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1 Inleiding 

1.1 Kader saneringsbeslissingen en ondersteunende instrumenten 
Het is de verwachting dat de komende decennia een toename zullen laten zien van het aantal 
drinkwaterleidingen dat gesaneerd gaat worden. Bij dit toenemend aantal saneringen staan twee vragen 
centraal, namelijk:  

1. Actieve saneringsvraag: Welke leidingen hebben een dusdanige conditie dat zij in aanmerking 
komen voor vervanging? 

2. Reactieve saneringsvraag:  Indien werken aan andere infrastructuur wordt uitgevoerd, kan een 
nabijgelegen waterleiding dan blijven liggen, of is het beter deze ook te saneren (meegaan)? 

 
De begrippen saneren en vervangen worden vaak door elkaar gebruikt. Vervangen betekent in deze 
context het uitnemen van een bestaande leiding en het opnieuw aanleggen van een nieuwe leiding. 
Saneren heeft een bredere beschrijving, die betekent het ‘opnieuw gezond maken’ van de leiding. Dit 
kan plaatsvinden door vervangen of door structureel verbeteren van de toestand, bijvoorbeeld door 
relinen.  In dit rapport wordt zo veel mogelijk de bredere definitie van saneren gehanteerd.  
 
De actieve saneringsvraag heeft betrekking op alle leidingen van het drinkwaternet van een waterbedrijf, 
waarbij een selectie plaatsvindt van die leidingen waarvan wordt aangenomen dat de conditie 
momenteel of binnen afzienbare termijn onvoldoende zal zijn. De conditie kan worden gezien als de 
verhouding tussen de toestand van een leiding en de aan de leiding gestelde eisen. Deze toestand is vaak 
niet exact vast te stellen en is daarom meestal een inschatting. Als maat voor de toestand van leidingen 
wordt vaak ook het aantal storingen (leidingbreuken) gehanteerd. De gestelde eisen zijn een weergave 
van de maatgevende belastingssituatie, vermeerderd met een veiligheidsfactor. In situaties waarbij de 
effecten van falen hoger zijn, zal in de regel een hogere veiligheidsfactor gehanteerd worden.  
 
De reactieve saneringsvraag heeft betrekking op werkzaamheden die door derde partijen worden 
geïnitieerd. Dit kunnen activiteiten zijn in de ondergrond, zoals de aanleg of het vervangen van 
rioleringen of gasleidingen. Het kunnen ook activiteiten zijn die zich bovengronds afspelen, zoals de 
aanleg of herinrichting van wegen of woningen. Hierbij wordt de afweging gemaakt of deze activiteiten 
negatieve effecten kunnen hebben op de waterleidingen of dat de situatie dusdanig verandert dat de 
leidingen hierop moeten worden aangepast. Waterbedrijven maken hierbij een afweging of het in 
combinatie meegaan met de werken van derden gunstiger is ten opzichte van het op een later moment 
vervangen van de leiding. Hierbij spelen aspecten een rol als de risico’s van schade bij niet meegaan, de 
restlevensduur van de leiding en de kosten van zelfstandige uitvoering op een later tijdstip versus de 
kosten van gezamenlijke uitvoering op een eerder tijdstip.  
 
Een groot aantal aspecten kan invloed hebben op bovengenoemde saneringsbeslissingen. Hierbij spelen 
technische, financiële en maatschappelijke aspecten een rol. Omdat het distributienet een grote financiële 
waarde vertegenwoordigt, is het belangrijk dat beslissingen over het saneren van leidingen zorgvuldig 
genomen worden. Het te vroeg saneren leidt tot kapitaalvernietiging en het te laat saneren tot een 
toenemend aantal storingen. Om juiste beslissingen te nemen is het van belang inzicht te hebben welke 
factoren (beslisvariabelen genoemd) van invloed zijn op deze beslissingen. Als deze factoren zijn 
gedefinieerd, kan worden nagegaan op welke wijze gegevens kunnen worden verkregen om deze 
factoren zo goed mogelijk te bepalen. De kwaliteit (of toestand) van de leiding speelt hierbij een cruciale 
rol. Van deze toestand is vaak weinig bekend. De laatste jaren komen betere inspectietechnieken en 
rekenmodellen beschikbaar waarmee de toestand van leidingen bepaald kan worden. Binnen het BTO 
vinden verschillende initiatieven plaats om de inzetbaarheid van deze instrumenten voor waterbedrijven 
te beoordelen. Hierbij is het belangrijk om, geënt op de bedrijfsvoering van waterbedrijven, vast te 
stellen waaraan dergelijke instrumenten moeten voldoen.  
 
Op 8 december 2009 heeft in het kader van het BTO Bouwstenen Leidingnetbeheer de workshop 
‘Leidingen vervangen of niet, hoe neem je een goede beslissing?’ plaatsgevonden. Deze workshop richtte 
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zich op de factoren die van belang zijn voor een saneringsbeslissing en de eisen die gesteld worden aan 
ondersteunende instrumenten. Aan deze workshop werd deelgenomen door 22 specialisten van 
waterbedrijven die zich met saneringsbeslissingen bezighouden. Doel en opzet van de workshop 
De workshop is opgezet vanuit twee thema’s: 
 
Thema 1:  Het gezamenlijk identificeren van beslisvariabelen die belangrijk zijn voor het nemen van 

saneringsbeslissingen over leidingen en het benoemen van de bijbehorende kennis- en 
gegevensbehoefte. 

 
Thema 2:  Het gezamenlijk vaststellen van eisen waaraan instrumenten voor het ondersteunen van 

saneringsbeslissingen moeten voldoen, met name technieken voor conditiebepaling en 
computermodellen.  

 
Tijdens de ochtend is Thema 1 uitgewerkt en tijdens de middag Thema 2. Beide sessies hadden een 
gelijkvormige opzet. Voorafgaand aan de workshop heeft elk bedrijf een vragenlijst gekregen over de 
huidige praktijk met betrekking tot saneringen en ondersteunende instrumenten. Het eerste deel van de 
uitwerking van het thema bestond uit de terugkoppeling van de antwoorden op de vragenlijst. 
Vervolgens zijn in een carrousel vier praktijkvoorbeelden gepresenteerd. Daarna is er in werkgroepen 
gediscussieerd over de specifieke thema’s en heeft terugkoppeling en discussie plaatsgevonden.   

1.2 Leeswijzer 
De resultaten van de workshop zijn besproken in dit rapport. In Hoofdstuk 2 is een weergave gegeven 
van het ochtendthema over beslisvariabelen voor het saneren van leidingen. In Hoofdstuk 3 worden de 
resultaten besproken van de eisen waaraan ondersteunende instrumenten voor saneringsbeslissingen 
moeten voldoen. In Hoofdstuk 4 worden de resultaten van de workshop weergegeven. Bijlage I bevat 
het programma van de workshop en Bijlage II deelnemers. 
 
Tijdens de voorbereiding van deze workshop bleek dat de waterbedrijven veel bedrijfseigen definities 
hanteren. In deze workshop en de verslaglegging is gepoogd zoveel mogelijk eenduidige definities te 
hanteren. In Bijlage III is een overzicht gegeven van in dit rapport gebruikte definities. De presentaties 
die tijdens de workshop zijn gegeven zijn weergegeven in de Bijlagen IV t/m VII De vragenlijst die ter 
voorbereiding aan waterbedrijven is toegezonden is opgenomen in Bijlage VIII. 
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2 Thema 1: Beslisvariabelen 

2.1 Inleiding saneringsbeslissingen 
Het uitgangspunt van het ochtenddeel van de workshop was het verkennen van de meest voorkomende 
beslissingen over het saneren van het leidingnet. Zoals aangegeven in Hoofdstuk 1, hangen 
saneringsbeslissingen samen met de vragen:  

1. Welke leidingen hebben een dusdanige conditie dat zij in aanmerking komen voor vervanging? 
2. Indien werken aan andere infrastructuur wordt uitgevoerd, kan een nabijgelegen waterleiding 

dan blijven liggen, of is het beter deze ook te saneren (meegaan)? 
 
Bovenstaande beslissingen worden al jaren door waterbedrijven genomen. Met de intrede van meer 
rationeel leidingnetbeheer of asset management willen waterbedrijven beslissingen beter onderbouwd 
en beter reproduceerbaar nemen. Anders gezegd, waar voorheen beslissingen op meer impliciete wijze 
werden genomen, vooral op basis van lokale kennis, hebben waterbedrijven steeds meer behoefte aan 
expliciete beslissingen die gebaseerd zijn op objectieve criteria. Bij deze expliciete beslissingen speelt de 
vraag wat het aandeel van een element is voor het presteren van het gehele systeem. Hierbij is het 
noodzakelijk dat waterbedrijven aangeven wat de belangrijkste aspecten zijn waarop die beslissing 
wordt genomen, de zogenaamde beslisvariabelen. Deze beslisvariabelen kunnen zijn het aantal 
storingen, de aanwezigheid van primaire dijklichamen, de leidingconditie, etc. Per relevante 
beslisvariabele zal dan objectieve informatie verzameld moeten worden, die wordt afgewogen tegen 
door het waterbedrijf vastgesteld criteria, dit is weergegeven in Figuur 1. De beslissing zal dan zijn 
gebaseerd op de evaluatie van de gekozen beslisvariabelen. Deze beslisvariabelen kunnen worden 
getoetst op harde of op zachte drempelwaarden van de criteria. Als voorbeeld bij een storingsfrequentie 
hoger dan 1 st/km/jr kan een waterbedrijf besluiten dat in ieder geval gesaneerd moet worden, terwijl 
bij een storingsfrequentie hoger dan 0,25 st/km/jr een leiding slechts wordt gesaneerd als ook op andere 
beslisvariabelen een verhoogde waarde optreedt.  
 

 

Figuur 1 Schematische weergave van een beslisvariabele. 

 

2.2 Literatuurbeschouwing over beslissingen 
Om beter zicht te krijgen op beslissingen is een korte literatuurstudie uitgevoerd naar beslissingen. Van 
Dale (Grote Van Dale, 2005) omschrijft beslissen als ‘iets dat nog onzeker is een bepaalde uitkomst doen 
hebben’. In de systeemtheorie is vanuit theoretisch oogpunt gekeken naar beslissingen en zijn 
instrumenten ontwikkeld voor beslissingsondersteuning. Onderstaande beschrijving is een vertaling van 
een deel van de webpagina’s over systeemtheorie en besliskunde (zie 
http://en.wikibooks.org/wiki/Systems_Theory) en (http://www.ejise.com/volume-6/issue1-
art1.htm).  
 
Beslissingen worden genomen om een specifiek probleem op te lossen. Het oplossen van een probleem 
betekent het terugbrengen van het aantal mogelijke oplossingen. In de besliskunde  wordt er 
onderscheid gemaakt tussen twee soorten beslismodellen:  

Informatie 
(objectief) 

Criterium

Beslissing
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1. Het rationele model, dat is gebaseerd op economische beginselen en dat er van uitgaat dat 
mensen rationele beslissingen nemen. Dat wil zeggen dat de doelen goed in beeld zijn, er inzicht 
is in alle mogelijke alternatieven en in de mogelijke consequenties. 

2. Het administratieve model waarbij er wordt uitgegaan dat mensen al vooringenomen meningen 
hebben en vaak handelen vanuit eerdere ervaringen. Daarnaast is er sprake van een begrensde 
rationaliteit (bounded rationality) wat inhoudt dat de beslisser geen volledige inzicht heeft in 
alle beschikbare alternatieven en dat in de praktijk gekozen wordt uit een beperkte set van 
alternatieven voor de meest aanvaardbare oplossing, in plaats van de meest optimale.  

 
Beslissingen over het saneren van leidingen vallen onder beslissingen met een begrensde rationaliteit. 
 
Om te komen tot een goede beslissing dient te worden voldaan aan de volgende voorwaarden: 

1. geef een grondige beschrijving van alle mogelijk alternatieven; 
2. betrek alle doelen die bereikt moeten worden; 
3. weeg zorgvuldig de negatieve (kosten en risico’s) en de positieve gevolgen van de alternatieven; 
4. onderzoek intensief de benodigde informatie voor evaluatie van de alternatieven; 
5. integreer op een juiste wijze alle informatie of expertmeningen, ook als deze niet overeenkomen 

met de meest voor de hand liggende keuze; 
6. heroverweeg de positieve en negatieve gevolgen van alle alternatieven, inclusief die die in eerste 

instantie als onacceptabel zijn gekenschetst; 
7. maak gedetailleerde plannen voor het implementeren van beslissingen, met specifieke aandacht 

voor de reeds geïdentificeerde mogelijke negatieve gevolgen van alternatieven. 

2.3 Resultaten vragenlijst 
Ter voorbereiding van de workshop is aan de waterbedrijven die participeren in het BTO een vragenlijst 
toegezonden, zie Bijlage VIII.  
 
De eerste vraag heeft betrekking op recent uitgevoerde saneringsprojecten. Er is gevraagd een overzicht 
te geven van recente saneringsprojecten en daarbij aan te geven wat de aanleiding was. Door 11 
waterbedrijven zijn in totaal 181 recent uitgevoerde saneringsprojecten geëvalueerd, met een totale 
lengte van 156 km, zie Figuur 2. Bij deze saneringen blijkt dat de hoeveelheid GGIJ, AC en staal 
aanmerkelijk hoger is dan het aandeel van deze leidingmaterialen in het leidingnet. Dit houdt in dat het 
aandeel van deze materialen in het leidingnet kleiner zal worden.  
Van de 181 saneringsprojecten werd 44% uitgevoerd op eigen initiatief, waarbij de totale lengte van deze 
projecten 58% bedraagt. De saneringen op initiatief van derden bedragen respectievelijk 39% en 34%. 
Deze verhouding is opmerkelijk, aangezien in eerdere overzichten altijd bleek dat het aantal saneringen 
op initiatief van derden veel hoger was dan de saneringen op eigen initiatief1. Dit kan er op duiden dat 
waterbedrijven steeds meer gaan vervangen op eigen initiatief of dat de vraag niet in alle gevallen juist is 
geïnterpreteerd.  
 

Figuur 2  Overzicht van leidingmateriaal en saneringsoorzaak voor 181 recent uitgevoerde saneringsprojecten. 

                                                           
 
1 Zie bijvoorbeeld: Senden, W.J.M.K. et al. Inventarisatie van de vervanging van hoofdleidingen. Nieuwegein: 
KWR BTO 2008.005. 
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Voor saneren op eigen initiatief en saneren op initiatief van derden is ook gevraagd naar de aanleiding. 
De antwoorden zijn in groepen ingedeeld en in Figuur 3 zijn weergegeven. De initiatieven van derden 
komen vooral voort uit werkzaamheden door gemeenten, zoals de aanleg van een riool of herstraten 
(45%) of herinrichting of stadsvernieuwing (43%). Bij vervangingen op eigen initiatief speelt met name 
het optreden van storingen (43%) en de conditie van de leiding (22%) een rol.  
 

Figuur 3  Aanleidingen van saneringen. 
 
Aan de bedrijven is gevraagd een inschatting te maken hoe vaak niet wordt meegegaan bij een initiatief 
van derden. De antwoorden zijn weergegeven in Figuur 4. Opvallend hier is de enorme spreiding. De 
VMW antwoordt dat zij altijd meegaan en Vitens antwoordt dat zij in 90% van de gevallen niet meegaan. 
Voorts blijken PWN, PIDPA, WML en Evides niet mee te gaan in 60-70% van de initiatieven van derden, 
terwijl dit voor Dunea, WbGr, WMD en BW 15-30% is.  
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Figuur 4  Antwoorden op de vraag naar een inschatting hoe vaak niet wordt meegegaan bij een initiatief van 
derden. 
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Er is vervolgens gevraagd wat de voornaamste argumenten zijn om wel of niet mee te gaan. De meest 
genoemde antwoorden zijn weergegeven in Tabel 1.  

Tabel 1 Genoemde argumenten om niet of welmee te gaan bij een initiatief van derden (in willekeurige volgorde). 

Argumenten om niet mee te gaan Argumenten om wel mee te gaan 
o Ligging werken derden zijn niet belemmerend voor 

waterleiding 
o Leiding heef nog voldoende restlevensduur 
o Leiding is in goede staat 
o Meegaan is financieel oninteressant 

o Voorkomen van overlast 
o Meegaan is financieel interessant 
o Leiding heeft een beperkte levensduur 
o Leiding heeft een storingsgeschiedenis 
o Hoge risico’s tijdens bouwproces 
o Later is er geen ruimte meer in het tracé 

 
Er is gevraagd wat waterbedrijven verwachten dat er in de toekomst zal veranderen bij het nemen van 
saneringsbeslissingen, hierbij is specifiek gevraagd naar maatschappelijke ontwikkelingen en 
technologische ontwikkelingen. In Tabel 2 is een overzicht gegeven van de belangrijkste genoemde 
ontwikkelingen   
 

Tabel 2 Door waterbedrijven genoemde ontwikkelingen die van invloed zullen zijn op het saneren van leidingen. 

Maatschappij 
Wettelijk:  juridisering, claimcultuur, zwaardere eisen vergunningen, WION+ 
Financieel: meer verantwoording  
Risico’s:  risicovolle leidingen, verwijderen verlaten leidingen, preventief saneren in 

vervuilde grond, verplichte sanering grijs gietijzer, eerder saneren door kabels 
boven leidingen  

Samenwerking: meer samenwerking, grotere druk om mee te gaan 
Maatschappelijk verantwoord ondernemen 

 
Technologie 

Geo-ict:  GIS, koppeling bestanden, tools AM/RM, storingsgegevens 
Operations:  Innovatieve aanleg, rehabilitatie en onderhoud  
Meettechnieken:  locatiebepaling, NDO, sensoring (leiding en objecten) 

 
 
Uit Figuur 3 blijkt dat de huidige saneringen op eigen initiatief voornamelijk worden ingegeven door de 
conditie van de leiding, al dan niet op basis van opgetreden storingen. Bedrijven is gevraagd wat zij 
verwachten dat in de toekomst de belangrijkste aanleidingen voor saneren zijn. De antwoorden  van de 
waterbedrijven waren (in willekeurige volgorde): 

o de toestand van de leiding, maar met betere objectivering en meetbaarheid; 
o omgevingskenmerken; 
o financiële waarde van assets; 
o risico's; 
o prestatie van de levering, bijdrage aan OLM; 
o externe veiligheid; 
o herdimensionering n.a.v. veranderend waterverbruik; 
o waterkwaliteit: nagroei, temperatuur en verblijftijd. 

 
Er werd ook gevraagd naar de verwachtingen over het toekomstig saneringsvolume. Van de tien 
waterbedrijven gaven er zeven aan te verwachten dat het saneringsvolume in de toekomst zal toenemen. 
Als belangrijkste redenen hiervoor wordt genoemd: 

o veroudering van leidingen en/of afname van de restlevensduur; 
o vervanging van generatie uit de jaren 50-60; 
o hogere gewenste prestatie; 
o verlaging maatschappelijke overlast, verbetering veiligheid en imago; 
o waterkwaliteit in gietijzeren leidingen; 
o na overname van gemeentelijke van regie (genoemd door Vlaamse waterbedrijven). 
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2.4 Carrousel over beslisvariabelen voor leidingsaneringen 
In een carrousel van vier korte presentaties is een schets gegeven hoe Evides, WMD, Pipda en 
Waterbedrijf Groningen omgaan met saneringsbeslissingen. De presentaties zijn opgenomen in Bijlage V.   

2.4.1 Omvang van saneringen 
Evides geeft aan te beschikken over een relatief jong en kwalitatief goed leidingnet. In het verleden zijn 
er al een aantal acties uitgevoerd om verdachte leidingen actief te vervangen. Er is momenteel geen 
structureel vervangingsprogramma. Saneringen vinden meestal plaats bij werkzaamheden van derden 
of bij storingen. Het aantal vervangingen bedraagt circa 40 tot 50 km per jaar of 0,4% van het leidingnet.  
Bij het leidingnet van de WMD vormen de AC leidingen een punt van zorg. Tot op heden werd het 
saneringsbeleid voor 75% gedicteerd door vervangingen van derden. Om verdachte AC leidingen actief 
te kunnen vervangen wil WMD de komende tien jaar, op eigen initiatief jaarlijks 40 km leidingen 
vervangen of 0,9% van het leidingnet.  
De PIPDA vervangt vooral op initiatief van derden en in mindere mate bij storingen. Het aantal 
vervangingen bedraagt circa 40 tot 60 km per jaar of 0,4% van het leidingnet.  
Waterbedrijf Groningen heeft een programma om actief kleinere gietijzeren leidingen te vervangen in de 
stad Groningen. Jaarlijks wordt circa 35 km vervangen leidingen vervangen, dit aantal beslaat 
gietijzeren, AC en aansluitleidingen. Als wordt aangenomen dat het aantal aansluitleidingen een kwart 
van deze hoeveelheid beslaat, bedraagt het vervangingspercentage voor leidingen circa 0,6%. Het 
aandeel van saneringen op eigen initiatief wordt ingeschat op circa 60%. 

2.4.2 Huidige beslisvariabelen en methoden voor saneringsbeslissingen 
Evides neemt huidige beslissingen met behulp van een beslissingondersteunend model, waarin de 
kansen en effecten van een leidingbreuk worden meegewogen. Dit model heeft overeenkomsten met het 
in het BTO ontwikkelde KennisSysteem LevensduurBepaling (KSLB) en bevat de componenten:  

Kans:  
o Buisfactoren 
o Bodemgesteldheid 
o Omgevingsfactoren 
o Storingen 

Effect: 
o Onderbreking levering: gevoeligheid en duur 
o Maatschappelijke schade/ hinder 
o Kosten: reparatie en verhaalbare schade 
o Aantal keren hinder voor klant/Imagoschade 

Bij beslissingen over meegaan bij initiatieven van derden wordt dit beslissingondersteunend model ook 
ingezet, waarbij ook synergievoordelen en risico’s bij uitvoering meegewogen worden. Evides geeft 
onderstaande sterke en zwakke punten van het model aan. 
Sterke punten Zwakke punten 
o eenduidige en objectieve risicobeoordeling 
o relatief eenvoudig 
o reproduceerbaar 
o toetsbaar 
o registratienoodzaak 

o momentopname 
o niet voor alle leidingen toepasbaar 
o geen life cycle costing 
o maatschappelijke schade en imago blijft 

lastig 
 
 
WMD onderbouwt saneringsbeslissingen voor het vervangen op eigen initiatief door de berekening van 
de restlevensduur van de leiding met het KSLB. Dit heeft volgens WMD als voordeel dat de beslissing 
objectief wordt genomen, zonder de ‘waan van de dag’. Het systeem geeft ook de mogelijkheden om 
omgevingsfactoren bij de beslissing te betrekken. Als nadeel van het huidige KSLB ziet WMD dat er 
alleen kennis wordt opgebouwd van die leidingdelen waar een fenolftaleïnetest is uitgevoerd; dit zijn 
AC leidingen met langsbreuken. Men vraagt zich af of deze focus op AC terecht is.   
Voor beslissingen over het meegaan met derden wordt als stelregel aangehouden:  

o AC: altijd meegaan;  
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o GIJ: meegaan afhankelijk van storingsverleden, afstand tot werkzaamheden en soort verharding; 
o PVC: alleen meegaan als het om uitvoeringstechnische redenen noodzakelijk is. 

 
Beslissingen voor vervangen op eigen initiatief neemt de PIDPA op basis van de lekfrequentie. Voor 
leidingen van AC of GIJ wordt tevens een restlevensduur bepaald met behulp van materiaalonderzoek 
in combinatie met het KSLB. PIDPA is druk bezig met het vervangen van loden dienstleidingen. Hierbij 
worden ook de bijbehorende hoofdleidingen vervangen als dit een GIJ leiding onder een rijweg betreft.  
Bij initiatieven van derden wordt meegegaan als deze werken risico’s opleveren voor waterleidingen. 
Daarbij wordt tevens de aard van het materiaal in overweging genomen. Staal, GIJ en AC in bepaalde 
regio’s wordt in principe altijd vervangen. Daarnaast worden de restlevensduurbepalingen bij AC en GIJ 
en de kosten in overweging genomen.  
PIDPA geeft aan dat hun huidige beslissingsmethodiek is gebaseerd op duidelijke regels, waarbij met 
duidelijke argumenten kan worden aangegeven waarom niet wordt meegegaan. PIDPA geeft echter aan 
dat het aantal initiatieven van derden en reconstructies zo groot is dat deze het werkvolume sterk 
beïnvloeden.  
 
Waterbedrijf Groningen selecteert saneringskandidaten binnen haar programma voor het actief 
vervangen van gietijzeren leidingen op basis van:  

o de inwendige aangroei, vast te stellen met endoscopisch onderzoek, waarbij  dit vooral een maat 
is in hoeverre de hydraulische capaciteit kan worden gewaarborgd; 

o storingsregistratie met U-STORE; 
o eventuele werkzaamheden van derden; 
o ervaringen van monteurs uit beheer en onderhoud; 
o het jaarlijks vastgesteld budget. 

 
Waterbedrijf Groningen geeft aan dat de huidige methode voor het nemen van saneringsbeslissingen de 
meest belangrijke aspecten mee laat wegen en de mogelijkheid biedt knopen door te hakken en 
prioriteiten te stellen. Als zwakke punt en worden gezien dat de storingsregistratie nog niet compleet is, 
er weinig inzicht is in de leidingconditie en de leidingsterkte en dat de beslissingen meer op metingen 
gebaseerd zouden moeten zijn.  

2.4.3 Gewenste beslisvariabelen en methoden voor saneringsbeslissingen 
Evides geeft aan dat het door hen gebruikte beslissingsondersteunende model de van belang zijnde 
beslisvariabelen bevat. Nadere invulling is gewenst van bedrijfseigen criteria, bijvoorbeeld verwerkt in 
een risicomatrix en financiële aspecten. De invulling van de diverse beslisvariabelen kan verbeterd 
worden door meer leidingdata te verzamelen, met name over de integriteit, de toegankelijkheid en de 
betrouwbaarheid. Aanvullende kennis is verder gewenst van non-destructieve technieken die de 
verouderingsmechanismen van de leidingen goed in kaart brengen. Ook WMD geeft aan grote behoefte 
te hebben aan non-destructieve technieken, met name voor AC leidingen.  
Pipda geeft aan dat zij naast de bestaande methoden voor bepaling van de conditie van AC en GIJ ook 
behoefte heeft aan methoden om de conditie van PVC, PE en staal te bepalen. Daarbij wil men methoden 
om deze conditiegetallen om te zetten in een technische levensduur en een functionele levensduur die is 
gerelateerd aan de gewenst netconfiguratie en de omgeving.  
Waterbedrijf Groningen wil een methode die de restlevensduur voorspelt op basis van een asset 
database, de storingen, klachten en materiaalonderzoek. Hierbij zal dan zowel het KSLB als een 
risicoanalyse worden ingezet.  
 
De voordelen van betere beslissingen worden door de vier bedrijven geschetst als: 

o prestatie: vermindering van het aantal storingen 
o risico’s: verbeterde risico inschatting 
o kosten: een meer effectieve besteding van het investeringsbudget,   

 
Als belangrijkste bedreigingen voor een verbeterd beslissingsondersteunend systeem voor 
saneringsbeslissingen worden gezien:  

o de onzekerheid of de extra inspanningen ook leiden tot betere prestaties; 
o historische gaten in de data van assets; 
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o uitstel van beslissingen op kortere termijn die leiden tot een onbeheersbaar saneringsvolume in 
de verdere toekomst; 

o een zo snel veranderende omgeving zodat het saneringsbeleid gedicteerd blijft worden door 
initiatieven van derden en niet op de eigen prioriteiten van het waterbedrijf;  

o dat genomen beslissingen moeten overeenkomen met wensen en mogelijkheden van derden, 
zoals de gemeenten. 

2.5 Discussie in werkgroepen 
De aanwezigen werden verdeeld in 4 werkgroepen, waarbij is gevraagd aan te geven wat de 
belangrijkste huidige en toekomstige beslisvariabelen zijn. Er is gevraagd of zij daar een prioritering bij 
kunnen aangeven en wat de bijbehorende data- en kennisbehoefte is.  De resultaten van de werkgroepen 
zijn aan de hele groep gepresenteerd, waarna discussie heeft plaatsgevonden. Elke werkgroep heeft zijn 
eigen invulling gegeven van de opdracht, zodat de resultaten verschillende aspecten beschrijven van de 
inzet van beslisvariabelen.  

2.5.1 Werkgroep 1 
In werkgroep 1 is nadruk gelegd op wat de beslisvariabelen zijn en welke hierbij het meeste gewicht in 
de schaal leggen bij een saneringsbeslissing. Opvallend is dat men als belangrijkste beslisvariabele ziet 
het effect van een storing, uitgedrukt in mogelijke externe effecten en ondermaatse leveringsminuten, zie 
ook Tabel 3. Als tweede belangrijke beslisvariabele wordt het aantal storingen gezien. Vervolgens wordt 
er gewicht gegeven aan de inpassing van toekomstige ontwikkeling en de rentabiliteit van de 
saneringsactiviteiten.  
Factoren die volgens werkgroep 1 een meer beperkte rol spelen bij beslissingen over het saneren van 
leidingen zijn de waterkwaliteit, de materiaaleigenschappen, de ligging ten opzichte van andere 
ondergrondse infrastructuur en de leveringszekerheid.  
Men was van mening dat de puur financiële afweging tussen repareren en vervangen nu nog te veel 
nadruk krijgt. Ook wordt de storingsfrequentie vaak te eenduidig geïnterpreteerd en wordt dit te weinig 
een verband gelegd met de effecten van opgetreden storingen. Een deel van de groep was van mening 
dat rentabiliteit en wetgeving te veel nadruk krijgt. Er heeft een discussie gespeeld om voor 
verschillende ondergrondse infrastructuren problemen met ongelijkmatige zettingen in samenhang in 
kaart te brengen en hierover gegevens uit te wisselen. Dit idee werd niet als een nuttige aanvulling 
gezien. 
 

Tabel 3 Resultaat werkgroep 1 over beslisvariabelen voor saneringsbeslissingen, focus op prioritering. 

 

2.5.2 Werkgroep 2 
Werkgroep 2 is van mening dat een risicoanalyse van een leidingbreuk de basis vormt voor een 
saneringsbeslissing. In Figuur 5 zijn de aspecten die de kans op een leidingbreuk en de effecten daarvan 
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weergeven. In dit overzicht wordt de kans op een leidingbreuk vooral bepaald door de leidingconditie 
en externe factoren. De leidingconditie valt hierbij vast te stellen door de faalfrequentie te bepalen voor 
alle leidingen door analyse van storingen met behulp van U-STORE en door onderzoek naar de 
leidingconditie. Zicht op de externe factoren is mogelijk door in de toekomst waarschijnlijke 
verdergaande informatie-uitwisseling via de WION en tracéverkenningen. Als voornaamste 
beslisvariabelen bij het effect van een leidingbreuk wordt gezien: externe veiligheid, arbeidsveiligheid, 
imago, zekerheid van de levering van drinkwater en toekomstige waterverdelingsvraagstukken.   
 

Figuur 5 Resultaat werkgroep 2 over beslisvariabelen voor saneringsbeslissingen, focus op risicoanalyse 
 

2.5.3 Werkgroep 3 
Werkgroep 3 heeft zich niet bezig gehouden met beslisvariabelen voor individuele leidingen, maar meer 
met de lange termijn benadering om het saneringsvolume vast te stellen voor groepen leidingen, zie ook 
Figuur 6. Hierbij wordt er van uitgegaan dat het leidingnet kan worden opgedeeld in groepen leidingen 
met een vergelijkbaar verouderingsgedrag. Van de verschillende groepen wordt dan een 
degradatiekromme opgesteld die beschrijft op welke leeftijd een bepaalde leidinggroep vervangen dient 
te worden. Dit levert in combinatie met aanleggegevens het vervangingsmoment op. Dit kan zowel een 
discreet jaartal zijn of een waarschijnlijkheidsverdeling. Deze groepenbenadering geeft informatie over:  

o wat de benodigde investeringsvolumes zijn en op welke termijn deze aangewend moeten 
worden; 

o wat de financiële waarde van het distributienet is; 
o welke groepen leiding de meeste investeringen vergen en daarmee extra aandacht behoeven. 
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Figuur 6 Resultaat werkgroep 3 over beslisvariabelen voor saneringsbeslissingen, focus op groepenbenadering 
 

2.5.4 Werkgroep 4 
Werkgroep 4 heeft zich ook gefocust op beslisvariabelen en de prioriting daarvan, zie Tabel 4. De 
beslisvariabelen die als het meest belangrijk worden gezien zijn: de storingsfrequentie, mogelijke 
gevolgschade (externe effecten), afstemming met werken van derden, imagoschade en 
omgevingsfactoren die de conditie bepalen. Deze variabelen spelen nu ook een rol. De werkgroep is van 
mening dat werken derden aan belang zullen inboeten, terwijl de omgevingsfactoren een groter belang 
zullen spelen.  
Van lagere orde zijn een analyse van de gevolgschade die verder gaat dan de huidige analyse naar 
externe effecten (aangeduid als BEEL+), bedrijfsbeleid over slechte of incourante groepen leidingen 
(bijvoorbeeld 105 mm PVC), de restlevensduur, hydraulische masterplanning, netto contante waarde 
berekeningen, en drukproblemen. Hierbij wordt gedacht dat de restlevensduur in de toekomst een 
grotere rol zal gaan spelen.  
Variabelen als waterkwaliteit en gecombineerde sanering met aansluitleidingen worden als weinig 
belangrijk gezien. 
 

Tabel 4 Resultaat werkgroep 4 over beslisvariabelen voor saneringsbeslissingen, focus op prioritering (B: 
bestaand,G: gewenst, ↑: zal in de toekomst belangrijker worden, ↓: zal in de toekomst minder belangrijk worden) . 
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3 Thema 2: Eisen voor ondersteunende 
tools 

3.1 Inleiding 
In Hoofdstuk 2 is een weergave van de ochtend van de workshop gegeven waarin de belangrijkste 
beslisvariabelen zijn geïdentificeerd. Bij de invulling van de saneringsbeslissingen spelen 
ondersteunende instrumenten (tools) een belangrijke rol. Dit kunnen inspectietechnieken zijn voor het 
beschrijven van de toestand van een leiding of voorspellende modellen.  Het onderwerp van het 
middagdeel van de workshop betrof het gezamenlijk vaststellen van de eisen waaraan dergelijke 
instrumenten moeten voldoen. Hierbij spelen zowel inhoudelijke eisen een rol die de kwaliteit van de 
instrumenten bepalen, als de toepasbaarheid van de instrumenten voor waterbedrijven.  

3.2 Resultaten vragenlijst 
In de vragenlijst aan de bedrijven is gevraagd naar ervaringen bij het gebruik van instrumenten voor 
onderbouwing van saneringsbeslissingen. De ervaringen van tien bedrijven zijn kort opgesomd in Tabel 
5. Een aantal belangrijke leerpunten hiervan zijn:  
 De noodzakelijke data moet van voldoende kwaliteit zijn, aandachtspunten zijn hierbij:  

o beschikbaarheid en representativiteit 
o nauwkeurigheid en mate van detail 
o aanduiding met XY-coördinaten 

 De aanbieder moet voldoende volwassen zijn. 
 De techniek moet betrouwbaar zijn en er moeten in de praktijk bewezen resultaten kunnen worden 

overlegd. 
 De resultaten moeten passen binnen het verwachtingsniveau van experts. 
 De modellen moeten goed passen binnen de bestaande ICT infrastructuur. 
 Zijn de technieken geschikt voor alle leidingen of voor een selectie, bijv. m.b.t. het materiaal of de 

diameter? 
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Tabel 5 Overzicht van ervaringen van waterbedrijven met ondersteunende instrumenten 

Bedrijf  Tool Leerpunten 
Dunea CARE-W, Waardering Activa  Beslisvariabelen zijn in model niet altijd 

voldoende onderscheidend voor prioritering. 
 Beschikbare data niet volledig of 100% 

nauwkeurig. Het analyseren van deze data moet 
zorgvuldig en kritisch gebeuren. 

 Naast de theoretische basis van model moet ook 
de aanbieder voldoende volwassen zijn 

WML WML Puntensysteem in GIS.  Goede storingsregistratie met x,y coördinaten.  
 Voor beslissing tot vervangen van kandidaten uit 

puntensysteem is verdere onderbouwing nodig, 
bijv. conditiebepaling. 

PWN Berekening OLM door Ronald 
Laverman 

 Inzicht in secties met daadwerkelijk en 
theoretisch hoge OLM 

 Inzicht in secties met meer dan 250 percelen 
 MRP van Advantica / GL  Verbeteren database met storinggegevens en 

koppelbaarheid aan GIS 
 Inzicht in leidingen met hoge storingsfrequentie 
 De vertaalslag van een leiding die gestoord heeft, 

naar een vergelijkbare leiding in de omgeving, 
blijkt zeer beperkt. 

 Alleen nog geschikt voor ggij en staal" 
PIDPA Restlevensduurbepalingen AC en 

GIJ  
 Voor AC geeft dit een vrij goed beeld van de 

leidingen in een beperkte regio. Voor GIJ geeft 
het alleen sterk locatiegebonden informatie. 

BW Fenolftaleïne en endoscopie  Geen eenduidigheid van uitslagen en 
representatief voor buis verderop of ander deel 
van voorzieningsgebied 

EVIDES OBB-beslismodel,   Geen inzicht in beslissingsresultaten. Te weinig 
detaillering 

 Materiaalonderzoek 
buismonsters 

  

WbGr Risicoanalyse (effecten), 
Kennissysteem levensduur, 
NDO-conditiebepalingtechniek, 
sensoren. 

 Belang van historische data van leidingen 

VMW Conditiebepaling (meten 
bodemagressiviteit, corrosie en 
materiaal per steekproef) 

 Belang van meer voorstudie van nieuwe 
projecten 

Waternet Eigen ontwikkelde tool  Kennis technisch veroudering en systematische 
toepassing hiervan 

Vitens KSLB en leidinginspectie  De restlevensduur is langer dan gevoel aangeeft 
 Kennis delen 

 

3.3 Carrousel van 4 presentaties 
In een carrousel van vier korte presentaties is een schets gegeven van ervaringen van WML, Vitens, 
PWN en Dunea met instrumenten voor het ondersteunen van saneringsbeslissingen. De presentaties zijn 
opgenomen in Bijlage VII.   
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3.3.1 WML: Puntensysteem 
Voor het onderbouwen van saneringsbeslissingen hanteert de WML een puntensysteem. Leidingen waar 
storingen hebben voorgedaan worden geëvalueerd aan de hand van negen criteria. De maximale score 
bedraagt 100 punten, bij een score hoger dan 40 punten komt een leiding voor sanering in aanmerking. 
Als belangrijkste voordeel wordt gezien dat deze systematiek leidt tot een uniforme wijze van 
besluitvorming, die eenvoudig is toe te passen. De systematiek is met enkele wijzigingen ook toepasbaar 
voor een GIS-analyse van het gehele leidingnet2. Eisen om het Puntensysteem goed te laten functioneren 
zijn:  

o een goede leidingregistratie; 
o een goede storingsregistratie; 
o kennis van de omgeving om de leiding goed te kunnen beoordelen; 
o periodieke evaluatie en bijstelling van het puntensysteem. 

3.3.2 Vitens: KSLB 
Om te komen tot uniforme beslissingen voor het saneren van leidingen maakt Vitens gebruik van het 
KSLB.  Het door KWR opgestelde kennissysteem is middels bedrijfsworkshops en testcases verder getest 
en bedrijfsspecifiek gemaakt. Hierdoor komen resultaten beschikbaar die aansluiten op de 
verwachtingen van experts. Het systeem maakt relevante leidinggegevens zoals de storingsgeschiedenis 
inzichtelijk. Mindere eigenschappen zijn de beperkte mogelijkheid tot koppeling met andere 
datasystemen, de beperkte uitwerking van het economisch model en het ontbreken van kennisregels 
voor PVC leidingen. Eisen om het KSLB goed te laten functioneren zijn:  

o een goede storingenregistratie; 
o onderzoek naar de toestand leiding, dit is noodzakelijk omdat het voorspelmodel in de praktijk 

niet erg nauwkeurig blijkt; 
o kennis van de omgeving en het mogelijk risico; 
o koppeling met LIS voor de presentatie van storingen; 
o actief onderhoud en ontwikkeling (niet eens in de vijf jaar een update). 

3.3.3 PWN: MRP 
PWN heeft een pilot uitgevoerd van het pakket Mains Replacement Priorisation (MRP) dat wordt 
uitgegeven door GL, die tevens leverancier is van het hydraulisch pakket SynerGEE. MRP kan 
selectiekandidaten selecteren voor GIJ leidingen op basis van gegevens over leeftijd, 
storingsgeschiedenis en diameter. Door MRP werden 100 leidingen aangeduid als meest kritisch. In 
werkelijkheid hadden er slechts 2 een slechte toestand. Door inzet van MRP wordt gebruik gemaakt van 
een Engelse storingsdatabase die 100.000 km leidingen beslaat en een storingshistorie van 15 jaar. De 
analyse heeft een sterke focus op storingen en is niet geschikt voor andere materialen dan GIJ. Eisen om 
MRP te laten functioneren zijn:  

o een GIS-systeem met gedigitaliseerde distributieleidingen; 
o storingen die gekoppeld zijn aan leidingen; 
o een uitgebreide storingsdatabase. 

3.3.4 Dunea: CARE-W 
Dunea heeft een pilot uitgevoerd met het model CARE-W om na te gaan of hiermee op effectieve en 
correcte wijze leidingen voor sanering kunnen worden geselecteerd. CARE-W heeft een goed 
functionerende module voor het maken van een lange termijn planning op basis van groepen. Ook lijkt 
de module voor het selecteren van een korte termijn saneringsbeleid potentie te hebben. Dunea zal niet 
tot aanschaf van het pakket overgaan vanwege de beperkte koppeling tussen de modules, de 
afwezigheid van een routine voor datavalidatie en de weinig gebruiksvriendelijke interface. Eisen om 
CARE-W goed te laten functioneren zijn:  

o Beschikbaar maken interne leidingnetdata en externe data van de omgeving; 
o het correct kunnen koppelen van leiding- en omgevingskenmerken aan individuele leidingen; 
o het toetsen data op kwaliteit en betrouwbaarheid. 

                                                           
 
2 Zie ook: Pieterse, E.J. et al. De inzet van Geografische Informatiesystemen voor analyses van het leidingnet. 
Nieuwegein: KWR BTO 2009.016. 
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3.4 Discussie in werkgroepen 
De aanwezigen werden verdeeld in 4 werkgroepen, waarbij is gevraagd eisen op te stellen waaraan 
instrumenten voor het ondersteunen van saneringsbeslissingen moeten voldoen. Per werkgroep is een 
ander  onderwerp bediscussieerd, te weten: inspectietechnieken voor AC leidingen,  inspectietechnieken 
voor GIJ leidingen,  inspectietechnieken voor PVC leidingen en modellen voor het selecteren van 
saneringskandidaten. De resultaten van de werkgroepen zijn aan de hele groep gepresenteerd, waarna 
discussie heeft plaatsgevonden.  

3.4.1 Werkgroep 1: Inspectietechnieken voor AC leidingen 
De volgende eisen zijn genoemd voor een toepasbare inspectietechniek voor AC leidingen: 

o de inspectie dient plaats te vinden over de lengte van de leiding, dus geen puntmetingen; 
o voor een goed beeld van de veroudering zijn er meerdere inspecties over de tijd noodzakelijk; 
o de focus van conditieonderzoek dient te zijn dat er inzicht ontstaat in de gehele populatie en niet 

in de toestand van individuele leidingen;  
o er is behoefte aan de ontwikkeling van een AC database (vergelijkbaar met U-STORE), met 

aandacht voor: 
o onderzoek naar statistische relaties tussen de toestand en omgevingsvariabelen; 
o uitwisseling van gegevens; 
o aandacht voor een uniforme en correcte registratie;  
o visuele output. 

 
Werkgroep 1 is van mening dat het belangrijk is beleid te ontwikkelen hoe om te gaan ingewonnen data. 
Deze moet niet massaal opgeslagen worden, omdat er geen zekerheid is over de achtergrond en juistheid 
van de data. Men beveelt aan data te registreren en daarna te valideren en te autoriseren. Niet bruikbare 
data dient daarna vernietigd te worden.  

3.4.2 Werkgroep 2: Inspectietechnieken voor GIJ leidingen 
De volgende eisen zijn genoemd voor een toepasbare inspectietechniek voor GIJ leidingen: 

o de belangrijkste faalmechanismen moeten bij de inspectie worden betrokken, te weten: 
o de mate van grafitering, 
o de diameterreductie door aangroei van corrosielagen,  
o de aanwezigheid van PAK’s in coatings, 
o de kwaliteit van verbindingen. 

o de meting moet plaatsvinden over een grotere lengte en over de volledige buisomtrek (minimaal 
8 klokstanden); 

o de minimale nauwkeurigheid van de meting van de effectieve wanddikte dient 1mm zijn; 
o de meting moet rendabel zijn, wat betekent dat zij waarschijnlijk alleen voor grotere diameters 

toepasbaar is;  
o een hygiënische wijze van werken; 
o de meting van de toestand moet kunnen worden omgezet in een conditiegetal, een 

restlevensduur en/of een faalkans. 
 
Werkgroep 2 vraagt zich af in hoeverre het ontwikkelen van een inspectietechniek voor GIJ leidingen 
wel prioriteit heeft. De totale hoeveelheid GIJ leidingen bij BTO-bedrijven is beperkt en dit neemt steeds 
meer af.  

3.4.3 Werkgroep 3: Inspectietechnieken voor PVC leidingen 
De volgende eisen zijn genoemd voor een toepasbare inspectietechniek voor PVC leidingen: 

o het kunnen meten van optredende spanningen in PVC, zowel leiding en verbinding; 
o het maken van onderscheid tussen verschillende soorten PVC; 
o een hoog onderscheidend vermogen omdat storingen worden veroorzaakt door zeer kleine 

scheurtjes (de zgn. crazes) of vuilinsluitingen in de buiswand; 
o een grote opslag van data of slimme preprocessing van data  als gevolg van het hoog 

onderscheidend vermogen; 
o toepassing als in-situ, in-line, non-destructief en liefst zonder onderbreking van de levering. 
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PVC is het meest toegepaste leidingmateriaal. De chemische degradatie blijkt vooralsnog beperkt. 
Kritische leidingen zullen met name geïdentificeerd worden door na te gaan waar verhoogde 
spanningen in de buiswand optreden.   

3.4.4 Werkgroep 4: Modellen voor het selecteren van saneringskandidaten 
De volgende eisen zijn genoemd voor een toepasbaar model voor de selectie van saneringskandidaten: 

o het kunnen vertalen van individuele storingen en inspecties naar een conditiegetal of 
restlevensduur; 

o gebruikersvriendelijk en een intuïtief wijze van werken; 
o een robuust en betrouwbaar rekenproces met een resultaat dat controleerbaar is; 
o het voldoen aan de IT-eisen van het waterbedrijf; 
o een solide en betrouwbare leverancier. 

 
Met name de inpassing van een model binnen de bestaande ICT-omgeving bij waterbedrijven wordt als 
een groot punt van aandacht gezien. Hierbij geldt ook dat dergelijke modellen van strategische waarde 
zijn, waardoor er hoge eisen vanuit de ICT aan worden gesteld. Voor de inbedding van een dergelijk 
model is een flowchart gemaakt, zie  
Figuur 7.  

 
 
Figuur 7 Flowchart voor informatiestromen voor een model voor het selecteren van saneringskandidaten 
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4 Resultaten van de workshop 

4.1 Beslisvariabelen 
Op basis van de ingebrachte standpunten in de ochtendsessie, ontstaat een beeld van de belangrijkste 
beslisvariabelen voor een saneringsbeslissing.  
 
1. Actieve saneringsbeslissing: selectie van saneringskandidaten 
 
a. lange termijn prognose 
Dit is mogelijk door het opdelen van het leidingnet in groepen leidingen met een vergelijkbaar 
verouderingsgedrag. Van deze groepen wordt een waarschijnlijke leeftijdsverdeling opgesteld, die in 
combinatie met de aanleggeschiedenis aangeeft wanneer saneringen zijn te verwachten. Hiermee wordt 
een algemeen beeld verkregen van de benodigde investeringen en wordt duidelijk van welke groepen 
leidingen actief meer informatie moet worden ingewonnen. Daarnaast geeft deze lange termijn prognose 
belangrijke kentallen over de waardeontwikkeling van het leidingnet.  
 
b. korte termijn prognose 
Met behulp van een korte termijn prognose wordt duidelijk welke leidingen de komende jaren in 
aanmerking komen voor saneren op eigen initiatief. Hierbij speelt een aantal beslisvariabelen een rol, 
deze zijn onderstreept.   

o De kans op een storing: De kans op een storing hangt af van de toestand van de leiding en 
mogelijke activiteiten in de omgeving van de leiding die tot en storing kunnen leiden. De 
toestand van een leiding kan worden beschrijven door de storingsfrequentie, inspectieresultaten 
of door voorspellende modellen. Het voorspellen van de conditie van een leiding gaat gepaard 
met een grote onzekerheid. Waarschijnlijk zal geen van deze drie een volledige voorspelling 
geven en zal een combinatie van technieken leiden tot de beste voorspelling.  

o Het effect van een storing: De mogelijke effecten van storing op de levering of op de directe 
omgeving zijn in het algemeen redelijk goed in kaart te brengen. Relevante beslisvariabelen zijn 
hierbij de gevolgen voor ondermaatse levering, leveringszekerheid en de aanwezigheid van 
risicovolle objecten in de omgeving van de leiding.  

o Toekomstverkenningen: Hierbij speelt de vraag in hoeverre huidige beslissingen in 
overeenstemming zijn met de te verwachten lange termijn ontwikkelingen. Hierbij kan gedacht 
worden aan een masterplan voor waterverdeling en geplande werken van derden.  

o Rentabiliteit van investeringen: Hierbij wordt nagegaan in hoeverre de ingreep kosteneffectief is 
over de levenscyclus en past binnen het aanwezige investeringsvolume.  

 
2. Reactieve saneringsbeslissing: meegaan met derden of niet 
Uit de vragenlijst en uit de reacties tijdens de workshop blijkt dat er behoefte bestaat om het meegaan 
met derden meer kritisch te bezien en meer in overeenstemming te laten zijn met het eigen 
saneringsbeleid. Om die reden kan worden gesteld in principe niet mee te gaan, tenzij dit op basis van 
duidelijke criteria toch te verkiezen is. Criteria om wel mee te gaan kunnen zijn:  

1. De leidingconditie is dusdanig dat die binnen een aantal jaar op eigen initiatief wordt 
vervangen. 

2. De werken vormen een aantoonbaar risico’s voor de integriteit van de leiding. 
3. Er is een kostenvoordeel om mee te gaan. 
4. Niet meegaan leidt tot toekomstige liggingsproblemen, bijvoorbeeld door beperkte ruimte in het 

tracé, onbereikbaarheid van leidingen of door bijzondere bestrating.  
 
Er kan overwogen worden om slechts voor die lengte mee te gaan waarvoor dit echt noodzakelijk is of 
om extra beschermingsmaatregelen te treffen. Gemeenten verlangen in sommige situaties een garantie 
van waterbedrijven dat bij niet meegaan, de komende jaren geen werken over langere lengte worden 
uitgevoerd.  Vanzelfsprekend zal men altijd toestaan reparaties uit te voeren.  
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4.2 Ondersteunende instrumenten 
Het is de verwachting dat waterbedrijven de komende jaren aanzienlijke investeringen zullen moeten 
doen voor het saneren van leidingen. Door selectie van leidingen met de hoogste saneringsprioriteit 
kunnen deze investeringen zo effectief mogelijk worden ingezet. Om dit mogelijk te maken zijn 
ondersteunende instrumenten noodzakelijk. Op dit moment lijken er nog geen modellen te zijn die een 
goede voorspelling kunnen genereren, met name door gebrek aan inzicht in de toestand van de leiding. 
Inspectietechnieken komen steeds meer beschikbaar, de toepassing hiervan is om praktische en 
bedrijfseconomische redenen nog steeds beperkt.  
 
Een aantal modellen voor het maken van een saneringsvoorspelling zijn beschikbaar en de komende 
jaren zijn hier nog aanzienlijke verbeteringen te verwachten. Voor het verkrijgen van betere resultaten 
lijkt de grootste uitdaging het op orde maken van de datavoorziening en de inrichting van geo-
ictsystemen bij waterbedrijven.  
 
De belangrijkste eisen die naar aanleiding van de workshop aan inspectietechnieken gesteld kunnen 
worden zijn:  

1. De metingen moeten alle relevante faalmechanismen van de leiding in beschouwing nemen. 
2. Afhankelijk van het faalmechanisme moeten eisen worden gesteld aan de nauwkeurigheid van 

de meting, bijvoorbeeld bij PVC is voor de meting van vervorming een hogere nauwkeurigheid 
vereist dan voor de detectie van de restwanddikte bij AC of GIJ.   

3. De metingen dienen plaats te vinden over een grotere lengte en minimaal zes klokstanden.  
4. De metingen moeten resulteren in een maat die op eenduidige wijze kan worden omgezet in een  

conditiegetal of een restlevensduur. 
5. De meting moet non-destructief zijn, waarbij gewerkt kan worden in een met water gevulde 

leiding. 
6. De meting moet voldoen aan de gestelde voorwaarde voor hygiënisch werken.  
7. De kosten van de meting, inclusief de kosten te maken door het waterbedrijf, moeten in 

verhouding staan tot de mogelijke besparing op basis van betere kennis van de conditie.  
8. De aanbieder van de technologie moet volwassen zijn en duidelijke inspectieresultaten kunnen 

opleveren. 
9. De inspectietechniek moet betrouwbaar zijn en er moeten in de praktijk bewezen resultaten 

kunnen worden overlegd. 
 
Gezien de hoge kosten van inspectie, zullen deze metingen de meeste waarde hebben als de informatie 
over de gemeten leiding vertaalbaar is naar vergelijkbare leidingen. Hiervoor is het noodzakelijk dat 
data over de leiding en de omgeving wordt vastgelegd en dat de resultaten in een database beschikbaar 
komen.   
 
De belangrijkste eisen die naar aanleiding van de workshop aan modellen voor het ondersteunen van 
een saneringsbeslissing gesteld kunnen worden zijn:  

1. Het rekenproces van het model moet robuust en betrouwbaar zijn en met een resultaat dat 
controleerbaar is. Er moeten in de praktijk bewezen resultaten kunnen worden overlegd.  

2. Het model moet gebruikersvriendelijk zijn en een intuïtief wijze van werken mogelijk maken. 
3. Het model moet in staat zijn om geografische informatie te kunnen betrekken in de analyse en 

de resultaten geografisch weer te geven.  
4. Geënt zijn op een risicoanalyse, waarbij zowel de kans op storen als het effect daarvan wordt 

betrokken. 
5. De input en output van het model moet in een goed toegankelijk format zijn. 
6. Er moet een routine aanwezig zijn waarmee inputdata geautomatiseerd gevalideerd kunnen 

worden. 
7. De kosten van toepassing van het model moeten in verhouding staan tot de mogelijke besparing 

op basis van betere kennis over de conditie.  
8. De modellen moeten passen binnen de bestaande ICT infrastructuur en voldoen aan alle 

relevante eisen. 
9. De aanbieder van de technologie moet volwassen zijn en volwaardige en gegarandeerde 

ondersteuning kunnen geven voor het gebruik van het model. 
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Om met deze modellen te kunnen werken is veel aandacht nodig voor het op orde krijgen van data.  
Bij diverse waterbedrijven vinden pilots plaats met innovatieve inspectietechnieken. De 
projectbegeleidingsgroep Bouwstenen Leidingnetbeheer is een platform waar kennis en ervaringen 
hierover wordt uitgewisseld.  
Binnen het BTO Bouwstenen  Leidingnetbeheer worden twee workshop georganiseerd waar leveranciers 
modellen voor het ondersteunen van saneringsbeslissingen zullen presenteren. Deze workshops worden 
gehouden op 7 april 2010 en 26 mei 2010. Het is de bedoeling dat na afloop van deze workshops een 
aantal modellen geselecteerd zullen worden voor pilots bij waterbedrijven.   

4.3 Geïdentificeerde onderzoeksbehoefte van waterbedrijven 
Op basis van de ervaringen van deze workshop en de daarin geuite kennisbehoefte van waterbedrijven 
zijn vier nieuwe onderzoeksonderwerpen naar voren gekomen. Deze waren: 

1. Levensduurbepaling van groepen leidingen op basis van door de sector vast te stellen 
levensduurverdelingen 

2. Verbetering van het KSLB 
3. Informatiebehoefte leidingnetbeheer en GIS  
4. Database conditie AC leidingen 

 
Tijdens bespreking in de PBC van 17 februari 2010, is besloten om de eerste drie projecten binnen het 
BTO uit te gaan voeren.  
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 I  Programma van de workshop 

10.45 – 10.55 Opening 
 
Thema 1: Formuleren van beslisvariabelen voor saneringsbeslissingen 
 
10.55 – 11.15 Presentatie saneringsbeslissingen, Ralph Beuken 
 
11.15 – 11.45 Carrousel 1, Wim Doeleman 
 
11.45 – 12.50 Workshop 1: Beslisvariabelen  
 
12.50 – 13.00 Discussie en conclusies 
 
Lunch 
 
Thema 2: Formuleren randvoorwaarden voor ondersteunende tools 
 
13.30 – 13.45 Tools, Henk de Kater 
 
13.45 – 14.15 Carrousel 2, Rob de Bont 
 
14.15 – 15.30 Workshop 2: Randvoorwaarden voor tools 
 
15.30 – 15.45 Discussie en conclusies over tools 
 
15.45 – 16.00 Discussie, conclusies en afsluiting 
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 II Deelnemerslijst 

Bedrijf Aanmelding workshop 

WbGr Wim Doeleman 
 Eddy Postmus 
 

WMD Petra Holzhaus 
 Hielke Merkus 
 

Vitens Anne Fijma 
 

PWN Peter Horst 
 Peter Schaap 
 

Waternet Arne Bosch 
 Joost Louter 
 

Dunea Rob de Bont 
 Rogier Schipdam 
 Toine Ramaker 
 

Evides Rob van Beelen  
 Henk de Kater 
 Ton van der Ree Doolaard 
 

BW Roel Diemel 
 Antoon van Ballegooij  
 

WML Henk Vogelaar 
 Johannes Vijlbrief 
 

Pidpa Karel Vangeel  
 Mario Adriaensen 
 

VMW Jos Robeijns 
 

KWR Jos Boere 
 Jan Vreeburg 
 Irene Vloerbergh 
 George Mesman 
 Ralph beuken 
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 III Gebruikte terminologie 

 
Actief saneren: Het saneren van een leiding op grond van eigen initiatief van een waterbedrijf, meestal 
omdat de conditie van een leiding onvoldoende is. 
 
Besliscriterium: De waarde van een beslisvariabele die het waterbedrijf niet meer acceptabel vindt. 
 
Beslisvariabele: Die variabelen die van belang zijn voor het beslissen over het saneren van een leiding, 
bijvoorbeeld storingsfrequentie, aanwezigheid van risicovolle objecten of hydraulische weerstand.   
 
Conditie: Een getal dat de verhouding aangeeft van de toestand van de leiding en de eisen die aan de 
leiding gesteld worden.    
 
Inspectie: Meting om informatie te verkrijgen over de toestand van een leiding 
 
Reactief saneren: Het saneren van een leiding waarvan de conditie nog voldoet, omdat derde partijen 
werken in de nabijheid gaan uitvoeren. Dit wordt ook meegaan genoemd.  
 
Restlevensduur: De geschatte tijdsduur tot wanneer een leiding kan voldoen aan de gestelde eisen. 
 
Saneren: Het verbeteren van de toestand van een leiding, dit kan zijn door relinen of door vervangen.  
 
Toestand: Een objectieve maat voor de kwaliteit van het buisdeel op een bepaald tijdstip als gevolg van 
de oorspronkelijke karakteristieken en het dominante verouderingsmechanisme. Voor de drie 
dominante waterleidingmaterialen zijn dit:  

o AC: de effectieve wanddikte in combinatie met de breukspanning. Omdat de breukspanning 
van het materiaal, vanwege de asbestproblematiek, niet zonder hoge kosten te bepalen is, 
wordt hiervoor standaardwaarden gebruikt. De wanddikte is zowel destructief als non-
destructief te bepalen 

o GGIJ: de effectieve wanddikte in combinatie met de breukspanning. Beide zijn te bepalen in een 
relatief eenvoudig destructief onderzoek. Met non-destructief onderzoek is de wanddikte te 
bepalen. 

o PVC: de weerstand tegen langzame scheurgroei. Deze is te bepalen met destructief onderzoek. 
 
Verleggen: Vervangen van een leiding omdat die zich voor derden op een ongunstige positie bevindt.  
 
Veroudering: Onomkeerbare verandering, meestal verslechtering van materiaalschappen, opgetreden in 
een zeker tijdsverloop. Voor de drie dominante waterleidingmaterialen zijn dit: 

o AC: uitloging van cement 
o GIJ: corrosie (grafitering) van het gietijzer 
o PVC: fysische veroudering (niet relevant voor drinkwaterleidingen) 

 
Verouderingsmechanisme: Dominant mechanisme bepalend voor de veroudering. Voor de drie 
dominante waterleidingmaterialen zijn dit:  

o AC: afname van wanddikte door uitloging met als gevolg een toename van de wandspanning. 
o GIJ: afname van wanddikte door corrosie met als gevolg een toename van de wandspanning. 
o PVC:  de veroudering leidt over het algemeen niet tot breuk3. 

                                                           
 
3 Voor PVC geldt een andere benadering. Het bezwijkmechanisme is over het algemeen een overschrijding van de 
weerstand tegen langzame scheurgroei. De weerstand tegen langzame scheurgroei is een verband tussen de 
heersende spanning en de tijd dat die spanning opgenomen kan worden. Deze parameter is afhankelijk van het 
buismateriaal en dient apart bepaald te worden. Er is geen norm voor. 
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Vervangen: Het verwijderen van een oude leiding en het aanleggen van een nieuwe  
 
Vervangen op eigen initiatief:  Vervangen omdat het waterbedrijf beslist dat de conditie van de leiding 
ontoereikend is en daarmee zelf de vervanging initieert.   
 
Vervangen op initiatief van derden: Vervangen waarbij het initiatief ligt bij derden die in de nabijheid 
van de leiding werkzaamheden gaan uitvoeren. 
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 IV Presentatie Saneringsbeslissingen 
Ralph Beuken 

2Watercycle Research Institute

Waarom praten over saneringsbeslissingen?

Distributienet is in goede staat 

• Goede PI in internationaal perspectief

Waterbedrijven zijn gezonde bedrijven

Klanten zijn tevreden

 

1Watercycle Research Institute

En deze actuele vragen …

Loopt de breukfrequentie op?

Saneren we genoeg? 

• 2002 – 2006: 0,5% per jaar

Hoe reageren we op de aanleggolf van 50’er en 60’er jaren?

Kennen we de conditie van het net?

Kennen we de meest risicovolle leidingen?

Kennen we de kosten van saneren?

Wordt een hogere prestatie gewenst?

Reageren we voldoende op toekomstige ontwikkelingen?

 
4Watercycle Research Institute

Actualiteit van discussie over saneren

“Toenemend gevoel dat het saneringsvolume moet stijgen”

Actuele vragen  Prioriteitstelling leidingen

1. Welke leiding vervangen?

2. Gaan we mee?

3. Waar nader onderzoek?

Technologische ontwikkelingen

• NDO, modellen, GIS, databases, …

Risico

Prestatie

Kosten
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Doelstelling van deze dag

Algemeen gevoel van urgentie: 

• Nadenken over toekomst van leidingnetten.

Wat voor beslissingen nemen we?

Welke informatie?

Welke kennisleemten?

Wat voor ondersteunende tools?

Welke eisen stellen we aan deze tools?

Ochtend

Middag

 
6Watercycle Research Institute

Beslissen

Concept van gelimiteerde rationaliteit 

• Ideaal: kies uit alle alternatieven met maximale kennis

• Wordt in praktijk niet aan voldaan

• Beperkte keuzemogelijkheden

• Beperkte tijd en geld

• Hiërarchie van beslissingen

• Irrationele aspecten

Beslissen: niet de beste, maar een acceptabele oplossing 

 

 

Leidingen vervangen of niet 

Hoe neem je een goede beslissing?

Saneringsbeslissingen: kader, relevantie en uitdagingen 

Ralph Beuken

Waterhuis Nieuwegein, 8 december 2009 
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Beslissen: beslisvariabele

Beslisvariabele:

• Informatie

• Criterium

• Beslissing

Informatie 
(objectief) 

Criterium 

Beslissing 

Storingsfrequentie

• Storingsfrequentie leiding 1 .. n

• 1 storing/km/jaar

• Vervangen leiding X

Bedrijfsbeleid

Wat stellen wij
als experts voor als de 

beste beslisvariabelen?

9Watercycle Research Institute

Aard van saneringsprojecten:
Eigen initiatief, initiatief derden, verlegregeling

Het beeld was dat maar weinig
werd vervangen op eigen initiatief

Aantallen saneringsprojecten 
(n=181)

44%

39%

17%

EI

ID

V

Lengte saneringsprojecten 
(L=156 km)

58%
34%

8%

EI

ID

V

Lengte saneringen materiaal 
(L=156 km)

35%

51%

8%
6%

GGIJ

AC
PVC
Staal

10Watercycle Research Institute

Aard van saneringsprojecten
Aanleiding

Aanleiding bij initiatief derden (n = 60)

45%

43%

12%

0% 10% 20% 30% 40% 50%

Riolering/herstraten

Herinrichting/stadsvernieuwing

Werken derden

Aanleiding bij eigen initiatief (n = 82)

4%
4%

7%
22%

9%
43%

5%
1%

6%

0% 10% 20% 30% 40% 50%

waterkwaliteit

saneringsvenster/leeftijd

capaciteit/drukklachten

Slechte staat leiding

verbinding
storingsfrequentie

ongunstige ligging BEEL

bodemvervuiling

Standariseren / lood (B)

11Watercycle Research Institute

Eigen initiatief, wat is de reden?

hoge lekfrequentie 6*

Vastgestelde 
slechte conditie 2*

Saneren loden 
aansluitingen (B)

Problemen 
waterkwaliteit 3*

Klachten

Drukklachten 2*

Leeftijd, 
restlevensduur 3*

Vervangen 
specifieke groep

Verontreinigde 
bodem

Ligging nabij 
risicovol object

12Watercycle Research Institute

Niet meegaan, hoe vaak?
inschatting laatste 3 jaar

0% 20% 40% 60% 80% 100%

VMW

BW

WMD

WbGr

Dunea

EVIDES

WML

PIDPA

PWN

Vitens

 

8Watercycle Research Institute

Antwoorden op vragenlijst saneringen
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Meegaan, wat is de reden?

Valt niet in 
saneringsvenster

Goede leiding, 
gunstige ligging

Leiding in goede 
staat

Financieel niet 
interessant 
(business case)

Ligging is niet 
belemmerend

Voldoende 
restlevensduur

Niet meegaan Wel meegaan

Leiding heeft 
beperkte 
restlevensduur

Risico’s tijdens 
bouw en daarna

Later geen ruimte 
voor tracé

KostenvoordeelMinder overlast

Leiding heeft 
storings-
geschiedenis

14Watercycle Research Institute

Verwachte ontwikkelingen op 
saneringsbeslissingen

Maatschappij
• Wet: juridisering, claimcultuur, zwaardere eisen vergunningen, WION+

• Financiën: meer verantwoording 

• Risico’s: risicovolle leidingen, verlaten leidingen verwijderen, 
preventief saneren in vervuilde grond, verplichte sanering ggij (OVV), 
eerder saneren door kabels boven leidingen 

• Samenwerking: meer samenwerking, meer druk om mee te gaan

• Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Technologie
• Geo-ict: GIS, koppeling bestanden, tools AM/RM storingsgegevens

• Operations: Innovaties aanleg/rehab/onderhoud 

• Meettechnieken: locatiebepaling, NDO, sensoring (leiding en objecten)

15Watercycle Research Institute

Nieuwe besliscriteria in de toekomst

• Toestand leiding

• Omgevingskenmerken

• Financiële waarde van assets

• Risico's

• Prestatie

• Externe veiligheid

• Waterverbruik en volumestromen  herdimensionering

• Waterkwaliteit: nagroei, temperatuur en verblijftijd

Betere objectivering en meetbaarheid

Dezelfde criteria en methode voor alle bedrijven in NL

16Watercycle Research Institute

Toekomst: meer of minder saneringen

Meer: 7 Gelijk: 3 (aantal al op hoog niveau)

Meer, redenen:

• Veroudering net / veroudering / afname restlevensduur

• Vervanging van generatie jaren 50-60

• Hogere gewenste prestatie

• Maatschappelijke overlast, veiligheid, imago

• Waterkwaliteit in gietijzer

• Na overname gemeentelijke regie (B)

17Watercycle Research Institute

Toekomst: meer of minder saneringen

Discussie met aandeelhouders hoger investeringsvolume

• Een aantal bedrijven zijn discussie aangegaan

Genoemde argumenten:

• Meer vervangingen derden

• Instandhouding waarde net

• Financiële gevolgen

• Imagoschade

• Prestatie aan klant

18Watercycle Research Institute

PWN: aspecten bij het selectieproces saneren
leidingen

Besluit

druk
Water-

kwaliteit

Leverings
zekerheid

Financiën

Medewer-
kers tevre-

denheid

Klant
tevreden-

heid

KAM

Masterplan
distributie

Materiaal
onderzoek
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 V Presentatie Carrousel 1 
Wim Doeleman 

 

8 december 2009 6

Analyse: kansen en bedreigingen

• Gegeven verbeterde methoden voor 
onderbouwde saneringsbeslissingen 

• Kansen
- Geld effectief besteden:

risico-inschatting + gereedschappen 

software, databeheer, GIS, inspectietechnieken, 
kennissystemen

• Bedreigingen
- Historische gaten in asset data 
- Omgeving die (te) snel verandert 
- Met meer inspanningen geen betere prestaties 

8 december 2009 5

• Gewenste beslisvariabelen voor een goede 
saneringsbeslissing 
– Zitten globaal in beslismodel 

– Nadere invulling bedrijfseigen criteria (risicomatrix) 
en financi ële aspecten 

• Behoefte aan: 
– Data assets : 

integriteit, toegankelijkheid en betrouwbaarheid 

– Kennis: 

NDO met kennis over levensduurmechanismen

8 december 2009 3

• Huidige beslisvariabelen: Input beslismodel
– Effect: 

• Onderbreking levering: gevoeligheid en duur

• Maatschappelijke schade/ hinder 
• Kosten: reparatie en verhaalbare schade 
• Aantal keren hinder voor klant 
• Imago - schade 

– Kans: 
• Buisfactoren 
• Bodemgesteldheid 
• Omgevingsfactoren 
• Storingen 

• Eigen initiatief: geen afstemmingsmogelijkheden 

• Meegaan: synergievoordeel binnen planhorizon (5 jr)

8 december 2009 4

Analyse: sterkte en zwakte 

• Sterke punten
- eenduidige en objectieve risicobeoordeling 
- relatief eenvoudig
- reproduceerbaar
- toetsbaar
- registratienoodzaak

• Zwakke punten
- momentopname
- niet voor alle leidingen toepasbaar 
- geen life cycle costing
- maatschappelijke schade en imago blijft lastig 

8 december 2009 2

Huidige situatie saneringsbeslissingen

• Uitgangspunten:
– Kwalitatief goed en relatief jong leidingnet 
– Geen structureel vervangingsprogramma 
– saneringsbeslissingen is maatwerk per leiding 

• Aanleiding voor een saneringsbeslissing: 
– melding werkzaamheden derden of storingen etc. 

• Wie neemt die beslissingen?
– Gebiedsbeheerders, onderdeel van de AM afdeling (SBI). 

– Niveau besluitvorming afhankelijk van (fin.) impact 
• Kengetallen:

– 40 – 50 km/ jr (< 0,5 %)

– globaal 650 aanpassingsprojecten per jaar 

8 december 2009 1

Carrousel 1: Beslisvariabelen voor 
saneringen, Evides

WORKSHOP: Leidingen vervangen of niet – hoe 
neem je een goede beslissing? 

Opgesteld door Henk de Kater/Rob van Beelen
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NV Waterleidingmaatschappij
Drenthe

Carrousel 1: Beslisvariabelen voor 
saneringen, WMD

WORKSHOP: Leidingen vervangen of niet – hoe neem 
je een goede beslissing?

Opgesteld door P. Holzhaus

8 december 2009 8

NV Waterleidingmaatschappij
Drenthe

Huidige situatie saneringsbeslissingen
Wijzigingen: initiatief derden, ca 25 km/jr (‘06 – ‘09)  

Vervangingen: eigen initiatief derden, ca 10 km (‘06 – ‘09)

Sector Distributie jaarlijks voorstel vervangingen. 

Tot 2008: 75 % saneringen initiatief derden

Komende tien jaar: jaarlijks ca. 40.000 m vervangen 

AC leidingen op eigen initiatief!

8 december 2009 9

NV Waterleidingmaatschappij
Drenthe

Huidige beslisvariabelen
Bij eigen initiatief: Restlevensduur KSLB

Bij derden, meegaan bij: 

– AC: altijd meegaan

– Gij: afhankelijk van storingsverleden, afstand 
tot werkzaamheden en soort verharding

– PVC: als het moet

Kennistools: KSLB & Storingsregistratie

8 december 2009 10

NV Waterleidingmaatschappij
Drenthe

Analyse: sterkte en zwakte

• Sterke punten:
– Objectief en zonder de waan van de dag

– Rekening houdend met omgevingsfactoren

– Eigen initiatief: technische staat belangrijkste 
motivator

• Zwakke punten:
– Technische staat AC: alleen kennis over leidingen 

met storingen en met langsbreuken (alleen hier 
fenolf. test)

– Focus op AC leidingnet

8 december 2009 11

NV Waterleidingmaatschappij
Drenthe

Gewenste beslisvariabelen

• Behoefte aan een niet destructieve methode 
om uitloging AC leiding te bepalen, zonder in 
de buis in te hoeven!!! 

8 december 2009 12

NV Waterleidingmaatschappij
Drenthe

Analyse: kansen en bedreigingen

Bij betere saneringsbeslissingen:

• Kansen: Met gelijk saneringsbudget sneller 
verminderen van het aantal storingen

• Bedreigingen: “de bult in beeld” Uitstel tot echt 
noodzakelijk saneringen kan leiden tot piek in 
vervangingen in de toekomst…
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Carrousel 1: Beslisvariabelen voor 
saneringen, Pidpa 

WORKSHOP: Leidingen vervangen of niet – hoe neem je een
goede beslissing?

Opgesteld door: Karel Vangeel, Mario Adriaensen
14

Huidige situatie saneringsbeslissingen

 Saneringsbeslissingen vooral veroorzaakt door derden, 
in beperkte mate op eigen initiatief 

 Aanleiding: werken door derden, lekfrequentie + 
restlevensduurbepalingen 

 Beslissingnemer: diensthoofd leidingen op advies van 
ontwerpingenieurs

200820072006Saneren (km)

463227door aannemer

13911door pidpa

15

Huidige beslisvariabelen

Bij eigen initiatief
Lekfrequentie
Restlevensduurbepaling (ac en gij)

Vervangen loden aansl .  vervang leiding als gij onder rijweg

Bij meegaan (waarom meegaan)
Conflicten tussen ontwerp riolering/wegenis en leidingen
Aard van het materiaal (staal, gij of ac in bepaalde regio)
Restlevensduurbepaling (ac en gij) + kosten/baten (synergie)

Data/kennis als input voor beslisvariabele: 
Ligginggegevens 
Calamiteiten
Restlevensduurbepalingen (kosten/baten) 
Systematisch vernieuwen staal 
Systematisch vernieuwen gij in bepaalde regio ’ s 
Vernieuwen alle loden aansluitingen voor 24 - 12-2013

17

Gewenste beslisvariabelen

Gewenste variabelen:

technische restlevensduur ook van PVC, PE, staal

functionele restlevensduur

netconfiguratie

Behoefte aan data/kennis: 
bepaling technische restlevensduur van PVC, PE, staal

bepaling functionele restlevensduur op basis van 
verbruiksvoorspellingen

beleidsbeslissing ivm gewenste structuur van ons 
distributienet

16

Analyse sterkte en zwakte

Sterkte:

Eenduidige regels

Argumentatie mogelijk bij beslissing om niet mee te gaan

Zwakte:

Werkvolume niet steeds onder controle te houden door 
overaanbod van synergieaanvragen en 
weg/rioleringswerken

18

Kansen en bedreigingen

Kansen beter onderbouwde saneringsbeslissingen:

efficiëntere inzet van middelen 
 de juiste werken op de juiste plaats met 

verantwoord kostenplaatje

beslissingen in een ruimer tijdsperspectief

Bedreigingen:

beslissingen moeten aanvaardbaar zijn voor andere stake -
holders (bijv. gemeentebesturen)

werkvolume moet beheersbaar blijven voor de uitvoerende
en toezichthoudende partijen
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8 december 2009

Carrousel 1: Beslisvariabelen voor 
saneringen, Waterbedrijf Groningen

WORKSHOP: Leidingen vervangen of niet – hoe 
neem je een goede beslissing?

Opgesteld door Eddy Postmus

8 december 2009 21

Initiatief WBG (60%) Initiatief gemeente (40%)
- storingsfrequentie      - herbestratingsplannen
- onderzoek                                                     - herinrichtingsplannen

- rioleringsplannen

Afdelingen betrokken bij besluitvorming
 Nieuwbouw Distributie
 Strategie & Onderzoek (assetmanagement)
Watervoorziening (Onderhoud Distributie)

Kentallen
 35 kilometer per jaar (Gij/AC), incl. aansluitleidingen

diameter < 25 mm

8 december 2009

Aanleiding saneringsbeslissing

8 december 2009 22

 Inwendige aangroei (endoscopisch onderzoek Gij)
 Storingsregistratie (U-store)
Werkzaamheden derden
 Ervaringen uit beheer en onderhoud
 Budget (jaarlijks vastgesteld)

Analyse: sterkte en zwakte

Verrichten weinig metingenPrioriteiten stellen

Weinig inzicht in conditie/sterkteIntegrale werkwijze

Storingsregistratie niet compleetKnoop doorhakken

ZwakSterk

8 december 2009

Huidige beslisvariabelen

 
 
 

8 december 2009 23

Gewenste beslisvariabelen: 
Saneringsbeleid lange termijn 

8 december 2009
8 december 2009 24

Analyse: kansen en bedreigingen

Kansen:
 Beter onderbouwde beslissingen 
 Betere prioritering
 Duidelijk investeringsniveau vaststellen
 Beeld totaal leidingsysteem

Bedreigingen:
 Saneringen uitstellen

8 december 2009

8 december 2009 20

Huidige situatie saneringsbeslissingen

 Focus: gij D ? 150 mm; voor 1945 
 Criterium: Beheersbaarheid bij calamiteiten
 Dichtgegroeide vermaasde netten stad Groningen

8 december 2009
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 VI Presentatie Tools 
Henk de Kater 

Tools voor beslissingsondersteuning
bij saneringen

Waterhuis, 8 december 2009 Henk de Kater KWR/Evides

Leidingen vervangen of niet 

Hoe neem je een goede beslissing?

2Watercycle Research Institute

Programma Thema 2 

• Waarover willen we nu beslissingen nemen? 

• Wat is een bruikbaar risicokader?

• Beschikbare tools voor het ondersteunen van 
saneringsbeslissingen?

• Waar moeten deze tools aan voldoen?

3Watercycle Research Institute

Beslissingskader

Leidingnet Omgeving

Prestatie

4Watercycle Research Institute

Leidingnet; samenstelling

Belangrijke factoren voor financiële afwegingen bij het 
toepassen van beslissingsondersteunende tools zijn:

• Materiaal

• Lengte

• Diameter

• Faalmechanismen

5Watercycle Research Institute

Lengteverdeling naar materiaal en diameter [km]

23655789777352639932651632680

3810263182941061500

309350271127360485799

269969711582111551291599

178316439223797542256399

2179804935269182133312249

67925380175717994213019075159

308113142459120010595750 - 99

246917209101401980 – 49

STPVCPENGIJGGIJBTACDiameter

6Watercycle Research Institute
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Vervanginsgwaarde naar materiaal en diameter 
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Prestatie; faalmechanismen en storingen

Faalmechanismen zijn per materiaal al uitgebreid beschreven 
en beschikbaar via BTO rapporten, bijvoorbeeld BTO 
2007.014 “Workshop faalmechanismen leidingnet”.

Storingsregistratie vindt per bedrijf plaats. Daarnaast wordt er
binnen het project U-store bedrijfstakkennis verzamelt. 

Registratie OLM is onderdeel van de benchmark  

8Watercycle Research Institute

Omgeving; actie en reactie

Omgevingsvariabelen zoals de bodem, verkeer en bomen 
kunnen een actieve invloed hebben op het faalgedrag van 
leidingen.

Daarnaast bepaalt de reactie van de omgeving de effecten 
van een leidingstoring. 

9Watercycle Research Institute

Risicokader leidingen

Effect

Kans

Sa
ne

rin
gs

m
od

el

Proactiefbeheren

Reactief: 
Storings-

afhankelijk

10Watercycle Research Institute

Beschikbare tools

• Leiding Informatie Systemen (LIS)

• Geografische Informatie Systemen (GIS)

• Leidingnetberekeningen

• Klachten en storingenregistratie

• ………………..

• Beslissingsondersteunende modellen voor saneringen

• Inspectie- en conditiebepalingstechnieken

11Watercycle Research Institute

Beslissingsondersteunende modellen
voor saneringen

Algemene planningsmodellen: 

Prioriteren van groepen leidingen met bijbehorende financiële 
consequenties op strategisch niveau 

• (CARE-W LTP, LCC, PARMS Planning …)

Individuele conditiebepalingsmodellen: 

Prioriteren van leidingsecties door een inschatting van de 
conditie en de restlevensduur op tactisch/operationeel niveau

• (CARE-W FAIL, KSLB, PARMS Priority, Beslismodellen …)  

12Watercycle Research Institute

Inspectie- en conditiebepalingstechnieken

• Beschikbaar:

Destructieve, discrete, “on-pipe” technieken

Knelpunten: spreiding kwaliteit, kosten/baten

• In ontwikkeling:

Niet destructieve, continue “in-pipe” technieken

Knelpunten: kosten?, betrouwbaarheid?, 
leveringsonderbreking?  
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Waar moeten deze tools aan voldoen (1)

• Goede voorspelling
storingsfrequentie

• Inzicht in kosten
- exploitatiekosten
- investeringskosten 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Le ve ns duur  i n j ar en

Stor ingskosten Ver vangingskosten Totaal

14Watercycle Research Institute

Waar moeten deze tools aan voldoen (2)

• Toestand van conditie
in beeld

• Betrouwbaar, maar
hoe betrouwbaar

15Watercycle Research Institute

Waar moeten deze tools aan voldoen (3)

• Aansluiten op IT-systemen en organisatie

• Flexibel en stuurbaar (“P-D-C-A”)

• Aantoonbaar rendement (€ inzet < € besparing)

• Robuust, reproduceerbaar en betrouwbaar
- Methode, resultaat, leverancier

16Watercycle Research Institute

Waar moeten deze tools aan voldoen (4)

10 €/mStedelijk, huidig combi, 
toekomstig solo

100GGIJ/AC/PVC

30 €/mStedelijk, huidig combi, 
toekomstig solo

200GGIJ/AC/PVC

70 €/mStedelijk, huidig combi, 
toekomstig solo

300AC/GGIJ/PVC

40 €/mLandelijk, solo300AC/GGIJ/PVC

100 €/mLandelijk, solo500AC/GGIJ/PVC

LiggingDiameterLeidingmateriaal Maximale kosten 
innovatieve 

inspectietechniek

Business cases (orde grootte)
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 VII Presentatie Carrousel 2 
Rob de Bont 

Hoe kan goed AM bijdragen aan 
financiële en strategische doelen?

Financiele doelen

Volledig begrip van en inzicht in het asset bestand:

Omvang 

Boekwaarde 

Vervangingswaarde

Risico inventarisaties leiden tot: 

Prioritering van beschikbare middelen

Prioritering onderhoudswerk vs saneringswerk

Strategische doelen

Veiligheid

Asset prestaties

Dienstverlening

Waar voor je geld

Duurzaamheid

Uitgangspunt: Excellent AM
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1890 2009 Tijd

Opstartfase
* Ontstaan waterleidingbedrijven 

* eerste aanleg leidingnetten
* weinig tot geen vereisten

Bouwfase
* na-oorlogse bouw

* vinex wijken
* ‘nieuwe’ steden

Kenmerken:
* Weinig correctief onderhoud

* eerste wetgeving

Beheersfase 
* relatief weinig nieuwe aanleg 

* focus op correctief en preventief onderhoud 
Kenmerken : 

- Lage storingsfrequentie
- beheerste OLM 
- laag lekverlies

- Hoge klanttevredenheid

Levensfases Nederlandse waterleidingbedrijven

Beheers- én 
‘Onderbouwings’fase

* zicht op grotere hoeveelheden saneringen
en teruglopende prestaties leidingnet

* Overtuigen aandeelhouders van grotere 

investeringsvolumes

Carrousel 2: Ondersteunende tools 
voor saneringsbeslissingen

8 december 2009

Rob de Bont

Afdelingshoofd Leidingnetbeheer

Wat kan de Asset manager doen om 
budget vrij te krijgen/ veilig te 
stellen?

Creëer de juiste omgeving

Van ‘Jullie’ naar ‘Ons’ Vertrouwen 
Gedeelde en gedragen visie
Draagvlak bij stakeholders

Glasheldere investeringsstrategie

Betrek iedereen Consistentie 
LT planning Integreer in strategie

Open prioritering discussie

Duidelijke asset planning

Voordelen inzichtelijk Consistentie 
Beperkingen duidelijk Simpel 

Gestandaardiseerd

Oplevering 
Flexibiliteit Datakwaliteit
Risicomanagement Feedback

Werkomgeving
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Carrousel 2: Ondersteunende tools 
voor saneringsbeslissingen: 

WML - Puntensysteem
WORKSHOP: Leidingen vervangen of niet – hoe 

neem je een goede beslissing?

Opgesteld door Henk Vogelaar

6

Doel en context Puntensysteem

• Doel en aanleiding tool  uniform vaststellen 
vervangingsmoment van leidingen

• Vragen die het bedrijf hiermee wil oplossen:

• Is de leiding slecht en aan vervanging toe?

• Welke leiding is het eerst aan de beurt?

• Wijze van onderzoek in praktijk:

• Welke criteria dragen bij tot beslissing?

• Onderlinge weging van de criteria

7

Beschrijving tool

• Puntensysteem WML op basis van multicriteria
Waarderingsfactor in punten
Lekkages / frequentie 35
Gevoeligheid onderbreking levering 6
Tijd tot herstel levering (onderbrekingsduur) 9
Hinder bij te verwachte storingen 6
Drukklachten / aangroei 10
Ligging leiding 6
Materiaalsoort / kwaliteit leiding 12
Leeftijd leiding 4
Samenwerking met derden 12

100

• Leiding vervangen bij >40 punten

• Toepassen bij leiding met storing

Betere – mindere eigenschappen tool

8

Betere eigenschappen

• Uniforme en eenvoudige wijze van beoordelen leiding

• Meestal voldoende onderbouwing nodig voor sanering

• Geeft totaalbeeld van toestand leidingen

• Weinig fluctuatie vervangingshoeveelheid (wel stijgend)

Mindere eigenschappen

• Vooral curatief en weinig preventief bij huidige invulling 
punten

• “Saneringsbult” wordt mogelijk niet afgevlakt

Voorwaarden om tool optimaal te laten 
functioneren

9

• Goede leidingregistratie (GIS)

• Goede storingsregistratie (U-STORE)

• Kennis van omgeving om leiding te kunnen 
beoordelen op een aantal criteria

• Periodiek evaluatie en bijstelling puntensysteem

Leerpunten uit de praktijk

10

GIS pilot met puntensysteem WML

• Layers per criteria maken is mogelijk door 
vertaling van logica naar GIS
• Toekennen punten aan objecten op basis van leiding- en 

storingsregistratie

• Toekennen punten aan objecten op basis van gebieden met 
puntenaantal, zoals bij het criterium “hinder bij klant”

• Huidige data moet worden verbeterd
• Exacte coördinaten in storingsregistratie

• Inbrengen afsluitersecties

• Betere data nodig van infra derden (spoor- en autowegen, etc)

• GIS levert goed beeld van toestand leidingnet
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Carrousel 2: Ondersteunende tools
voor saneringsbeslissingen: Vitens - KSLB

WORKSHOP: Leidingen vervangen of niet – hoe 
neem je een goede beslissing?

Opgesteld door Anne Fijma
12

Doel en context KSLB

• Aanleiding: een uniforme saneringen-
beslissingssysteem (SBS) voor alle regio’s

• Gebruik: onderbouwing voorstellen tot sanering 
van leidingen

• Via meerdere workshops en testcases is het KSLB 
getest en ‘getuned’: via andere weegfactoren, 
andere criteria, etc. te komen tot een realistische 
restlevensduur.

KSLB opzet

Customer perception criteria Measured pipe
data

Acceptable
condition

Measured
condition

Initial
laying

Time of
measuring

time

condition

100

Acceptable condition

Time of
rehabilitation

14

Betere – mindere eigenschappen tool

Betere eigenschappen

• Opslag storingsgeschiedenis van leidingen
 rekening houden met verleden leiding (< 5 jaar 

terugkijkend)

• Uitkomsten komen (na calibratie) overeen met 
‘expert judgement’

Mindere eigenschappen

• GIS functionaliteit óf mogelijkheid tot koppeling 
met LIS

• Economisch model houdt geen rekening met 
reconstructies, restwaardes, etc.

15

Voorwaarden om tool optimaal te laten 
functioneren

• Goede storingenregistratie (garbage in/out)
• Toestand leiding (materiaalonderzoek)

• voorspelmodel is niet erg nauwkeurig

• Kennis van omgeving en mogelijk risico
• voor klantperceptie
• één medewerker hiervoor vrijmaken!

• Koppeling met LIS: presentatie storingen
• Uitbreiding economisch model
• Uitbreiding kennisregels

• PVC leidingen
• rekening houden met subjectieve metingen

• Levend/actief systeem
• niet: eens in de vijf jaar een update

16

Leerpunten uit de praktijk

• KSLB is niet zondermeer inzetbaar
• fine tuning noodzakelijk: weegfactoren, criteria …

• Draagvlak creëren
• voor aanleveren goede storingsgegevens uit ‘t veld
• door regelmatige terugkoppeling resultaten

• Goede invoergegevens
• valideren storingsgegevens
• opzoeken omgevingsfactoren (ondergrond, grondwaterstand, 

e.d. uit GIS)
• kosten up-to-date houden
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Carrousel 2: Ondersteunende tools voor 
saneringsbeslissingen: PWN - MRP

WORKSHOP: Leidingen vervangen of niet – hoe 
neem je een goede beslissing?

Opgesteld door Peter Horst

Doel en beschrijving MRP

• MRP: Mains Replacement Prioritisation, 
gekoppeld aan SynerGEE

• produceert lijst te saneren leidingen 
a.d.h.v. historische storingsgegevens

• 3 faalmechanismen bepalen de conditie
– Corrosie (leeftijd, tijd sinds laatste lek)

– Verbinding (leeftijd,tijd sinds laatste lek)

– Overige (diameter, breuk laatste 5 jaar)

Betere en mindere eigenschappen MRP

betere mindere

Toegang tot database 
van 15 jaar lekken in 
100.000 km Engels 
leidingnet van ggij en 
staal

Geen gegevens van 
leidingen van ac, pvc en 
pe.

Neemt ook leidingen 
mee in de omgeving van 
de leiding die gestoord 
heeft.

Kijkt uitsluitend naar 
storingen en nog niet 
andere parameters.

leerpunten uit de praktijk MRP

• Niet duidelijk of leverancier (GL/Advantica) 
meer dan storingsfrequentie mee wil nemen

• Bewustwording dat saneren kabel- en 
leidingnetten grote inspanningen zal vergen

• De vertaalslag van een leiding die gestoord 
heeft, naar een vergelijkbare leiding in de 
omgeving, blijkt zeer beperkt.

 

voorwaarden MRP

• GIS - systeem met 
gedigitaliseerde 
distributieleidingen 

• storingen moeten 
gekoppeld zijn aan 
leidingen 

• een veel hogere 
storingsfrequentie 
dan in Nederland 
gebruikelijk 

Resultaten toepassing MRP 

• Top 100 slechtste 
leidingen 

• Slechts 2 leidingen 
zijn door PWN 
feitelijk gesaneerd. 

• De overige 98 geen 
sanering bij nadere 
beschouwing. 
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Doel en context tool

Aanleiding: Behoefte meer proactief investeringsbeleid

nu obv levensduurbeschouwingen en Combi werken

Welke vragen wil uw bedrijf er mee oplossen 

(veranderende) Lange termijn beslissingen 
onderbouwen

Korte termijn saneringsbeslissingen onderbouwen

Geef aan op welke wijze dit in de praktijk is onderzocht

Testen geschiktheid tool Care-W in pilot omgeving

Betere – mindere eigenschappen 
tool

Betere eigenschappen 

Lange Termijn Planning 

Rekenhart in de verschillende modules

Potentie ARP voor breed onderbouwde 
besluitvorming

Mindere eigenschappen 

Koppeling tussen de modules

Geen gebruiksvriendelijke interface 

Voorwaarden om tool optimaal te laten 
functioneren

Aan welke voorwaarden moet voldaan zijn om de tool 
optimaal te laten functioneren?

Beschikbaar maken interne leidingnetdata

Beschikbaar maken externe data 
(omgevingskenmerken)

(correct) Koppelen van leiding- en 
omgevingskenmerken aan individuele leidingen

Toetsen data op kwaliteit, betrouwbaarheid

Consensus over gebruikte rekenregels/ formules

Leerpunten uit de praktijk

Leerpunten na uitvoering van de pilot:

Variabelen (storingsinformatie, hydraulische impact) 
hebben niet altijd het benodigde onderscheidend 
vermogen voor het nemen van beslissingen

Prototype software werkt moeizaam

Zie ook vorige sheet

 

Carrousel 2: Ondersteunende tools
voor saneringsbeslissingen: 
Dunea – CARE-W 

Leidingen vervangen of niet ?

hoe neem je een goede 
beslissing?

Opgesteld door Rogier Schipdam 

Beschrijving tool 
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 VIII Vragenlijst saneringsbeslissingen 
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2a.  Zijn de afgelopen 3 jaar leidingen op eigen initiatief gesaneerd die niet 
voorkomen in het overzicht onder vraag 1?  

Ja / nee 

2b.  Indien ja, welke redenen waren er om tot sanering op eigen initiatief over te gaan? 

Antwoord 

 

3a.  Wordt bij vervangen op initiatief van derden altijd meegegaan?  Ja / nee 

3b.  Indien nee, kunt u inschatten hoe vaak niet wordt meegegaan?  …% 

3c.  Indien nee, wat zijn hiervoor meestal de redenen? 

Antwoord 

3d.  Indien ja, wat zijn hiervoor meestal de redenen? 

Antwoord 

 

4a.  Toekomstige ontwikkelingen met betrekking tot maatschappij en techniek zullen van invloed zijn 
op de wijze waarop uw bedrijf in de toekomst saneringsbeslissingen zal nemen. Kunt u aangeven 
wat u de belangrijkste ontwikkelingen acht m.b.t.: 

4b. De maatschappij (denk aan wettelijke bepalingen, veranderende functies in ondergrond, etc. ) 

Antwoord 

4c. De techniek (conditiebepalingstechnieken, opsporingstechnieken, GIS, virtual reality, etc) 

Antwoord 

4d. Verwacht u dat in de toekomst nieuwe beslisvariabelen voor het saneren van leidingen relevant 
zullen worden? 

Antwoord 

 

5a.  Verwacht u dat er in de toekomst meer, gelijk of minder zal worden 
vervangen op eigen initiatief? 

Meer/gelijk/minder 

5b.  Indien meer of minder, kunt u aangeven wat u verwacht dat hiervoor de belangrijkste redenen 
zijn?  

Antwoord 

5c.  Indien meer, op grond van welke argumenten denkt u uw aandeelhouders te overtuigen? 

Antwoord 

 

6a.  Heeft uw bedrijf voldoende zicht op de huidige financiële 
vervangingswaarde van het distributienet? 

Ja/nee 

6b.  Indien nee, welke aanvullende informatie is hiervoor noodzakelijk?  

Antwoord 
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7a.  Kunt u aangeven of uw bedrijf op dit moment (of eerder) tools test (heeft 
getest) om te komen tot beter onderbouwde beslissingen? 

Ja/nee 

7b.  Indien ja, welke?  

Antwoord 

7c.  Indien ja, kunt u aangeven wat hierbij de belangrijkste leerpunten waren? 

Antwoord 

7d.  Indien nee, kunt u aangeven of er bijzondere redenen waren om dit niet te doen? 

Antwoord 

 
KWR voert naast het BTO ook onderzoek uit binnen het Europese onderzoeksproject TECHNEAU. Wij 
zijn hierbij onder andere betrokken bij het onderwerp risicomanagement en in dit kader zijn we aan het 
inventariseren op welke wijze waterbedrijven beslissen tussen verschillende alternatieve oplossingen. In 
de praktijk zijn hiervoor verschillende methode beschreven zoals de: 

 multi-criteria analyse,  
 laagste kosten,  
 kosten-baten analyse.  

In onderstaande vraag willen wij nagaan in hoeverre deze technieken worden toegepast.  
 

8a.  Indien wordt gekozen tussen verschillende alternatieve oplossingen, 
wordt dan gebruik gemaakt van beslistechnieken (zoals hierboven 
genoemd)?  

Ja / nee 

8b.  Indien ja, welke beslistechnieken? 

Antwoord 

8c.  Indien ja, kunt u specifieke voor- en nadelen van deze technieken beschrijven? 

Antwoord 

8d.  Indien nee, waarom niet? 

Antwoord 

8e.  Zal uw bedrijf volgens u voor toekomstige beslissingen (5 jaar) gebruik 
maken van beslistechnieken?  

Ja / nee 

8f.  Indien ja, wat is hiervoor de reden? 

Antwoord 

8g.  Indien nee, wat is hiervoor de reden? 

Antwoord 

8h.  Weet u of er op andere gebieden dan het vervangen van leidingen gebruik wordt gemaakt van 
beslistechnieken? 

Antwoord 
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