MEER GRIP OP ONDERHOUD PERSLEIDINGEN
In Nederland ligt zo’n 13 duizend kilometer persleidingen voor het transport van afvalwater.
Bij veel van deze leidingen komt het eind van hun levensduur in zicht. Waterschappen en
gemeenten moeten weten welke leidingen op korte termijn moeten worden vervangen en
welke nog even kunnen blijven liggen. Via innovatieve metingen brengen de beheerders met
ondersteuning van STOWA en Stichting RIONED de toestand van het netwerk in kaart. Het
doel is om straks met voorrang onderhoud te kunnen plegen op plaatsen waar de risico’s het
grootst zijn.
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in 2011. We kregen te maken met een forse leidingbreuk

tegenover dat er ook, soms

in een buis met een doorsnee van 1,80 meter. Daardoor

onverwacht, gedeeltes zijn

konden we niet voldoen aan onze verplichting tot de afna-

die erg slecht zijn. ‘Door de
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risico’s in beeld te brengen
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ving. Het beste beleid bleek een calamiteit.’
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het grootst zijn. Toch blijft een juiste interpretatie van
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de toepassing van Intelligent Pigs gekregen. De gemeen-
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ASSETMANAGEMENT

VOORSPELLEN VAN INCIDENTEN

Het algemeen bestuur van Waterschapsbedrijf Limburg
deelt die opvatting. Frank Verkuijlen kreeg onlangs goed-

In een pilot delen waterschappen en gemeenten uni-
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se van deze gegevens kunnen de waterschappen risico-
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lijker om te voorspellen waar onderhoud nodig is. En

kels en op basis van die kennis kunnen we risicogestuurd

op basis van alle gegevens kan de computer in de toe-

en proactief gaan werken. Daardoor zullen we minder

komst via ‘machine learning’ mogelijk komen tot een

reparaties uit gaan voeren, maar preventief onderhoud

betrouwbaar voorspellend faalkansmodel.

gaan plegen. Zo kunnen we de juiste dingen, op het juiste
moment in één keer goed gaan doen.’
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