Persbericht

Riooltechnische installatiebedrijven starten ASTRIN werkgroep
Zoetermeer, 12 oktober 2016

Met zeven installatiebedrijven in de riooltechniek en waterbeheer, start ASTRIN een nieuwe werkgroep. In
april 2016 kwamen een aantal bedrijven in de riooltechniek en waterbeheer voor het eerst samen om te
verkennen of er behoefte bestaat aan een ‘brancheorganisatie’ voor hun branche. Al snel bleek dat deze
behoefte bestaat. Daarnaast besloten de initiatiefnemers aansluiting te zoeken bij een bestaande
brancheorganisatie. De bedrijven kozen voor ASTRIN| De Associatie van bedrijven in Slimme Technologie
voor Infrastructuur in Nederland.
ASTRIN is blij met deze uitbreiding. Natuurlijk zijn nieuwe leden altijd welkom, maar de verbreding met het
onderwerp riooltechniek past naadloos in de nieuwe richting die ASTRIN is ingeslagen. “Gezamenlijk kunnen
we invulling geven aan de transitie naar een slimmere inrichting van de infrastructuur: Smart Infra. Onze
buitenruimte zal steeds meer ‘connected’ gaan worden met mensen en andere systemen. Deze ontwikkeling
vraagt een nieuwe manier van samenwerken en het bundelen van technieken.” Aldus ASTRIN voorzitter
Willem Hartman.
“Ook vanuit de riooltechniek en waterbeheer zien we deze ontwikkeling” vult Leon Kanters van Kanters BV
aan. “Samen met enkele collega’s zagen we de noodzaak onze belangen samen te brengen. De ontwikkelingen
gaan snel. Ook de techniek in riool en waterbeheer wordt slimmer. Met de ontwikkeling van het ALiS-protocol
heeft ASTRIN laten zien dat ze tot praktische oplossingen kan komen. Daar kunnen we als Riooltechnologie
bedrijven van profiteren. Smart Infra past ons prima. De nieuwe werkgroep start met de ontwikkeling van een
standaard voor uniforme data-uitwisseling voor riooltechnologie en pakt daarnaast met andere ASTRIN leden
thema’s op als duurzaamheid, cyber security, asset management en de uitwerking van de Marktvisie.”
De nieuwe werkgroep bestaat uit.
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