Nieuwsbrief

Nieuw algemeen manager bij watercircle.be
Het is ons een genoegen om u mee te delen dat vanaf 1 januari 2019 Matthias Mertens de functie
van manager van watercircle.be zal opnemen. Matthias behaalde een master (2014) en een
doctoraat (2018) in de bio-ingenieurswetenschappen aan
de KU Leuven. Zijn onderzoek handelde over de
ontwikkeling van membranen voor anaerobe membraan
bioreactoren. Aldus deed Matthias ruime ervaring op in het
domein van de watertechnologie.
We wensen Matthias veel succes met zijn nieuwe functie, en
willen tevens Paul uitdrukkelijk bedanken voor zijn inzet en
realisaties tijdens de voorbije 15 jaar. Gedurende 2019
neemt Paul nog de rol op van adviseur voor watercircle.be.

Nieuwe brochures watercircle.be en KO-water
Na de naamsverandering en de start van het nieuwe project KO-water met onze twee nieuwe
collega’s Valérie en Kiara, was het tijd om ook de brochures een make-over te geven. In de bijlage
kunt u de nieuwe flyers van watercircle.be en het KO-water project vinden of klik op de
respectievelijke afbeeldingen voor de online versie.

Workshop watercircle.be-VMx op Aquaramabeurs
Samen met VMx (de beroepsvereniging voor milieuprofessionals)
organiseerde watercircle.be wederom een interessante workshop
op de Aquarama beurs op 25 oktober. Het thema dit jaar was
duurzaam waterbeheer in de industrie. Het verslag en de
presentaties vindt u op onze website.

Nieuw project Sucr’eau in de startblokken
Vanaf 1 juli 2019 gaat het project Sucr’eau van start in samenwerking met Flanders’ FOOD en
UGent. In dit project wordt de focus gelegd op waterhergebruik alsook de valorisatie van
nevenstromen bij de tweede blancheerstap in de aardappelverwerkende industrie.

Academia meets industry 15
De 15e uitgave van Academia Meets Industry bestond uit 2
voordrachten:
Het expertisecentrum VEG-i-TEC en de proeftuin Voeding/Water Michael Chys (UGent).
Het Interreg-project “Water Test Network” - Charlotte Boeckaert
(VLAKWA).
Op het einde waren er presentaties van de 3 finalisten van de watertechnologieprijs (foto) voor de
beste thesis omtrent water. De watertechnologieprijs werd gewonnen door Jorien Favere met de
thesis “Flow cytometric microbial monitoring for safeguarding drinking water quality”, lees het
verslag met alle thesissen hier.

Speeddating met studenten
Op AMI werd dit jaar voor het eerst een speeddate met bedrijven en
studenten georganiseerd. Zeven bedrijven namen deel aan deze
speeddate en konden gedurende verschillende sessies kennis maken
met laatstejaars (bio-)ingenieur studenten. Gezien het enthousiasme
van de deelnemers zal dit sub-event zeker verder uitgewerkt worden bij
de volgende AMI edities en hopen we een nog groter publiek water
enthousiaste studenten (UGent, KUL, UA etc.) te kunnen bereiken.
Bedankt voor jullie inzet!

Nieuw lid: Bosta nv
In 2019 willen wij alvast twee nieuwe leden verwelkomen. Als
eerste Bosta NV. Bosta NV is gelegen in Sint-Martens-Latem en
is onderdeel van de MegaGroup Trade Holding. Bosta levert alle
mogelijke onderdelen voor leidingsystemen: van buizen,
fittingen en afsluiters, tot pompen, en meet- en regelapparatuur. Dit in metaal- en kunststof. Het
bedrijf is actief in diverse sectoren waaronder de procesindustrie, apparatenbouw, land- en
tuinbouw, de weg- en waterbouw, transportbranche, zwembadbouw en de detailhandel. Ze zijn
flexibel, denken graag met u mee en realiseren zo meerwaarde voor u en uw klanten.

Nieuw lid: Avecom nv
Het tweede bedrijf, Avecom NV uit Wondelgem, heeft als hoofdactiviteit
het sturen en optimaliseren van microbiële processen met de nadruk op
de behoeften van de klant. Producten en diensten zijn onder andere
efficiëntere producten voor afvalwaterzuiveringsinstallaties en vergisters,
microbiële nitrificerende kweken, entstoffen voor aërobe en anaerobe
afvalwaterzuiveringsinstallaties … Haalbaarheidsstudies op laboschaal en pilootschaal voor
afvalwaterzuiveringen, vergisters, bodemsaneringen, R&D in samenwerking met de industrie.

Ledenevent bij brouwerij Van Steenberge
Op donderdag 21 februari houden we onze eerste activiteit van het jaar, namelijk een ledenevent
bij brouwerij Van Steenberge. Vanaf 16u00 worden jullie ontvangen in de brouwerij (Lindenlaan
25, 9940 Evergem) met een drankje. Wij presenteren u een terugblik op 2018 en spreken over de
vooruitzichten voor 2019, afgesloten door een mystery guest. Dit alles wordt gevolgd door
een rondleiding in de brouwerij.
Bij de unieke rondgang in de brouwerij, maakt u kennis
maken met de passie voor en de geheimen van het
brouwersvak. Bij Van Steenberge wordt 6 generaties
vakmanschap met u gedeeld. Na het brouwerijbezoek gaan
wij verder naar Bar Baptist. Deze bar boven het kloppend
hart van de brouwerij Van Steenberge trakteert u op een
uitzonderlijk smaakvolle ervaring met regionale producten,
een pure verwennerij voor de reuk- en smaakpapillen.
De walking dinner wordt verzorgd met bieren van het huis.
Dit zijn onder andere de gekende Gulden Draak, Augustijn, Piraat, Bornem en nog veel meer. Meer
info vind u op onze website. Uitnodigingen worden volgende week verstuurd.

Op de koffie bij Wateris en Witteveen+Bos
Onze man, Paul Muys, ging langs bij twee leden van onze federatie: Wateris en Witteveen+Bos.

Wateris: “De kost van onze adviezen verdien je snel terug.”
Witteveen+Bos: “Vooruit met Witteveen+Bos”

Agenda
29 januari – Workshop IMPROVED in samenwerking met KO-water
21 februari – Nieuwjaarsreceptie watercircle.be (zie website, uitnodigingen worden volgende week
verstuurd)

