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Essen, 13 september 2022 

 

Vakbeurs voor sanitair, verwarming, klimaatregeling en digitaal gebouwenbeheer 

Branche maakt een positieve balans op voor de SHK ESSEN 2022 

Tevreden exposanten en bezoekers bij het weerzien in de Messe Essen  

Na de gedwongen pauze door de pandemie in 2020 heeft de SHK Essen een 

succesvolle herstart gevierd: van 6 tot 9 september 2022 presenteerden 406 

exposanten uit 15 landen hun aanbod op het gebied van sanitair, verwarming, 

klimaatregeling en digitaal gebouwenbeheer. Ongeveer 24.000 bezoekers maakten, 

ondanks volle orderboekingen en het ongebruikelijke tijdstip van de beurs, van de 

mogelijkheid gebruik om eindelijk weer eens ter plaatse nieuwe producten te 

beleven en te vergelijken. Hoofdthema's van de vakbeurs waren energie-efficiënte 

verwarmingssystemen, hygiëne in interieurs en slimme sanitairtrends. Naast de 

indrukwekkende presentaties van vele merkfabrikanten uit de sanitair- en 

verwarmingsbranche, gaven talrijke nieuwe exposanten in verschillende vakfora 

belangrijke impulsen voor gebouwentechniek in de toekomst.  

"De branche heeft in Essen op indrukwekkende wijze haar innovatiekracht getoond. 

Tegelijkertijd heeft de SHK ESSEN haar status als een van de toonaangevende 

vakbeurzen voor persoonlijke uitwisseling tussen de ambachtelijke sector en de 

industrie onderstreept. We verheugen ons op een fantastische opkomst van 

exposanten en bezoekers, die in deze uitdagende tijden niet vanzelfsprekend is", 

aldus Oliver P. Kuhrt, directeur van de Messe Essen. Hans Peter Sproten, directeur 

van brancheorganisatie SHK NRW, de ideële verantwoordelijke van de vakbeurs, 

sluit zich hierbij aan: "De meeste aandacht van de beursbezoekers ging uit naar de 

thema's branche-oplossingen voor de energietransitie en energie- en 

waterbesparende technologieën uit de sanitaire sector. Dat, ondanks de huidige 

hoge werkdruk, de ambachtelijke bedrijven hier ter plaatse om informatie vragen, 

toont aan dat de SHK Essen onmisbaar is voor de ontwikkeling van de bedrijven. 

Bovendien zijn we er met een bezoek aan de leerlingenlounge en de rally op het 

beursterrein, voor het eerst in geslaagd om meer dan 2.000 scholieren enthousiast 

te maken voor het beroep installatiemonteur sanitair, verwarming en klimaat. Dit is 

een enorm succes voor de branche in NRW." 

 



 

 

Meer dan twee derde van de beursbezoekers waren besluitvormers 

De grootste groep bezoekers bestond uit vakmensen, gevolgd door planners en 

deskundigen op het gebied van de bouw, groothandelaren en architecten, alsmede 

vertegenwoordigers van de fabrikanten. 69 procent was besluitvormer met 

inkoopbevoegdheid. De belangstelling van de bezoekers ging vooral uit naar 

verwarmingstechniek, sanitair objecten en installaties en klimaat- en 

ventilatietechniek. De conclusie van het vakpubliek is positief: 91 procent beveelt 

een SHK Essen-bezoek aan anderen aan en 92 procent is van plan om in 2024 weer 

naar de vakbeurs te gaan. 

Ook het Bundesverband der deutschen heizungsindustrie (landelijke vereniging van 

de Duitse verwarmingsindustrie, BDH) maakte de balans op na de beurs: "De SHK 

ESSEN was een enorm succes en werd zeer goed ontvangen door de exposanten. 

Het plezier om elkaar weer persoonlijk te zien was in alle zalen duidelijk merkbaar. 

In de verwarmingssector domineerden vooral de onderwerpen klimaatbescherming 

en voorzieningszekerheid. De belangstelling voor technische oplossingen zoals 

warmtepompen, hybride systemen, digitale oplossingen en de huidige politieke 

randvoorwaarden en financieringsmogelijkheden was zeer hoog. Ook werd het 

lezingenforum beter bezocht dan ik ooit heb meegemaakt", zegt Andreas Lücke, 

senior deskundige bij de BDH en voorzitter van de adviesraad van SHK ESSEN. De 

twee nieuwe vakfora voor verwarming met zonne-energie en waterstof in hal 2 

bleken ook enorme publiekstrekkers te zijn, en werden de hele tijd druk bezocht.  

6de Duitse Forum voor hygiëne in de binnenruimte en Trefpunt Drinkwater 

In de hallen 5 en 6 stonden naast sanitairinstallaties en -objecten en watertechniek, 

vooral barrièrevrije badkamers, slimme watertoepassingen en producten van 

natuurlijke materialen centraal. Bovendien troffen bezoekers met het 6de 'Deutsche 

Forum innenraumhygiene' (het Duitse forum voor hygiëne in de binnenruimte) van 

de vakvereniging SHK NRW en het trefpunt 'Trinkwasser' (drinkwater) van de 

Bundesvereinigung der Firmen im Gas- und Wasserfach (figawa) (officieel 

geregistreerde vereniging van Duitse bedrijven op het gebied van water en gas), twee 

vakfora aan waar zij informatie konden krijgen over de onderwerpen luchthygiëne, 

drinkwaterhygiëne en schadelijke stoffen. Volker Meyer, directeur van figawa, licht 

dit toe: "Na een onderbreking van vier jaar heeft SHK ESSEN opnieuw op 

indrukwekkende wijze laten zien dé ontmoetingsplaats van de SHK-sector te zijn. 

De huidige brandende vraagstukken, zoals de uitvoering van de energietransitie en 

de omgang met de schaarse drinkwatervoorraad, stonden daarbij centraal. Onze 



 

 

lidbedrijven presenteerden hun innovatieve oplossingen en producten voor deze 

uitdagingen." 

Start-ups succesvol gelanceerd bij SHK ESSEN 

Digitalisering, Smart Home of energiemanagementsystemen, de zich continu 

veranderende SHK-branche biedt talloze mogelijkheden voor inventieve 

ondernemers met nieuwe ideeën. Daarom gaf SHK ESSEN start-ups dit jaar voor het 

eerst een eigen podium. Een cloud-gebaseerde software voor de ambachtelijke 

sector, waarmee projecten vanaf het eerste contact tot aan de ontvangst van de 

betaling integraal kunnen worden afgehandeld, is slechts één voorbeeld van de 

innovatieve producten van de ongeveer 20 jonge bedrijven die onder het motto 

'Startups@SHK ESSEN' in hal 2 werden tentoongesteld. Partner van de Start-up-

Area was de VDZ – Wirtschaftsvereinigung Gebäude und Energie.  

Save the date: SHK ESSEN 2024 vindt plaats van 19 tot en met 22 maart 2024 

Nadat de SHK ESSEN dit jaar wegens de gevolgen van de coronapandemie eenmalig 

in september werd gehouden, zal ze in 2024 weer op haar gebruikelijke tijdstip 

terugkeren en opent haar deuren van 19 tot en met 22 maart. Geïnteresseerde 

exposanten vinden de aanmeldingsformulieren online op www.shkessen.de. Dit jaar 

al verwacht de sector een nieuw hoogtepunt met de 'GET Nord': de vakbeurs voor 

elektriciteit, sanitair, verwarming en klimaat in het Noorden vindt plaats van 17 tot 

19 november 2022 op het terrein van de Hamburg Messe und Congress.  

http://www.shkessen.de/

