
 

 
Datum:  27 januari 2022 

Locatie:  TrioS, Bürgermeister-Brötje-Str. 25, 26180 Rastede (D) 

 

 

Beste relatie, 

 

Zoals u weet leveren wij nauwkeurige meetinstrumenten om de kwaliteit van het oppervlakte- en 

grondwater continu te monitoren en hierdoor verontreinigingen snel op te sporen. We zijn in 2021 

een intensieve samenwerking gestart met TrioS, specialist in optische sensoren. 

 

In Nederland is er door ons al veel ervaring opgedaan met de NICO sensor, een sensor die nitraat 

meet via het UV-Spectrum. Een vergelijkingsonderzoek van het RIVM toonde aan dat de metingen 

van de NICO gelijkwaardig zijn aan laboratoriumanalyses. De waterschappen Vechtstromen en Aa en 

Maas deden ook positieve ervaringen op met het gebruik van de NICO sensoren.  

 

Naast de NICO produceert TrioS een groot aantal andere sensoren voor onder andere organische 

verbindingen, olie, algen, troebelheid, pH, Redox, zuurstof. Kortom, teveel om hier op te noemen, 

maar ze zijn allemaal te vinden op onze website.  

 

Voor een uitgebreide introductie van RMA Hydromet en de TrioS sensoren nodigen wij u hierbij uit 

op het imposante complex van TrioS in Rastede (D). In de bijlage vindt u het voorlopige programma.  

Wij horen ook graag van u welke uitdagingen u ondervindt op het gebied van waterkwaliteit en hoe 

RMA Hydromet daarbij kan helpen.  

 

Deelname aan het symposium is alleen mogelijk als u in het bezit bent van een geldige Corona QR 

code. Mocht het symposium op locatie door nieuwe Covid-19 maatregelen niet mogelijk zijn, dan 

proberen wij het programma online te organiseren. 

 

Als u wenst deel te nemen, kunt u zich vóór 1 januari aanmelden via rob.terbrake@rmahydromet.nl.  

 

Wij hopen u te ontmoeten op dit mini symposium. 

 

 

 

 

Rob ter Brake 

Business development manager  
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http://www.rmahydromet.nl/waterkwaliteit/meet-spectrum
mailto:rob.terbrake@rmahydromet.nl
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Voorlopig programma 

10:00 Ontvangst met “Kaffee mit Kuchen” 

10:30 Welkom en introductie van RMA Hydromet 

10:45 Introductie van het assortiment van TrioS sensoren (EN) 

11:30 Koffie 

11:45 Gebruik van de NICO sensor door waterschap Vechtstromen 

12:30 Lunch 

13:15 Toelichting van de sensortechniek gebruikt door TrioS (EN) 

14:00 Gebruik NICO sensoren door RIVM en toelichting van de systeemoplossingen die 

RMA Hydromet kan bieden. 

14:30 Rondleiding door het bedrijf 

15:15 Afsluiting met “Snack und Getränk” 

16:00 Einde 
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