
 

 

 

 

 

Rotterdam 7 november 2013 

 

RIOLERINGSBRANCHE KRIJGT EIGEN PODIUM OP INFRATECH 2015. 

 

De beursvloer van InfraTech 2015, die van 20 t/m 23 januari 2015 plaatsvindt in 

Ahoy Rotterdam, wordt opgedeeld in vier thema’s die allemaal een segment binnen 

de infrastructuur vertegenwoordigen. Een nieuw thema dat aan de beurseditie van 

2015 wordt toegevoegd is Riolering. Vanuit de markt werd de vraag geopperd om 

riolering als apart thema aan InfraTech te koppelen. Daar is voor de editie in 2015 

gehoor aan gegeven. 

 
Saskia Vernooij, Exhibition Manager Ahoy Rotterdam: “Tijdens de vorige editie kregen wij 

signalen vanuit de rioleringsbranche dat zij behoefte hebben aan een groter podium om zich 

te kunnen presenteren. De exposantendoelgroep van het thema Riolering zijn organisaties op 

het gebied van advies, ontwerp, aanleg, reiniging en onderhoud van rioleringssystemen, die 

graag contact leggen met zakelijke en particuliere opdrachtgevers op dit vakgebied.” 

 

Rioolvervanging en maatregelen voor beperking van (grond)wateroverlast en verbetering van 

de waterkwaliteit vergt de komende tien jaar een investering van circa 10 miljard euro. Men 

streeft in deze sector dus ook naar een duurzamer afvalwaterketen met terugwinning van 

grondstoffen, energie en water. Innovatieve ontwikkelingen zijn hierbij van cruciaal belang. 

Aannemers, toeleveranciers, ingenieurs- en adviesbureaus zullen onder andere op InfraTech 

2015 aanwezig zijn om de nieuwste ideeën op dit gebied te tonen. 

 

Vernooij: “Naast waterbeleid en waterhuishouding zoemen we bij het thema Riolering meer in 

op de technieken voor afvalwaterbehandeling, ontwateringstechniek, pompen en gemalen, 

rioolaanleg, rioolinspectie, sanering en renovatie. Wij willen hiermee de rioleringssector via 

InfraTech een platform bieden om kennis op te doen en contact te leggen met beleidsmakers 

en beslissers in de rioleringssector, zoals waterschappen, provincies en gemeenten, die al 

prominent op InfraTech aanwezig zijn. Wij richten voor dit thema ook een lezingenruimte en 

demoruimte in.” 

 

De exposantendoelgroep is enthousiast over het nieuwe thema. Geoffrey van Gerven, 

communicatiemanager Van der Velden Rioleringsbeheer: “Het doel van deelname aan  

InfraTech 2015 is om zo veel mogelijk kwalitatieve leads binnen te halen en een hogere 

naamsbekendheid te genereren. We tonen de laatste innovaties van Van der Velden 

Rioleringsbeheer en zijn hiermee onderscheidend in de markt. Met een opvallende, 

laagdrempelige beursstand en een gemotiveerde en gespecialiseerde standcrew is succes 

gegarandeerd. Er wordt door de organisatie goed geluisterd naar geluiden uit de sector, met 

als resultaat: een eigen rioleringsplatform in hal 6!” 

 

 
Noot voor de redactie: Voor meer informatie over InfraTech, zie http://www.infratech.nl/over-infratech/pers of 
neem contact op met Connie van Rossum, tel. 010 293 31 45, e-mail c.vanrossum@ahoy.nl.   


