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Groene groei waarborgt toekomst
volgende generaties
Den Haag, 31 januari. ”Minder afval, meer hergebruik
en minder storten maakt dat grondstoffen opnieuw
kunnen worden gebruikt en minder primaire
grondstoffen hoeven te worden gewonnen. Zo halen
we energie uit afval dat we uit Napels importeren
waardoor we geen Nederlands aardgas hoeven
op te stoken. Dat vermindert ook de CO2-uitstoot.
Daarmee neemt de milieudruk verder af.
We zijn al een heel eind in Nederland: de groei van
onze afvalproductie is gestopt, het afval wordt
hoogwaardig verwerkt en de afvalsector is een
duurzame en innovatieve sector. De cijfers bevestigen
dit: 80 procent van ons afval wordt gerecycled, uit 16
procent wordt energie gewonnen. Slechts 4 procent
belandt op de stortplaats. Maar het kan nog beter.
De milieudruk moet en kan verder verminderen,
willen we Nederland leefbaar houden.

Kom in actie!
Help bedrijven en overheden
hun milieuprestatie te verbeteren

vakgebied:
De totaalbeurs voor úw
techniek tot duurVan innovatieve milieu
we regelgeving tot
zaam inkopen. Van nieu
zame ruimtelijke
veilig werken. Van duur
mobiliteit.
ordening tot duurzame
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De wereldbevolking groeit de komende decennia
fors, de vraag naar voedsel en energie stijgt,
grondstoffen worden schaars. In China wonen sinds
dit jaar - en voor het eerst in de geschiedenis meer mensen in de stad dan op het platteland.
Dat betekent grotere steden die gestaag kostbare
landbouwgrond opslokken. In een rapport dat
de Chinese overheid onlangs publiceerde, uit de
regering haar zorg over de toekomstige tekorten aan
voedsel en zowel overvloed als grote tekorten aan
water als gevolg van de klimaatverandering.

Voorsprong door duurzaam ondernemen
Producten gemaakt van duurzame materialen en geproduceerd met minder
energie en afval hebben de toekomst. Ondernemers spelen hiermee alert
in op de toenemende vraag en hebben oog voor het maatschappelijk
belang. Bovendien leidt een milieubewuste aanpak tot verlaging van de
bedrijfskosten en versterking van de concurrentiepositie.

daardoor ook steeds vaker voor. ’Zonder effectieve
maatregelen vormt klimaatverandering in de tweede
helft van de 21ste eeuw een bedreiging voor onze
voedselzekerheid.’

Milieu is een veelomvattend en specialistisch vakgebied. Ontwikkelingen
gaan snel, met name op het vlak van techniek, kennis, regelgeving
en handhaving. Juist daarom voorziet de vakbeurs Milieu, met haar
totaalaanbod op het gebied van milieu en ondernemen, aan een grote
behoefte. Dat bleek onder meer uit de explosieve groei van het aantal
bezoekers in 2011.

Het is om dergelijke scenario’s te voorkomen dat dit
kabinet streeft naar groei die het natuurlijk kapitaal
van onze aarde niet uitput. Groene groei waarborgt
dat ook komende generaties in hun behoeften
kunnen voorzien en levert bovendien kansen op voor
het Nederlandse bedrijfsleven, dat in sectoren als
water en voedsel tot de wereldtop behoort.

Milieu 2012 is ’the one stop shop’ voor duurzaam ondernemen, voor alle
branches en overheden. Met specifieke themapleinen zoals over afval &
recycling, (afval)water, lucht & geluid, bodem, veilig werken en duurzame
mobiliteit. Met interactieve bijeenkomsten georganiseerd door o.a. VVM,
VLM en NVRD.

In toenemende mate wordt erkend dat de belangen
van mens, markt en milieu succesvol te verenigen
zijn. Ik zie uit naar toekomstige innovaties en
initiatieven die dit weten te realiseren. De vakbeurs
Milieu 2012 is daarvoor een goede katalysator.”

Joop Atsma
Staatssecretaris Infrastructuur en Milieu

Of het nu gaat om het reduceren van schadelijke emissies, het omlaag
brengen van milieukosten of het ontwikkelen en vermarkten van duurzame
producten. Bezoekers zijn met name op zoek naar úw manier om meer winst
te maken met schone oplossingen. Laat zien hoe u ze verder kunt helpen.
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Milieu 2012 vindt opnieuw naast de beurs Energie
plaats. Een bewezen ijzersterke combinatie van
succesvolle vakbeurzen. In 2011 goed voor ruim 15.000
bezoekers en zo’n 400 exposanten en daarmee het
grootste podium
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van de Benelux.

’China gaat moeilijke omstandigheden tegemoet,
door de gevolgen van een voortdurende opwarming
van de aarde’, zo staat in het rapport. Water zal ook
voor problemen zorgen. De onderzoekers verwachten
vooral in de zomer en de herfst veel neerslag, met
overstromingen tot gevolg. Maar grote droogte komt
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De loper uit voor
duurzaam ondernemen
Dit is uw kans

Mediapartner: Sdu Uitgever
v s bv
ver

Milieu 2012 is

2000
0

2010

2011

2012

In 2012 komen daar
nog eens duizenden
bezoekers van
de tweejaarlijkse
industriële vakbeurs
Surface bij, ook
grenzend aan
Milieu.

De intensieve promotiecampagne focust zich op
(middel)grote ondernemingen en overheden. Zo worden
de databases van bezoekers van o.a. de bouw- en
industriebeurzen van VNU Exhibitions benut en wordt
samengewerkt met relevante brancheverenigingen en
vele vakbladen.
U ontmoet beslissers uit sectoren als de industrie,
bouw en vastgoed, (semi)overheid, onderwijs, logistiek,
dienstverlening, recreatie, zorg, retail en adviesbureaus.
De aankoopplannen voor de op de beurs geëxposeerde
oplossingen omvatten in 2011 een totaalbedrag van 250
miljoen Euro. Maar liefst 90% overweegt ook Milieu
2012 te gaan bezoeken. Voor een volledige presentatie
van de cijfers van 2011 zie www.milieuvakbeurs.nl.
Kortom, alle ingrediënten zijn aanwezig voor een
resultaatgerichte ontmoeting met uw doelgroep.
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Sterke ondersteuning
Help bedrijfsleven verduurzamen!
“Duurzaam ondernemen heeft de toekomst. VVM,
Netwerk van Milieuprofessionals, doet er alles aan om
die boodschap verder te brengen. De beurs Milieu is
hiervoor een prachtig platform.
Het concept van een totaalaanbod milieutechniek
en een afwisselend informatief programma blijkt
een succesformule. Milieu 2012 geeft ondernemers
en gemeenten inzicht in concrete mogelijkheden
om te besparen op milieukosten, tips & tools voor
duurzaam inkopen en produceren en nog veel
meer. De combinatie van praktische oplossingen,
toekomstgerichtheid en een interactief programma
is precies de reden waarom de VVM vanaf de eerste
editie medeorganisator is van Milieu.

De VVM betrekt het netwerk van 2.000 milieuprofessionals actief bij de beurs. Onze leden zijn
werkzaam bij overheden, bedrijven en organisaties;
van adviseur tot producent, van generalist tot
specialist, van beleidsmaker tot uitvoerder. Samen
geven zij vorm aan een inspirerend platform, met
volop gelegenheid voor ontmoeting, verdieping en
debat, ook op Milieu 2012.
Water, bodem, lucht, afval, klimaat, energie, mobiliteit;
het zijn onderwerpen die bij steeds meer bedrijven en
overheden bovenaan de agenda staan. Inspireer de
duizenden bezoekers ook met úw milieubesparende
oplossing. Graag tot op Milieu 2012!”

Vera Dalm
Voorzitter VVM

Brede milieubeurs inspireert tot
’Dubbel Duurzame’ oplossingen
”Duurzame ontwikkeling voorziet in onze behoeften
zonder die van toekomstige generaties in gevaar te
brengen. Het begrip duurzaamheid is een populair
thema momenteel, maar wordt nog vaak te pas en te
onpas gebruikt. Milieu 2012 is een uitstekend vakevent
om e.e.a. duidelijk te maken aan een breed publiek,
naar verwachting ca. 10.000 bezoekers dit jaar.

ondernemingen verenigd; als branchevereniging
houden we ons hoofdzakelijk bezig met handelsbevordering, informatievoorziening en belangenbehartiging van onze leden. Daarom is de vakbeurs
Milieu ook in 2012 zo interessant als platform voor alle
vakgebieden binnen de moderne milieutechnologie:
bodem, (afval)water, lucht, afval en duurzame energie.

Nederland beschikt over een toenemend aantal
ondernemingen actief in duurzame en schone
(milieu)technologieën. Deze technologieën groeien de
laatste jaren steevast meer naar elkaar toe en kunnen
interessante combinaties vormen voor de ontwikkeling
van zogenaamde ’dubbel duurzame’ totaaloplossingen.

Wij zien u graag op Milieu
2012 als exposant of bezoeker.”

Bij de Vereniging van Leveranciers van Milieutechnologie zijn een kleine honderd van dergelijke

Erwin Dirkse
Voorzitter VLM
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Milieu 2012 wordt vakinhoudelijk ondersteund door een uitgebreide adviescommissie bestaande uit
brancheverenigingen, kennisinstituten en vooraanstaande partijen.

Ervaringen van exposanten

- Erik de Baedts, Directeur NVRD
- Drs. Annelies Bol, Medewerker Evenementen en
Actieplan Urgenda
- Ing. Rens Bolkestein, Directeur Brolyn Bedrijfsadvies /
Lid sectie Vergunningverlening en Handhaving VVM
- Dr. Leendert van Bree, Senior Beleidsonderzoeker
PBL / Voorzitter sectie Gezondheid en Milieu VVM
- Chris Bremmer, Business Line Manager Sustainable
Cities TNO
- Jan van Dijk, Directeur Giraf Results / Voorzitter
sectie Afval VVM
- Ing. Gertjan Eg MMO, Branchemanager VLM
- Willem Egels, Onafhankelijk Journalist
- Ir. Adriaan van Engelen, Directeur Stichting Stimular
- Ing. Joop Groenveld, Technisch Secretaris NIBV
- Drs. Rachel Heijne MM, Directeur VVM
- Ir. Jeroen Hesen, Projectleider, Raadgevend Ingenieur
Peutz bv

Léon van Arendonk, Directeur A&G Milieutechniek
Zevenaar:
”Beurzen zijn uitstekende platforms om efficiënt
een grote groep klanten te bereiken en om
vernieuwingen bekendheid te geven. Milieu 2011 was
voor ons een goede gelegenheid voor de presentatie
van TPS. Deze innovatieve bodemsaneringstechniek
is bovendien winnaar geworden van de Milieu
2011 Innovatieprijs. A&G is onderdeel van Van
Gansewinkel en is vanaf 1 januari jl. verder gegaan
onder de naam Van Gansewinkel Minerals. Hiermee
benadrukken wij de transitie van ons bedrijf van
saneerder, grondreiniger en afvalstoffenverwerker
naar duurzame grondstoffenleverancier en sluiten
wij aan bij de visie ’Afval bestaat niet’ van ons
moederbedrijf.”

- Miranda de Jong, Uitgeefmanager Sdu Uitgevers bv
- Ing. Marco Kersholt, Specialist (afval)waterbehandeling DHV / Lid sectie Water VVM
- Mr. Drs. Henk Koster, Hoofd afdeling Bodem DHV /
Secretaris VKB
- Mr. Willem-Jan Langenbach, Commercieel
Directeur De Vries Juristen B.V. / Lid sectie
Vergunningverlening en Handhaving VVM
- Ir. Jan Karel Mak, Bestuursvoorzitter Deerns Groep
BV / Penningmeester De Groene Zaak
- Herry Nijhuis, Manager Eco Innovatie Agentschap NL
- Jos Smulders, Directeur Sontech Lawaaibestrijding
bv / Lid VOG
- Jos van den Broek, Directeur IvDM
- Ir. Sander Teeuwisse, Senior adviseur DHV /
Voorzitter sectie Lucht VVM
- Ing. Jos Verheul, Adviseur Agentschap NL / Voorzitter
sectie Bodemmanagement VVM

Duurzaam ondernemen scoort
Reserveer nu uw standruimte
Milieu 2012 biedt ook u de gelegenheid uw besparende technieken en/of dienstverlening op het gebied van milieu te
presenteren. Voor het genereren van new business, de introductie van een nieuwe milieutechniek of een laagdrempelig
extra contactmoment met bestaande relaties. In drie dagen ontmoet u vele duizenden potentiële klanten, voor jarenlange relaties en extra omzet.

Frank Dobbelsteijn, Directeur EcoSmart BV
Eindhoven:
”In een wereld waar grondstoffen steeds schaarser
worden mag afval niet bestaan. Geïnspireerd door
de Cradle-to-Cradle (C2C) gedachte laat EcoSmart
samen met moederbedrijf Van Gansewinkel zien dat
afval ook niet hoeft te bestaan. Wij tonen aan dat
gebouwen nagenoeg afvalvrij kunnen opereren met
een dedicated aanpak. En het levert de gebruikers
nog geld op ook! Wij hebben op Milieu 2011 aandacht
gegeven aan de ins en outs van C2C en de impact
ervan voor bedrijven. Het ’afvalvrije kantoor’ is een
aansprekend voorbeeld van hoe je C2C concreet kan
maken in je eigen werkomgeving. Het is mooi dat we
ook op de beurs Milieu daar het podium voor hebben
gevonden.”
Pieter Leenders, General Manager Aerox BV Vleuten:
”De vakbeurs Milieu staat geheel in het teken van het
sparen van het milieu. Een gezonde bedrijfsvoering
gaat gepaard met schone oplossingen. De Aerox®Injector reduceert op een milieuvriendelijke manier

de geur- en stankemissie van fabrieken in combinatie
met een laag energieverbruik, zonder enig gebruik
van water en chemicaliën, en zonder afval. Veel
belangstelling hadden onze oplossingen in onze
stand op het VLM-plein van Milieu 2011. Wij kijken uit
naar de editie van 2012.”
Angelo de Mul, Directeur Advanced Waste Water
Solutions Kapellebrug:
”Als ervaren afvalwaterspecialist ontmoeten wij
graag ’onze klanten’ om ze te informeren over
PureBlue Watermanagement; onze innovatieve
mogelijkheden voor het realiseren van hergebruik
en oplossingen om te kunnen voldoen aan de
lozingseisen. We bieden een duurzamere aanpak
voor de milieuproblematiek, ook bij complexere
afvalwaters met moeilijk afbreekbare afvalstoffen.
Milieu is een goede gelegenheid om onze innovaties
en projecten te tonen. Ook in 2012 is Milieu de
aangewezen beurs om bezoekers te vertellen
over onze aanpak, met onderscheidende kennis
van chemische en biologische processen, met als
uitgangspunt kosten te besparen.”
Arend van de Pol, Manager Industrie & Infra
Trisoplast Mineral Liners Velddriel:
”Trisoplast Mineral Liners produceert en installeert
een minerale bodemafdichting die wereldwijd
toonaangevend is. Trisoplast® wordt traditioneel
veel toegepast op stortplaatsen, waardoor de
toepassingsmogelijkheden in de industrie, infra
en landschapsinrichting tot voor kort enigszins
onderbelicht bleven. Op Milieu 2010 en 2011 hebben
wij, naast het versterken van contacten met
bestaande relaties, ook een groot aantal potentiële
klanten uit met name de industrie en infra met
succes de mogelijkheden en voordelen van ons
product kunnen demonstreren. Die aspecten kun je
met name op een beurs concreet laten zien.”

A.Tarief per m² standruimte (exclusief standbouw) € 105,- excl. BTW
B. Tarief easy unit van 12 m² (inclusief systeembouw stand) € 1.750,- excl. BTW
Profiteer ook van extra contactkansen zoals het participeren in het voordrachtenprogramma, een standplaats op een
specifiek themaplein en exposure in de milieuspecial van Sdu Uitgevers, in onze nieuwsbrieven en op onze website.
M.b.v. het inschrijvingsformulier verzekert u zich van uw deelname. Voor meer informatie
bel Rob Lindenbergh of Robert van Roy van 2XPO C.V., tel. +31 73 629 39 39.
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Organisatie: 2XPO C.V., een joint venture van Libéma en VNU Exhibitions Europe, in samenwerking met VVM, Netwerk van Milieuprofessionals en VLM, Vereniging van
Leveranciers van Milieutechnologie. Postbus 403, 5201 AK ’s-Hertogenbosch - T +31 73 629 39 39 - F +31 73 629 32 77- info@milieuvakbeurs.nl - www.milieuvakbeurs.nl

