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op Schiphol, met alle afvoer van de-icing, is dat vaker nodig dan 

onder een groengebied in een gemeente. Door de gegevens van de 

huidige situatie te leggen naast de plannen van de gemeente, kan 

het nemen van beslis singen veel effec tiever gebeuren. Als de knel-

punten in kaart zijn, kun je veel breder kijken, de risico’s zo klein 

mogelijk maken en de gevolgen beheers baar maken. Ook bij 

calamiteiten. Daardoor kunnen wij bij het aannemen van klussen 

heel gericht kiezen en offreren en mens en techniek zo doel matig 

mogelijk inzetten. De combinatie van ken nis van het stelsel en van 

de water kwaliteit ondersteunt het stedelijk assetmanagement. 

Actuele data zijn enorm belangrijk voor gemeenten. Op die manier 

zorgt asset management ook voor een maximale maatschappelijk 

waarde.’ 

rijk om de kosten van de infra structuur, als 

gevolg van de klimaatveran deringen, in 

beeld te brengen en te bepalen hoe vaak 

we onderhoud moeten plegen.’ Momenteel 

worden symposia en congres sen over dit 

onderwerp gehouden. Pechtold roept alle 

betrokken partijen dan ook op om meer 

samen na te  denken over het rioolstelsel. 

‘Dit gaat ook niet meer alleen om onze 

branche, maar raakt aan vele an dere bran-

ches. Een molecuultje water trekt zich 

niets aan van grenzen en organisaties.’

100.000 km  

In tientallen jaren historie heeft vander 

valk+degroot een digitale database van 

circa 100.000 kilometer rioolbuizen opge-

bouwd. Dit betreft met name beeldmate-

riaal, gemaakt met ondergrondse camera’s, 

in combinatie met de classificatie van de 

schade. ‘Al onze medewerkers gebruiken 

een tablet en vullen ter plekke alle rele-

vante gegevens in. Zo wordt onze data-

base elke dag een stukje groter en actueler. 

Ons doel is te voorspellen wat er moet 

gebeuren in het rioolstelsel, onder het 

motto ‘preventief onderhoud is beter dan 

reactief onderhoud’.’

Assetmanagement

Op basis van deze footprint van het gehele 

stelsel is te voorspellen hoe lang de buizen 

goed blijven of wanneer ze moeten worden 

vervangen. ‘Dat noemen wij optimaal risico-

management. Dankzij die data weten wij 

per gebied hoe het rioolstelsel werkt en in 

welke staat het verkeert. Voor gebruikers 

is het belangrijk dat het riool altijd werkt, 

voor zo weinig mogelijk geld. Wie rioolrecht 

betaalt, wil natuurlijk zoveel mogelijk service 

ontvangen. Om dat waar te maken, wil 

een gemeente bijvoorbeeld precies weten 

wat de knelpunten per stadsdeel zijn. 

Kun nen er woningen bij? Waar is het riool-

stelstel slecht? Hoe vaak is schoonmaak 

nodig? Onder bijvoorbeeld het platform 

Systeemdenken

Rijkswaterstaat stelt bijvoorbeeld dat 

Neder land maximaal 1 x in de 1.000 jaar 

onder water mag komen. Dus zijn dijk-

hoogte en -zwaarte daarop afgestemd en 

zijn er onder andere de Maeslant- en 

Oosterschelde kering. Ook de druk op het 

rioolsysteem neemt toe, maar dat betekent 

niet dat meer nieuwe rioolbuizen nodig 

zijn. ‘Integendeel,’ vindt Pechtold, ‘we kun-

nen de capaciteit juist verbeteren door het 

stelsel vaker schoon te maken. Als riool-

branche zeggen wij dan ook tegen de po-

litiek: kijk naar het totale systeem en meer 

naar de oorzaken. Hoe vaak stroomt er 

viezigheid op straat of hoe vaak staat er 

water op straat? Dit varieert per gebied en 

elk gebied is anders. Daarom moet je elk 

gebied afzonderlijk bekijken. Het is belang-

Verstedelijking ofwel urbanisatie zorgt 

voor meer druk op de riolering, meer 

kans op lozingen en meer kans dat bij-

voorbeeld bouwcement in het riool 

terecht komt. De gevolgen van de kli-

maatveranderingen komen daar nog 

overheen. Water schappen, de landelijke 

overheid, provincies, gemeenten en 

industriegebieden: allemaal heb ben ze 

iets over water te zeggen. Door de ver an-

deringen in het klimaat zijn er grotere 

pieken en dalen in de hoe veelheid regen. 

Om hier ade quaat mee om te gaan,  

is digitalisering cruciaal, stelt Roland 

Pechtold, CEO van vandervalk+degroot, 

specialist in riole ringsbeheer. ‘Met behulp 

van digitale gegevens is niet alleen te 

zien wanneer het gaat regenen en is er 

enkele dagen de tijd om het systeem leeg te maken. Met name 

bij buien met een grote inten si teit speelt dit een grote rol. Door 

automatisch de pompen aan te zetten en het rioleringsstelsel 

leeg te maken, kunnen we overlast en dergelijke be perken of 

voor komen. Dit vraagt om een goede samen werking tussen de 

verschillende partners.’

Bij het beheer van het rioolstelsel gaat het vooral over het omgaan met wateroverlast, het garanderen 

van kwaliteit en schoonheid van het water en over urbanisatie. De trend voor de komende jaren is een 

groeiende druk op de huidige rioolsystemen. Per m2 komt er steeds meer water naar beneden en  

dat moet ergens heen. Daarom zijn veel partijen bezig met de gevolgen van het klimaat en met  

digi talisering.

“Preventief onderhoud is beter  

dan reactief onderhoud”

Rioleringsbeheer gemeente Haarlem

Looptijd project: van 2015 - 2019  

Samenwerking vandervalk+degroot en BAM Infra 

37.500 meter riool reinigen en inspecteren 

73.000 meter drainage reinigen 

200 peilbuizen tweewekelijks inmeten 

202 gemalen dagelijks beheren en storingen verhelpen 

73.000 huisaansluitingen beheren en storingen verhelpen 

44.000 kolken beheren op basis van zichtbalken met oog op vervuiling, verzakking en beschadiging 

Geconstateerde gebreken in de riolering binnen zes maanden verhelpen.

“Als rioolbranche zeggen wij tegen de politiek:  

kijk naar het totale systeem en de oorzaken  

van wateroverlast”

Roland Pechtold

vandervalk+degroot

Rioolwereld bezig met 
digitalisering en klimaat



6insights

renovatie. Assetmanagement is in die zin belangrijk.’ Pechtold 

noemt als goed voorbeeld de gemeente Haarlem die haar rio

leringsbeheer heeft uitbesteed aan vandervalk+degroot (zie 

kader). ‘Wij werken hierin nauw samen met aannemer BAM, die 

verantwoordelijk is voor de verhardingen, asfaltherstel en mar

kering in de gemeente. Gezamenlijk kunnen wij alle infrage

relateerde werkzaamheden uitvoeren voor de gemeente.’ Het 

plan van aanpak is gebaseerd op assetmanagement. De gemeente 

houdt de regierol en neemt de beleidsbeslissingen naar aanleiding 

van de adviezen en rappor tages. Die moeten aantonen dat 

vandervalk+degroot en BAM voldoen aan de gestelde KPI’s van 

productie en aantal storingen. 

Flexibel plan

Het rioolstelsel moet dus functioneren en daarvoor is kennis van 

het stelsel belangrijk. ‘Met onze kennis en de kwaliteitseisen van 

de gemeente hebben we een flexibel plan gemaakt. Dit plan kan 

aangepast worden, bijvoorbeeld door andere politieke keuzes.’ In 

dit project is vandervalk+degroot de beheerder van het riool

systeem. ‘Wij moeten binnen de gestelde eisen van de overeen

komst de werkzaamheden initiëren, voorbereiden, uitvoeren en 

rapporteren. De gemeente Haarlem waardeerde de samenwer

king in een samenwerkingsmonitor met een 9,4. Het werkt dus!’

Volledige ontzorging

De rioolbranche verschuift van zorgeloos uitvoeren naar volledige 

ontzorging. Doordat vandervalk+degroot van veel grote gemeen

tes het riool goed in beeld heeft en die data ook beschikbaar 

heeft, kan zij de onderhoudscyclus hier op aanpassen. ‘Sommige 

gebie den vragen om meer en sommige om minder reiniging of 

Historie vandervalk+degroot 

Al meer dan vijftig jaar is vandervalk+degroot vooruitstre

vend en innovatief op het gebied van reiniging en inspectie 

van rioolstelsel. Optimaal combineren van de laatste tech

nieken met de dagelijkse praktijk heeft geleid  en leidt nog 

steeds  tot nieuwe toepassingen die bijdragen aan verbe

tering van de dienstverlening. 




