Nieuwsbrief

AMI: met speeddate en infosessie waterhergebruik
Op 12 december organiseert watercircle.be opnieuw een Academia Meets
Industry (AMI), dit jaar de 16e editie. Deze editie gaat door in de
evenementenruimte Zebrastraat NV te Gent. Het klassieke concept wordt
dit jaar gekoppeld aan de infosessie “waterhergebruik” van KO-Water.
U kunt deze infosessie, waar ook eindgebruikers worden op uitgenodigd,
bijwonen voor € 70. Eerst komt de infosessie aan bod, na de pauze volgt het academische gedeelte. De
pauze is een netwerkmoment met de eindgebruiker. Na het tweede deel is er nog een netwerkmoment,
waarin we ook de speeddate plannen. Concretere informatie en een uitnodiging volgen later.
Na het succes van de speeddate vorig jaar, willen we deze graag opnieuw herhalen. Het concept bestaat
er uit dat u als bedrijf gedurende een uur met 6 studenten kunt speeddaten. Deze 6 studenten kunnen
de opleiding bio-ingenieur optie milieu, industrieel ingenieur: biochemie of een
hogeschoolopleiding/postgraduaat biochemie hebben gevolgd. Voor meer concrete info, gelieve u te
richten tot Kiara Viaene via kiara.viaene@watercircle.be.

KO-Water project: updates
Na een kleine pauze deze zomer draait watercircle.be en het KO-Water team terug op volle toeren.
Allereerst is er de infosessie over brak oppervlaktewater met focus op het kanaal Gent-Terneuzen.
Tijdens de zomer zijn wij met zowel de overheid als de privésector in gesprek gegaan over de verzilting
van het kanaal Gent-Terneuzen. Wij hebben helaas moeten vaststellen dat de beschikbare informatie
weinig concreet is en onduidelijkheid schept. Daarom hebben we beslist om de infosessie hieromtrent
voorlopig uit te stellen tot de lente van 2020. In tussentijd hopen we dat enkele geplande vergaderingen
meer concrete info zullen opleveren. Mocht u toch nog enkel prangende vragen hebben hierover, aarzelt
u dan niet om ons te contacteren en wij brengen u met de juiste instantie in contact.
Als alternatief hebben we een nieuwe activiteit voorbereid. Samen met BOSAQ en AAQUA organiseren
wij een webinar (online seminarie) met als thema “Wat kost water?”. Hierin zullen de verschillende
kostenaspecten van water en de invloed die zij op elkaar uitoefenen worden toegelicht. Hiermee willen
wij een beter zicht geven op wat de werkelijke kostprijs is van water binnen een bedrijf. De exacte datum
en uitnodiging volgt nog.
Daarnaast kondigen wij u de infosessie Waterefficiënt CIP’en aan. De CIP reinigingsprocedure, die op
diverse plaatsen in de industrie wordt gebruikt, verbruikt niet alleen veel water, maar ook chemicaliën
en energie. Wij zien hier mogelijkheden tot besparen, mits de juiste technologie en aanpak. Met deze
infosessie willen wij u hiervoor inspireren en dit onderwerp in de diepte toelichten. De uitnodiging
hiervoor heeft u alvast ontvangen van Valérie Verjans.
De co-creatieworkshops en demonstraties, gericht op de eindgebruikers lopen vlot en naar
verwachting. Indien uw bedrijf een interessante case heeft die u wilt voorstellen aan een groep
eindgebruikers, neem dan contact op met Kiara Viaene via kiara.viaene@watercircle.be .

Varia: EU financieringsfonds
Vijf European National Promotional Banks & Institutions (NPBIs) en de
Europese Investeringsbank (EIB) hebben op 18 juli in Luxemburg het
gezamenlijk initiatief inzake circulaire economie gelanceerd om de
ontwikkeling en uitvoering van projecten en programma's voor de
circulaire economie in de EU te ondersteunen. Dit partnership zal zich
richten op ten minste 10 miljard euro aan investeringen in de komende vijf jaar (2019-2023). Het doel
is om verspilling te voorkomen en te elimineren, de hulpbronnenefficiëntie te vergroten en innovatie
te bevorderen door circulariteit in alle sectoren van de economie te bevorderen.
De vijf nationale promotiebanken en -instellingen zijn Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK - Polen),
Groupe Caisse des Dépôts (CDC - Frankrijk) inclusief Bpifrance, Cassa Depositi e Prestiti (CDP - Italië),
Instituto de Crédito Oficial (ICO - Spanje) en Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW - Duitsland)
De zes partnerinstellingen combineren hun expertise, ervaring en financiële capaciteit om de
implementatie van levensvatbare circulaire projecten en programmabenaderingen beter te
ondersteunen. Het Joint Initiative on Circular Economy (JICE) zal leningen, aandeleninvesteringen of
garanties verstrekken aan in aanmerking komende projecten en innovatieve financieringsstructuren
ontwikkelen voor openbare en particuliere infrastructuur, gemeenten, particuliere ondernemingen
van verschillende omvang, alsmede voor onderzoeks- en innovatieprojecten. JICE bouwt voort op de
lopende initiatieven onder leiding van de Europese Commissie om via specifieke werkgroepen kennis
op te bouwen en financieringsregelingen te ontwikkelen.
Het gezamenlijke initiatief zal met name gericht zijn op investeringen in de EU-lidstaten die de
overgang naar een circulaire economie helpen versnellen. Het zal zich richten op alle stadia van de
waardeketen en de levenscyclus van producten en diensten. Voor water komen projecten in
aanmerking die vallen onder de categorie Circulaire waardeterugwinning: terugwinning van
materialen en andere hulpbronnen uit afval, terugwinning van afvalwarmte en / of hergebruik van
behandeld afvalwater.
Meer informatie op de website van de EIB (www.eib.org)

Nieuw lid: AVK Belgium
AVK Belgium nv is een dochteronderneming van AVK Group, met
hoofdvestiging in Denemarken, die wereldwijd bekend staat als
producent van hoogwaardige afsluiters, hydranten, straatpotten en
toebehoren, met maximale levensduur, in (drink-)water, gas,
afvalwater, brandbestrijding alsook industriële toepassingen. Ze zijn actief in België en GH Luxemburg
als leverancier aan voornamelijk nutsbedrijven, eindgebruikers en aannemers. Kwaliteit,
betrouwbaarheid, functionaliteit, innovatie en een goede service in een internationale organisatie met
meer dan 4 000 medewerkers wereldwijd dragen zij hoog in het vaandel. AVK heeft eigen vestigingen
in ruim 100 landen, waardoor ze dicht bij hun klanten staan en zoeken ze samen met hen naar
innovatieve oplossingen. Duurzaamheid van hun producten en klantenrelaties zijn voor hen essentiële
factoren voor toekomstig succes.

Nieuw lid: United Experts
In 1996 werd het bouwadviesbureau DLV opgericht, met gespecialiseerd
advies voor landbouwers. In de loop der jaren kwamen er niet alleen meer
consultants bij, maar ook meer en andere expertisedomeinen: milieu, energie,
kwaliteit, preventie, fiscaliteit, ... Twintig jaar later is DLV uitgegroeid tot dé
adviespartner van elke ondernemer in de landbouwsector. Maar niet alleen
hun dienstenaanbod veranderde. Diverse sectoren deden beroep op hun advies. Daarom werd in 2014
Profex opgericht als adviesbureau voor KMO en industrie. Profex en DLV zijn merken van het bedrijf
United Experts cvba: een bedrijf met meer dan 180 consultants, elk met hun eigen expertise. United
Experts wil haar klanten inspireren en adviseren zodat ze als ondernemers het maximale halen uit hun
bedrijf. Dromen is toegestaan. Buitengewone acties ondernemen is hun passie. Hierdoor staan ze sterk
in hun schoenen om u als ondernemer bij te staan. United Experts motiveert u en uw medewerkers zodat
u een topspeler in uw sector bent.

Nieuw lid: Actemium
Actemium België heeft een sterke reputatie opgebouwd in
advies, studie, realisatie en ondersteuning van industriële
processen in elektriciteit, instrumentatie, automatisering en
montage, inclusief het bieden van een ruime waaier aan servicemogelijkheden en complete
opleidingsprogramma’s. Bent u op zoek naar een efficiënte oplossing om bewuster om te gaan met
waterverbruik binnen uw productieproces? Actemium zet data analytics in om uw specifieke data
omtrent waterverbruik te monitoren en analyseren. Met een toegespitst dataplatform, dat zich in de
eerste fase richt op real-time data captatie, statusconsultatie via mobile device en anticiperende
begeleiding, bereiken we samen met u een proces van continue & proactieve verbetering

Nieuw lid: VaWat bvba
Met meer dan 25 jaar ervaring in de Wondere Wereld van Water verzorgt
VaWat de nodige ondersteuning naar industriële klanten voor en maximale
benutting van bestaande installaties, inclusief de service en onderhoud of het
upgraden om zowel de kwaliteit als de performantie en waterverliezen te
optimaliseren. Ook troubleshooting op bestaande installaties behoort tot hun
specialiteiten. Zij kunnen instaan voor wateraudits, opvolging van projecten, het
onderzoeken van waterbesparende oplossingen en hergebruik door opzuivering van bepaalde
(afval)waterstromen. Hiertoe kan samengewerkt worden met bestaande leveranciers of kan voor eigen
ontwerp gegaan worden. Hun doel is zorg dragen voor jullie water en er een maximaal rendement mee
te behalen zonder afbreuk te doen aan de kwaliteit. Besparingen van 10 à 20 % op de totale waterfactuur
worden na een grondige studie veelal gehaald. We care for your Water !

Nieuw lid: Wilo nv
'Pioneering for You'. Dat is Wilo’s pretentie bij alles wat ze doen. Vanuit
deze pretentie ontwikkelen zij omvangrijke intelligente pompen en
systemen die het dagelijkse leven van hun gebruikers eenvoudig
prettiger maken. Hun energie-efficiënte oplossingen zijn hierbij niet
alleen zeer geschikt voor een- en tweegezinswoningen, maar ook voor
openbare en commerciële huur-, verhuur- en bedrijfsobjecten. Wilo levert u individuele oplossingen en
hoogefficiënte techniek voor de toepassingsgebieden verwarming, klimatisatie, koeling en tapwater,
watervoorziening en vuil- en rioolwaterafvoer.

Op de koffie bij United Experts en Bosta
Onze man, Paul Muys, ging opnieuw langs bij een leden van onze federatie: United Experts en Bosta

United Experts: pragmatische probleemoplossers
Bosta, een topdistributiebedrijf in de watersector

Agenda
1 Oktober – Infosessie CIP (inschrijven kan hier en kost €70 pp)
8 Oktober – BMG: bezoek membraanproductie (inschrijven kan hier en is gratis voor leden*)
24 Oktober – Workshop Aquarama (inschrijven kan hier en kost €50 pp)
12 December – Infosessie waterhergebruik (meer info volgt)
12 December – AMI (meer info volgt)
* Leden van watercircle.be zijn automatisch ook lid van BMG.

