IKT - Instituut voor ondergrondse infrastructuur

IKT Nederland opleiding in 2019

Wortelingroei
in leidingen
Wat te doen met schadelijke vegetatie?
Doel: Brede basiskennis verwerven
op het gebied van wortelingroei in leidingen.
Doelgroep: Medewerkers van gemeenten, waterschappen,
adviesbureaus en aannemers (max. 15 deelnemers per dag).
Vanwege de krapte in de intensief benutte stedelijke
ondergrondse ruimte zijn schades door wortels aan en
in leidingen enerzijds en schades aan boomwortels, bijv.
door maatregelen voor ondergronds bouwen anderzijds
aan de orde van de dag. Veel van deze schades kunnen
door het nemen van de juiste maatregelen worden
voorkomen, maar ook het reeds bestaande risico
op schade kan worden verminderd.



Data 2019:
do 7 maart 2019:		
di 14 mei 2019:
do 20 juni 2019:		
di 26 november 2019:

Arnhem, Kantoorgebouw De Enk
Gilze-Tilburg, Van der Valk Hotel
Zwolle, Van der Valk Hotel
Arnhem, Kantoorgebouw De Enk

Aandachtspunten:
S chades aan en in de riolering
door boomwortels herkennen
S chades aan bomen door maatregelen voor ondergronds
bouwen herkennen
Groeigedrag van boomwortels
Inzicht krijgen in de interactie tussen leidingen en wortels
R egels en richtlijnen toepassen
Reparatiemethodes en methodes om buizen
preventief te beschermen

Dagindeling:
08.45 uur:
09.00 uur:
12.30 uur:
16.00 uur:

Zaal open, ontvangst
Aanvang programma
Aanvang lunch
Afsluiting

Kosten:
€ 375,00 p.p. excl. BTW, reguliere prijs inclusief cursusmateriaal en lunch.
€ 325,00 p.p. excl. BTW, prijs voor leden van de IKT Fördervereine / IKT Verenigingen.
Deelname is gegarandeerd na ontvangst van het deelnamebedrag. Restitutie van het deelnamebedrag is mogelijk tot
10 werkdagen voor aanvang van de opleidingsdag. Daarna is teruggaaf van het deelnamebedrag niet meer mogelijk.

Aanmelding:
Aanmelden voor deze opleidingsdag kan via de website www.ikt-nederland.nl, kopje opleiding. U ontvangt dan een
bevestiging en kort voor aanvang van de opleidingsdag krijgt u nog een mail met info over de lokatie en bereikbaarheid.
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