STANDHOUDERS VLARIO-DAG 2008
18 MAART 2008
CONGRESCENTRUM TER ELST TE EDEGEM
ABS Wastewater Technology SA/NV
Haachtsesteenweg 56
1831 Diegem
www.absgroup.com - info@absgroup.com
ABS Wastewater Technology SA/NV verkoopt en installeert dompelpompen, roerwerken,
beluchters en compressoren in de water- en afvalwater-, de industriële en de utiliteitsmarkt.
Daarnaast levert ABS high-tech telemetrie- en monitoringssystemen en kunnen we unieke
oplossingen bieden met betrekking tot overstortregistratie. ABS heeft bovendien al meer dan 25
jaar ervaring op het gebied van drukriolering. Voor service en installatie hebben wij een eigen
onderhoudsdienst door heel België. Daarnaast hebben we een eigen werkplaats voor het uitvoeren
van kwalitatief hoogwaardige reparaties. ABS Wastewater Technology valt onder de ABS Group
met het hoofdkantoor in Zweden, Malmö.
AQUAFIN nv
Dijkstraat 8
2630 Aartselaar
Tel: 03/450 45 11
www.aquafin.be – info@aquafin.be
Aquafin NV legt in opdracht van het Vlaamse Gewest de bovengemeentelijke
zuiveringsinfrastructuur aan, onderhoudt en exploiteert ze. Op basis van die expertise, biedt
Aquafin zijn diensten ook aan voor de uitbouw en het beheer van de gemeentelijke
rioleringsinfrastructuur. Steden en gemeenten hebben de keuze om Aquafin deelopdrachten toe te
wijzen of om hun volledig rioleringsstelsel door Aquafin te laten beheren. In elk geval kunnen ze
rekenen op een vakkundige aanpak.
BelleAqua bvba
Nijverheidsstraat 6-8
2990 Wuustwezel
Tel: 03/666 53 03 – Fax: 03/666 55 03
www.belleaqua.be – info@belleaqua.be
De BelleAqua SAF® is een BENOR-gekeurde, betonnen individuele waterzuiveringsinstallatie van het
type ondergedompelde beluchte bacteriefilter. Deze installatie levert een uitzonderlijk hoog
zuiveringsrendement volgens Europese normen.
BelleAqua verzorgt uw individuele waterzuiveringsinstallatie van A tot Z: van ontwerp over
productie tot en met plaatsing en onderhoud van de installatie.
Ecobeton water technologies NV/SA
Hasseltsesteenweg 119
3800 Sint-Truiden
Tel: 011 / 68 00 92 – Fax: 011 / 68 39 32
www.eco-beton.be - info@eco-beton.be
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Ecobeton water technologies NV is gespecialiseerd in regenwaterbeheer, afvalwaterzuivering,
waterbehandeling en uitrusting voor rioolstelsels.
Onze jarenlange ervaring, projectgerichte structuur en know-how leiden tot kwaliteitsoplossingen
volgens de laatste stand van de techniek. Onze interne specialisten in watermanagement werken
hand in hand met onafhankelijke binnen– en buitenlandse experts.
FEBE - FEBELCO
Voltastraat 12
1050 Brussel
Tel: 02/738.74.40 – Fax: 02/734.77.95
www.febelco.org - mail@febe.be
FEBELCO groepeert binnen FEBE de fabrikanten van betonbuissystemen en toebehoren. Het gaat
om alle producten die men nodig heeft om voor de opvang, transport, behandeling, buffering en
infiltratie van het water zoals betonbuizen, toezichtsputten, kokerelementen en grachtelementen.
De doelstellingen van FEBELCO zijn: de verdediging van de gemeenschappelijke belangen van haar
leden, de technische ontwikkeling van haar producten bevorderen, de promotie van de producten
van haar leden. Alle doelstellingen zijn gekaderd binnen de noodzakelijke evolutie van de Belgische
waterhuishouding en rioleringsector.
Graphicomp nv
Krommewege 31B
9990 Maldegem
Tel: 050/71 93 28 – Fax: 050/71 54 19
www.graphicomp.com – info@graphicomp.com
Graphicomp is de ontwikkelaar van het computerprogramma ICA-IRIS: de oplossing voor het beheer
van uw rioleringsnetwerken. Van de inventaris van uw leidingen en putten, het plannen van -,
verwerken en evalueren van inspecties tot het budgetteren, plannen en opvolgen van onderhoudsen herstellingswerkzaamheden.
Grontmij Vlaanderen nv
Frans Smoldersstraat 18
1932 Zaventem
Tel: 02 725 01 10 – Fax: 02 725 45 02
www.grontmij.be - Info.infrastructuur@grontmij.be
Grontmij is een multidisciplinair advies- en ingenieursbureau voor gebouwen, stedenbouw,
infrastructuur, milieu, water, energie en industrie.
Wij leveren kwalitatief advies, maken creatieve ontwerpen en realiseren duurzame projecten. Zo
dragen wij bij tot een betere woon-, werk- en leefomgeving.
Bezoek ons op stand 13 waar we u onder het genot van een hapje en een drankje een aantal van
onze referentieprojecten over drukriolering voorstellen.
Group W.
Butschovestraat 41
3384 Glabbeek
Tel: 016/77 12 99 - Fax: 016/77 17 90
www.group-w.be - : info@group-w.be
Wat doet GROUP W?
VLARIO vzw
Sint-Bernardsesteenweg 1126, 2660 Hoboken
Tel: 03/827.51.30 - fax: 03/289.01.40 - www.vlario.be

Zuiveren van afvalwater / Opvang, hergebruik en infiltratie van hemelwater
Hoe doet GROUP W dat?
 Ontwerpen en bouwen van collecteringssystemen en afkoppelingswerken,
zowel gravitair als met pompen.
 Ontwerpen en plaatsen van waterzuiveringsinstallaties, systemen om
regenwater te gebruiken en infiltratievoorzieningen.
 Analyse, studie, voorontwerp, ontwerp, vergunningen, bestekopmaak,
onderhoud van installaties met effluentgarantie.
Voor wie werken we?
Particulieren, bedrijven, openbare besturen, intergemeentelijke verenigingen,
drinkwatermaatschappijen, rioolbeheerders … Voor u dus!
INFRAX
Koningsstraat 55 bus 15
1000 Brussel
Tel: 078/35 30 20
www.infrax.be – info@infrax.be
Infrax is een samenwerkingsverband tussen Interelectra, Wvem en Iveg. We beheren en
onderhouden netwerken voor elektriciteit, aardgas, kabeltelevisie en riolering.
Sedert enkele jaren is het rioleringsnet van tientallen gemeenten overgenomen.
Bij het exploiteren van rioleringen is ons beleid gericht op drie doelstellingen:
1. het rioleringsnet uitbreiden, moderniseren en grondig onderhouden, zodat al het
afvalwater wordt afgevoerd naar een rioolwaterzuiveringsinstallatie
2. gemengde riolen geleidelijk vervangen door een gescheiden stelsel en/of het maximaal
ter plaatse laten insijpelen van hemelwater
3. het hergebruik van hemelwater en het Rationeel WaterGebruik (RWG) stimuleren door
campagnes en premies.
Insituform Belgium nv
Industrieweg 1118 bus 12
3660 Opglabbeek
In 1971 was Insituform met de introductie van de ‘ter plaatse uitgeharde buis’ de allereerste ter
wereld om defecte rioleringen ter herstellen zonder dat er graafwerken nodig waren.
Insituform stelt U vandaag een volgende stap in de rioolrenovatie voor: de uitharding van de ‘kous’
door middel van stoom. U kan alles vernemen over de voordelen van deze ‘stoomkous’ op onze
stand tijdens de Rioleringsbeurs van de Vlariodag.
ITT Flygt bvba
Vierwinden 5B
1930 ZAVENTEM
Tel: 02/720 90 10 – Fax: 02/720 54 81
www.flygt.be – flygtbe@flygt.be
Flygt houdt zich bezig met een breed scala aan activiteiten die erop gericht zijn om gemeenten,
overheidsinstanties en bedrijven te helpen met rioolwaterverwerking, overstortregelingen,
energiebesparing, landwinning en tunnelbouw. Onze producten worden ook ingezet in industriële
toepassingen, in de landbouw, viskwekerijen en mijnbouw.
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Kanters nv
Gouverneur Verwilghensingel 30
3500 Hasselt
Tel 011/43 43 03 – Fax 011/43 43 06
www.kanters.eu – info.hasselt@kanters.eu
Kanters kenmerkt zich in de markt als een betrouwbare en zeer flexibele partner. Het credo
‘Continuïteit door Kwaliteit’ vertaalt zich in doelgerichte en innovatieve oplossingen in de
disciplines:
Aanleg, beheer & onderhoud en renovatie van onder andere drukriolering, IBA’s en woonboten ;
Digitale besturingstechniek en beheer- en telemetriesystemen.
Kebro nv
Neerhovenstraat 31/2
3670 Meeuwen – Gruitrode
Tel: 089/81 02 60 – Fax 089/81 27 50
www.kebro.be – info@kebro.be
Kebro nv is leverancier van de compacte IBA in vezelversterkt beton “OXYFIX” , en de extensieve
zuivering “kokosbiobed” in een bereik tot ca. 100 IE. Beide installaties zijn weldra onder “BENOR”keur. Naast het kleinere gamma levert Kebro ook KWZI tot 4000 IE : de SBR-reactor “AIROXY” en de
“BEVER” voor de landbouwsector. Kebro doet in eigen beheer de plaatsing, aansluiting, opstart en
onderhoud van haar waterzuiveringsinstallaties.
KERAMO-STEINZEUG nv
Paalsteenstraat 36
3500 Hasselt
Tel: 011/21.02.32 – Fax: 011/21.09.44
www.steinzeug-keramo.com – info@keramo-steinzeug.be
Steinzeug | Keramo is gespecialiseerd in de productie en ontwikkeling van gresbuizen en –
hulpstukken voor rioleringsstelsels. Steinzeug | Keramo biedt een volledig gamma van buizen en
hulpstukken aan in diameter DN 100 mm tot en met 1400 mm. Naast de traditionele buizen en
hulpstukken met mofverbinding, maken ook doorpersbuizen, inlinerbuizen, drainagebuizen,
inspectieputten en bekledingsplaten deel uit van het leveringsprogramma
Kumpen nv
Paalsteenstraat 36
B-3500 Hasselt
Tel. : 011 30 71 11 – Fax : 011 23 50 93
www.kumpen.be – info@kumpen.be
Thuis op heel wat terreinen: Gebouwen, kantoren, renovaties, kruispunten, wegen, bruggen,
tunnels… Kumpen is thuis op heel wat terreinen. Al onze infrastructuurwerken, bouw- en
(micro)tunnelling projecten hebben echter één ding gemeen: ze zijn klaar binnen het budget en de
afgesproken termijn. En toch altijd buiten verwachting…
- Projecten in binnen- en buitenland, kwaliteit; service en betrouwbaarheid, meer dan 60 jaar
ervaring en know-how, flexibele organisatie, vlotte en directe samenwerking, milieuvriendelijke
aanpak.
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Kurio vzw
Diamant Building
A. Reyerslaan 80
1030 Brussel
Tel: 0473/533 904 - Fax: 02/67 47 07
www.kurio.be - marc.eenens@kurio.be
KURIO vzw is een initiatief van Febelplast.be vzw en de Belgische producenten van
thermoplastische kunststofleidingsystemen.
Deze vereniging heeft zich tot doel gesteld de kwaliteit en het imago van kunststofleidingsystemen
en de doelmatige toepassing ervan te bevorderen. Uitwisseling van kennis en ervaring, promotie
van kwaliteitsnormen, certificatie en gerichte voorlichting leiden tot het optimiseren van
kunststofleidingsystemen. Dit geldt niet alleen voor productie, installatie, gebruik en vervanging
maar ook voor het inzamelen en recycleren via Kurio Recycling.
M.J. Oomen Leidingtechniek bv
Distriboulevard 13
4761 RZ Moerdijk
Nederland
Tel: 0031-165381286 – Fax: 0031-165383455
www.mjoomen.nl – inspectie@mjoomen.nl
M.J. Oomen Leidingtechniek is actief in het reinigen en inspecteren van afvalwaterstelsels. Waarbij
wij u tevens bij het uitvoeren van reparaties en renovaties van dienst kunnen zijn.
Martens Beton nv
Berkebossenlaan 10
2400 Mol
Tel: 014/81 12 51
Door de unieke werkwijze, de innovatieve kracht en het efficiënte productieproces is Martens
beton in staat om u een kompleet rioleringsproduct snel, kwalitatief hoogwaardig en tegen scherpe
prijzen aan te bieden. Al onze producten zijn voorzien van het Benorkeurmerk.
Naast rioleringsproducten produceren wij ook betonstraatstenen en prefab betonproducten.
Op 18 en 19 april organiseert Martens een “ludieke bouwwedstrijd” met een hoofdprijs die tussen
de 20000 à 30000 euro komt te liggen. Twee van de zes deelnemende teams komen van de K.U. uit
Leuven. De hoofdprijs wordt besteed aan een goed doel. Voor meer informatie, zie onze website
www.martensgroep.eu en voor de bouwwedstrijd www.bouwwedstrijd.eu
Mid-Land Industries
Kasteellei 171
2110 Wijnegem
Tel: 03/366 24 51 – Fax: 03/366 24 61
www.midland-industries.be - info@midland-industries.be
Polypropyleen rioolbuizen en toebehoren met Benor
inspectieputten met Benor
PP infiltratiebuizen, gesleufd op maat, omwikkelling met geotextiel.
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Reditec bvba
Koning Albertlaan 101
3010 Kessel-Lo
Tel 016/35 00 13 – Fax 016/35 00 14
www.reditec.be – bart.vanderstappen@reditec.be
Reditec bvba, opgericht sinds 1983, is gespecialiseerd in het toepassen van rioolrenovatietechnieken zonder het openbreken van de leiding.
Met de verschillende technieken waarover Reditec bvba beschikt kunnen vrijwel alle
schadegevallen worden aangepakt. Scheuren, zware aantastingen en beschadigingen van
rioleringen, huisaansluitingen en putten worden constructief hersteld dmv Reditec - shortliner,
-inoxliner, -manuele injectie, -hoedje, -lange kous via UV uitharding & freestechnieken.
Rehau nv
Ambachtenlaan 22
3001 Heverlee
Tel : 016/39 99 60 - Fax: 016/39 99 12 13
www.rehau.be

REHAU NV produceert sinds 1948 hoogwaardige kunststofprodukten voor de bouwsector.
Voor de rioleringssector biedt REHAU NV oa leidingsystemen uit Polypropyleen (PP) en
Polyethyleen ( HDPE) , evenals hoogwaardige draineer -en infiltratievoorzieningen.
Als nieuwigheid presenteert REHAU NV vanaf nu ook een BENOR gekeurde toezichtsput uit PP ( dia
1000 mm)
Sinds jaar en dag worden eveneens allerlei nutsleidingen (gas, water, telekom) aan de Vlaamse
markt aangeleverd.
Daarenboven specialiseert REHAU NV zich meer en meer in oplossingen voor energiebesparende
gebouwtechnieken zoals Betonkernactivatie ( BKA) , aardwarmtewisselaars
( balansventilatie) ,geothermie ( warmtepomptechniek) en raamprofielen voor lage energie- en
passiefhuizen
RioTec nv
Industrieweg 15 Bus 1
2340 Beerse
Tel: 014/622 332 - Fax: 014/622 339
info@riotec.be
Riolen vernieuwen zonder graven door middel van
-

polyester naaldviltkous
deelrenovaties met shortliners
robotfreeswerk
channeline glasvezel versterkt polyester schaaldelen
slipline (buis in buis)
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Saint-Gobain Pipe Systems nv
Raatshovenstraat 2
3400 Landen
Tel: 011/88.01.00– Fax: 011/88.63.01
www.sgps.be – sgps-be@saint-gobain.com
Saint-Gobain Pipe Systems Belgium biedt een uitgebreid gamma producten dat voortdurend wordt
aangepast aan de wensen van de markt: leidingen en hulpstukken, afsluiters, brandblusleidingen en
toebehoren, watermeters, onthardingsinstallaties, wegenismateriaal en nog veel meer.
Stradus nv
Transportlaan 1
3600 Genk
Tel: 08/930 79 79 – Fax: 08/930 79 80
www.stradus.be – info@stradus.be
Stradus produceert unieke en kwalitatief hoogwaardige producten voor afwatering, bestrating en
stadsinrichting. Het Aqua productgamma omvat rioleringsbuizen, inspectieputten, kokers, olie- en
vetafscheiders, grachtelementen en maatwerk. Door haar lokale aanwezigheid, uitzonderlijke
flexibiliteit en buitengewone productiecapaciteit biedt Stradus voortdurend de beste service. Zij
engageert zich op maatschappelijk vlak door de strengste milieunormen te hanteren. Inzake
veiligheid is Stradus een toonaangevend bedrijf in de sector
Van de Kreeke Wegenbouw nv
Stadsbeemd 1206
3545 Halen
Tel: 013/46 13 47 – Fax: 013/46 12 32
www.rioolreparatie.be - info@vandekreeke.be
Goed onderhoud en beheer van het rioolstelsel zijn voor gemeenten en bedrijven van groot belang.
Rioolaanleg, onderhoud, inspectie en reparatie vragen om specialistische kennis. Die kennis biedt
Van de Kreeke.
Als specialist in rioolrenovatie en inspectie beschikken wij over diverse methoden ter herstelling
van leidingen en putten zonder graafwerk.
Onze producten Link-pipe , Innerfix , Innerfix LR , Ombran  en onze injecties bewijzen al
jaren hun degelijkheid.
VDV Cleaning
Waaslandlaan 8A5
9160 Lokeren
Tel 09/367.83.80 - Fax 09/367.83.79
www.vdvcleaning.be - janhuygen@vdvcleaning.be
Activiteiten
• Reinigen van rioleringen
• Rioolcamera-inspectie
• Advies bij rioolbeheer
• Reinigen van Kolken
• Kolkenregistratie d.m.v. GPS
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Wij kunnen u in heel België een brede waaier van activiteiten aanbieden. Door de jarenlange
ervaring binnen onze onderneming kunnen wij aan de meest uiteenlopende werken binnen onze
sector een passende oplossing bieden voor onze klanten. Wij streven hierbij naar een continue
verbetering van de dienstverlening.
Graag willen wij u de laatste ontwikkelingen en innovaties binnen ons bedrijf voorstellen, zoals GPS
kolken op onze kolkenzuigers. Verder hebben wij een geheel vernieuwde wijze van digitaal
rapporteren met betrekking tot opslag en de vernieuwde Panoramo-camera. Nieuwe ontwikkeling
is verder de viewer, waarmee u op een eenvoudige manier uw uitgevoerde rioolinspecties kunt
bekijken.
Vlaamse Milieumaatschappij
A. Van De Maelestraat 96
9320 Erembodegem
www.vmm.be – info@vmm.be
De VMM speelt een cruciale rol in het integraal waterbeleid, meet en controleert de kwantiteit en
de kwaliteit van water, beheert watersystemen, int een heffing op watervervuiling en op
grondwaterwinning, adviseert over milieuvergunningen, zorgt voor de planning van en toezicht op
de zuiveringsinfrastructuur, bewaakt de luchtkwaliteit, inventariseert de lozingen, stelt het
Milieurapport Vlaanderen (MIRA) op, neemt deel aan het internationaal milieubeleid en zet aan tot
milieusparend gedrag.
VigotecAkatherm
Schoonmansveld 52
2870 Puurs
www.vigotecakatherm.be - info@vigotec.be
VigotecAkatherm bundelt denk- en spierkracht bij de ontwikkeling en verkoop van geavanceerde
kunststof leidingsystemen. Onze oplossingen worden gebruikt in de woningbouw, industrie en
openbare voorzieningen waar we het transport van drinkbaar water, afvalwater en gas verzekeren.
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