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ABS Wastewater Technology SA/NV
Tollaan 101B
1932 St Stevens-Woluwe
www.absgroup.com - info@absgroup.com
ABS Wastewater Technology SA/NV produceert ,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 waardoor we
unieke oplossingen kunnen bieden met betrekking tot overstortregistratie. ABS heeft bovendien
meer dan 25 jaar ervaring op het gebied van drukriolering. Een eigen onderhoudsdienst staat in
voor service en installatie door heel België. Een gloednieuwe centrale werkplaats staat garant voor
het uitvoeren van kwalitatief hoogwaardige reparaties. ABS Wastewater Technology valt onder de
ABS Group met het hoofdkantoor in Zweden, Malmö.
AkaNova B.V.
It Bûtlân 85
NL 8624 VJ Sneek - Nederland
T: +31 515 432 574
www.akanova.nl - info@akanova.nl
Wij ontwikkelen en leveren individuele waterzuiveringsinstallaties volgens het SBR principe
(sequencing batch reactor) met een capaciteit van 4 - 200 inwonerequivalent.
Onze kracht ligt in de combinatie van een solide voorstel, ervaren fabrikanten, de juiste oplossing en
gemotiveerde medewerkers. Als u dat wenst, adviseren wij u bij de juiste oplossing.
Voor bijzondere situaties leveren wij maatwerk. Met ondersteuning van onze partners ontwikkelen
en verbeteren wij oplossingen om u duurzame produkten en maximale meerwaarde te bieden.
Samen met u werken wij aan een schoon leefmilieu.
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
BelleAqua is fabrikant, reeds jaren gespecialiseerd in individuele en kleinschalige waterzuivering in
beton en kunststof; Benor-gekeurd.
Vlario vzw
Sint-Bernardsesteenweg 1126
2660 Hoboken

Naast het streven naar een kwalitatief product waarbij duurzaamheid, zuiveringseffeciëntie en
kostprijs de belangrijkste peilers zijn, biedt BelleAqua ook een totaaloplossing voor het beheren van
de installaties via een globaal beheersysteem.
Als erkend en geregistreerd aannemer kan BelleAqua op aanvraag van de klant ook de installaties
plaatsen. Kortom een aanpak met ALLE garanties, van A-Z.
Collinet s.a
P.I. Houts-Sarts
4040 Herstal
Tel:04/25656 12 - Fax 04/256 56 19
www.collinet.eu
COLLINET Waterzuivering is gespecialiseerd in het fabriceren van afvoergoten zowel voor openbare
werken zwaar vervoer (FASERFIX), als voor privé-doeleinden (RECYFIX) en voor het gebruik daar
waar hygiëne een pluspunt vormt (ECONOX). Bovendien levert de maatschappij ook een kompleet
gamma afscheiders (ECONORM) (nl. vetten-, zetmeel-, olie- en benzineafscheiders).
Copro vzw
Z.1 Resaerchpark
Kranenberg 190
1731 Asse Zellik
Tel 02/468 00 95 – Fax 02/469 10 19
www.copro.eu – info@copro.eu
Het voornaamste doel van de vzw COPRO is het organiseren, coördineren, harmoniseren en
bevorderen van de kwaliteit in de bouwsector. Dit gebeurt in het bijzonder door kwaliteitscontroles
op bouwproducten en eventueel hun verwerking.
 COPRO is in de eerste plaats een controle-instelling die bouwproducten certificeert en
controleert bij de respectievelijke producenten.
 In het kader van de Europese bouwproductenrichtlijn treedt COPRO op als notified body
voor de CE-markering.
 Aanvullend worden geregeld, op specifiek verzoek van de bouwheer, bijkomende
inspecties en opvolging georganiseerd op bijzondere bouwwerven.
De Neef Conchem nv
Industriepark 8
2220 Heist-op-den-Berg
Tel: +32 (0)15 24 93 60 - Fax: +32 (0)15 24 80 72
www.deneef.eu – info@deneef.eu
De Neef is al meer dan 35 jaar dé specialist in waterdichting. Een compleet productassortiment dat
kan gebruikt worden in zowel oude als nieuwe constructies, bij positieve of negatieve waterdruk,
onder en boven de grondwaterspiegel. De Neef biedt oplossingen voor grondstabilisatie,
waterdichting van lekken en infiltraties, balkons en terrassen , waterdichting van betonwanden en
waterreservoirs, afdichting van stort –en hernemingsnaden in beton. Bescherming, waterdichting
en afdichting van oppervlakten. Dit op basis van polyurethaanharsen, gelacryls, cementgebonden
producten en bentonietproducten.
Eurodal bvba
Industrieweg 14
2280 Grobbendonk
Tel:014/50 05 91 - fax14/51 72 10
www.eurodal.be
Aangezien wateroverlast een steeds grotere impact heeft op onze leefomgeving, is het voor elke
overheid van belang om op de hoogte te blijven van de nieuwste ontwikkelingen rond waterbeheer.
Vlario vzw
Sint-Bernardsesteenweg 1126
2660 Hoboken

Eurodal stelt HYDROPS voor : een gloednieuw systeem van waterbuffering onder een verharding
van (verplaatsbare) betonnen vloerplaten. HYDROPS garandeert een efficiënte, blijvende werking
en kan in elke situatie toegepast worden.
FEBE – FEBELCO - FEBEO
Vorstlaan 68
1170 Brussel
Tel: 02/738.74.40 – Fax: 02/734.77.95
www.febelco.org - mail@febe.be
FEBELCO groepeert binnen FEBE de fabrikanten van betonbuizen en toebehoren en
vertegenwoordigt hierbij alle betonproducten die men nodig heeft voor de opvang, het transport,
behandeling, buffering en infiltratie van water.
FEBEO groepeert binnen FEBE de fabrikanten van waterzuiveringsinstallaties en vertegenwoordigt
alle betonproducten die van toepassing zijn op het vlak van waterzuivering.
De doelstellingen van FEBELCO & FEBEO bestaan uit de verdediging van hun gemeenschappelijke
belangen, promotie van hun betonproducten en het belang van kwaliteitsnormen en certificatie, het
bevorderen van de verdere technische ontwikkeling binnen hun productensector. Al deze
doelstellingen zijn gekaderd binnen de noodzakelijke evolutie van de Europese en Belgische
waterhuishouding en rioleringssector.
Grontmij
Stationsstraat 51
2800 Mechelen
T +32 15 45 13 00 - F +32 15 45 13 10
www.grontmij.be - mechelen@grontmij.be
Grontmij is een multidisciplinair advies- en ingenieursbureau voor duurzame planning & ontwerp,
infrastructuur
&
mobiliteit
en
water,
energie
&
industrie.
Vanuit een toekomstgerichte visie geven wij kwalitatief advies en realiseren we creatieve
ontwerpen en innovatieve projecten. Wij dragen zo bij tot een betere woon-, werk- en
leefomgeving. Het is onze missie om het beste duurzame advies- en ingenieursbureau te zijn en
meerwaarde te bieden, van A tot Z, in het hele proces van advies, studie, ontwerp, engineering,
uitvoering en management van projecten.
Grundfos Bellux nv
Boomsesteenweg 81-83
B-2630 Aartselaar
Tel: +32 (0)3 870 73 00 - Fax: +32 (0)3 870 73 01
www.grundfos.com
GRUNDFOS BELLUX N.V. te Aartselaar is een dochter van de Deense onderneming GRUNDFOS
(www.grundfos.com), wereldleider in pomptechnologie. Grundfos pompen worden wereldwijd
gebruikt voor HVAC, industriële toepassingen, in pompstations en waterzuiveringsinstallaties.
Hako-Boringen nv
Stevoortse Kiezel 270
3512 HASSELT
www.hakoboringen.be
Hako Boringen is gespecialiseerd in sleufloze technieken, met name horizontale doorpersingen.
- avegaarboringen van 200 tot 1200 mm ongestuurd
- pilootgestuurde avegaarboringen van 150 tot 1000 mm
- microtuneling doorpersingen van 500 tot 1000 mm
- open front doorpersingen van 1200 tot 2000 mm
Vlario vzw
Sint-Bernardsesteenweg 1126
2660 Hoboken

Deze technieken worden toegepast voor riolen, drukleidingen of kabels die sleufloos onder wegen
of spoorwegen worden aangebracht
Indra bvba
Europaplein 43 bus 1
3620 Lanaken
tel: 0031/46 457 59 30 -fax: 0031/46 457 59 33
Mob: 0491/25 15 87
www.indrabvba.be - info@indra-infra.com
INDRA is actief in de BENELUX en is gespecialiseerd in producten en systemen voor afwatering van
de INFRA. Indra werkt met de meest innovatieve systemen voor het afkoppelen en bufferen van
regenwater in woning-, utiliteit-, wegen- en industriebouw en biedt hiervoor totaaloplossingen aan.
Ons Rigofill-krattensysteem is hoogbelastbaar, inspecteerbaar en reinigbaar en kan voorzien worden
van het meest innovatieve filtersysteem, “Sedipipe” genaamd. De Sedipipe kan grote oppervlaktes
opvangen en filtert deeltjes tot 50 µm. Inspectie en reiniging van de Sedipipe is heel eenvoudig.
Onze leindingsystemen worden geproduceerd met de meest hoogwaardige kunststoffen. Ze zijn
duurzaam, van deze tijd en 100% recyclebaar. Afhankelijk van de belasting kunnen we deze in SN4,
SN8, SN10 en SN16 aanbieden.
Grasdallen en betonnen afvoergeulen vervolledigen ons productenprogramma.
InfraCoat B.V.
Spinel 400
3316LG Dordrecht - Nederland
Tel: 0031-78/652 18 84 - Fax: 0031-78/652 18 89
Mob: 0031- 613 907 442
www.infracoat.com - info@infracoat.com
InfraCoat past exclusief voor de Benelux het unieke 100% oplosvrije epoxy Ultracoat toe. Dit
materiaal is speciaal ontwikkeld voor gebruik in vochtige agressieve omgevingen. Ultracoat wordt,
zonder gebruik van hechtprimers, direct op de natte ondergrond aangebracht. Met een
uithardingtijd van gemiddeld 4 uur zorgt InfraCoat ervoor dat het object in vrijwel alle gevallen
dezelfde dag nog terug in werking gesteld kan worden. Ultracoat wordt reeds vele jaren zeer
succesvol toegepast. Ultracoat is dè opvolger van alle bestaande coatings.
InfraCoat renoveert voor haar klanten objecten als:
 putten en collectoren
 ondergrondse gewelven
 pompkamers
 (nood)opvangbekkens
 bekkens
 aquaducten
INFRAX
Koningsstraat 55 bus 15
1000 Brussel
Tel: 078/35 30 20
www.infrax.be – info@infrax.be
Infrax is een samenwerkingsverband tussen PBE, Interelectra, InfraxWest en Iveg. We beheren en
onderhouden netwerken voor elektriciteit, aardgas, kabeltelevisie
en riolering.
Sedert enkele jaren is het rioleringsnet van meer dan 50 gemeentes overgenomen en is Infrax de
Vlario vzw
Sint-Bernardsesteenweg 1126
2660 Hoboken

grootste
gemeentelijke
rioolbeheerder
in
Vlaanderen.
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.
Ingenieursbureau Moons
Grotestraat 143
5141 JP WAALWIJK - Nederland
Ingenieursbureau Moons B.V. is een adviesbureau dat gespecialiseerd is op het vakgebied riolering.
Ons motto is “hoe lastiger hoe liever” en de klant kan dan ook voor alles wat met riolering te maken
heeft bij ons terecht. Ca. 2 jaar geleden is de meetmethode Riosonic ® bedacht en gepatenteerd.
Riosonic® is een detectiemethode voor foutieve aansluitingen op het riool en maakt gebruik van de
voortplanting van geluid, die afhankelijk is van de diameter van het riool en de geluidsfrequentie.
Met deze methode meet men alle lozingstoestellen in en om een woning, om te weten wat er tot op
toestelniveau precies mis is.
Insituform® Rioolrenovatietechnieken bv
Chroomstraat 91
2718 RT ZOETERMEER - Nederland
Tel. +31 79 3636 000 - Fax. +31 79 3636 036
Insituform® Rioolrenoavteitechnieken bv is gespecialiseerd in het renoveren van leidingen zonder
dat er graafwerkzaamheden aan te pas komen. Onze kousmethode (water of stoom uitgehard) en
onze lokale deelkous hebben zich sinds 1971 in de praktijk bewezen. Veel gemeenten zullen onze
expertise en kwaliteit beamen.
Insituform® heeft voor praktisch ieder leidingprobleem een oplossing. Of het nu gaat om vrijvervalof persleidingen bij ons vindt u een oplossing. Laat u voorlichten op onze stand
ITT Water & Wastewater Belgium bvba
Vierwinden 5B
1930 ZAVENTEM
Tel: 02/720 90 10 – Fax: 02/720 54 81
www.ittwww.be – ittwwwbe@itt.com
ITT Water & Wastewater is een van de toonaangevende bedrijven in de wereld van watertransport
en waterbehandeling. Klanten op de hele wereld passen onze producten en geïntegreerde
oplossingen toe bij transport en behandeling van drinkwater, industrieel proceswater en afvalwater.
In ruim 140 landen levert ITT Water & Wastewater een ruim assortiment drainagepompen en units
voor primaire, secundaire en tertiaire waterbehandeling. Ook oplossingen voor de behandeling van
water door biologische afbraak, filtratie en desinfectie zijn overal ter wereld leverbaar. ITT W&WW
heeft zowel locaal als wereldwijd de meest wijdvertakte verkoopstructuur van de branche
Janssen Rioleringstechniek BV / LANSAS BV
Zoerbeemden 4
6245 LR Eijsden - Nederland
Tel: 0031 43/409 20 13 – Fax: 0031 43/409 34 25
www.riotech.nl – info@riotech.nl www.lansas.nl – info@lansas.nl
Vlario vzw
Sint-Bernardsesteenweg 1126
2660 Hoboken

Janssen Rioleringstechniek verkoopt en verhuurt een compleet pakket hulpmiddelen/toestellen ten
behoeve van het aanleggen, inspecteren, schoonmaken, afsluiten, en testen van rioleringen. Wij
beschikken over een zeer groot gespecialiseerd verhuurbestand, geschikt voor zeer kleine tot grote
(diameter 2500 mm en groter) buizen. Onze troeven zijn een vakkundig advies en een zeer snelle
service.
LANSAS BV produceert sinds meer dan 50 jaar afsluitcilinders (ballonafsluiters) en vaste
rioolafsluiters (rond of eivormig). De afsluiters van Lansas onderscheiden zich door een lange
levensduur, het gebruik van kwalitatief hoogwaardige materialen en een zeer degelijke opbouw.
Kenmerkend is een wanddikte van de afsluitcilinders van minimum 9 mm. Deze eigenschap is uniek
en staat borg voor een langere levensduur en extra veiligheid bij het uitvoeren van werkzaamheden
in de riolering.
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. : +32/11 30 71 11 – Fax : +32/11 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.
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.

Vlario vzw
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2660 Hoboken

M.J. Oomen Leidingtechniek bv
Distriboulevard 13
4761 RZ Moerdijk - Nederland
Tel: 0031 – (0)168/35 65 75 – Fax: 0031/(0)168 – 35 65 71
www.mjoomen.nl – inspectie@mjoomen.nl
Wij kunnen uw leidingen lokaliseren, inspecteren en repareren. Tevens kunnen wij u van dienst zijn
bij het opstellen en/of uitvoeren van benodigde beheerplannen.
M.J. Oomen Leidingtechniek BV behoort tot de M.J. Oomen Groep. Uitgebreide informatie treft u
op de site www.mjoomen.nl
Goed functionerende leidingen zijn niet alleen van onschatbare waarde voor uw organisatie maar
ook voor het milieu. Aandacht voor leidingbeheer is een onderdeel van het maatschappelijk
verantwoord ondernemen (MVO). Ook binnen het nieuwe bedrijfsmodel: “Cradle to Cradle.
Martens Beton nv
Berkebossenlaan 10
2400 Mol
Tel: 014/81 12 51
www.martensgroep.eu
Kanjers van kopmuren!
Martens Beton is dé partij die u zoekt als leverancier voor een compleet rioleringsstelsel van
hoogwaardige Benorproducten tegen een aantrekkelijk lage prijs. De kracht van Martens zit ‘m met
name in productie-innovaties.
In 2011 maakt Martens wederom promotie voor hét alternatief voor de kopmuur. De ‘kopmuur’ van
Martens wordt gemaakt in een stalen standaardmal en met zelfverdichtende beton. Dit garandeert
u een hoogwaardig product, plaatsingsgemak en een zeer concurrerende prijs. In 2010
presenteerden we onze kopmuur als noviteit. Inmiddels is het een bewezen concept met reeds vele
geplaatste exemplaren. Het productgamma breidt zich ook nog steeds uit naar de wensen van de
opdrachtgevers, maar binnen de kracht van het standaardconcept van Martens. Tot ziens op de
stand. En er zal, indien gewenst, een Duvel voor u klaar staan.
MOW - Agenschap Wegen en Verkeer
Koning Albert II-laan 20 bus 4
1000 Brussel
tel 02 553 79 01 - fax 02 553 79 05
www.wegenenverkeer.be - wegen.verkeer@vlaanderen.be
Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) maakt deel uit van het Vlaams Ministerie van Mobiliteit
en Openbare Werken. Binnen het ministerie streeft het agentschap naar een veilige en duurzame
mobiliteit voor alle weggebruikers in Vlaanderen. Om deze missie te kunnen realiseren, geeft AWV
mee vorm aan het mobiliteitsbeleid. Zo is het agentschap bevoegd voor het beheer, het onderhoud
en het optimaliseren van 6970 kilometer gewest- en autosnelwegen en 6700 kilometer fietspaden.
Daarnaast is AWV ook verantwoordelijk voor de organisatie van het verkeer en het opstellen van
evenwichtige en objectieve investerings- en onderhoudsprogramma. Ten slotte behoren ook het
verstrekken van informatie en het verzekeren van de communicatie tot de kerntaken van AWV.
Peetersoiw nv
Zavelbosstraat 3
2200 Herentals
Tel: 014/28 33 00 – Fax: 014/28 33 11
www.peetersoiw.be – info@peetersoiw.be
Vlario vzw
Sint-Bernardsesteenweg 1126
2660 Hoboken

Al dadelijk van bij de start in 1955, was PeetersOIW
toonaangevend op het gebied van
hogedrukreiniging van leidingen.
Met een afdeling speciaal toegerust voor het onderhoud van infrastructuurwerken, wil PeetersOIW
nog directer inspelen op de noden en vragen van openbare besturen.
Onder andere deze activiteiten kan PeeterOIW voor U verzorgen:
-reiniging van rioolstelsels
-wortelfrezen
-camera-inspectie volgens EN 13508-2
-rioolherstellingen dmv ‘korte kous’ en injecties
-freeswerken in man-ontoegankelijke buizen
-plaatsen van ‘hoedjes’
-rioolrenovatie dmv relining
Pittsburgh Corning Europe – Foamglas nv
Lasne Business Park, Building F
Chaussée de Louvain 431
1380 Lasne
FOAMGLAS® cellulair glas is een isolatiemateriaal dat niet alleen volledig waterdicht is, maar ook
volkomen lucht- en waterdampdicht.Deze unieke eigenschappen dankt het isolatiemateriaal aan de
hermetisch gesloten cellen waarvan de wanden bestaan uit glas en die zijn gevuld met sterk
isolerend inert gas. FOAMGLAS® is het enige isolatiemateriaal dat zijn kwaliteiten blijft behouden in
de tijd: na 40 jaar is FOAMGLAS®-isolatie nog altijd even droog en doeltreffend als op het moment
dat het werd geplaatst.
Naast bijzonder duurzaam is FOAMGLAS® eveneens bij uitstek een ecologisch isolatiemateriaal. Het
productieproces is gebaseerd op de recuperatie van gerecycleerd glas, de productielijnen maken
gedeeltelijk gebruik van hernieuwbare energie. Na plaatsing verzekert de lange levensduur een
aanzienlijke en constant blijvende energiebesparing.Vandaar dat FOAMGLAS® zo vaak wordt
gebruikt in lage-energiewoningen, passiefhuizen en zero-emissiongebouwen.
Dakwater is een samenwerkingsverband met o.a. FOAMGLAS® duurzame isolatie en BetonRestore
waarbij waterbergingsvoorzieningen worden toegepast òp het dak. Door water te bergen op het
dak, wordt de koellast verlaagd en vermindert de druk op het rioleringsnet bij grote stortbuien.
Hemelwater wordt ter plekke gezuiverd, geborgen en kan benut worden. Bovendien kennen we
extra gebruiksfuncties aan het dak toe. Of het nu gaat om spelen, recreëren in beplanting of
parkeren: de beschikbare ruimte wordt op verantwoorde wijze optimaal gebruikt.
Purotek
Neerhovenstraat 31 bus 2
BE-3670 Meeuwen-Gruitrode
T + 32 89 86 38 89 - F + 32 89 86 85 26
info@purotek.com – www.purotek.com
Purotek is een dynamische firma met als doel ‘een gerichte en ideale oplossing bieden voor het
zuiveren en hergebruiken van huishoudelijk afvalwater’.
Purotek bundelt theoretische kennis met een jarenlange praktijkervaring. Elk project wordt met
grote deskundigheid en volledig op maat vanaf de beginfase tot in de puntjes uitgewerkt.
Voor eender welk waterzuiveringsproject biedt Purotek:
- Conceptbepaling en dimensionering
- Budgetbepaling en - opvolging
- Projectbegeleiding bij plaatsing door ervaren uitvoerders
Vlario vzw
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- Technische aansluiting en opstart
- Onderhoud en staalname; eventuele ruiming
Tot het gamma behoren:
KOKOPUR®: extensief en milieuvriendelijk waterzuiveringssysteem op basis van kokosvezels.
OXYFIX®: intensieve ondergrondse betonnen waterzuiveringsinstallatie.
AIROXY®: intensief waterzuiveringstation voor grote hoeveelheden water tot 2000 IE.
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 - Ambachtszone Haasrode
3001 Heverlee
Tel : 016/39 99 60 - Fax: 016/39 99 12 13
www.rehau.be
REHAU is sinds 1948 producent van hoogwaardige kunststofproducten en totaaloplossingen voor de
marktsegmenten bouw, automotive en industrie. Voor de rioleringssector biedt REHAU o.a.
leidingssystemen en inspectieputten uit Polypropyleen (PP) aan, evenals hoogwaardige draineer -en
infiltratievoorzieningen.
Om aan de hoogste eisen betreffende statische en dynamische belasting te voldoen, stelt REHAU
het AWADUKT HPP High Performance Pipe systeem voor en zet daarmee de nieuwe standaard in de
huidige rioleringswereld. Met AWADUKT HPP is REHAU de eerste en enige fabrikant die een
compleet gamma SN16 op de markt brengt.
Het tijdelijk bufferen en het gecontroleerd afvoeren van regenwater is de dag van vandaag meer
dan actueel. Hier stelt REHAU het RAUSIKKO BOX gamma voor. Een kwalitatief hoogwaardig en snel
te plaatsen infiltratieboxen-systeem met tal van voordelen ten opzichte van de mogelijke
oplossingen die tot op heden in de markt aanwezig zijn.
Op Vlario komt REHAU ook naar buiten met NET-SAN, een compleet en interactief softwarepakket
voor ontwerp, berekening en dimensionering van complete rioleringssystemen. Het NET-SAN
pakket wordt compleet met opleiding en doorgedreven projectbegeleiding ter beschikking gesteld
van studiebureaus, intercommunales en technische diensten.
Daarenboven specialiseert REHAU zich meer en meer in oplossingen voor energiebesparende
gebouwtechnieken zoals betonkernactivering ( BKA) , aardwarmtewisselaars (balansventilatie),
geothermie ( warmtepomptechniek) en raamprofielen voor lage energie- en passiefhuizen.
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
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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.
Kom vandaag ons nieuwe gamma BENOR putafdekkingen type 5 en type 9 en straatkolken
PROGRESS en VBS van nodulair gietijzer ontdekken!
Smet-Tunnelling nv
Kastelse Dijk 64
2480 Dessel
Tel : 014/38.96.96 – Fax: 014/38.96.99
www.smetboring.be – info@smettunnelling.be
Smet Tunnelling is, als werkmaatschappij van de groep Smet Boring, actief op gebied van
horizontale doorpersingen voor het sleufloos aanleggen van afvalwatercollectoren, rioleringen,
mantelbuizen voor kabels en leidingen en effluentenleidingen.
Smet Tunnelling heeft zijn activiteiten de laatste jaren uitgebreid met rioolrenovatietechnieken.
Naast de Pipebursting techniek wordt eveneens de kousreliningtechniek d.m.v. UV-uitharding
toegepast.
Stradus Aqua
Breeërweg 33
3680 Neeroeteren
Tel: 089/86.01.70 – Fax: 089/86.01.81
www.stradusaqua.be
In Stradus Aqua zijn jarenlange kennis, ervaring en ontwikkeling gebundeld als het gaat om riolering,
waterzuivering, afwatering en regenwateropslag. Het uitgebreide gamma loopt uiteen van buizen,
putten, goten, afscheiders, regenwatersystemen, prefab kelders tot aan kolken, putdeksels en nog
veel meer. Stradus Aqua is uw partner in het zoeken naar en bieden van de meest geschikte
oplossing.
Tubobel nv
Albertkade 4
3980 Tessenderlo
Tel. 013/67 07 10 – Fax 013/67 07 11
www.tubobel.be - info@tubobel.be
Tubobel – Oplossingen in beton
Tubobel is als betonfabriek gespecialiseerd in de productie en verkoop van rioleringsbuizen,
inspectieputten, doorpersbuizen en tussendrukstations.
Tubobel biedt een totaal prefab-pakket van ontwerp tot fabricatie, kwaliteitscontrole en levering.
Complexe putten, overstortconstructies, pompputten, bezinkbekkens, … worden kant-en-klaar op
de werf geleverd. Om het aanbod compleet te maken verkoopt Tubobel ook ladders uit
glasvezelgewapende kunststof.
Daarnaast verdeelt Tubobel in België de ellipsvormige Moduloval®-buis en het Watershell®-systeem
om ondergrondse buffer- en infiltratiebekkens te maken.
Valéron Strength Films
Nieuwmoersesteenweg 145
2910 Essen
Tel: 03/670 07 30
www.valeron.eu - welcome@valeron.com
Al meer dan 10 jaar wordt Valéron® IL ingezet als preliner in het TPUB-proces door gerenomeerde
Vlario vzw
Sint-Bernardsesteenweg 1126
2660 Hoboken

systeemleveranciers wereldwijd. Valéron® IL preliners beletten dat de liner (de geïmpregneerde
kous) bij het inbrengen wordt beschadigd of dat de uitharding wordt bemoeilijkt door contact met
water en vuil. Tevens belet de Valéron® IL preliner dat styreen of hars in de ondergrond lekt en het
milieu aantast.
Valéron® IL dankt zijn succes aan zijn unieke mechanische eigenschappen en aan de uitstekende
dienstverlening die Valéron Strength Films in deze markt al jaren kenmerkt.
Van de Kreeke – veelzijdig in bouw
Stadsbeemd 1206
3545 Halen
Tel: 013/46 13 47 – Fax: 013/46 12 32
www.rioolreparatie.be - info@vandekreeke.be
Rioolaanleg, onderhoud, inspectie en reparatie vragen om specialistische kennis. Die kennis biedt
Van de Kreeke.
Voor leidingonderzoek beschikken we over moderne inspectievoertuigen met hellingmeting,
rookdetectie, lekdetectie en walk-over (zender-ontvanger).
Als specialist in rioolrenovatie beschikken wij over diverse methoden ter herstelling van leidingen en
putten. Onze producten Link-pipe , Innerfix , Innerfix LR , Ombran FT en injecties bewijzen al
jaren hun degelijkheid. Voor kleine diameters en korte lengtes bieden we onze styreenvrije kous
aan.
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
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
Tel: 053/72 64 45
www.vmm.be – info@vmm.be
De Vlaamse Milieumaatschappij speelt een cruciale rol in het integraal waterbeleid. Ze meet en
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controleert de kwantiteit en kwaliteit van water, beheert watersystemen, int een heffing op
watervervuiling en op grondwaterwinning, adviseert over milieuvergunningen en zorgt voor de
planning van en toezicht op de zuiveringinfrastructuur. De VMM vervult de taak van regulator voor
leidingwater.
Verder bewaakt de VMM de luchtkwaliteit, inventariseert ze wie wat loost en doet
beleidsvoorstellen. Ze stelt tevens het Milieurapport Vlaanderen (MIRA) op.
VigotecAkatherm
Schoonmansveld 52
2870 Puurs
www.vigotecAkatherm.be - info@vigotecAkatherm.be
VigotecAkatherm heeft een compleet gamma kunststoftoepassingen voor de opvang, het transport
en de zuivering van (afval)water. Van de afvoer in uw huis gaat het afvalwater via de riolering naar
het waterzuiveringstation. Op elke plaats draagt VigotecAkatherm bij tot een waterdichte oplossing.
- (Dak)afvoer in gebouwen: afvoerkolken, PE afvoerleidingsysteem met volvulling (AKASISON) en
geluidsisolerende leidingen (FRIAPHON). Voor de afvoer van vervuild water (vervuild met vetten of
koolwaterstoffen) ontwikkelen wij afscheiders op maat. Voor huishoudelijk afvalwater bestaat de
PureStation, een BENOR-gekeurde IBA die wordt geïnstalleerd waar geen aansluiting op de riolering
mogelijk is.
- Afvoer in de straat: hydraulische goten (KENADRAIN) en ondergronds: waterretentieblokken
(WATERLOC) en toezichtputten op maat.
- Collectoren en RWZI: HDPE drukleiding (FRIAFIT) of voor grote diameters GVK (HOBAS)zowel voor
aanleg als relining.
VigotecAkatherm staat in voor de calculatie en het ontwerp van elk type kunststof leidingsysteem.
Voor elk probleem bestaat een (kunststof)oplossing, en wij leveren die al meer dan dertig jaar.
Webeco
Hasseltsesteenweg 119A
3800 Sint- Truiden
Tel: 011/76.57.19 – Fax: 011/76.57.20
Webeco staat voor “Welkenhuysen Beton Company”, uw partner en specialist in alle prefabbetonproducten voor riolering, waterbouw en industrie. Dit overeenkomstig de Benor- en CENvoorschriften. Met het team van medewerkers profileert Webeco zich in de markt met een volledig
assortiment van standaard- en maatproducten waarin de kwaliteit gebaseerd op kennis en
praktijkervaring als een topprioriteit vooropgaat met één enkele centrale waarde “de klant”. De
studiedienst en ontwerpafdeling staat garant voor een vlotte samenwerking en een deskundige,
verzorgde begeleiding in al uw specifieke uitvoeringsprojecten.
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