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Over InRIO 
Update 7-11-2014 

InRIO advies- en ingenieursbureau B.V. geeft praktijkgerichte 
ondersteuning op het gebied van riolering en water. InRIO adviseert 
en ontzorgt opdrachtgevers met grote inhoudelijke deskundigheid 
en met slimme en kostenbesparende werkmethoden op de manier 
die het beste bij uw organisatie past. 

InRIO is een kleine adviesorganisatie dat werkt vanuit de ideële doelstelling 
om kennis en ervaring op het gebied van riolering en water te willen delen. 
InRIO is gespecialiseerd op het gebied van rioolbeheer en rioolrenovaties.  

InRIO beoordeelt rioolinspecties, geeft adviezen, maakt en controleert 
sterkteberekeningen, begeleidt en ondersteunt bij de voorbereiding, 
communicatie en uitvoering van onderhouds- en rioolrenovatieprojecten. 
InRIO werkt samen met Duitse onderzoeksinstituten voor het laten testen 
van proefstukken uit de relining en adviseert over de eindkwaliteit. 
Daarnaast geeft InRIO cursussen en workshops over rioolrenovaties (bij 
InRIO en voor derden zoals Stichting RIONED).  
 
InRIO ontwikkelt innovatieve methoden voor de analyse en beoordeling van 
rioolinspectiegegevens, inclusief maatregelen, kostenkentallen en lange 
termijn planningen. InRIO helpt u bij effectief rioolbeheer en ondersteunt u 
om uw rioleringsprojecten goed af te ronden.  
InRIO adviseert ook over innovatieve bestekken en aanbestedingvormen 
zoals gunnen op waarde. Voor rioolonderhoud en –renovatie heeft InRIO 
goede moederbestekken op basis van RAW 2010 ontwikkeld. 
 
Voor advies, detachering, ondersteuning op maat, opleiding of volledige  
uitbesteding kunt u altijd bij ons terecht.  
Neem contact met ons op: 024-66 395 77 en vraag naar Maarten van 
Valkenburg of Edith Jansen of stuur ons een e-mail via info@inrio.nl. 
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Wie zijn wij 
InRIO advies- en ingenieursbureau B.V. is een kleine adviesorganisatie 
met deskundige en betrokken medewerkers. Met wie heeft u te maken? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Groepsfoto van links naar rechts (boven): Miranda van Haren, Edith Jansen, Jacqueline Romkes, 
Maarten van Valkenburg, Elly van de Sanden en Clenn Poulie. Onder: Luuk Heijmen, Marije Smit,  
Frank van der Staal en Afra Mulders.  

InRIO advies- en ingenieursbureau B.V. is gevestigd op de Schutkolk 4f in Heumen vlakbij Nijmegen 
(1e verdieping, geen lift aanwezig).  
Openingstijden: ma t/m vrij 9.00 uur tot 16.00 uur (telefonisch vanaf 8:00 uur). Tijdens de 
schoolvakanties en op vrijdagmiddag zijn wij beperkt aanwezig. Voor het afgeven van proefstukken is 
het handig vooraf een afspraak te maken (op werkdagen tussen 7:00 uur en 18:00 uur).  
 

Algemene contactgegevens 
Post Postbus 121 

6580 AC Malden 
Nederland 

 bezoek Schutkolk 4f 
6582 DB Heumen  
Nederland   

telefoon 
 

InRIO Advies 
+31 (0)24-663 9577 

 E-mail 
data 

info@inrio.nl 
inrio.wetransfer.com 

 InRIO Cursussen 
+31 (0)24-663 9578  

 cursussen@inrio.nl 

b.g.g. +31 (0)24-388 0418  Website www.inrio.nl 
     
KvK nr. 53.68.50.08  bank Rabobank Rijk van Nijmegen 
BTW nr. NL85.09.75.256.B01  rekeningnr. NL81 RABO 0122 4388 84 
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Onze persoonlijke contactgegevens 
    

 

 
Maarten van Valkenburg 
Adviseur/projectleider/teamleider 
  
De heer Ing. M.J. van Valkenburg 
 +31 (0)6 - 292 666 21 
m.vanvalkenburg@inrio.nl 
 

 
 

 
Elly van de Sanden 
Administratief medewerker/cursussen 
 

Mevrouw P.J.T. van de Sanden 
+31(0)24 – 66 395 78 
e.vandesanden@inrio.nl 
 
Aanwezig: ma-wo-vr (dagelijks tot 13h) 

 

 
Edith Jansen 
Adviseur/specialist 
rioolrenovaties  (ZKS gecertificeerd) 
 
Mevrouw E. Jansen-Schut 
 +31 (0)6 - 1450 7830 
e.jansen@inrio.nl 
 

  

 
Jacqueline Romkes 
Projectondersteuner 
 

Mevrouw G.J. Romkes 
+31(0)24 – 66 395 78 
j.romkes@inrio.nl 
 

 
Aanwezig: ma t/m do (dagelijks tot 13h) 

 

 
Marije Smit 
Werkvoorbereider/kostendeskundige 
 
Mevrouw Ing. E.M. Smit-Koster 
+31 (0)6 - 5064 5363 
m.smit@inrio.nl 
 
 

Woensdag afwezig  

 
Afra Mulders 
Werkvoorbereider/toezichthouder 
 
Mevrouw A. Mulders-Hogenbirk 
a.mulders@inrio.nl 
 
Aanwezig: Wisselende dagen 
1 december 2014 t/m 1 april 2015 afwezig 

 

 
Luuk Heijmen 
Gespecialiseerde werkvoorbereider 
 
De heer Ing. L.T.G.H. Heijmen 
+31 (0)6 - 1337 4440 
l.heijmen@inrio.nl 

 

 
Clenn Poulie 
 Werkvoorbereider 
 
De heer Ing. C. Poulie 
+31(0)24 – 66 395 77 
c.poulie@inrio.nl 
 

 

 
Frank van der Staal 
 Werkvoorbereider/toezichthouder 
  
 De heer F.W.B. van der Staal 
+31 (0)6 - 2913 7730 
f.vanderstaal@inrio.nl 
 

  

 
Miranda van Haren 
 Medewerker relatiebeheer 
 
Mevrouw M.M.G.C. van Haren 
+31(0)24 – 66 395 78 
nieuwsbrief@inrio.nl 
 
Aanwezig: Wisselende dagen 
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Managementteam InRIO 
Het managementteam van InRIO bestaat uit Maarten van Valkenburg en 
oprichter Edith Jansen. 

  

Maarten van Valkenburg 
Maarten van Valkenburg werkt sinds 2011 als projectleider/adviseur en 
teamleider bij InRIO. Inhoudelijk is hij actief als plantoetser, adviseur en 
projectleider.  

Na het VWO heeft Maarten Civiele techniek aan de hogeschool in Den 
Bosch gestudeerd. Op zijn vakgebied heeft hij verschillende opleidingen 
gevolgd, waaronder in 2008 de Masterclass Projectmanagement en in 2002 
de Basiscursus riolering (hiervoor cum laude geslaagd). In het verleden 
werkte hij jarenlang als Interim Projectleider bij diverse gemeenten en 
daarvoor als hoofdontwerper bij de gemeente Arnhem.  

Voor meer informatie over zijn kennis en ervaring kunt u kijken op zijn 
LinkedIn profiel.  

Edith Jansen 
Edith Jansen is de oprichter van InRIO. Inhoudelijk is zij actief als 
ontwerper, adviseur en docent. Edith heeft zich de afgelopen 25 jaar door 
ervaring en opleidingen gespecialiseerd in het vakgebied rioolrenovatie. 

Edith is gespecialiseerd in rioolbeheer en rioolrenovatie en een 
veelgevraagd adviseur en spreker op dit gebied. Na haar opleiding 
werktuigbouwkunde kwam zij via haar toenmalige werkgever Insituform 
met riolering in aanraking. Vanaf dat moment heeft zij altijd in het 
vakgebied riolering gewerkt en zich gespecialiseerd in rioolrenovatie. Op 
het vakgebied heeft zij verschillende opleidingen gevolgd, waaronder: 
Beoordelen van Riolen, Basiscursus riolering (hiervoor cum laude geslaagd),  
deelcertificaten HBO civiele techniek via PBNA, Grondmechanica- en 
funderingstechniek en Ontwerpberekeningen op basis van de ATV-M 127-2. 
In 2011 heeft zij de post HBO opleiding tot ZKS-berater gevolgd en is 
sindsdien gecertificeerd adviseur rioolrenovatie.  

Voordat Edith InRIO oprichtte werkte zij als adviseur/accountmanager bij 
gespecialiseerde aannemers (Insituform en M.J. Oomen Leidingtechniek) en 
als rioolbeheerder en beleidsmedewerker bij verschillende gemeenten en 
een waterschap.  

Voor meer informatie over haar kennis en ervaring kunt u kijken op haar 
LinkedIn profiel.  


