
Donderdag 4 februari 2016
Beatrix Theater, Jaarbeurs te Utrecht

Aanmelden

U bent van harte welkom op donderdag 4 februari 2016  
in het Beatrix Theater van de Jaarbeurs te Utrecht. 
Aanmelden kan op www.riool.net/rioneddag of met  
bijgevoegd aanmeldingsformulier.
Tot 20 januari 2016 kunt u kosteloos schriftelijk annuleren.
Rond 27 januari 2016 ontvangt u een bevestiging en uw 
toegangsbadge.

Kosten en voorwaarden
Begunstigers van Stichting RIONED betalen per persoon 
€ 198 en niet-begunstigers € 396 (exclusief 21% btw). 

Voor de RIONEDdag gelden de ‘algemene voorwaarden 
bijeenkomsten’ van Stichting RIONED. U vindt deze op 
www.riool.net. 

Doe mee!

Discussieer mee via onze LinkedIn-groep over verschil-
lende onderwerpen en volg ons op Twitter met @RIONED.
Twitteren over de RIONEDdag met #RIONEDdag.

2016

RIONEDDAg

Plenair
•	 De	toekomst	van	het	stedelijk	waterbeheer
•	 RIONEDinnovatieprijs	2016

Kennisprogramma’s
a	 Regenwaterschade	
b	 Actueel:	Buitengebied	+	Regievoering
c	 Waarheen	met	regenwater?
d	 Ontwikkelingen	in	het	GRP
e	 Kennistafels

 e  info@rioned.org
 t  0318 631111
 i  www.riool.net (voor de professional)
 i  www.riool.info (voor het publiek)
 i  www.rioolenraad.nl (voor raadsleden)
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Programma RIONEDdag 4 februari 2016 

09.00  Ontvangst met koffie en thee

09.50  Welkom door dagvoorzitter Maria Henneman
09.55  De toekomst van het stedelijk waterbeheer. 

Blik van buiten door Wim de Ridder, hoogleraar 
Toekomstonderzoek (Universiteit Twente)

10.35  gesprek met de zaal door Wim de Ridder, Hans Gaillard 
(Stichting RIONED) en Hugo Gastkemper (Stichting 
RIONED)

10.55  Koffie- en theepauze

11.25  1e ronde kennisprogramma’s

12.15   Lunch. Kennistafels ook te bezoeken vanaf 12.45

13.15   2e ronde kennisprogramma’s

14.05  Terug naar het Beatrix Theater
14.15   RIONEDinnovatieprijs 2016. 

Presentaties door genomineerden en verkiezing winnaar

15.00  Drankje en hapje
17.00 Einde 

RIONEDdag 2016: 
kennis maken en 
kennis verrijken

De RIONEDdag biedt een mix aan actuele informatie
verdiepende kennisprogramma’s, intensieve kennistafels,  
de verkiezing van de innovatie van het jaar en uiteraard 
ook ontmoeting met uw collega’s. In de kennisprogramma’s 
van 50 minuten wordt een thema uitgediept. Bij de inter 
actieve kennistafelgesprekken van 13 minuten wisselt u 
snel praktische kennis en ervaringen uit.

Waarheen met regenwater?

De deelnemers gaan met elkaar in gesprek over  
de voor- en nadelen en toekomstbestendigheid  
van de routes voor afvoer van regenwater. Jeroen 

Langeveld (TU Delft) gaat in op vragen als: Welke route heeft 
de grootste impact op waterkwaliteit?, Wat is de invloed van 
foutaan sluitingen? Rémy Schilperoort (Partners4UrbanWater) 
ondersteunt de discussie met een overzicht van feiten uit 
recente proeftuinen.

Actueel:  
Buitengebied + Regievoering

Hoe omgaan met afvalwater in het buitengebied? 
Wat betekent doelmatig werken voor de uitgebreide 

afvalwatervoorzieningen die in het buitengebied zijn aangelegd? 
KarstJan van Esch (grontmij) gaat in gesprek met de zaal  
aan de hand van de publicatie ‘Keuzeproces beleid en aanpak 
afvalwater buitengebied’ van RIONED en STOWA.  
Integrale uitbesteding rioleringsbeheer door gemeente 
Haarlem Haarlem heeft gekozen voor volledige uitbesteding  
van het beheer van riolering en wegen. Herman Wals (Haarlem) 
vertelt over de eerste ervaringen: financieel, kwalitatief, kinder  -
ziekten, voorwaarden voor regievoering en meer.

d Ontwikkelingen in het GRP

De rol en inhoud van het gRP veranderen. Ook is 
een vraag wat de gemeente zelf doet en wat wordt 
opgepakt in regionaal verband. Aad Oomens 

(grontmij) vertelt hoe u het gRP inhoudelijk kunt laten aansluiten 
bij alle veranderingen. Steven Vischer (Moerdijk) schetst zijn 
blik op wat je samen doet in de regio en wat als gemeente zelf. 
Wat er met het gRP onder de Omgevingswet gebeurt, licht 
Peter de Putter (Sterk Consulting) toe. 

RIONEDinnovatieprijs 2016 

Alle aanwezigen bepalen de winnaar van de RIONEDinnovatieprijs 2016. Uit de 18 inzendingen nomineerde een jury 5 innovaties:

•	 	Sturing met droogtevoorspelling van Royal HaskoningDHV en Vallei en Veluwe. Variatie in gemaaldebiet verhoogt zuiveringsrendement.

•	 	Flygt SmartRun® Pump Cleaning van Xylem. Intelligente functie lost pompverstoppingen zelf op en voorkomt storingen.

•	 	AQA OVFLEXDV van AQA HydraSep BV. Een zelfrichtende overstortdrempel beperkt wateroverlast.

•	 	O2put van Kragten. Een ontlastput die de buitenriolering belucht.

•	 Intelligent pigs van grontmij. Inspectierobots die de toestand van persleidingen van binnenuit meten.

a Regenwaterschade 

Verzekeraars verwachten dat regenwaterschade gaat 
toenemen door klimaatontwikkeling, vertelt Alex Hoen 
(Verbond van Verzekeraars). Met modelsimulaties en 

betere informatie kunnen we de effecten van extreme neerslag 
meer in detail simuleren en schade inschatten volgens Olivier Hoes 
(Nelen & Schuurmans). Matthieu Spekkers (TU Delft) bespreekt 
hoe internationaal wordt gewerkt aan methoden om informatie 
over regenwateroverlast en -schade effectief te verzamelen.

e Kennistafels 

De kennistafels zijn dé manier om snel interessante 
kennis op te doen en ervaringen te delen. U kiest  

ter plekke drie kennistafels, die elk 13 minuten duren. Na een 
inleiding gaat u met elkaar in gesprek. De kennistafel is kort  
en krachtig en vraagt om actieve deelname. 
U kunt kiezen uit de volgende onderwerpen:

 1  Slim verzamelen en gebruiken van reinigingsgegevens  
Leo Bloedjes (Almere) en Arjo Hof (Almere) 

 2  Niet meer verharden dan nodig  
Luuk Postmes (Eindhoven) 

 3  Maatregelen tegen wateroverlast in de praktijk getest  
Daniel van Veen (Tholen) 

 4  Afkoppelen door bewoners  
Giel van Eck (Nederweert) 

 5  Aanpak van dierplagen  
Bruce Schoelitsz (Kennis- en Adviescentrum Dierplagen) 

 6  groene daken en riolering  
Kees Broks (Broks-Messelaar Consultancy) 

 7  Assetmanagement en het maken van de juiste keuze  
Johan Verlinde (Rotterdam) 

 8  Regenwateroverlast en -schade op het particulier domein  
Eric van der Blom (Uneto-VNI) 

 9  Aandachtspunten infiltratieverharding  
Antal Zuurman (Nijmegen) 

 10  Regenwateronderzoeken Almere  
Melanie Kuiper (Zuiderzeeland) 

 11  Sterke stad op slappe bodem  
Henkjan Faber (Rijnland) en Arianne Fijan (gouda) 

 12  Samen aan de slag in de regio  
Harold Soffner (Bernheze) 

 13  grip op het functioneren van persleidingen  
Christof Lubbers (Royal HaskoningDHV)


