Kennisprogramma Infra Relatiedagen 2019
5 februari
Tijdstip
13:15 - 13:45

Bedrijf
ICASS

Onderwerp
iCASSxl

14:00 – 14:30

Water2Keep

14:45 – 15:15

Future Fuels

Regenwater een
lust in plaats van
een last
Blauwe diesel

Field
Factors/Gemeente
Someren

Opslag van
regenwater in de
ondergrond

Wavin/KWS/Provincie
Overijssel
Hendrikse
Wegenbouw

Volgt

’t Rio Huys

Risico gestuurd
beheer van
riolering
Trends

15:30 – 16:00

16:15 – 16:45
17:00 – 17:30

18:00 – 18:30

Green Infra
18:45 – 19:15
19:30 – 20:00
20:15 – 20:45

Debets B.V.

Circulaire
reparatietechniek
voor betonriool

Volgt
Grondwaterbeheer
stedelijke
omgeving

Omschrijving
iCASSxl is een onlinemanagementsysteem welke
harmonisatie en communicatie in de samenwerking tussen
overheden en aannemers optimaliseert.
Tijdens deze kennissessie wordt u op de hoogte gesteld van
het gebruik van de app die "gedoe en gezeur voorkomt
tussen opdrachtgever en -nemer".
Regenwater een lust in plaats van een last

Blauwe Diesel is een duurzame, fossielvrije, CO2-neutrale en
emissie-arme brandstof. Hiermee verbeteren ze de CO2footprint van bedrijven en instellingen.
Wilt u weten hoe u met uw voertuigenpark snel,
verantwoord en eenvoudig kunt overstappen op de Blauwe
Diesel 100 zonder aanpassingen aan de voertuigen? Vincent
van Future Fuels vertelt u er graag meer over!

Door regenwater op te slaan in de ondergrond komt het
beschikbaar om aan de lokale vraag te voldoen, zelfs in
droge perioden. Door gebruik van hoogwaardige, duurzame
materialen en veel aandacht voor ruimtelijk ontwerp is het
mogelijk om oplossingen ruimtelijk gezien goed in te passen.
Wilrik en Dick Bakker van de gemeente Someren vertellen
samen over de natuur gebaseerde oplossingen voor
watermanagement op locatie en hoe deze in de gemeente
Someren zijn toegepast.
Volgt

Er zijn reeds diverse reparatietechnieken voor riolering en
inspectieputten op de markt. De technik van hendrikse
Wegenbouw is nieuw en revolutionair op gebied van
uitvoering en circulariteit.
De toekomst van de riolering

Volgt
Volgt
Het probleem van bodemdaling gaat vanaf nu voor heel
Nederland gelden. Reden hiervan is de dalende
grondwaterspiegel veroorzaakt door niet tijdig ingrijpen
tegen de klimaatverandering. Hoe keren we het tij ?

6 februari
Tijdstip
13:15 - 13:45

Bedrijf
ICASS

Onderwerp
ICASSxl

14:00 – 14:30

Fiber Core Europe

14:45 – 15:15

Future Fuels

Composiet in de
kunstwerkbouw
Blauwe diesel

15:30 – 16:00
16:15 – 16:45
17:00 – 17:30

Heijmans Infra
Infranology
GEP

18:00 – 18:30

Hendrikse Wegenbouw

18:45 –
19:15
19:30 –
20:00
20:15 –
20:45

Asfalt innovaties
Straatzand special
Nuttig gebruik
regenwater
Circulaire
reparatietechniek
voor betonriool

Omschrijving
iCASSxl is een onlinemanagementsysteem
welke harmonisatie en communicatie in
de samenwerking tussen overheden en
aannemers optimaliseert.
Tijdens deze kennissessie wordt u op de
hoogte gesteld van het gebruik van de app
die "gedoe en gezeur voorkomt tussen
opdrachtgever en -nemer".
Volgt
Blauwe Diesel is een duurzame,
fossielvrije, CO2-neutrale en emissie-arme
brandstof. Hiermee verbeteren ze de CO2footprint van bedrijven en instellingen.
Wilt u weten hoe u met uw
voertuigenpark snel, verantwoord en
eenvoudig kunt overstappen op de
Blauwe Diesel 100 zonder aanpassingen
aan de voertuigen? Vincent van Future
Fuels vertelt u er graag meer over!
Volgt
Volgt
Volgt

Bij klimaatsverandering denken we vaak
eerst aan de vele lasten die het met zich
mee kan brengen. Denk hierbij aan
wateroverlast. Maar met regenwater kun
je ook veel nuttige dingen doen. Fred
vertelt over hun ervaringen met het
gebruik van regenwater in de particuliere
omgeving.

Wavin/KWS/Provincie
Overijssel
Green Infra
Trends

Volgt

Onlanders

Volgt

Volgt

7 februari
Tijdstip
13:15 - 13:45

Bedrijf
ICASS

Onderwerp
ICASSxl

14:00 – 14:30

Staring Advies

Ecoloog in de
planvorming van
projecten

14:45 – 15:15

Future Fuels

Blauwe diesel

15:30 – 16:00
16:15 – 16:45

Heijmans Infra
Wavin/KWS/
Provincie
Overijssel
’t Rio Huys

Asfalt innovaties
Volgt

Volgt
Volgt

Toekomst van
riolering
Circulaire
reparatietechniek
voor betonriool

Volgt

17:00 – 17:30
18:00 – 18:30

Hendrikse
Wegenbouw

18:45 – 19:15

Water2Keep

19:30 – 20:00
20:15 – 20:45

Green Infra
Gemeente Zwolle

Regenwater een
lust in plaats van
een last
Trends
Innovatiegericht
inkopen

Omschrijving
iCASSxl is een onlinemanagementsysteem
welke harmonisatie en communicatie in de
samenwerking tussen overheden en
aannemers optimaliseert.
Tijdens deze kennissessie wordt u op de
hoogte gesteld van het gebruik van de app die
"gedoe en gezeur voorkomt tussen
opdrachtgever en -nemer".
Met alle (klimaat)doelen (biodiversiteit,
circulariteit, duurzaamheid, opvangen
hittestress, opvangen wateroverlast, MVO) die
gesteld worden is het voor een
projectontwikkelaar interessant om tijdens
het hele proces/project een ecoloog ‘mee te
laten lopen’. Wanneer het project gerealiseerd
is is een stukje monitoring mogelijk.
Blauwe Diesel is een duurzame, fossielvrije,
CO2-neutrale en emissie-arme brandstof.
Hiermee verbeteren ze de CO2-footprint van
bedrijven en instellingen.
Wilt u weten hoe u met uw voertuigenpark
snel, verantwoord en eenvoudig kunt
overstappen op de Blauwe Diesel 100 zonder
aanpassingen aan de voertuigen? Vincent van
Future Fuels vertelt u er graag meer over!

Er zijn reeds diverse reparatietechnieken voor
riolering en inspectieputten op de markt. De
technik van hendrikse Wegenbouw is nieuw
en revolutionair op gebied van uitvoering en
circulariteit.
Volgt

Volgt
Volgt

