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bovengemeentelijke en gemeentelijke riolerings-en
afvalwaterzuiveringsinfrastructuur - geldstroom watersector VMM - Ellen Wailly

infrastructuur
infrastructuur
infrastructuur
infrastructuur
infrastructuur
infrastructuur

infrastructuur
infrastructuur

Economisch toezicht op de uitbouw en het beheer van
bovengemeentelijke en gemeentelijke riolerings-en
afvalwaterzuiveringsinfrastructuur - gemeentelijke sanering VMM - Lien Vanden Driessche
Hoe ervaren de eigenaars van de gemeentelijke
infrastructuur deze ontwikkelingen?
VLARIO
Coördinatiepunt wegenwerken
Arcadis - Erik Vermeiren
Uitbouw en optimalisatie van gemeentelijke rioleringen
De Krachtlijnen voor een geïntegreerd rioleringsbeleid
Aanpassing van de krachtlijnen voor een geïntegreerd
rioleringsbeleid
Waterwegwijzer voor gemeenten - deel 2: Stappenplan voor
realisatie van
waterzuiveringsinfrastructuur op
gemeentelijk niveau
AquaGIS: de nieuwe versie voor gemeentelijk
rioleringsbeheer

infrastructuur

De uitbouw van de afvalwaterzuiveringsinfrastructuur in
Vlaanderen, stand van zaken en knelpunten
Concept en keuze van het rioleringsstelsel
Inventarisatie en dataverwerking mbt gemeentelijke
rioleringsstelsels
Stand van zaken uitbouw van gemeentelijke en
bovengemeentelijke zuiveringsinfrastructuur

infrastructuur
inspecteren riolering
inspecteren riolering
inspecteren riolering

De ambitie van de nieuwe Vlaamse regering en de visie van
Vlario met betrekking tot de uitbouw van de Vlaamse
riolerings-en afvalwaterzuiveringsinfrastructuur
modelbestek inspecteren riolering
Inspectie in het kader van goed rioolbeheer
uitvoering van inspectie - code van goede praktijk

infrastructuur
infrastructuur
infrastructuur

inspecteren riolering

VMM - Steven Van Den Broeck

VMM - Rebecca Callebaut
AMINAL - Barbara Vael
VLARIO

VLARIO
VLARIO

VMM - M. Van Erdeghem
VLARIO
VLARIO
VMM - Rebecca Callebaut

VLARIO
VLARIO
VLARIO
VLARIO
VLARIO

keuring

gegevensoverdracht en rapportage visueel rioolonderzoek
Metingen tijdens visueel onderzoek en daarbuiten rioolonderzoekstechnieken
keuring private riolering: stand van zaken
Keuring van de private riolering: hoe gebeurt dit in de
praktijk

keuring
keuring

De werkgroepen van Vlario: keuring van de privé-riolering
Controle op correcte afkoppeling - Keuring

VLARIO
VLARIO

inspecteren riolering
keuring

VLARIO
VLARIO
VLARIO

keuring

keuringstechnieken
Keuring private riolering en opvolging verordening
hemelwater
Toelichting stand van zaken Keuring privé-riolering
Klimaatverandering en hoe er nu al mee omgaan in het
rioleringsbeleid
Wateroverlast en verdroging in Vlaanderen: heden en
toekomst
Klimaatwijziging: de gevolgen voor uw gemeente.

VLARIO

Commissie Leefmilieu - Bart
Martens

klimaat

Wateroverlast in uw gemeente – welke initiatieven werden
genomen op Vlaams niveau om dit te voorkomen.
Klimaatverandering? En hoe er nu al mee omgaan in het
rioleringsbeheer?

kolk: rioolslib en zand

Vlario-advies mbt de verwerking van rioolslib en kolkenzand VLARIO

keuring
keuring
klimaat
klimaat
klimaat

klimaat

KRLW

VLARIO
VLARIO
KUL - Patrick Willems
KUL - Patrick Willems
Aquafin

KUL - Patrick Willems

Project Kalisto: tool kostenefficiëntie KRLW Eindhoven (A.6)
Resultaten enquête Vlaamse steden en gemeenten:
KRLW
uitdagingen KRLW
Luchtdichtheidsproeve Dichtheidstesten van riolering door middel van lucht en
n
water volgens NBN EN 1610 EN SB 250v2.1
materialenmatrix
update materialenmatrix
Kwaliteitszorg en materiaalkeuze: toelichting van update van
materialenmatrix
materialenmatrix van VLARIO
onafhankelijkheid
Onafhankelijkheid van de keurder
onderhoud riolering
code van goed onderhoud riolering
onderhoud riolering
code van goed onderhoud riolering

Ugent - Ingmar Nopens

onderhoud riolering
onderhoud riolering
onderhoud riolering
onderhoud riolering

beheer en onderhoud riolering: waarom, hoe, wanneer
code van goed onderhoud riolering
Code voor goed onderhoud van rioleringen
Rioolonderhoud nuttig? Noodzakelijk!
Overzichtsdocument architecten en ontwerpers: checklist
rioleringsplan, verplichte keuring, aandachtspunten ontwerp
en veelgestelde vragen
Evaluatie 11 jaar opleiding werftoezichter
Opleiding werftoezicht: stand van zaken
Opleiding werftoezicht - presentaties Paul Van Eyck
Het meten van deformaties in kunststofleidingen
Debat: wat kan en wil de sector realiseren voor propere
waterlopen - inleiding
modelbestek reiningen riolering
Toelichting typebestek ' Reinigen van rioleringen'
20 jaar rioolmodellering:
Van stoffig archief naar controlekamer

VLARIO
VLARIO
VLARIO
VLARIO

Rioolrehabilitatiemethoden op basis van inspectiegegevens
renovatie van bestaande rioleringssytemen: noodzaak van
kwalitatieve aanpak
Beslissingsboom - welke techniek is geschikt bij welk
schadebeeld?
Nieuwe technieken inzake stabiliteitsverbetering,
leidingencollector, nieuwe lastenboekteksten.1

Vincent Vrijsen

ontwerp
opleiding
opleiding
opleiding
ovalisatie
propere waterlopen
reiniging riolering
reiniging riolering
rioolmodellering
rioolrehabilitatie
rioolrenovatie
rioolrenovatie
rioolrenovatie

VLARIO
OCW - Francis Poelmans
VLARIO
VLARIO
VLARIO
VLARIO
VLARIO

VLARIO
VLARIO
VLARIO
VLARIO
VLARIO
VLARIO
VLARIO
VLARIO
VLARIO

IKT - Bert Bosseler
VLARIO
VLARIO

rioolrenovatie
rioolrenovatie
rioolrenovatie
rioolrenovatie
rioolrenovatie
rioolrenovatie

rioolrenovatie

Nieuwe technieken inzake stabiliteitsverbetering,
leidingencollector, nieuwe lastenboekteksten.2 - nieuwe
materialen
Applicatie beslissingsboom
Renoveren of vervangen: de afweging
Welke zijn de beslissende factoren om te renoveren?
Hoe pak ik als rioolbeheerder een renovatieproject aan
Waarom rioolrenovatie
Toelichting Beslisboom: Welke
techniek is geschikt bij welk
schadebeeld?

VLARIO
VLARIO
VLARIO
VLARIO
VLARIO
VLARIO

VLARIO

SB 250

Studie op de berekeningsmethode volgens richtlijn ATV-M
127-2 bij rioolrenovatie door middel van kousmethode.
Voorstel standaardbestek 250: artikel 38 - verzekering
EN 13508: stand van zaken en aanpassingen voor
Standaardbestek 250.1
EN 13508: stand van zaken en aanpassingen voor
Standaardbestek 250.2

SB 250

EN 13508 en bestekteksten voor de reiniging van openbare
riolen.1 - Toestand van buitenrioleringCoderingssysteem bij
visuele inspectie
VLARIO

rioolrenovatie
SB 250
SB 250

SB 250
SB 250

SB 250
SB 250

EN 13508 en bestekteksten voor de reiniging van openbare
riolen.2 - Toestand van buitenrioleringCoderingssysteem
bij visuele inspectie
EN 13508 en bestekteksten voor de reiniging van openbare
riolen.3 - nieuwe en lopende initiatieven
Standaardbestek 250 en algemene aanvullingen: toelichting
errata op SB 250 versie 2.2 + toelichting versie 1.2 van
algemene aanvullingen
Toelichting standaardbestek 250 versie 3.1: overzicht van de
belangrijkste wijzigingen
Kwaliteitsborging en keuring:
Wat zijn de voorschriften volgens het
SB 250 versie 2.2?

SB 250
SB 250
SB 250
septische put
septische put
sleufloze technieken
sleufloze technieken

VLARIO
VLARIO

VLARIO
VLARIO

VLARIO
VLARIO

VLARIO
Standaardbestek 250 versie 2.2 NBN EN 13508-2:2007, een
overzicht van de wijzigingen
Nieuwe versie van SB 250 betreffende rioolrenovatie
hemelwaterputten en septische putten
Individuele voorbehandelingsinstallaties huishoudelijk
afvalwater in Vlaanderen
overzicht van sleufloze technieken voor gemeentelijke
riolering

sleufloze technieken

Sleufloze technieken voor gemeentelijke rioleringswerken
Sleufloze technieken voor gemeentelijke
infrastructuurwerken en huisaansluitingen
Sleufloze technieken voor gemeentelijke
infrastructuurwerken en huisaansluitingen

straatkolken

Het juiste type kolk op de juiste plaats

sleufloze technieken

Sam Cockx
VLARIO

VLARIO
VLARIO
VLARIO
VLARIO
VLARIO
VLARIO
VLARIO
VLARIO
Ludovic Vancamp en
FlorianFrederickx

straatkolken
subsidie
subsidie

subsidie
subsidie
visuele inspectie
visuele inspectie
Vlario werking
Vlario werking
Vlario werking

Het juiste type kolk op de juiste plaats
Gemeentelijke subsidies voor rioleringen: hoever staan we
met het beslist beleid
Terugblik op een decennium subsidies voor
gemeentelijke rioleringen
Het subsidiëringsprogramma voor de aanleg van
gemeentelijke rioleringen: een stand van zaken en nieuwste
ontwikkelingen
2 nieuwe hoofdstukken inzake subsidiëring van
gemeentelijke rioleringen
Visuele inspectie van rioleringen in het kader van
rioolbeheer
Visuele inspectie van rioleringen: stand van zaken
implementatie en gevolgen
Hoe ondersteunt het kenniscentrum riolering het
overlegplatform Vlario
Situering Vlario binnen de watersector

Ludovic Vancamp en
FlorianFrederickx
VLARIO
VMM - Greet Timmermans

VMM - Rebecca Callebaut
VLARIO
VLARIO
VLARIO
VLARIO
VLARIO
VLARIO

warmterecuperatie

Vlario als kenniscntrum: resultaten eerste werkingsjaar
Memorandum voor de komende
gemeenteraadsverkiezingen
Memorandum voor de komende
gemeenteraadsverkiezingen:Toelichting en terugkoppeling
over de dag met
schepenen van de Vlaamse steden en gemeenten.
Memorandum voor de komende
gemeenteraadsverkiezingen: resultaten Vlario Enquete
deelnemers
conclusies en aanbevelingen
Riolering en waterzuivering in
Vlaanderen:
Evaluatie legislatuur en
wensenpakket voor de toekomst
Vlario in een nieuw kleedje gestoken
Recente ontwikkelingen in het Vlaams rioleringslandschap:
een overzicht
Verslag Vlario-dag 1998
Vlario als kenniscentrum
Memorandum VLARIO naar aanleiding van de
gemeenteraadsverkiezingen
Toelichting memorandum en het juridisch luik
Toekomstvisie VLARIO en rol van de gemeenten
Warmterecuperatie uit gemeentelijke rioleringen (A.2)
Warmterecuperatie uit gemeentelijke rioleringen - update
project INNERS

warmterecuperatie

Energie uit gemeentelijke riolering: een haalbare kaart

VLARIO

warmterecuperatie

IKT - Christoph Bennerscheidt

warmterecuperatie

Warmterecuperatie uit riolering
Warmterecuperatie uit
gemeentelijke riolering – een
haalbare kaart?

warmterecuperatie
warmterecuperatie

Energie uit afvalwater: Leuven Energieneutraal tegen 2020
Inners Europees subsidieproject

Leuven - M. Ridouani
VLARIO

Vlario werking

Vlario werking

Vlario werking
Vlario werking

Vlario werking
Vlario werking
Vlario werking
Vlario werking
Vlario werking
Vlario werking
Vlario werking
Vlario werking
warmterecuperatie

VLARIO

VLARIO

VLARIO
VLARIO

VLARIO
VLARIO
VLARIO
VLARIO
VLARIO
VLARIO
VLARIO
VLARIO
VLARIO
VLARIO

VLARIO

warmterecuperatie

EBAT Tool

warmterecuperatie

EBAT Tool

warmterecuperatie

Zwembadverwarming Raalte
Energie/warmtewinning uit regenwater op privé-domein Dewsbury
Rioolwarmtewinning Dijledal
Locatiekeuze en impact op milieu en waterzuivering
Rioolwarmte - het juridisch kader
Strategisch energiebeleid - Antwerpen
Zawent - Energieneutrale wijk te Gent
Water Blue Print en de volgende generatie
stroomgebiedbeheersplannen, wat betekent dit voor de
gemeenten?
De watertoets - wat betekent dit voor de gemeente.
Juridische context en risico’s
gemeentelijke sanering: de VMM als facilitator
gemeentelijke sanering: een evaluatie van de gemeentelijke
investeringsprogramma's

warmterecuperatie
warmterecuperatie
warmterecuperatie
warmterecuperatie
warmterecuperatie
warmterecuperatie

water blue print
watertoets
waterzuivering
waterzuivering
waterzuivering

waterzuivering
waterzuivering
waterzuivering
waterzuivering
waterzuivering

waterzuivering
waterzuivering

Resolutie saneringsplicht van Afvalwater

waterzuivering

Resolutie saneringsplicht van Afvalwater
Nieuwe opportuniteiten voor het gemeentelijke
afvalwaterbeleid
Overleg en actiepunten voor en door de Vlaamse
afvalwaterwereld
Resolutie betreffende sanering van afvalwater
Welke zijn de aandachtspunten bij de aanleg van nieuwe
riolering?
het uitvoeren van afkoppelingswerken

waterzuivering
waterzuivering

waterzuivering
waterzuivering
waterzuivering
werken
werken

VMM - Kor Van Hoof
VLARIO
VMM - Bruno Pevenage
VMM - Rebecca Callebaut

Hoe scoort de Vlaamse waterzuivering op ecologisch gebied VMM - Steven Van Den Broeck
Afvalwaterzuivering in Vlaanderen
aanzet tot een debat
VLARIO
Hoe organiseert u als rioolbeheerder het best de zuivering
van het buitengebied?
VLARIO
Saneringsplicht
VMM - Ingeborg Barrez
Afvalwaterzuivering in Vlaanderen: te vrijblijvend - inleiding
Knelpunten en voorstellen: aanzet tot een debat
Methodiek ter bepaling van de economisch en ecologisch
meest verantwoorde zuiveringstechniek voor gemeentelijke
afvalwaters
Welke zijn de randvoorwaarden voor een geïntegreerd
afvalwaterzuiverings-beleid in Vlaanderen?
Wat verwachten de gemeenten van Aquafin nv?: resultaten
enquete uitgevoerd door Aquafin nv
Onderzoek naar de oorzaken van onderbelasting en
verdunning van het influent van nieuwe RWZI’s

waterzuivering

University of Bradford - Alma
Schellart
University of Bradford - Alma
Schellart
Waterschap Groot Salland Martin Feddes
University of Bradford - Alma
Schellart
VLARIO
Aquafin - Kris De Gussem
VLARIO
Antwerpen - Verbelen
Gent - De Smet

VLARIO
VLARIO

VLARIO
Commissie Leefmilieu - Patrick
Lachaert
Aquafin - Luc Bossyns
VLARIO
Commissie Leefmilieu - Patrick
Lachaert
Commissie Leefmilieu - Patrick
Lachaert
VVSG - Jef Gabriëls
VLARIO
VLARIO
VLARIO
VLARIO

werken
werken
werken

Vlario i.s.m. Ministerie van de
Vlaamse Gemeenschap –
gesubsidieerde werken, ORI,
Vertegenwoordigers steden en
Procedure tot gunning van studieopdrachten voor wegenis- gemeenten, Provinciebestuur en
en/of rioleringswerken (in 6 delen gepubliceerd: procedure + Aquafin
modelbrieven)
Minder hinder
VLARIO
Minder hinder
VLARIO
Methodiek ter bepaling en beperking van sociale en
economische kosten bij de uitvoering van riolerings-en
wegenwerken
VLARIO
Berekening van de economische en sociale kosten bij de
uitvoering van wegen- en rioleringswerken
VLARIO
Verbetering van gronden voor rioleringswerken
VLARIO
Praktijkgids - grondverbetering
OCW

werken

Opstellen projectkwaliteitsplan bij aanleg van rioleringen

werken

Toepassingen van Verkeersmodellen ter beoordeling van de Verkeerscentrum - René Grispen
inpact bij wegenis- en rioleringswerken
en MINT - Bruno Villé

werken
werken
werken

werken

werken
werken

werken

werken
werken
werken

werken
werken
werken
werken
werken
werken
werken
werken
werken
werken
werkgroepen
werkgroepen
werkgroepen
werkgroepen

VLARIO

De (lange?) weg van planning naar uitvoering, een analyse
De noodzaak van minder-hinder maatregelen
Socio-economische kosten
bij wegenis- en rioleringswerken: Berekenen van externe
kosten aan de hand van 2 praktijkgevallen

VLARIO
VLARIO

Evaluatie wegenwerken met behulp van het provinciaal
verkeersmodel
Openbare werken en zelfstandige ondernemers: een
moeilijke relatie
Het model en de formule - Hoe kan een opdrachtgever en
ontwerper dit instrument hanteren?
De noodzaak van
minder hinder-maatregelen voor
zelfstandige ondernemers

Verkeerscentrum - René Grispen
en TRITEL - Bruno Villé

Welke maatregelen worden er tot op heden getroffen.
Overzicht van de sleufloze technieken.
Welke buismaterialen kunnen gebruikt worden onder welke
omstandigheden: keuze boorbuizen
Hoe ontwerp ik een doorpersingsproject?
Getuigschrift voor goede uitvoering
Inleiding en probleemstelling: Sociale kosten bij wegenis- en
rioleringswerken
Voorstelling project en uitvoeringsproblematiek - Kessel,
Nijlen
Technische mogelijkheden om hinder te vermijden
Studie 'Sociale kosten bij wegenis en rioleringswerken aan
de hand van een concreet project'
Realisaties Vlario werkgroepen (A.1)
Realisaties Vlario werkgroepen
Realisaties Vlario werkgroepen
Afkoppelen op privaat en publiek domein: realisatie
werkgroep

CVB - Lode Vereeck en Koen
Roeffaers

Unizo - Kris Baetens
VLARIO

Unizo - Stefaan Broodcoorens
Agentschap Wegen en Verkeer Hubert Decramer
VLARIO
VLARIO
VLARIO
VLARIO
VLARIO
Aquafin
VLARIO
CVB - Lode Vereeck en Koen
Roeffaers
VLARIO
VLARIO
VLARIO
VLARIO

werkgroepen
werkgroepen

De werkgroepen van Vlario: een overzicht
Uitdagingen voor de verschillende werkgroepen

VLARIO
VLARIO

werkgroepen
werkgroepen

Projectkwaliteitscontrole en opleiding werftoezichters
Typebestekken en Normen

VLARIO
VLARIO

werkgroepen

Kwaliteitszorg in de rioleringssector: nieuwe initiatieven
Toelichting van reeds genomen initiatieven van werkgroep 8
van VLARIO
Typebestekken en normen: voorstelling van realisaties van
werkgroep 5 van VLARIO
4 jaar zoneringsplannen: ervaringen met de aanleg van
individuele behandelings-installaties
Definitieve afbakening van het gemeentelijk
rioleringspatrimonium, zonering en masterplanning
Definitieve afbakening van het gemeentelijk
rioleringspatrimonium, zonering en masterplanning:
resultaten case study
Zonerings- en uitvoeringsplannen: stand van zaken

VLARIO

werkgroepen
werkgroepen
zoneringsplannen
zoneringsplannen

zoneringsplannen
zoneringsplannen

zoneringsplannen
zoneringsplannen
zoneringsplannen

Resultaten van een case study met 5 Vlaamse gemeenten:
definitieve afbakening van het gemeentelijk
rioleringspatrimonium, zonering-en masterplanning
Definitieve afbakening van het gemeentelijk
rioleringspatrimonium, zonering en masterplanning
conclusies: Riolering en waterzuivering
is één systeem!

VLARIO
VLARIO
Infrax - Kathleen Vanderstraeten
VMM - Ingeborg Barrez

Aquafin - Dirk De Waele
VMM - Ingeborg Barrez

VLARIO
VMM - Ingeborg Barrez
VLARIO

