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D e riolerings-infrastructuur in
Nederland is voor de over-
heid een voortdurende zorg,

zo bleek tijdens de Vakbeurs Riole-
ring maar weer eens. Uit de op de
beurs getoonde mobiele expositie
van de Stichting Rioned bleken de
volgende gegevens: Nederland heeft
83.000 km riolering (twee keer de
omtrek van de aarde). Een rioolbuis
gaat gemiddeld 60 jaar mee en is
dus vroeg of laat aan vervanging toe.
Momenteel is 17.000 km in Neder-
land ouder dan 40 jaar. Vervanging
hiervan kost (volgens de Stichting Ri-
oned) 600.000 euro per km. Als deze
cijfers kloppen, moet de overheid
binnen nu en 20 jaar een slordige 10
miljard euro investeren. 
De overheid doet er alles aan om het
stelsel niet uitgebreider te maken
dan nu het geval is. Kleinschalige
waterzuivering en individuele behan-
deling van afvalwater winnen aan ac-
tualiteit, zo bleek in Den Bosch. In
2005 moeten 200.000 ongerioleerde
panden in de buitengebieden òf aan-
gesloten zijn op de riolering òf indi-
vidueel hun water zuiveren. 
Met het oog op de individuele behan-
deling van afvalwater presenteerde
Waterway een complete dienstverle-
ning op het gebied van afvalwatersa-

nering: advies, inventarisatie, commu-
nicatie, implementatie, juridische be-
geleiding, aanleg, beheer, financiering
en procesmanagement. Het netwerk
van Waterway wordt steeds groter. In-
middels zijn zes IBA-fabrikanten aan
het bedrijf gelieerd. Onder de paraplu
van Waterway lieten naast Bioway ook
Gozon, Afmitech, Biotower, V&S Pom-
pen en BrinkVos Water (leverancier
van helofytenfilters) zien wat ze in
huis hebben en waarom ze naadloos
passen in het Waterway-concept.
Kiwa toonde op de beurs een nieuw
procescertificaat voor de aanleg van
IBA’s. In de zogeheten BRL K 10010 zijn
eisen opgenomen die zich richten op
zowel het vooronderzoek als de uit-
voering, de toe te passen producten
(die onder certificaat geleverd moeten
worden) en het kwaliteitssysteem.
Volgens Jos Segers, die zich bij Kiwa
bezighoudt met de begeleiding,
werd het hoog tijd dat er een nieuw
certificaat kwam: ‘De eisen aan sep-
tictanks waren dermate algemeen
dat er een certificaat nodig was.’ Vol-
gens Segers is er aardig wat vraag
naar het certificaat en liggen er al
een aantal verzoeken van installa-
teurs klaar bij Kiwa.
Marion Fokké van de afdeling Water
van het ministerie van Vrom pleitte

tijdens het praktijkseminar Riolering
en Waterketenbeheer voor meer
samenhang in de waterketen. Fokké:
‘Wat ik nu constateer is een grote
mate van versnippering op verschil-
lend gebied: techniek, uitvoering, fi-
nanciën, verantwoordelijkheid, toe-
zicht en ruimtelijke inspanning wor-
den uitgevoerd door allerlei instan-
ties die soms niet eens van elkaars
bestaan op de hoogte zijn. Door
meer samenhang zullen de publieke
belangen gewaarborgd blijven.’ 
Daarvoor is wel een beleidsimpuls
nodig, zei Fokké. Wat voor een im-
puls dat wordt, zal de komende
maand blijken. Ook de toonzetting is
nog niet uitgekristalliseerd. Dwin-
gend of stimulerend? Communice-
rend of verplichtend? Fokké moest
het antwoord schuldig blijven: ‘Er is
nog veel discussie, ook tussen de mi-
nisteries onderling.’ V&W, Vrom, EZ,
Binnenlandse Zaken en Financiën
hebben allemaal op de een of andere
manier met riolering te maken. De vi-
sie van het rijk zal volgens Fokké
‘medio 2002’ worden gepresenteerd.   
Bezoekers die niet genoeg van de rio-
lering kunnen krijgen, kunnen op 17,
18 en 19 april 2002 de Vakbeurs Rio-
lering nog eens dunnetjes overdoen
in de Xpo in het Belgische Kortrijk. 

Rioolbeheerders, -adviseurs en -beslissers

konden van 9 tot 12 oktober in de Brabant-

hallen in Den Bosch hun kennis vergroten op

de Vakbeurs Riolering. De standhouders ble-

ken zich voor het grootste deel met bui-

tenriolering bezig te houden. Toch waren

er ook bedrijven en instellingen die in

de W-branche bekendheid genieten: Grundfos,

Waterway, Arnomij Leidingsystemen, Ridgid Kollmann

en Kiwa. IBA-systemen bleken opnieuw een hot item.
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