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World Nuclear Exhibition 2018 
MONDIALE VAKBEURS VOOR DE TOEKOMST VAN DE CIVIELE NUCLEAIRE ENERGIE  

 
 

De vakbeurs World Nuclear Exhibition (WNE) verzamelt eind deze maand de mondiale civiele nucleaire industrie in Parijs. 
De vooruitzichten van deze derde editie, die gehouden wordt op een nieuwe locatie, het expositiecomplex Paris Nord 
Villepinte, zijn veelbelovend: 750 exposanten hebben zich ingeschreven, een stijging van 10% ten opzichte van de vorige 
editie in 2016.  

De WNE 2018 zal een uithangbord zijn van een nieuwe fase in de ontwikkeling van de civiele nucleaire energie, met de 
presentatie van de laatste innovaties, nieuwe technologieën en onderzoeksprogramma’s. Daarnaast vindt een uitgebreid 
programma van rondetafelgesprekken en workshops van exposanten plaats, waar de belangrijke onderwerpen uit de sector 
ter sprake komen rondom 4 thema’s: de « Small Modular Reactors (SMR) » en de  
« Geavanceerde reactors, Gen IV & verder » georganiseerd in het kader van 2 debatten, de « Digitalisering » en  
«  Ontmanteling/afbraak», georganiseerd in de vorm van begeleide bezoeken. 

 

Derde editie, internationaler dan ooit 

De WNE verzamelt, als internationale business beurs, alle mondiale acteurs van de civiele nucleaire industrie en omvat alle 
stadia van de cyclus, van de opwekking tot de verwerking van afval. 

Deze derde editie zal internationaler zijn dan ooit: 40% van de exposanten is internationaal (27% in 2016) en afkomstig uit 31 
landen. Alle grote marktspelers zullen aanwezig zijn, alsmede ook 15 nationale paviljoens. Naast de grote aanbieders, zijn ook 
talrijke MKB en startups aanwezig. Naar verwachting verzamelt de WNE dit jaar ongeveer 20.000 professionals uit de branche. 

Daarnaast worden ongeveer 4.000 business-meetings (3.200 in 2016) georganiseerd, om de zaken tussen bezoekers en 
exposanten te faciliteren. Doelstelling is om internationale uitwisselingen te bevorderen, ervaringen en ‘best practices’ uit te 
wisselen tussen opdrachtgevers en leveranciers, met het oog op nieuwe samenwerkingen en partnerschappen. 

In dit kader wordt op 28 juni ook een Investors’ Day georganiseerd onder auspiciën van BPI France. Hiermee opent de WNE 
voor het eerst de deuren voor investeerders die bedrijven kunnen ontmoeten op zoek naar financiering van nieuwe projecten, 
waaronder 20 veelbelovende jonge bedrijven van de Startup Planet.  

 

De WNE AWARDS: etalage van innovatie 

Na het grote succes van 2016 worden ook dit jaar weer de WNE Awards georganiseerd, 8 prijzen voor de beste innovaties en 
talenten in verschillende categorieën: innovaties, management van kennis en know-how, operationele excellentie en nucleaire 
veiligheid. Nieuw dit jaar is dat er speciale prijzen zijn voor kleine en middelgrote bedrijven in deze categorieën. 

Niet minder dan 147 projecten zijn dit jaar voorgedragen, een stijging van 24% ten opzichte van de 2016-editie, door een 
honderdtal bedrijven waarvan de helft MKB. De winnaars worden bekendgemaakt op de eerste beursdag, dinsdag 26 juni om 
16:45 uur. 

 

 

De digitale transformatie van de nucleaire sector op de WNE 

https://www.world-nuclear-exhibition.com/fr/PROGRAMME/Programme-General/
http://www.world-nuclear-exhibition.com/en/Programme/Lunch-Debates-and-Guided-Tours/
http://www.world-nuclear-exhibition.com/en/exhibitors/International-Pavilions/
http://www.world-nuclear-exhibition.com/en/the-show/Investors-Day/
http://www.world-nuclear-exhibition.com/en/the-show/Startup-Planet1/
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De nucleaire industrie vervolgt haar digitale transformatie in de gehele keten om haar competitiviteit te versterken, door de 
kwaliteit, efficiëntie en dus de veiligheid van de bestaande installaties en nieuwe projecten te optimaliseren.

De digitalisering verandert de industriële processen en vormt tevens een unieke gelegenheid om de nieuwe generatie 
ingenieurs en experts te trekken met het oog op het ontwikkelen van de competenties voor de toekomst. Automatisering, 
robotisering, simulatie, modellering, datamining, kunstmatige intelligentie, robotica, drones, augmented reality, connected 
voorwerpen… de bezoeker vindt op de WNE 2018 de digitale innovaties en technologieën die hij zoekt om zijn projecten te 
realiseren. Ongeveer 20% van de exposanten presenteert digitale producten of know-how en daarnaast komt deze thematiek 
naar voren tijdens andere evenementen zoals de Startup Planet, rondetafelgesprekken en rondleidingen. 

Meer gedetailleerde informatie is te vinden in het persdossier, een overzicht van nieuwe inzichten voor de mondiale nucleaire 
industrie, met bijdragen van CEA, Capgemini en Dassault Systèmes. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Noot voor de redactie 

 
Dit is een persbericht van Promosalons Nederland, de Nederlandse vertegenwoordiging van de Franse vakbeurzen.                                       

Voor meer (pers)informatie kunt u contact opnemen met Promosalons Nederland, Tolstraat 127, 1074 VJ Amsterdam, tel. 020-4620020,          
e-mail: info@promosalons.nl, internet: www.promosalons.nl. Contactpersonen: Coen Rosdorff / Marjolein Rienderhoff.  

 

In de persrubriek van de site www.world-nuclear-exhibition.com  kunt u de laatste persberichten, nieuwsbrieven, foto’s en logo’s downloaden. 
Uw persaccreditatie kunt u aanvragen op: https://www.world-nuclear-exhibition.com/Press/Press-Accreditation/ 

 

 

Over REED EXPOSITIONS - www.reedexpo.fr/en/ 
De vakbeurs World Nuclear Exhibition wordt georganiseerd door Reed Expositions, marktleider in de organisatie van vakbeurzen en 
consumentenbeurzen. Reed Expositions vertegenwoordigt 20 activiteitensectoren en 50 toonaangevende evenementen, zoals Batimat, 
EquipHotel, IFTM-Top Resa, Expoprotection, Pollutec, Midest, SITL, Maison & Objet*, Fiac, Paris Photo… en 51 websites. Reed Expositions 
voorziet haar klanten van contacten, content en netwerken ter bevordering van hun zakelijke ontwikkeling en brengt meer dan 24.000 
ondernemingen en 1,43 miljoen Franse en internationale inkopers bijeen tijdens de evenementen. 
Reed Expositions maakt onderdeel uit van Reed Exhibitions, ’s werelds grootste organisator van evenementen en marktleider op de Franse 
markt met meer dan 60 evenementen en 2 dochterondernemingen, Reed Expositions France en Reed Midem.  
*georganiseerd door SAFI, een dochteronderneming van Reed Expositions en de Ateliers d’Art de France 

 

             

Over de AIFEN 
De WNE is een evenement van de AIFEN (Organisatie van de Franse Industrie voor Nucleaire Export) bestaande uit meer dan 300 
Franse bedrijven en belangrijke organisaties (PFCE, PFME, GIIN, PNB) voor de complete nucleaire cyclus; van splijtstofproductie tot 
ontmanteling.  
 

Connect to Nuclear!  

http://www.world-nuclear-exhibition.com/REF/REF_WorldNuclearExhibition/Migration_responsive/presse/dossier%20de%20presse/DP%20wne%202018%20PETIT%20DEJEUNER%20PRESSE-V1-ter-sans-liste-exposants-TRADUIT-GB.pdf?v=636637155012798151
http://www.promosalons.nl/
https://www.world-nuclear-exhibition.com/
https://www.world-nuclear-exhibition.com/Press/Press-Accreditation/
http://www.reedexpo.fr/en/
http://www.reedexpo.fr/events/
https://www.facebook.com/Reed-Expositions-France-190698044305531/
https://twitter.com/ReedExpositions
https://www.linkedin.com/company/reed-expositions
https://www.youtube.com/c/reedexpo
http://www.reedexpo.fr/
https://twitter.com/Exhibition_WNE
https://www.linkedin.com/groups/WNE-World-Nuclear-Exhibition-8300018/about

