Vakbeurs Riolering en stedelijk watermanagement
De vakbeurs Riolering vindt dit jaar plaats van 9 tot en met 12 oktober in de
Brabanthallen in ‘s-Hertogenbosch en is uitgebreid met het segment stedelijk
waterbeheer. De beurs heet nu dan ook voluit ‘Vakbeurs Riolering en Stedelijk
watermanagement’. De uitbreiding is het gevolg van de nieuwe technologische
ontwikkelingen en de verbreding van de gemeentelijke zorgplicht, waarbij
de gemeente behalve voor riolering nu ook verantwoordelijk wordt voor
grondwater.

H

et tweejaarlijkse evenement wordt
voor de zesde keer gehouden
en viert daarmee haar tienjarig
bestaan. Net als voorgaande jaren biedt de
beurs een ruim aanbod van producten en
diensten, zoals pompen, buizen, renovatie,
bergbezinkbassins, infiltratie- en hemelwatersystemen. Ook vinden verschillende symposia
over beide vakgebieden plaats. De vakbeurs
is bedoeld voor rioleurs, watermanagers,
technologen, bestuurders en kennisinstituten.
De toevoeging van het onderdeel stedelijk
watermanagement sluit ook aan bij de
praktijk van de beurs. De afgelopen jaren
groeide de vraag naar informatie van
bedrijven die meer met stedelijk watermanagement dan met riolering van doen
hadden. Dat heeft geleid tot een groot aantal
nieuwe deelnemers. HoLaPress Communicatie, organisator van de vakbeurs, hoopt
door de uitbreiding meer noviteiten te
bieden op beide vakgebieden.

Symposia
De beurs biedt een uitgebreid programma
aan symposia met uiteenlopende thema’s.
Op 9 oktober vindt de aftrap plaats met
‘Afvoer en behandeling van hemel- en
grondwater’. Hierin worden de gevolgen
behandeld van de verbreding van de
gemeentelijke zorgplicht met betrekking tot
de afvoer van hemel- en grondwater. Eén van
de voordelen van de nieuwe gemeentelijke
verantwoordelijkheden is dat gemeenten
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eenvoudiger gecombineerde maatregelen
kunnen nemen om deze taken in te vullen.
Zo kunnen overlast en (beheer)kosten
worden beperkt en tegelijkertijd de natuurwaarden worden versterkt. Aan de hand van
praktijkvoorbeelden worden verschillende
aspecten van dit onderwerp nader belicht.

‘Optimalisatie van vervangingstrategie met
afkoppelen’ is de titel van het symposium
op 10 oktober. Kosten van afkoppelen
zouden aanzienlijk worden gereduceerd
als afkoppeling wordt gecombineerd met
reguliere vervanging van ‘oude’ riolen. Het
symposium gaat onder meer in op de vraag
hoe je het optimale moment van vervangen

informatie

bepaalt en wat de invloed is van bepaalde
afkoppelingsmaatregelen.
Het derde en laatste symposium vindt plaats
op 11 oktober en is getiteld ‘Renovatie
gemalen met telemetrie en monitoring’. Een
noodzakelijke renovatie van rioolgemalen
of pompputten is op dit moment vaak de
aanleiding om het totale afvoerconcept
kritisch te evalueren. Het symposium gaat in
op de rol en effectiviteit die nieuwe telecommunicatietechnieken hierbij kunnen spelen.
Zo bieden deze technieken de mogelijkheid
om de dienstverlening te verbeteren en
tegelijk aan kostenbesparing te doen.
Aan de hand van praktijkvoorbeelden
worden actuele mogelijkheden getoond en
toegelicht.
De symposia beginnen om 10.00 uur en duren tot
12.45 uur. De beurs is open van 10.00 tot 17.00 uur,
op donderdag tot 21.00 uur.
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