
 

 
Uitnodiging Beheerderstraining 2022 

       
“Gemalen en nieuwbouw” 

 
Highlights van de training 
 
De ‘beheerderstraining’ richt zich op het beheer van gemalen en drukriool over de volle breedte van 
het onderwerp. 
Naast het behandelen van de verschillende basisprincipes, zal vervolgens het onderwerp nieuwbouw 
dit keer centraal staan. 
 
We gaan in op relevante aandachtpunten zoals: 
 

• Eisen voor nieuwbouw gemalen 
• Materiaalkeuze 
• Capaciteit stelsel / leiding 
• Pompberekening en een weerwoord tegen onderdimensionering 
• Overnemen gemaal van de ontwikkelaar 

 
Hierbij worden ook enkele case studies besproken, voelt u vrij een actuele zaak uit uw gemeente 
mee te nemen, wellicht kunnen we die kort behandelen. 
 

 Gebruikersvragen, deze kunt u opgeven op het aanmeldingsformulier. 
 
Doel van de training 
Na afloop van de training beschikt de deelnemer over een bredere kennis over de werking van 
rioolgemalen, waarbij het goed functioneren van een nieuwbouw gemaal, of een gemaal bij 
nieuwbouw of verandering van situatie centraal staat. 
 
Doelgroep van de training 
Voor beheerders en beleidsmedewerkers die meer willen weten over rioolpompen en gemalen.  
 
Datum en duur training: 
Donderdag 12 mei, dinsdag 24 mei of woensdag 1 juni van 10:00 – ca. 16:00 uur.  
Trainingsduur is 1 dag 
Ontvangst 9:30 uur, met koffie 
 
Kosten 
€ 325,00 (exclusief BTW) per persoon (inclusief lunch en trainingsmateriaal). 
 
Plaats 
Kennis van Pompen BV, Ondernemingsweg 32, 2404 HN Alphen aan den Rijn 
 
Interesse 
Dan kunt u zich aanmelden met bijgaand aanmeldingsformulier; mailen naar 
greetje@kennisvanpompen.nl  

mailto:greetje@kennisvanpompen.nl


 

 
Aanmeldingsformulier Beheerderstraining 2022 

 
Datum training:  do 12 mei / di 24 mei of woensdag 1 juni  (doorhalen wat niet van toepassing is) 
                                              
 
Gemeente:    
 
Contactpersoon:  

 
Afdeling: 
 
Naam deelnemer en voorletters:  
 
E-mailadres deelnemer: 
 
Dieetwensen: 
(bijv. voedselallergie, vegetariër) 
 
 
Gebruikersvragen: 
 
 
 
 
Uw ingevulde aanmeldingsformulier kunt u mailen naar: 
greetje@kennisvanpompen.nl 
 
 
*De kosten van € 325,00 excl. BTW en incl. lunch  p.p. worden een 
  maand voor de training gefactureerd. 
 
*Het maximum aantal deelnemers bedraagt 10 personen. 
 
*Toelating geschiedt op volgorde van inschrijving. 
 
*Zodra wij uw aanmeldingsformulier hebben ontvangen,  
  sturen wij u een ontvangstbevestiging toe. 
 
 
Datum:    Handtekening: 
 


