
Vrijdag 17 en zaterdag 18 maart 2017
Lavans te Helmond

B O S A T E X
bodemsaner ing  text ie l re in ig ing

TEXTIELBEHEER
n ieuwsb lad  voor  de  tex t i e l ve r zorg ingsbranche

Professionele Textielservice 
maakt het verschil!

TRAININGCENTRUM
TEXTIELVERZORGING

Postbus 10, 4060 GA Ophemert
Tel: 0344-65 04 37, Fax: 0344-65 26 65
E-mail: vematex@vematex.nl
Website: www.vematex.nl

De Stichting Bosatex draagt zorg voor alle acties, 
overleg, afspraken en maatregelen om verontreinigde 
bedrijfsterreinen van deelnemers in de textielverzorging 
te (laten) saneren. Indien nodig regelt de stichting ook 
de noodzakelijke nazorgmaatregelen. Kortom, de 
stichting neemt alle zorgen en plichten van de 
deelnemer in dit kader over. De ondernemer kan 
daardoor blijven ondernemen.

Bosatex is uit noodzaak ontstaan: het heeft 25 jaar lang 
geduurd voor dit project van de grond kwam. Er kwam 
een vraag om iets aan de bodem (historische 
verontreiniging te reinigen) te doen die overging in een 
hulpkreet vanuit textielreinigings-ondernemingen en 
overheid om dit op een goede manier op te lossen. Het 
zou voor een textielreinigingsonderneming teveel 
kosten, er was  veel te weinig ervaring op gebied van 
bodemsanering om alles in goede banen te leiden en 
met de reglementen werd het er niet bepaald 
gemakkelijker op. 
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Deze dagen zullen plaatsvinden bij Lavans in Helmond, 
de op een na beste wasserij ter wereld volgens het 
Global Best Practice Awards  Programma 2016. 
Gedurende deze dagen kunnen aanwezigen 
kennisnemen van de modernste snufjes in 
reinigingsprocessen, zien hoe duurzame 
energiebronnen worden toegepast en andere 
technische oplossingen in professionele 
reinigingsprocessen bekijken. 

Rondleidingen 17 maart:
• 09.00 - 15.30 uur
• Lavans in bedrijf
• o.b.v. inschrijving vóór 10 maart    

(inschrijven op laundry-experience.nl)
• groepjes van max. 10 personen
• vaste route, duur max. 45 minuten   

Rondleidingen 18 maart:
• 09.00 - 14.00 uur
• Lavans niet in bedrijf
• o.b.v. inschrijving vóór 10 maart   

(inschrijven op laundry-experience.nl)
• groepjes van max. 10 personen
• vaste route, duur max. 45 minuten  

Adres: 
Laundry Experience Event 2017
Industrieterrein Hoogeind 2098
Ringdijk 20
5705 CT Helmond

Rondleiding
Lavans Helmond

Bosatex “Verkoop uw Pluim”
17 maart 2017

BOSATEX bodemsanering textielreiniging

TRAININGCENTRUM
TEXTIELVERZORGING

TEXTIELBEHEER
nieuwsblad voor de textielverzorgingsbranche

TECHNISCH BUREAU REINDERS B.V.

T 0343 48 15 80
info@wspsystems.nl

T +32 9 223 38 71
info@christeyns.com

T 030 606 02 74
info@polymark.nl

T 06 55 81 08 95
info@vanbodegom.org

T 085 003 02 65
info@laundryexpert.nl

T 030 608 23 81
nltcdsalessupport@ecolab.com

T  +32 14 70 19 80
reinoud@texfinity.com

T 0344 633 414
info@LCT.nl

T 036 549 11 33
verkoop@thermopatch.nl

T 0344 65 04  36
bosatex@bosatex.nl

T 085 003 02 65
info@laundryexpert.nl

T 050 360 46 76
info@tbreinders.nl

T 0252 62 08 64
marcel.vork@kreussler.com

T 0344  65 04 37info@
vematex@vematex.nl

T 0344 65 04 31
tct@tct-nl.nl

T 0344 - 65 04 28
 tkt@tkt-nl.com

T 00344 65 04 31
 netex@netex.nl

T 0344 65 04 37
  ftn@ftn-nl.com

T 0344 65 04 37
efsm@efsm.nl

T 0344 65 04 20
textiel@textielbeheer.nl

T  010 435 85 11
walter@landuwasco.nl

T 0186 57 29 00
anton@laundry.nl

T 055 533 20 23
info@goudkuil.com 

T 070 327 58 04
info@rijbo.nl

Welkom namens de Stichting Bosatex door 
de voorzitter, de heer A.F. Goutier,
Moderator: bureaudirecteur   
P.N.M. Wennekes. 
VOCL; ‘n schier onoplosbaar 
probleemopgelost” door de heer   
A.B. Holtkamp, bestuurslid Stichting Bosatex 
en de heer  R. Cino, namens het Ministerie 
van Infrastructuur & Milieu.
“Bosatex-aanpak; succes door 
communicatie & constructieve 
samenwerking” door de heer   
Ir. H. Vermeulen, bestuurslid Stichting 
Bosatex.
“Bodemcentrum; een huzarenstukje 
nadert zijn afronding” door de heer  
Bert Gijsberts van de Stichting 
Bodemcentrum.
“Effectieve afhandeling & Nazorg” door 
de heer  H. Schouten, directeur Stichting 
Bodembeheer Nederland.
“Bosatex; programmatisch, praktisch en 
doelgericht, model aanpak voor 
(toekomstige) milieu uitdagingen!” door 
mevrouw A. Nijhof, CEO Tauw Groep B
Presentatie boek, “Bosatex; Verkoop  uw 
Pluim” met dank aan al diegenen die de 
uitvoering van de Bosatex-regeling mogelijk 
hebben gemaakt. 
Afronding & aperitief. 
Afsluiting.



PROGRAMMA 17 MAART 2017
Openingstijden: 09.00 - 18.00 uur
• Algemene Ledenvergadering FTN    

10.30 - 12. 00 uur

• Bosatex: Afronding Fase 1 Bosatex Aanpak   

15.00 - 18.00 uur

• Rondleidingen  Lavans bv 09.00 - 15.30 uur   

(o.b.v. aanmelding vooraf)

• Programma van ca. 8 demonstraties    

(2x per dag op 3 locaties)

DEMONSTRATIES!

A. TEXTIEL 

1. Elektronica & Textiel; Partners in vooruitgang!
Demonstraties en presentaties laten de stand van zaken zien van 

textiel en elektronica. 

Met medewerking van:

• TKT, Ir. H. Gooijer (coördinatie & introductie)

• TNO Holst Centre,  mevr. M. De Kok

• Saxion Hogeschool, dhr. Ger Brinks

• By-Wire.net, mevr. Marina Toeters

2. Customized Textieltoepassingen;  
Voordeel door samenwerking! 
Mogelijkheden van digitaliseren van de textielproductie  om te 

komen tot customized textielproducten horen thuis in dit thema 

met praktische presentaties. 

PROGRAMMA 18 MAART 2017
Openingstijden: 09.00 uur - 17.00 uur
• Algemene Ledenvergadering NETEX;   

10.00 - 11.30 uur

• Rondleidingen Lavans bv     

09.00 - 14.00 uur     

(o.b.v. aanmelding vooraf)

• Programma van ca. 8 demonstraties    

(2x per dag op 3 locaties)

• Uitreiking NETEX Jaarprijs 2017 ca. 16.00 uur

DEMONSTRATIES!

E. NIEUWE SUCCESVOLLE BUSINESS 

CASES PROFESSIONELE    

TEXTIELVERZORGING DOOR INZET  

INNOVATIEVE TECHNOLOGIEËN!

Met medewerking van:

• EFSM (coördinatie & introductie)

• Factory of the Future,  dhr. Gerrit Koele

• Colour4Cotton Creations, dhr. Willem Eikelkamp

• Hogeschool Gent,  professor Marc van Parys

• Emaldo, dhr. Peter Veltman

3. Recycling en de betekenis van een  
Circulaire Economie!
Textielrecycling wordt gezien als een potentieel interessante tech-

nologie om de duurzaamheid van de textielservice te verbeteren. 

Een overzicht van de stand van zaken en de toekomst van een 

circulaire economie worden in deze demo besproken. 

Met medewerking van:

• TKT,  Ir. H. Gooijer (coördinatie & introductie)

• Frankenhuis,  mevr. Ing. C.L.J.M. Vanduren

• Havep,  mevr. Anna van Puijenbroek

• Centexbel,  dhr. Stijn Devaere 

• Gemeente Amsterdam, mevr. Froukje Anne Karsten

• TKT, dhr. Koen van Hees

B. REINIGINGSPROCESSEN EN    

    BEHANDELINGEN 

1. Professionele reiniging & borging hygiëne
Professionele textielreiniging levert de kwaliteit die nodig is. Of 

het nu gaat om textiel in de gezondheidszorg, horeca of industrie. 

Hygiëne is een belangrijk issue binnen alle drie deze segmenten, 

maar vooral natuurlijk binnen de gezondheidszorg.   

Infecties die opgelopen worden binnen gezondheidszorginstel-

lingen veroorzaken een forse toename in de behandelkosten en, 

helaas, ook dodelijke slachtoffers. Door allerlei ontwikkelingen, 

zoals vergrijzing en multiresistentie, neemt het belang van infec-

tiepreventie fors toe. En daarmee de toegevoegde waarde van 

professioneel gereinigd textiel dat gegarandeerde hygiënische 

kwaliteit biedt.

Met medewerking van:

• TKT (coördinatie & introductie)

• Christeijns, dhr. Gerard Bakker 

• College van Deskundigen CERTEX (1 - 2 vertegenwoordigers)

2. Best Practices; TOP in Duurzaamheid
Wat is de top van duurzaamheid? Dit onderwerp wordt vanuit ver-

schillende invalshoeken belicht door machine leveranciers, onder-

zoekscentrum TNO en technologisch kenniscentrum TKT.

Met medewerking van:

• TKT, Ir. H. Gooijer (coördinatie & introductie)

• TNO, Ir. Aike Wypkema

• Laundry Expert & Technisch Bureau Reinders

• Christeijns, dhr. Gerard Bakker

C. INFORMATISERING PROCESSEN

1. Smart Laundry; de wasserij van de toekomst
Wat is de potentiële impact van industrie 4.0 op de textielverzorg-

ing. Verschillende leveranciers kunnen hun visie laten zien op de 

toekomst en er wordt zichtbaar gemaakt hoe bedrijven dit in de 

bestaande organisatie kunnen toepassen. 

Met medewerking van:

• TKT,  dhr. Koen van Hees (coördinatie & introductie)

• WSP, dhr. Jacco van Riessen

• LCT, dhr. David Tiegelaar

2. Robotisering; Niet meer weg te denken in 
de wasserij van de toekomst!
In de toekomst zullen zowel handeling vervangende robotica als 

proces verbeterende robotica een grote rol gaan spelen.   

Leveranciers laten in deze demo zien hoe deze in de toekomst niet 

meer zijn weg te denken.

Met medewerking van:

• TKT, dhr. Koen van Hees (coördinatie & introductie)

• Landuwasco bv, dhr. Walter Ten Hage

• Delft Robotics, dhr. Herbert ten Have

D.  DIGITALISERING & LOGISTIEKE 

     ORGANISATIE

1. Electrische Distributie in de praktijk;   
een live verslag!
Binnen de Greendeal heeft FTN in de afgelopen jaren een traject 

omtrent elektrisch rijden van A tot Z doorlopen. Tijdens de demo 

hoort u precies hoe deze gebruikerservaringen en data in de prak-

tijk uit pakken zodat u duidelijk kan afwegen of de laatste stand 

der elektrische techniek wellicht ook voor uw bedrijf een uitkomst 

biedt.

Met medewerking van:

• FTN, Leon Wennekes (coördinatie & introductie)

• Goevaers Consultancy, dhr. Robert Goevaers

• Pilot bedrijven (Newasco)

Met medewerking van:

• TKT, Ir. H. Gooijer

2. Best Practices; TOP in Duurzaamheid
Wat is de top van duurzaamheid? Dit onderwerp wordt vanuit ver-

schillende ooghoeken belicht door machine leveranciers, onder-

zoekscentrum TNO en technologisch kenniscentrum TKT. 

Met medewerking van:

•  Ir. H. Gooijer (coördinatie & introductie)

• TNO, Ir. Aike Wypkema

• Laundry Expert & Technisch Bureau Reinders

• Christeijns, dhr. Peter Giezeman

H. INFORMATISERING PROCESSEN

1. Kostprijsanalyse & Automatisering
Er is aangegeven dat er behoefte is aan een eenduidige tool die 

indicatief de kostprijs kan berekenen. In het verleden zijn er di-

verse kostprijsmodellen voor de stomerij gemaakt. Zo is er een 

rekenmodel voor de reiniging en het afwerken van kleding. NETEX 

presenteert een nieuwe completere kostprijs tool. 

Met medewerking van:

• NETEX, Leon Wennekes (coördinatie & introductie)

• Diverse toeleveranciers

• Diverse ondernemers

1. Een snel veranderende markt en  
klantvraag 
Succesvolle business cases voor tweeverdieners, senioren, 

etc.  Nieuwe Business Modellen en succesvolle business cases, 

Stoomchallenge; Projectresultaten & perspectief.

Met medewerking van:

• NETEX, Leon Wennekes (coördinatie & introductie)

• Diverse consultants

2. Het antwoord op de Stoomchallenge;  
“Laundry On-Demand” 
Na een zoektocht van zo’n vijf jaar lijkt het antwoord dan eindelijk 

gevonden. Het business model in textielverzorging dat daadwer-

kelijk ‘gemak’ gaat leveren is die van ‘Laundry On-Demand’. Wat 

betekent dit? Met 3 ‘swipes’ op je smartphone weer schone was 

ter  beschikking!

Met medewerking van:

• NETEX, Leon Wennekes (coördinatie & introductie)

• Diverse experts

3. Dekbedden, overhemden en regulier was-
goed; de groeiproducten in uw stomerij?
Naast de ontwikkeling van technologie om de consument ge-

makkelijk te kunnen bedienen, is de boodschap van belang. Vorig 

jaar heeft u op de Worksopdag reeds gezien hoe bedrijven hier 

succesvol een invulling aan geven.

Met medewerking van:

• NETEX, Leon Wennekes

• Diverse experts

F. NIEUW TEXTIEL VOOR CONSUMENTEN 

TOEPASSINGEN

1. Textielmaterialen voor de komende jaren!
Welke textielmaterialen de komende jaren de boventoon gaan be-

palen is een belangrijke vraag voor de textielreiniging. Welke nieu-

we ontwikkelingen zullen een belangrijke bijdrage leveren aan het 

textiel van consumenten, dienstverlening en behandeltechniek. 

Zowel branche organisatie MODINT als onderzoeksinstituut TNO 

zullen hierover spreken.  

Met medewerking van:

• TKT Ir. H. Gooijer (coördinatie & introductie)

• MODINT, dhr. Peter Koppert.

• TNO, dhr. Aike Wypkema

G. REINIGING & BEHANDELTECHNIEKEN

1. Benchmark Kwaliteit & Duurzaamheid; 
Natreiniging & Oplosmiddelen: State of the 
Art!
De laatste jaren zijn er veel nieuwe reinigingstechnieken en oplos-

middelen ontwikkeld. Verschillende reinigingstechnieken worden 

op een praktische wijze gedemonstreerd. 
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Vrijdag 17 en zaterdag 18 maart 2017
Lavans te Helmond
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Professionele Textielservice 
maakt het verschil!

TRAININGCENTRUM
TEXTIELVERZORGING

Postbus 10, 4060 GA Ophemert
Tel: 0344-65 04 37, Fax: 0344-65 26 65
E-mail: vematex@vematex.nl
Website: www.vematex.nl

De Stichting Bosatex draagt zorg voor alle acties, 
overleg, afspraken en maatregelen om verontreinigde 
bedrijfsterreinen van deelnemers in de textielverzorging 
te (laten) saneren. Indien nodig regelt de stichting ook 
de noodzakelijke nazorgmaatregelen. Kortom, de 
stichting neemt alle zorgen en plichten van de 
deelnemer in dit kader over. De ondernemer kan 
daardoor blijven ondernemen.

Bosatex is uit noodzaak ontstaan: het heeft 25 jaar lang 
geduurd voor dit project van de grond kwam. Er kwam 
een vraag om iets aan de bodem (historische 
verontreiniging te reinigen) te doen die overging in een 
hulpkreet vanuit textielreinigings-ondernemingen en 
overheid om dit op een goede manier op te lossen. Het 
zou voor een textielreinigingsonderneming teveel 
kosten, er was  veel te weinig ervaring op gebied van 
bodemsanering om alles in goede banen te leiden en 
met de reglementen werd het er niet bepaald 
gemakkelijker op. 

15.00 uur 

15.05 uur

15.30 uur

15.50 uur

16.10 uur

16.25 uur

16.45 uur

17.00 uur 
18.00 uur

Deze dagen zullen plaatsvinden bij Lavans in Helmond, 
de op een na beste wasserij ter wereld volgens het 
Global Best Practice Awards  Programma 2016. 
Gedurende deze dagen kunnen aanwezigen 
kennisnemen van de modernste snufjes in 
reinigingsprocessen, zien hoe duurzame 
energiebronnen worden toegepast en andere 
technische oplossingen in professionele 
reinigingsprocessen bekijken. 

Rondleidingen 17 maart:
• 09.00 - 15.30 uur
• Lavans in bedrijf
• o.b.v. inschrijving vóór 10 maart    

(inschrijven op laundry-experience.nl)
• groepjes van max. 10 personen
• vaste route, duur max. 45 minuten   

Rondleidingen 18 maart:
• 09.00 - 14.00 uur
• Lavans niet in bedrijf
• o.b.v. inschrijving vóór 10 maart   

(inschrijven op laundry-experience.nl)
• groepjes van max. 10 personen
• vaste route, duur max. 45 minuten  

Adres: 
Laundry Experience Event 2017
Industrieterrein Hoogeind 2098
Ringdijk 20
5705 CT Helmond

Rondleiding
Lavans Helmond

Bosatex “Verkoop uw Pluim”
17 maart 2017

BOSATEX bodemsanering textielreiniging
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Welkom namens de Stichting Bosatex door 
de voorzitter, de heer A.F. Goutier,
Moderator: bureaudirecteur   
P.N.M. Wennekes. 
VOCL; ‘n schier onoplosbaar 
probleemopgelost” door de heer   
A.B. Holtkamp, bestuurslid Stichting Bosatex 
en de heer  R. Cino, namens het Ministerie 
van Infrastructuur & Milieu.
“Bosatex-aanpak; succes door 
communicatie & constructieve 
samenwerking” door de heer   
Ir. H. Vermeulen, bestuurslid Stichting 
Bosatex.
“Bodemcentrum; een huzarenstukje 
nadert zijn afronding” door de heer  
Bert Gijsberts van de Stichting 
Bodemcentrum.
“Effectieve afhandeling & Nazorg” door 
de heer  H. Schouten, directeur Stichting 
Bodembeheer Nederland.
“Bosatex; programmatisch, praktisch en 
doelgericht, model aanpak voor 
(toekomstige) milieu uitdagingen!” door 
mevrouw A. Nijhof, CEO Tauw Groep B
Presentatie boek, “Bosatex; Verkoop  uw 
Pluim” met dank aan al diegenen die de 
uitvoering van de Bosatex-regeling mogelijk 
hebben gemaakt. 
Afronding & aperitief. 
Afsluiting.


