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Volg VLARIO nu ook op:

BURGEMEESTER, HOE WIJS BENT
U MET WATER? VLARIO-DAG 2020
Op dinsdag 31 maart 2020 in Antwerp Expo vindt de jaarlijkse VLARIO-dag plaats met als thema ‘Burgemeester, hoe
wijs bent u met water?’ Dat thema is bewust gekozen, want actieve participatie van iedere gemeente is nodig om
schade door wateroverlast te beperken, een goede waterkwaliteit te garanderen en een duurzaam rioleringsbeleid te
voeren. VLARIO, het overlegplatform en kenniscentrum voor rioleringen- en afvalwaterzuiveringssector in Vlaanderen,
heeft een interessant programma samengesteld en licht een tipje van de sluier.
De VLARIO-dag start met de verwelkoming en blik op de toekomst van VLARIO door zijn kersverse voorzitter Patrick
Willems. Vervolgens zullen Jan Leroy van VVSG en Peter Aelterman van VMM hun blik werpen op de investeringen in
het gemeentelijke rioolbeheer. Wat leert het verleden en wat brengt de toekomst? Wat leren we uit de investeringen in
het rioolbeheer die de vorige beleidsperiode gebeurd zijn? Welke investeringsprognoses maken de gemeentes en de
rioolbeheerders voor de huidige beleidsperiode? Wat zijn de uitdagingen voor het rioolbeheer tegen 2027? Een antwoord
op die vragen wordt gegeven tijdens de VLARIO-dag.
UITDAGINGEN EN OPPORTUNITEITEN
Het Vlaamse regeerakkoord is gekend, maar wat zijn de uitdagingen en opportuniteiten voor de sector en de lokale
besturen? Drie Vlaamse ministers bespreken die graag met de deelnemers van de VLARIO-dag: Hilde Crevits (minister
van Economie, Innovatie, Werk, Sociale economie en Landbouw), Zuhal Demir (minister van Justitie en Handhaving,
Omgeving, Energie en Toerisme) en Lydia Peeters (minister van Mobiliteit en Openbare Werken).
TOEKOMSTGERICHTE HEMELWATERONTWERPEN
Waar vind ik als gemeente goede voorbeelden van reeds uitgewerkte projecten? Hoe zijn die opgebouwd en voldoen
ze aan de verwachtingen van de opdrachtgever? VLARIO bundelt innovatieve en creatieve projecten om gemeenten
te inspireren, te informeren en van elkaar te leren. Vincent Wolfs, voorzitter van Werkgroep 2+3 van VLARIO bespreekt
die graag met het publiek.
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MIDDELEN EFFICIËNTER INZETTEN MET GEÏNTEGREERD ASSETMANAGEMENT
Hoe behalen we met de beschikbare middelen voor zuiverings- en rioleringsinfrastructuur het maximale resultaat voor
het milieu? Aquafin werkte een plan van aanpak uit om zijn rol als coördinator van het assetmanagement van de Vlaamse
afval- en hemelwaternetwerken waar te maken. Verbinden, samenwerken en delen van kennis vormen de rode draad van
een ambitieuze maar haalbare strategie om investeringen op elkaar af te stemmen en de toestand van de infrastructuur
onder controle te houden. Jan Goossens, CEO van Aquafin, zal in primeur dat plan voorstellen.
WIJZIGINGEN KEURING PRIVÉWATERAFVOER
De nieuwe inhoud van de keuring privéwaterafvoer: wat wijzigt er voor gemeenten/rioolbeheerders? Vanaf 1 januari 2021
zal de keuring van de privéwaterafvoer wijzigen. Welke die wijzigingen zijn alsook de impact ervan voor gemeenten/
rioolbeheerder worden kort uiteengezet.
VERKIEZING EN UITREIKING VAN DE VLARIO-INNOVATIEPRIJS
De deelnemers van de VLARIO-dag kiezen de winnaar van de VLARIO-innovatieprijs. De uitreiking van de innovatieprijs
zal gebeuren door Robrecht Bothuyne, voorzitter van de Vlaamse Commissie voor Innovatie, en Bernard De Potter,
voorzitter van de Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid.
Traditiegetrouw zal de VLARIO-directeur Wendy Francken haar kritische blik werpen op de uitdagingen in de watersector.
Naast een inhoudelijk heel interessant programma biedt VLARIO eveneens het ideale netwerkmoment aan op zijn
rioleringsbeurs. Meer dan 60 exposanten tonen hun allerlaatste nieuwigheden.
Het volledig programma vindt u op onze website. Schrijf u online in via www.VLARIO.be/VLARIOdag2020.

VOOR DE EERSTE KEER EEN
VLARIO-INNOVATIEPRIJS
Voor het eerst introduceert VLARIO de VLARIO-innovatieprijs. We mochten 38 inzendingen ontvangen waaruit de jury
vijf innovaties nomineerde. De genomineerden zullen op 31 maart hun innovatie voorstellen. De deelnemers van de
VLARIO-dag kiezen vervolgens zelf de winnaar.
Hier volgt een korte voorstelling van de genomineerden. Meer details alsook de overige inzendingen kan men bekijken
op www.VLARIO.be/innovatieprijs2020.
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BURGERPARTICIPATIE SAMEN MET INFILTRATIE
Een klimaatrobuust ontwerp met infiltratiemaatregelen op maat van elke straat
met een hoge belevingswaarde voor de buurt: dat is wat Aquafin en studiebureau
Cnockaert deden in Roeselare. Door goed te luisteren naar de stad en de bewoners
van de betrokken wijken, is er een groot draagvlak voor het voorstel dat maximaal
inzet op de infiltratie van hemelwater en dat zorgt voor een groene omgeving.
Ingezonden door: Aquafin, Sudiebureau Cnockaert, Stad Roeselare en VMM

NEMO
HI, IK BEN NEMO, het eerste product van WASCO, Water as A Service Company.
Ik geef drinkwater een tweede leven door douchewater te zuiveren en er toiletten
mee te spoelen. Dit zorgt voor een grote besparing aan drinkwater, met alle positieve
gevolgen voor de rioolbeheerders en drinkwatermaatschappijen die daaraan
gekoppeld zijn.
Ingezonden door: Wasco, onderdeel van BNK

INTELLIGENT REGENWATER INFILTRATIESYSTEEM
Het StormHarvester systeem is een intelligent ondergronds regenwateropvangsysteem. Het nieuwe systeem houdt rekening met de weersvoorspelling
waarbij de technologie gebruik maakt van actuele meteorologische data –
waaronder luchtdruk – en diverse weersvoorspelling modellen. Alleen als er hevige
regenval wordt verwacht, wordt het reservoir vertraagd geleegd. Daardoor is er
maximaal regenwater beschikbaar voor infiltratie.
Ingezonden door: Samenwerking tussen Wavin en Stormharvester

HERINRICHTING CLUSTER HERTSTRAAT IN GENT
6 straten in Gent worden omgevormd naar kwalitatieve verkeersluwe woonerven
met aandacht voor groen en ontmoeting. Bewoners werden betrokken tijdens het
ontwerpproces via een participatietraject. In deze stedelijke omgeving slagen we
er in om de verharde oppervlakte met bijna 1/3 te verminderen. Slechts 36% van
de bestaande verharding zal heraangelegd worden in ondoorlatende materialen
en kan niet eerst infiltreren in groenzones of verhardingen met open voeg.
Ingezonden door: Studiebureau Evolta en stad Gent

PORO DEBIETREMMER
Praktische en economische oplossing voor ‘t voorkomen van overstromingen door
toepassing v.d. 3de trede van Lansink: bufferen met vertraagd afvoeren, i.p.v. of
als aanvulling op infiltratie.
Toepassing en eigenschappen:
• Locaties waar infiltratie moeilijk/onmogelijk is
• Modulair: afstromend opp. tss. 500-10000 m²
• Debietremmer uit poreuze beton: performant tot min. 1L/s
• Lage inbouw/verstoppingsvrij
• Onderhoudsarm
Ingezonden door: Ecobeton water technologies nv
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LIMBURG WORDT VLAAMS
OPLEIDINGSLABO VOOR RIOOLRENOVATIE
De overheid heeft de voorbije decennia geïnvesteerd in een gescheiden rioleringsstelsel en in waterzuiveringsstations.
Hierdoor is de kwaliteit van het oppervlaktewater aanzienlijk verbeterd. Toch wordt nog 87% van het Vlaams
oppervlaktewater door Europa als slecht beoordeeld. Het bestaande rioleringsnetwerk is bovendien op sommige
plaatsen sterk verouderd. Permanente monitoring, herstellingen en renovatie is aan de orde. Dit leidt vaak tot grote
openbare werken met veel overlast voor omwonenden en ondernemers en met de nodige impact op verkeer en mobiliteit.
Met innovatieve technologieën kan de monitoring en renovatie efficiënt en duurzaam worden aangepakt. Deze innovatie
vraagt van de bouwsector een nieuwe manier van werken. Dankzij een samenwerking tussen VLARIO, Limburgse
bouwbedrijven, Confederatie Bouw Limburg en de VDAB, en met een provinciale subsidie van 95.000 euro van de
Provincie Limburg, wordt nu een nieuwe opleiding gestart om professionele rioolrenovatietechnici op te leiden.
RIOOLRENOVATIES NODIG OP GROTE SCHAAL
Vanuit ecologisch en maatschappelijk belang wordt afval- en hemelwaterbeheer steeds belangrijker. Steden en
gemeenten leggen gescheiden rioleringsstelsels aan om de werking van de waterzuiveringsstations te optimaliseren
en de algemene waterkwaliteit te verbeteren. Maar om er werkelijk op vooruit te kunnen gaan, is het goed onderhoud
van het rioleringsnet minstens zo belangrijk.
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Overheden en rioolbeheerders worden daarom aangespoord de bestaande netten te inspecteren, te onderhouden en
te renoveren. Terwijl budgetten worden vrijgemaakt om onze rioolinfrastructuur te optimaliseren, ontbreekt het echter
aan opgeleide riooltechnici om renovatiewerken uit te voeren. Als gevolg daarvan blijven vele opdrachten open staan en
worden enkel dringende renovaties uitgevoerd. Om aan de vraag van de opdrachtgevers te voldoen, is er een constant
aanbod van minstens 100 gespecialiseerde rioolmedewerkers nodig.
INNOVATIEVE RIOOLTECHNIEKEN
Met provinciale subsidies wordt een nieuwe opleiding ontwikkeld om de kwaliteit van de rioolrenovaties te verbeteren
en om innovatieve technologieën sneller in de praktijk toe te passen. Immers ook in deze tak van de bouw staan de
ontwikkelingen niet stil. De voorbije jaren zijn heel wat technieken op punt gesteld die de kwaliteit van rioolrenovatiewerken
sterk kunnen verbeteren en minder hinder voor de omgeving met zich meebrengen. De sector kan hieruit ontzettend
veel voordeel halen.
Naast opleiding zal Leiding4 ook de kaart van sensibilisering én werving trekken. Om de openstaande vacatures in te vullen
worden ook werkzoekenden met de hulp van VDAB naar de opleiding toe geleid. Voor hen zal een bijkomende module
praktijkervaring (IBO) worden ingebouwd. Gezien de verschillende instroomkanalen en diversiteit in startcompetenties,
wordt de opleiding modulair opgebouwd en voorzien van diverse toetsingsmomenten.
VLAAMS OPLEIDINGSLABO VOOR RIOOLRENOVATIE
Aan de hand van twee opleidingscycli zal het programma de komende 18 maanden verder worden verfijnd en bijgestuurd.
Eens alles op punt staat wordt de opleiding verbonden aan het uitvoeringscertificaat dat nodig is voor (openbare) werken
bij standaardbestek 250.
De opleiding wordt dan voor werknemers ingepast in het kennis- en innovatieprogramma van de Bouwcampus te
Diepenbeek. Werkzoekenden kunnen een voortraject volgen bij de VDAB.

PRAKTISCHE LEIDRAAD VOOR WERKEN IN DE OMGEVING
VAN NUTSINFRASTRUCTUUR OP HET OPENBAAR DOMEIN
De praktische leidraad voor werken in de omgeving van nutsinfrastructuur op het openbaar domein in Vlaanderen is toe
aan een nieuwe versie. De vorige versies bevatten heel wat goede intenties om de samenwerking tussen infrastructuur
en nutswerken beter te doen verlopen. Maar alle betrokken partijen met name bouwheren en opdrachtgevers,
studiebureaus, aannemers en nutsbedrijven ervaren nog
steeds veel discussies en onduidelijke afspraken in de
coördinatievergaderingen en tijdens de uitvoering.
Daarom werd op initiatief van het Agentschap Wegen en
Verkeer samen met de studiebureaus, de aannemersfederaties
Vlawebo en Bouwunie Infrastructuurwerken en de Vlaamse
Raad van netwerkbeheerders een nieuwe leidraad opgemaakt.
Deze werd tijdens de provinciale contactdagen reeds
gecommuniceerd en in het voorjaar volgen er nog enkele
infomomenten. Tot slot worden ze ook geïmplementeerd in
de bestekken.
Het doel van deze versie is nog vroeger in het proces
duidelijkere en meer resultaat gebonden afspraken te
voorzien. Met als gevolg een vlotter verloop van de werken
met minder hinder, het vermijden van stilstandskosten en
schade aan nutsleidingen.
U vindt de praktische leidraad op de website van AWV.
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VERNIEUWDE CIW KRIJGT VORM
In het voorjaar van 2019 startte de CIW een traject om haar werking te optimaliseren en haar partnernetwerk uit te
breiden. Via verschillende initiatieven konden CIW-actoren, middenveldorganisaties en onderzoeks- en kennisinstellingen
hun suggesties meegeven.
Intussen krijgt de CIW stilaan vorm. Op 13 december 2019 gaf de CIW goedkeuring aan een engagementsverklaring
die de krijtlijnen van de toekomstige CIW uittekent.
ENGAGEMENTSVERKLARING
De engagementsverklaring vormt een basis voor de vernieuwde samenwerking tussen de CIW-leden. Op de vergadering
van 13 december 2019 gaf de CIW ook goedkeuring aan de principes voor de vernieuwde interne werking, met een
beperkt aantal beleidsgroepen, een meer projectmatige werking en platformwerking.
De komende maanden wordt ook verder werk gemaakt van de concretisering van de samenwerking met de stakeholders.
Via de vernieuwde CIW zal VLARIO meer actief betrokken zijn.

VAKBEURS KLIMAAT
Op donderdag 6 februari vond de 2e vakbeurs klimaat plaats. VLARIO heeft ook dit jaar enkele lezingen voorzien in
het klimaattheater. Dit waren voornamelijk praktische lezingen over ontharden, de aanpak voor de opmaak van het
hemelwaterplan in Lichtervelde, voorbeelden voor de aanpak van wateroverlast en droogte via een groen en duurzaam
ontwerp, de beplanting van wadi’s en groendaken.
U kan de toelichtingen downloaden via www.VLARIO.be/vakbeurs-klimaat2020.
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OPLEIDINGEN & STUDIEDAGEN
Meer informatie over de opleidingen en inschrijvingen via www.VLARIO.be/opleidingen.
OPFRISCURSUS WERFPROEVEN VOOR AANNEMERS
Data en locatie:
• 4 maart Gent (13u.00 tot 16u.30)
• 6 maart Hasselt (9u.00 tot 12u.30)
Deze opleiding is specifiek gericht tot aannemers. Er worden vaak nog proeven foutief uitgevoerd, opgesteld of geïnterpreteerd. Wij willen u informeren
over het correct uitvoeren van deze proeven. Op deze manier zullen onderlinge discussies vermeden worden tussen aannemer en opdrachtgever.
Het vademecum werfproeven zal de basis zijn van de opfriscursus. Hierin
worden alle werfproeven samengevat. Dit is een handig document voor de
werftoezichters, maar ook voor derden.
Tijdens deze opfriscursus worden de meest frequente proeven in het kader
van de aanleg van riolering en wegenis toegelicht met de nodige tips en
aandachtspunten vanuit de praktijk. Hierbij worden ook enkele Excel fiches
uitgelegd voor de rapportering van de resultaten.

VERVOLMAKINGSCURSUS: PLAATSEN VAN RIOLERING
Data: 2 en 3 maart 2020
Locatie: VDAB Bilzen
Materialen en technieken worden niet altijd volgens de regels van de fabrikant of leverancier ingebouwd. Het
ontbreekt vaak aan kennis bij de doelgroep (aannemers en werftoezichters van opdrachtgevers en studiebureaus). Met deze praktijkgerichte opleiding willen we samen met VDAB, leveranciers en fabrikanten van materialen en technieken tot een praktijkopleiding komen om een betere kwaliteit van de uitgevoerde werken te
bekomen.
Na deelname ontvangt u het attest “Opleiding voor het plaatsen van riolering”.

OPLEIDING KLIMAATVRIENDELIJK ONTWERPEN (SUDS)
Doelgroep: technische en ruimtelijke ontwerpers van steden en gemeenten en hun studiebureaus.
Data en locatie: 3 – 5 – 10 maart 2020 in Zwijnaarde
Klimaatverandering heeft een grote impact op de mens en natuur. We moeten ons voorbereiden op meer wateroverlast, en periodes van extreme droogte en hitte. Het klimaatadaptief inrichten van het bebouwde gebied is
daarom een belangrijke uitdaging voor steden, gemeenten en studiebureaus. Dit kan gerealiseerd worden door
de uitbouw van zogenaamde SuDS: Sustainable Drainage Systems.
Deze 3-daagse opleiding gaat in op het klimaatrobuust en doordacht inrichten van de bebouwde ruimte via
SUDS. De opleiding geeft inspiratie om te komen tot creatieve ontwerpen, biedt technische ondersteuning en
toont het realisatietraject van enkele participatieve projecten.
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Volgende aspecten worden behandeld in de opleiding:
• Welke impact kan klimaatverandering hebben op de bebouwde omgeving? Waarop moeten we ons voorbereiden?
• Zijn er goede (en minder) goede voorbeelden in Vlaanderen en in het buitenland?
• Hoe kunnen we SuDS praktisch ontwerpen?
• Hoe past een klimaatadaptief ontwerp in de ontwerpcodes (Code van goede praktijk, de GSV Hemelwater, …)?
• Met welke bouwtechnische en onderhoudsaspecten moeten we rekening houden?
• Hoe pakken we deze projecten planmatig aan?
• Welke subsidies zijn beschikbaar?
• Hoe kunnen we burgers en andere actoren sensibiliseren?
Er zijn nog een aantal plaatsen beschikbaar.

OPLEIDING PLAATSING VAN RIOLERING (VIA VDAB)
2 en 3 maart in Bilzen
OPLEIDING SUDS – KLIMAATVRIENDELIJK ONTWERPEN
3-5-10 maart in Gent
OPFRISCURSUS WERFPROEVEN VOOR AANNEMERS
• 4 maart in Gent
• 6 maart in Hasselt
OPLEIDING KEURDER PRIVÉWATERAFVOER
21-23-28 april in Lubbeek
OPLEIDING WERFTOEZICHT
7,14 en 28 mei. 4 en 11 juni in Brussel en Hasselt.
VOORINSCHRIJVINGEN
U kan zich op de website reeds voorinschrijven voor heel wat opleidingen die in 2020 georganiseerd
zullen worden. Wanneer de definitieve data bepaald zijn, informeren wij u.
• Ontwerp van rioleringen
• Afkoppelingsadviseur
• Visuele inspectie voor beheerders

Niet vergeten, VLARIO vzw is een erkend dienstverlener - erkenningsnummer: DV.O106134.
OPGELET: WIJZIGING KMO-PORTEFEUILLE VANAF 1 JANUARI 2020
Een kleine onderneming die tot nu toe via de kmo-portefeuille, in opleiding en adviezen investeerde,
kreeg 40% steun van de Vlaamse overheid. Een middelgrote onderneming kreeg 30%. Vanaf 1 december worden deze percentages respectievelijk naar 30% en 20% bijgestuurd.
Ook het plafondbedrag wordt aangepast. Daar waar het steunplafond voorheen maximum 10.000
euro voor kleine ondernemingen en 15.000 euro voor middelgrote ondernemingen bedroeg, zal het
maximum plafond voor alle kmo’s vanaf 1 januari 2020, 7.500 euro bedragen.
Wenst u meer informatie over deze wijziging?
Dan verwijzen we u graag door naar
Agentschap Innoveren en Ondernemen – dienst Kmo-Portefeuille.

Verantwoordelijke uitgever: Vlario – De Schom 124, 3600 Genk
www.vlario.be

