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Ipigs-evenement, 18 mei 2018, Waternet

Ton Beenen, voorzitter begeleidingscommissie



Drinkwater, riolering en afvalwaterzuivering

Begeleidingscommissie:

• Arne Bosch, Waternet

• Jurgen Bosch, Dunea

• Arjan Budding, Vallei en Veluwe

• Richard Kors, Rotterdam

• Rien de Ridder, Zuiderzeeland

• Eelco Trietsch, Vitens

• Ton Beenen, RIONED/STOWA

Projectteam vanuit Sweco:

• John Driessen, projectleider

• Elwin Leusink

• Renske ter Horst

Ondersteuning vanuit KWR:

• Ralph Beuken



Waarom het Ipigs-project?

Assetmanager:

Komt er een vervangingsgolf?

Kan deze pijp meer druk aan?

Wat is een inspectie waard?

Welke eisen kan ik vragen?

Ipigs ontwikkelaar:

Komt er een inspectiegolf?

Wat wil de beheerder weten?

Verdien ik een investering terug?

Hoe nauwkeurig kan ik meten?

Verbinden 
en delen



Professioneel Persleidingenbeheer

6 Stappenplan naar “in control”

Wat ligt waar?                  Areaal

Voldoet het?                Prestat ies

Zwakke plekken?           Faaltypen

Is falen erg?                    Ris ico’s

Hoe beheersen?         Maatregelen

Strategie?                         Kosten



Doel van het Ipigs project

Bij elkaar brengen en aanscherpen 

van vraag en aanbod zodat de ontwikkeling

van betrouwbare en kosteneffectieve 

inline inspectietechnieken sneller verloopt.



Wat heeft Ipigs al klaar?

Verkenning landelijk areaal vanaf 300 mm 
(op basis van steekproeven en aannames)

drinkwaterbedri jven:
• 13.600 km – 36% PVC – 26% AC – 12% Staal – 42% > 40 jaar

waterschappen:
• 3.600 km – 29% PVC – 48% AC – 11% Beton – 30% > 40 jaar

gemeenten:
• 2.700 km – 27% PVC – 14% AC – 28% Beton – 33% > 40 jaar



Wat heeft Ipigs al klaar?

Inline 

Inspectie-

behoefte:

• 20 jaar 

• 10.000 km 



• Totale areaal, materiaal en leeftijdsverdeling

• Inspectiebehoefte: komende 20 jaar > 10.000 km 

• Aanbod technieken: geïnterviewde bedrijven aanwezig

Wat heeft Ipigs al klaar?



• Totale areaal, materiaal en leeftijdsverdeling

• Ipigs inspectiebehoefte: komende 20 jaar > 10.000 km 

• Aanbod technieken: geïnterviewde bedrijven presenteren zich

• Kosten-baten methode: nog geen ervaringscijfers 

Wat heeft Ipigs al klaar?



• Verbinden en aanscherpen van vraag en aanbod
• proefstukken, proefprojecten

• specificaties en protocollen voor uitvoeren inspecties

• Delen van praktijkervaringen

• Niet
• apparatuur ontwikkelen of testen -> ontwikkelaars

• data verzamelen -> ander project

Plan voor vervolg



Hoe kunt u meedoen?

Vanmiddag: 
• deel uw vragen en ideeën

Daarna:
• vragen & aanbieden op Ipigs Forum

• proefstukken, proefprojecten, ervaringen

Ipigs Klankbordgroep: 
• bespreken technische kwesties

• aanbevelingen, specificaties, protocollen
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