Persbericht
Den Haag, 26 maart 2012

De state-of-art in chemisch/fysische proces- en afvalwaterbehandeling
Onder-weg-naar-huis-bijeenkomst | 26 april 2012 | Nieuwegein
Op 26 april organiseert SKIW de onder-weg-naar-huis-bijeenkomst 'De state-of-art in
chemisch/fysische proces- en afvalwaterbehandeling'. Sinds oudsher spelen technieken die gebruik
maken van chemische en fysische eigenschappen een belangrijke rol bij de bereiding en zuivering
van water. Al even lang worden deze technieken doorontwikkeld en staan deze ook anno 2012 garant
voor een efficiënte en robuuste waterbehandeling. Tijdens de bijeenkomst zullen sprekers vanuit de
praktijk ons de laatste state-of-the-art technieken tonen en hun geleerde lessen met ons delen.

Programma
16.30 uur Ontvangst
17.00 uur Welkom door dagvoorzitter Andreas Giesen (DHV)
17.05 uur Vergaande zuivering van rookgaswater, Rob de Rade (AVR) en Sicco Hilarius
(EnviroChemie)
17.40 uur Capacitatieve ontzouting van proces- en afvalwater, Erik Driessen (Voltea)
18.15 uur Pauze: netwerken onder het genot van een broodje
19.00 uur Verwijdering recalcitrant CZV uit in industrieel afvalwater, Stefan Evers (Aqua
Industrial Watertreatment BV)
19.35 uur Vragen
19.45 uur Afsluiting met een drankje en een hapje
Meer informatie en aanmelding
Voor meer informatie over het programma en aanmelden, kijk op www.skiw.nl.

SKIW (Stichting Kennisuitwisseling Industriële Watertechnologie) heeft als doel de kennis van
watertechnologie in industriële processen en bij andere zakelijke gebruikers te behouden dan wel te
vergroten en deze kennis breed toegankelijk te laten zijn. SKIW heeft geen winstoogmerk. Door
middel van kennisuitwisseling wil de stichting een bijdrage leveren aan innovaties op het gebied van
waterbehandeling in de Nederlandse industrie. Daarnaast wil het de opinievorming over relevante
technologie, wetgeving en milieuaspecten bevorderen. Door middel van deze ontsluiting van
beschikbare deskundigheid wil SKIW een positieve invloed hebben op het vestigingsklimaat voor en
concurrentiepositie van de industrie.
De bijeenkomst in bovenstaand persbericht richt zich op industriële watergebruikers,
waterprofessionals, ingenieursbureaus, toeleverende industrie en kennisinstituten. Wij verzoeken u
vriendelijk het bericht door te sturen naar de juiste afdeling binnen uw organisatie, zodat het bericht de
betreffende doelgroep bereikt. Alvast vriendelijk bedankt.
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