waterzuiveringsinstallaties
met gemiddeld 30 % dalen.
Bekijkt u graag de presentatie van Atlas Copco nog een
keer? Stuur een mailtje naar info@watercircle.be en wij
bezorgen u deze.

6 oktober 2015 - Bezoek Tiense Suikerraffinaderij
Op dinsdag 6 oktober brachten we een bezoek aan de
Tiense Suikerraffinaderij. Het was een zeer geslaagd
evenement. Veel leden deden de moeite om naar Tienen
te komen om de suikerfabriek en de membraaninstallatie
te bezichtigen en te netwerken op de receptie achteraf.
Dank je wel aan de gidsen van de raffinaderij voor de
boeiende rondleiding, aan Veolia voor de medeorganisatie en de uitleg bij de waterzuiveringsinstallatie en
aan alle leden voor de opkomst!

22 oktober 2015 - Workshop Aquarama
We kijken terug op alweer een geslaagde editie van de TNAV-workshop. De opkomst was talrijk. Zowel
studenten als deelnemers uit de industrie vonden hun weg naar de workshop.
Met 9 presentaties over uiteenlopende onderwerpen binnen het thema Duurzaam watermanagement
in de industrie wisten de sprekers het publiek te boeien. De 2 eerste presentaties van de namiddagsessie
verliepen in samenwerking met VMx, wat voor extra geïnteresseerden zorgde. Een welgemeend
dankjewel aan de sprekers en aan alle toehoorders!
Wilt u graag de slides van deze studiedag bekijken? Stuur een mailtje naar info@watercircle.be en wij
bezorgen deze u.

2 december 2015 - Academia Meets Industry 2015
Het is weer voorbij. Academia Meets Industry,
het laatste evenenement van 2015 en een brug
tussen de academische wereld en de industrie.
Dit jaar vond AMI plaats op Campus Kortrijk van
de Universiteit Gent. 3 studenten stelden hun
eindwerk aan ons voor. Emma Deniere van de
Universiteit Gent sleepte de hoofdprijs in de
wacht met haar thesis Ozonisatie van secundair
effluent:
opvolging
en
controle
van
micropolluentenverwijdering. Dit eindwerk is
voor de TNAV-leden het meest bruikbare. Stijn
Van Hulle sprak over de nieuwe structuur en het
recente wateronderzoek van de Campus
Kortrijk. Ook kregen we een rondleiding door de
labs van LIWET, het Laboratorium voor Industriële Water-en ecotechnologie, en praatten we na op een
netwerkreceptie.
Proficiat Emma met je thesis! Dank je wel Stijn voor de ontvangst!
De 3 thesissen:
Emma Deniere (UGent Campus Kortrijk): Ozonisatie van secundair effluent: opvolging en controle
van micropolluentenverwijdering
Jan Fockedey (KU Leuven CIT): Recycling plasic waste to purify water: development of plastic waste
derived membranes for water filtration
Nina Ricci Nicomel (UGent Ecochem): Encapsulation of Engineered Nanoparticles in Porous
Materials for Removal of Arsenic Species from Water
Wilt u graag de slides van deze studiedag bekijken? Stuur een mailtje naar info@watercircle.be en wij
bezorgen deze u.

