
TEKST EVELIEN REIJNOUDT, Freelance iournatist

I n september 2015 startte Jos Mulder, vakbeheerder

I mechanische riolering bij de gemeente Ede, een

I aiutoog met Jan Breen van het bedrrjf QS Testing

over de kwaliteit van de Edese leidingen. Dat leidde

tot een onderzoeksprogramma. Jan Breen noemt

preventie als belangrijk voordeel van dit onderzoek.

'Ede onderzoekt het leidingwerk vóórdat het stukgaat,

in plaats van achteraf. Daarmee voorkomt de

gemeente verontreiniging, overlast en stank.' Mulder

bevestigt dat die gedachte meespeelt. 'Door de

analyse weten we zeker dat we het gemeenschapsgeld

voor riolering nuttig besteden. We kunnen intern de

budgetten beter verdelen tussen vrijverval-riool en

drukriolering. We weten straks precies wat we

moeten vervangen, en wat niet. Het geeft grip op de

zaak; we plannen vooruit.'

Ede pionierde als het gaat om de vernieuwing van

riolering door kunststof leidingen, vooral als het aan-

komt op drukriolering. Dat werd vanaf de jaren'80 op

nationale schaal geïntroduceerd. Inmiddels ligt er

29.000 kilometer drukriolering in Nederland, ofwel

20 procent van het totale stelsel. De gemeente Ede

was een van de eersten die dit riooltype toepaste in
een behoorlijk groot buitengebied. Zo komt het dat de

gemeente nu voorloper is bij dit vervangingsvraag-

stuk. Mulder: 'Wij hebben in vergelijking met andere

gemeenten al langere tijd dit type drukriolering
liggen. Daarom beginnen we graag op tijd met een

analyse.'

Het kleine diameter riooltype is voornamelijk in het
buitengebied toegepast, omdat dit geschikt is voor het
overbruggen van lange afstanden en voor hellend
terrein. Er zit ten aanzien van inspectie helaas een

nadeel aan. Drukriolering laat zich minder makkelijk
onderzoeken dan bijvoorbeeld de grotere diameter
vrijverval-riolering. Dat komt doordar de kleine dia-
meter buizen te nauw zijn om de staat van het bin-
nenoppervlak met een camera in kaart te brengen.

Onderzoek
Uitgaand van de aanwezige expertise op het gebied

van kunststofl eidingen is een onderzoeksprogramma
uitgewerkt. Hierbij worden onder andere visuele,
microscopische en mechanische verrichtingen uitge-
voerd. De verkregen experimentele resultaten worden
geinterpreteerd om de huidige kwaliteit van de PVC-

drukriolering vast te stellen. Met behulp van een

expertsysteem wordt een beoordeling van de te ver-

wachten restlevensduur gegeven.

De opstart van het onderzoek ging niet zonder slag of
stoot. De gemeente haalt, vanzelfsprekend, niet alle
leidingen overhoop. Steekproefsgewijs wil Mulder
erachter komen of - en waar - de leidingen toe zijn
aan vervanging. QS kan alleen uitspraak doen over de
geteste delen. Daarom gaat Mulder na in welke gebie-

den de oudste leidingen liggen en haalt daarvan de-

len uit de grond. Leidingen die chemisch of mecha-

nisch zwaarder belast zijn, worden ook geselecteerd.

Ontstaat er ergens een breuk in een leiding, dan is dat
ook reden tot nader onderzoek. Deze voorselectie
maakt het onderzoek breed bruikbaar.

A De onclerzoeksresultaten worden besproken (van boven naar beneden: Jan Breen
Jos Nlulder, Joel Hlcks (QS)).

Stapsgewijs
Ede geeft zichzelf drie jaar de tijd om het betreffende
leidingnet in kaart te brengen; daarna moet er een

helder beeld zijn over de staat van de leidingen. Ver-

volgens kan de gemeente vijf à tien jaar vooruit plan-

nen. Er is wel één voorwaarde: de gebruikscondities

moeten hetzelfde blijven. Zo is het van belang dat het
lozingspatroon gelijk blijft, dus dat een boerderij niet
in een camping verandert. Ook de toegepaste bedrijfs-
druk en de gronddruk is van invloed. Wordt er bij-
voorbeeld bovengronds een weg aangelegd, dan ver-

anderen ook de rioolperspectieven.

In 2018 wil Ede een voldoende dekkend beeld heb-

ben. Toch is Mulder nu al enthousiast. 'We kunnen
uiteindelijk zó veel met de resultaten. Het onderzoek
resulteert in een beter beeld van de conditie waarin
de leidingen van de gemeente Ede zich bevinden.' De

uitkomsten van het totale onderzoek zullen uitwijzen
of de gemeente de leidingen langer kan laten liggen,
en zo geld zal kunnen besparen. Ook QS is blij met de

samenwerking. Als het aan Breen ligt, is cocreatie met
een lokale overheid zeker voor herhaling vatbaar. De

kunststofdeskundige geeft aan dat andere gemeenten

van harte welkom zijn voor vergelijkbaar onderzoek.
Dan wordt waarschijnlijk ook meer bekend over de

omvang van de besparingen die risicogebaseerd ver-

vangen kan opleveren ten opzichte van generieke

vervanging. O

O4/20I7 Stadswerk magazine 13

.t',,
Eu
,o
¡-Ø
z
ÉU
I
ö
Fo

!\.¿

d'' #" ç'; f.'": qry,-' Èi,".F| .-a..:,::1 ,ù
'.

þ. :"I'
.f

*
,t:

,t 'Í
t¿
.E\

' Po
L

I
t

::{
' l'lþ

'- +.
-¡J;
*' J

PVC-rioleringsbuizen gaan mogelijk langer mee dan gedacht. Ond erzoek

uit de afgelopen jaren wìjst die richting op. Gemeente Ede lìet daaronn een

onderbouwde restlevensduuranalyse uitvoeren Op die manier wordt

de kwaliteit van de nolenng gecontroleerd, voordat besloten wordt tot

eventuele vervanging.

Ede onderzoekt het
leidingwerk vóórdat

het stukgaat, in plaats
van achteraf
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