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Tekst: Joos Neven   Beeld: IKT Nederland

Op 1 oktober jongstleden vond de eerste Nederlandse rioolreparatiepraktijkdag plaats in 
Harderwijk, Nederland. Maar liefst 28 bedrijven lieten hun technieken zien en stonden 
klaar om vragen rond rioolreparatie te beantwoorden. Deze eerste editie kon rekenen op 
een bijval van 330 bezoekers. Een uitstekende start, dus!

Het doel van het evenement was om demon-
straties, lezingen en nieuwe technieken te 
presenteren voor iedere partij die betrokken is 
bij rioolreparatie. In deze opzet is de organisatie 
zeker geslaagd. Elke schakel in het totaalplaatje 
van rioolreparatie was immers aanwezig: of als 
bezoeker, of als deelnemend bedrijf. De talrijke 
opkomst van ingenieurs was te danken aan de 
vele demonstraties en de technische uitleg van de 
nieuwste innovaties in de rioolreparatie. De deel-
nemende bedrijven zorgden voor een technische 
uitleg die relevant was voor elk vakgebied.  De 
bezoekers konden hun vragen rechtstreeks aan de 
marktpartij stellen. Die technische uitleg werd ook 
zeker op prijs gesteld door de bezoekers: “Door-
heen de dag zelf heb ik al vernomen dat meer 
dan de helft van de bedrijven tevreden is over het 
evenement en volgend jaar met plezier zal terug-
komen. En dat komt nou net omdat elke partij 
betrokken wordt; zo ziet elke partij zijn voordeel in 
het totaalplaatje”, zei Peter Brink, organisator en 
bedrijfsleider van IKT Nederland. 

SUCCES UIT ONVERWACHTE HOEK
Niet enkel de demonstraties werden warm 
onthaald, maar ook de lezingen. Tijdens het evene-
ment werden verschillende lezingen georganiseerd 

om nieuwe praktijken toe te lichten en de huidige 
aanpak van rioolreparatie kritisch te bediscussiëren. 
De zaal waarin de lezingen doorgingen, moest 
echter uitgebreid worden - het verwachte bezoe-
kersaantal van vijftig personen werd immers sterk 
overschreden. De lezingen werden verplaatst naar 
een grotere zaal, waar uiteindelijk niet minder dan 
140 personen de lezingen volgden. Deze belang-
stelling voor de lezingen bewijst nog maar eens 
dat er een nood is aan een technisch onderbouwde 
beurs voor rioolreparatie – en die behoefte heeft 
de eerste Nederlandse rioolreparatie praktijkdag nu 
ingelost. Het ‘niche-evenement’ trok in zijn eerste 
editie al internationale bedrijven aan, waaronder 
ook de Belg Dany Claesen van C4Sewer.
 

GOEDE VOORUITZICHTEN
Peter Brink liet nu al weten dat er plannen zijn 
voor een volgende editie. De eerste aanvragen 
van bedrijven om volgend jaar hun technieken 
te demonstreren, komen reeds binnen. “Dit 
evenement brengt elke partij in het proces van 
rioolreparatie dichter bij elkaar, en uit een goede 
communicatie en samenwerking tussen die 
partijen kan iedereen voordelen putten”, voegde 
de tevreden organisator ten slotte nog toe.     ❚

Foto's van boven naar beneden:
- 140 bezoekers vonden hun weg naar de lezingen.
- De opkomst van ingenieurs was te danken aan de vele demonstraties 
  en de technische uitleg van de nieuwste innovaties in de rioolreparatie.
- De talrijke demonstraties vonden buiten plaats.
- Bezoekers kregen uiteraard ook de nodige technische informatie.
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