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FEDA en VPH maken programma Dutch Fluid Power 

Conference 2016 bekend 
 

Gorinchem, 19 mei 2016. De Dutch Fluid Power Conference, voorheen bekend 

als Het Hydrauliek Congres, zal dit jaar zijn gewijd aan Systeemarchitectuur 

in de Hydrauliek. De organiserende partners FEDA (Federatie Aandrijven en 

Automatiseren) en VPH (Vereniging Platform Hydrauliek) hebben een 

spectaculair programma aangekondigd. André Kuipers als keynote speaker en 

veertien gespecialiseerde sprekers op dit terrein zullen op 10 november 2016 

in CineMec in Ede het woord voeren. 

 

Met veertien sprekers met verschillende invalshoeken op Systeemarchitectuur in 

Hydrauliek lijkt de conferentie de vorige editie in 2014 te overtreffen. De keynote 

speaker, André Kuipers, astronaut en bekend van zijn werk bij ESA, zal uitvoerig 

ingaan op technologie en innovatie in de ruimte. Verdiep uzelf in de principes en 

effecten van systeem-engineering en –architectuur, systeemarchitectuur bij 720 bar, 

semantische informatie, procesmodellering in mechatronische systemen en meer. Dit 

alles wordt gepresenteerd door hydrauliekspecialisten uit een keur van universiteiten 

en bedrijven. De voertaal is Engels. 

 

Deze zevende editie zal meer nog dan voorgaande conferenties de mogelijkheid bieden 

tot netwerken en kennisdeling. Door het aantal sprekers terug te brengen van twintig 

naar veertien is meer tijd beschikbaar voor diepgaande discussie en interactie tijdens 

de presentaties. Ook is meer tijd gereserveerd voor netwerken tijdens pauzes en voor 

het bezoeken van de Table-Tops. 

 

Datum en plaats 

Net als voorgaande edities wordt het Dutch Fluid Power Conference 2016 gehouden in 

het film- en congrescentrum CineMec in Ede. De toegangsprijs per persoon is € 275,-, 

exclusief BTW. Er geldt een vroegboekkorting, € 245,- per persoon exclusief BTW als 

deelnemers zich vóór 1 juli 2016 aanmelden. De toegangsprijs omvat toegang tot de 

conferentie en het lunchbuffet. Registratie is mogelijk op www.dfpc.nl, waar ook de 

meest recente informatie te vinden is. Geïnteresseerden kunnen zich bovendien 

aanmelden voor een Table-Top. 

 

 

Noot voor de redactie, niet voor publicatie: 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: 

FEDA Nanda Visser, E, nvisser@atriumgroep.nl, Mobiel  623007599 

VPH Peter de Ru, E pderu.benelux@pirtek.nl, Mobiel +31 6 29551249 
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Over de Dutch Fluid Power Conference 

Tijdens de zevende tweejaarlijkse Dutch Fluid Power Conference zal 

Systeemarchitectuur in de Hydrauliek het centrale thema zijn. Binnen dit brede thema 

zullen veertien Nederlanse en buitenlandse sprekers hieraan gerelateerde onderwerpen 

verkennen. De conferentie vindt plaats op 10 november 2016 in CineMec in Ede. 

 

Over FEDA (www.feda.nl): 

De Federatie Aandrijven en Autimatiseren (FEDA) telt meer dan 175 leden is de 

belangrijkste branchevereniging op het gebied van aandrijf- en automatiserings-

technologie in Nederland. Het lidmaatschap van FEDA is open voor alle bedrijven die 

een relatie hebben met aandrijf- en automatiseringstechnologie, waaronder 

organisaties en kennisinstituten, die actief zijn in deze sector. 

 

Over VPH (www.platform-hydrauliek.nl): 

De Vereniging Platform Hydrauliek is opgericht in 1997. Hiermee werd de basis gelegd 

voor een platform waarvan iedereen lid kan worden die is geïnteresseerd in of affiniteit 

heeft met het vakgebied hydrauliek. Inmiddels telt de vereniging meer dan 150 

enthousiaste leden, die lid zijn op persoonlijke titel. Samen streven ze het doel van de 

vereniging na: “het verzekeren en doorgeven van kennis op het gebied van 

hydrauliek". 


