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1 Inleiding 

Beheerders van stedelijk water systemen kiezen steeds vaker voor reparatie en renovatie van de 

riolering als alternatief voor vervanging. 

 

Bij zowel opdrachtgevers als opdrachtnemers is er behoefte aan soepele en eenduidige 

gegevensuitwisseling van geplande en uitgevoerde herstel- en verbeteringsmaatregelen zoals dit 

nu al gebeurt voor projecten op het gebied van onderzoek (inspectie) en onderhoud 

(rioolreiniging en kolken). 

 

De eerste noodzakelijke stappen voor het effectief uitwisselen van maatregelgegevens zijn 

harmonisatie en standaardisatie van de gebruikte begrippen in het vakgebied. 

 

Eind 2015 heeft Stichting RIONED het project GWSW-Maatregelen opgestart, deze discipline 

wordt daarmee als module aan het Gegevenswoordenboek Stedelijk Water toegevoegd. GWSW-

Maatregelen is ontsloten via https://data.gwsw.nl/maatregelen.  

 

Actuele en algemene informatie over het GWSW project (principes, ontologie, uitwisselformaten, 

architectuur, dataserver en applicaties) vindt u op www.riool.net/gwsw. De ontologie en modules 

zelf zijn ontsloten via https://data.gwsw.nl, de generieke toepassingen op de GWSW-server via 

https://apps.gwsw.nl.  

 

GWSW-Maatregelen is opgesteld voor het projectteam GWSW-Maatregelen, bestaande uit: 

Marinus Vonhof (Sweco, Stichting RIONED), Edith Jansen (InRIO), Sjaak Verkerk (Antea Group) en 

Hans van Keeken (Kragten), onder verantwoordelijkheid van Stichting RIONED 

(programmamanager Data & Informatie, Eric Oosterom, eric.oosterom@rioned.org). 

 

Het project werd begeleid en inhoudelijk mede ingevuld door de werkgroep GWSW-Maatregelen, 

die naast de leden van het projectteam bestaat uit:  

Sjaak de Ligt (CROW) 

Leo Bloedjes (Almere) 

Wil de Ridder (Apeldoorn) 

Heino Welman (Nijmegen) 

Niels Heijboer (Roosendaal) 

Michel Slavenburg (Schiedam) 

Chantal Schaefer (Gegevenshuis) 

Toine Vermunt (MJ Oomen) 

Sebastiaan Kieft (MJ Oomen) 

Ed Goossens (Van der Kreeke) 

Peter Meissen (i-Sago) 

Wim de Groot (i-Sago) 

Martin Nederlof (Leitec, 

Vandervalk+deGroot) 

Kees Groeneveld (Royal HaskoningDHV) 

Rogier van Alphen (Sweco) 

Freddy Verhoeven (Van der Velden) 

Tervisielegging en beoogde vaststelling 

De concept-module GWSW-Maatregelen ligt ter visie van 9 april t/m 7 mei 2019. Dit beschrijvende 

document biedt verduidelijking ter ondersteuning van de tervisielegging. Omdat sprake is van 

een concept-model, kunnen de informatie en indelingen in dit document niet zelfstandig en als 

definitief gebruikt worden. Dit document zal dus zoveel mogelijk verwijzen naar de ontologie met 

de detailbeschrijving en modellering van het GWSW-Maatregelen in samenhang. 

 

Stichting RIONED nodigt iedereen uit tot het geven van commentaar ter verbetering, aanvulling 

en aanscherping van de module.  

 

https://data.gwsw.nl/maatregelen
http://www.riool.net/gwsw
https://data.gwsw.nl/
https://apps.gwsw.nl/
mailto:eric.oosterom@rioned.org
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Uw commentaar op GWSW-Maatregelen is welkom via gwsw@rioned.org of – liever nog - via de 

reviewmogelijkheid binnen het GWSW (WebProtégé), die te bereiken is via het knopje: , dat 

rechtsboven staat op elke pagina van elk GWSW-concept in de Soortenboom, Samenstelling of 

Collecties van https://data.gwsw.nl/maatregelen.  

 

U kunt bij Webprotégé eenvoudig een eigen account aanmaken (daarmee staan uw 

contactgegevens automatisch bij uw commentaar vermeld). Eventueel kunt u ook inloggen met 

het algemene account gast/gast (Vergeet dan niet bij elke opmerking uw naam en organisatie te 

vermelden!). 

 

Na tervisielegging zal het binnengekomen commentaar verwerkt worden, waarna de module 

GWSW-Maatregelen zal worden voorgedragen voor vaststelling met de status ‘pre-GWSW’. In 

2019 en 2020 zullen met die versie praktijktoetsen en implementaties plaatsvinden, op basis 

waarvan evaluatie en eventuele aanpassing zal plaatsvinden. Beoogd is medio of eind 2020 te 

komen tot vaststelling van GWSW-Maatregelen met de status ‘Definitief’ en die module dan 

minimaal enkele jaren te bevriezen. 

  

mailto:gwsw@rioned.org
https://data.gwsw.nl/maatregelen
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2 Kader en uitgangspunten 

2.1 Uitgangspunten 

• De module GWSW Maatregelen beperkt zich tot de maatregelsoorten zoals 

beschreven in paragraaf 2.2. 

• Alleen maatregelen die met enige regelmaat in de Nederlandse praktijk voorkomen 

worden in GWSW-Maatregelen beschreven. Per definitie is het GWSW in het algemeen 

en GWSW-Maatregelen daarmee een groeimodel, dat meebeweegt met 

marktontwikkelingen en behoeften van beheerders. 

• Bij het ontwerp worden bestaande normen en richtlijnen gehanteerd maar als 

genormeerde termen en definities niet op de huidige praktijk aansluiten is de vrijheid 

genomen daarop aanpassingen te doen. Daarnaast krijgen Europese normen (CEN) 

de voorkeur boven richtlijnen van (nationale) brancheverenigingen, e.d. . 

• De norm NEN-EN 752:2017 is niet in het Nederlands vertaald. Daarom worden 

voorlopig de gangbare termen (veelal opgenomen in NEN 3300) gehanteerd. 

• Ook de ontwerp-NEN 17035-N.13.2 Leidingrenovatie is gebruikt. 

• CROW en Stichting RIONED streven naar harmonisatie van termen en modellen. De 

termen en definities van de RAW Standaard 2020 hoofdstuk 25.2 en de bijbehorende 

bestekposten volgen daarom de terminologie van GWSW-Maatregelen. 

• Andersom sluit het GWSW-Maatregelen aan op de nieuwe RAW Standaard.  

• De Kennisbank Stedelijk Water van stichting RIONED volgt eveneens de terminologie 

van GWSW-Maatregelen (er loopt op dit moment een herziening van het onderdeel 

Beheermaatregelen). 

2.2 Maatregel-selectie  

Voor beheer van stedelijk water systemen zijn tal van maatregelen te beschrijven. Dat kan zijn 

van bestuurlijke en strategische aard ("doen we de goede dingen?", "doen we de dingen goed?") 

of van operationele aard ("kan het systeem wat met moet?", "doet het systeem wat het kan?"). 

 

GWSW Maatregelen focust op operationele maatregelen voor objecten die onderdeel zijn van 

een rioolstelsel. Dat betreft de volgende GWSW-supertypes: 

• Rioolput (https://data.gwsw.nl/Maatregelen/Rioolput)  

• Kolk (https://data.gwsw.nl/Maatregelen/Kolk) 

• Vrijverval rioolleiding (https://data.gwsw.nl/Maatregelen/VrijvervalRioolleiding) 

• Aansluitleiding (https://data.gwsw.nl/Maatregelen/Aansluitleiding) 

 

Daarvoor onderscheiden we de volgende operationele maatregelen: 

• Aanleggen (https://data.gwsw.nl/Maatregelen/Aanleggen)  

• Onderzoeken (https://data.gwsw.nl/Maatregelen/Onderzoeken)  

• Onderhouden (https://data.gwsw.nl/Maatregelen/Onderhouden)  

• Conserveren (https://data.gwsw.nl/Maatregelen/Conserveren)  

• Repareren (https://data.gwsw.nl/Maatregelen/Repareren)  

• Renoveren (https://data.gwsw.nl/Maatregelen/Renoveren)  

• Vervangen (https://data.gwsw.nl/Maatregelen/Vervangen)  

• Buiten gebruik stellen (https://data.gwsw.nl/Maatregelen/BuitenGebruikStellen)  

• Verwijderen (https://data.gwsw.nl/Maatregelen/Verwijderen)  

 

https://data.gwsw.nl/Maatregelen/?menu_item=classes&item=../../1.4.1/Maatregelen/Rioolput?inFrame=yes
https://data.gwsw.nl/Maatregelen/?menu_item=classes&item=../../1.4.1/Maatregelen/Kolk?inFrame=yes
https://data.gwsw.nl/Maatregelen/?menu_item=classes&item=../../1.4.1/Maatregelen/VrijvervalRioolleiding?inFrame=yes
https://data.gwsw.nl/Maatregelen/?menu_item=classes&item=../../1.4.1/Maatregelen/Aansluitleiding?inFrame=yes
https://data.gwsw.nl/Maatregelen/?menu_item=classes&item=../../1.4.1/Maatregelen/Aanleggen?inFrame=yes
https://data.gwsw.nl/Maatregelen/?menu_item=classes&item=../../1.4.1/Maatregelen/Onderzoeken?inFrame=yes
https://data.gwsw.nl/Maatregelen/?menu_item=classes&item=../../1.4.1/Maatregelen/Onderhouden?inFrame=yes
https://data.gwsw.nl/Maatregelen/?menu_item=classes&item=../../1.4.1/Maatregelen/Conserveren?inFrame=yes
https://data.gwsw.nl/Maatregelen/?menu_item=classes&item=../../1.4.1/Maatregelen/Repareren?inFrame=yes
https://data.gwsw.nl/Maatregelen/?menu_item=classes&item=../../1.4.1/Maatregelen/Renoveren?inFrame=yes
https://data.gwsw.nl/Maatregelen/?menu_item=classes&item=../../1.4.1/Maatregelen/Vervangen?inFrame=yes
https://data.gwsw.nl/Maatregelen/?menu_item=classes&item=../../1.4.1/Maatregelen/BuitenGebruikStellen?inFrame=yes
https://data.gwsw.nl/Maatregelen/?menu_item=classes&item=../../1.4.1/Maatregelen/Verwijderen?inFrame=yes


 

7 
 

Eerdere versies van het GWSW bevatten al een aantal maatregelen op het gebied van 

Onderzoeken en Onderhouden, zoals Inspecteren en Reinigen. Deze maatregelen zijn nu ook in 

de nieuwe module GWSW-Maatregelen opgenomen. De onderzoekvorm "Meten en monitoren" 

wordt in een later stadium in het GWSW opgenomen. 

 

Indeling maatregelen op basis supertypes: 

 

De indeling van de maatregelen is gebaseerd op hun relatie met de genoemde GWSW-

supertypes (rioolput, vrijverval rioolleiding, enz.). 

 

Ter illustratie: een maatregel "vervangen putdeksel" valt binnen de structuur niet onder 

"Vervangen" (Putdeksel) maar wel onder "Repareren" (Rioolput).  
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3 Toepassen van GWSW Maatregelen 

De volgende figuur uit de NEN-EN 752:2017 illustreert een proces voor rioleringsbeheer. Daarin 

positioneren we, gericht op uitwisseling voor renovatieprojecten, de rol van GWSW-Maatregelen. 

 

 

1 Contracten: Termen, definities, richtlijnen 

2a Projectdefinitie: Beschrijving door opdrachtgever van 

objecten en uitvoeringsvorm (analoog aan NEN-EN 

13508-2 en de "heen"-vorm van GWSW.ribx) 

2b Projectdefinitie: Beschrijving door opdrachtnemer van 

objecten en uitvoeringsvorm (analoog aan NEN-EN 

13508-2 en de "terug"-vorm van GWSW.ribx)  

3 Product: Beproeving en specificaties 

 

 

De projectdefinitie (document 2a en 2b) wordt gebruikt voor het ontwerp en voor de uitvoering. 

De toestandsaspecten worden via andere media (3, het GWSW.ribx formaat) aangeleverd.  

 

De diverse applicaties zijn het mechanisme voor de uitwisseling, met daarbij een hoofdrol voor 

de beheersystemen. Afstemming van deze applicaties op GWSW-Maatregelen is essentieel. 

3.1 Contracten 

CROW coördineert de inrichting van contracten (document 1 in de vorige figuur). CROW is om die 

reden betrokken bij de ontwikkeling van GWSW-Maatregelen. Vanuit het gezichtpunt van 

contractteksten/-methodiek beperkt de rol van GWSW-Maatregelen zich tot het vastleggen van 

eenduidige terminologie.  

 

Een contract bestaat onder andere uit een zogenaamde ontwerpmatrix met als bijlage 

parameterbladen. Een voorbeeld van een parameterblad staat hieronder. Daarin genoemde 

kenmerken kunnen afgestemd worden op GWSW-Maatregelen. 
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3.2 Uitwisselvorm project 

De uitwisselarchitectuur en het beoogde uitwisselformaat bij GWSW-Maatregelen is het 

GWSW.OroX protocol. De gegevens over de projectdefinitie en het projectresultaat staan daarbij 

in het Turtle-formaat (extensie ".ttl"), dat algemeen in gebruik is voor GWSW-datasets. Bij de 

implementatie van de uitwisselingvorm moet de leesbaarheid zijn geborgd. Mogelijk is een 

aparte presentatietool (viewer) nodig die het uitwisselbestand als rapportage toont.  

 

In de volgende figuur is het uitwisselproces in combinatie met uitwisselbestanden beschreven. 

Voor de projectdefinitie is daarbij onderscheid gemaakt in een resultaat- en een productgericht 

bestand. De eerste definitie (de blauwe versie) bevat alleen de noodzakelijk gegevens die nodig 

zijn om de projectdoelen te bereiken, de tweede variant (de groene versie) bevat details over de 

maatregelen die nodig zijn om de doelen te bereiken. 

 

3.2.1 Voorbeeld projectdefinitie 

In de volgende tabellen staan de gegevens voor de definitie van een project. Waar mogelijk zijn 

de gegevens gebaseerd op de NEN-EN 13508-2 / header informatie (zie annex C en D). 

 

Als voorbeeld hanteren we een project waarin leidingen met de maatregel "Kous aanbrengen" 

worden gerenoveerd. Voor de definitie onderscheiden we twee niveaus: 

• Het project: een hoofdactiviteit met deelactiviteiten zoals beschreven in het contract 

tussen opdrachtgever en opdrachtnemer. Het project kan uiteraard meer omvatten dan 

alleen renovaties. 

• De leiding: een hoofdactiviteit met deelactiviteiten gericht op de individuele leiding. 

 

De twee niveaus staan in de volgende tabellen: 

• De headergegevens van het project  

• De headergegevens van de leiding (het object met één of meerdere maatregelen) 

 

De kolommen Heen en Terug beschrijven de verstrekte gegevens door respectievelijk 

opdrachtgever en opdrachtnemer: 

A = Gegeven altijd leveren 

O = Gegeven optioneel leveren 
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De tabel zal nog worden uitgebreid met: 

• (URI's van) de GWSW-concepten 

• het soort projectdefinitie (product- of resultaatgericht) 

• de putgegevens, de afmetingen zijn bepalend voor de maatregelkeuze 

 

HEADERGEGEVENS PROJECT 

Heen Terug Omschrijving URI in GWSW.orox formaat 

A A Naam opdrachtgever  Opdrachtgever 

 A Naam opdrachtnemer  Opdrachtnemer 

 A Opdrachtcode opdrachtnemer  ProjectreferentieOpdrachtgever 

A  Opdrachtcode opdrachtgever   

 A Algemene opmerking 
 

 

HEADERGEGEVENS LEIDING 

Heen Terug Omschrijving URI in GWSW.orox formaat 

A A Leidingreferentie Subject (rdf:type gwsw:Leiding) 

A  Straatnaam Straatnaam 

A  Kern (stad of dorp) Kern 

O  Naam rioolstelsel Rioolstelsel 

 A Referentiepunt in langsrichting Referentiepunt 

A A Vorm  

A A Hoogte  

A A Breedte  

A A Materiaal  

O O Lengte van het buisdeel  

O O B.o.b. knooppuntreferentie 1 t.o.v. putdeksel  

O O B.o.b. knooppuntreferentie 2 t.o.v. putdeksel  

A O Soort riool  

A O Gebruik riolering  

O  Jaar van ingebruikneming  

 O Maatregelen om de vloeistofstroom te beheersen  

 A Algemene opmerking  

O  Tekeningnummer  

O  De verharding van het wegdek.  

 A Leiding ontbreekt in opdracht  

 A Leiding niet behandeld  

O  Wanddikte  

O O Verbinding type  

O O NAP-waarde b.o.b. bij knooppuntreferentie 1  

O O NAP-waarde b.o.b. bij knooppuntreferentie 2  

O O Leidingcurve  

 

  



 

11 
 

3.2.2 Voorbeeld projectresultaat 

In dit voorbeeld is weer de hoofdactiviteit "Kous aanbrengen" uitgewerkt, nevenactiviteiten zoals 

het achteraf openen van inlaten laten we in deze versie nog even buiten beschouwing. 

 

Het product wordt op twee niveaus beschreven: 

• De specificaties van de werkgang en het geleverde product.  

• Het resultaat van gedane proefnemingen 

 

De werkgang beschrijft de hoofdactiviteit (nog even zonder deelactiviteiten) gericht op de 

renovatie van één of meerdere objecten. Een werkgang kan dus meer leidingen omvatten. Een 

voorbeeld is één doorgaande lining in meerdere leidingen waarbij de tussenputten naderhand 

weer toegankelijk worden gemaakt. 

 

De volgende kolommen beschrijven de wijze van vulling: 

Heen = A  Aanleveren bij resultaatgericht contract, bijvoorbeeld de RAW 2015 

Heen = O Optioneel: Invullen als product bekend is: na ontwerp door opdrachtnemer of bij 

productgericht contract 

Terug = A Aanleveren na oplevering uitgevoerde werkgang, voor algemeen gebruik 

(projectleider, logboeken, rioleringsbeheerder) 

 

De tabel wordt nog uitgebreid met: 

• (URI's van) de GWSW-concepten 

 

PRODUCTGEGEVENS WERKGANG 

Heen Terug Omschrijving URI in GWSW.orox formaat 

 A Werkgangreferentie. Unieke identificatie 

van de werkgang / hoofdmaatregel 

(deelliner plaatsen, relining) 

 

 A Leidingreferentie (meervoudig). Dit element 

kan meervoudig voorkomen per werkgang, 

in dat geval is de volgorde van de 

elementen identiek aan de volgorde van de 

leidingen in de werkgang. 

 

 A Knooppuntreferentie 1 (startpunt 

werkgang) 

 

 A Knooppuntreferentie 2 (eindpunt 

werkgang). Er kan gerefereerd worden aan 

een knooppunt bij een andere leiding. 

 

 A Referentiepunt in langsrichting  

A A Type maatregel. De hoofdmaatregel bij 

deze werkgang 

 

 A Datum werkgang  

 A Tijdstip werkgang  

 A Datum werkgang afgerond  

 A Tijdstip werkgang afgerond  

 A Neerslag  

 A Temperatuur  

  Algemene opmerking  

O A Dragermateriaal: naaldvilt, glasvezel, …  

O A Uithardingsmethode: warm water, stoom, 

UV-licht, …  

 

 

O  Harssoort: UP (polyester), …  

 A Harstype (bijvoorbeeld PALATAL® A 408 T-

01) 
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PRODUCTGEGEVENS WERKGANG 

Heen Terug Omschrijving URI in GWSW.orox formaat 

O A Technologie: handmatig, inversie, lier, 

robot 

 

 A Certificaat_naam  

 A DIBt_datum afgifte  

 A DIBt_geldigheidsdatum tot  

 A Leverancier linermateriaal  

 A Productnaam  

 A Uithardingsmethode (bijvoorbeeld tijd, 

warm water of UV-licht) 

 

 A Dragermateriaal (bijvoorbeeld ERC-

glasvezel/naaldvilt) 

 

 A Korte termijn E-waarde ring (DIN EN 1228). 

Beproeving nodig. 

 

 A Afnamefactor A na 50 jaar (kruipfactor). 

Beproeving nodig, verplicht na kruiptest. 

 

 A Buigspanning proefstuk uitsnede (DIN EN 

ISO 178/DIN EN 13566-4 (strokentest) 

 

 A Buigspanning lange termijn (50 jaar). 

Beproeving nodig. 

 

 A Treksterkte lange termijn (50 jaar). 

Beproeving nodig. 

 

 A Referentiewaarden 24-uur kruiptest (en na 

hoeveel tijd uitharden). Beproeving nodig 

verplicht na kruiptest. 

 

 A Wanddikte liner (berekend op basis van 

DWA-A 143-2). Beproeving nodig. 

 

 O Spleetbreedte tussen liner en bestaande 

leiding 

 

A A Maatgevende grondwaterdruk t.o.v. 

binnen-onderkant-buis 

 

A A Toestandsklasse (ARZ), SIL, SEL  

A A Dekking minimaal en maximaal, indien 

afwijkend van die bij begin- en eindknoop. 

Alleen bij ARZ III en IIIa 

 

A A Verkeersbelasting. Alleen bij ARZ III en IIIa  

A A Grondeigenschap steundruk - E2. Alleen bij 

ARZ III en IIIa 

 

A A Grondeigenschap steundruk - K2. Alleen bij 

ARZ III en IIIa 

 

A A Grondeigenschap steundruk - ϕ. Alleen bij 

ARZ III en IIIa 

 

 A Temperatuur- en drukmetingen verloop 

uithardingsproces 

 

 A Testrapporten materiaalonderzoek  

 A Herberekening gerealiseerde liner na 

materiaalonderzoek 

 

 A Rapport beoordeling opleveringsinspectie 

gerepareerd/gerenoveerd riool 
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Beproeving maatregel 
 

PROEFSTUKGEGEVENS RENOVATIE WERK 

Code Naam Toelichting 

 Werkgangreferentie Unieke identificatie werkgang / 

hoofdmaatregel (deelliner plaatsen, 

relining) 

 Naam proefstuk 
 

 Locatie monstername  - tussenput  

- startpunt werkgang  

- eindpunt werkgang 

- leiding 

 Proefstuk uit - horizontale liner (standaard)   

- verticaal deel liner 

 Positie monstername (coderen conform 

NEN-EN 13508) 

- kruin  

- bodem  

- ring  

- anders, klokstand 

 Toezicht op bemonstering door Naam toezichthouder 

 Datum monstername 
 

 Tijd monstername  

 Omstandigheden: is het proefstuk 

representatief voor de hele werkgang? 
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4 Opbouw module GWSW-Maatregelen 

Op de homepage van de GWSW website https://data.gwsw.nl staat de doorverwijzing naar de 

diverse filters op het GWSW. De nieuwe module GWSW-Maatregelen is één van die filters, ook 

direct te benaderen via https://data.gwsw.nl/Maatregelen.  

4.1 Overzicht soorten maatregelen 

Op de website https://data.gwsw.nl/maatregelen vindt u onder menu-item "Soorten" de typen 

maatregelen in de soortenboom: 

 

 

4.2 Details GWSW Maatregelen 

Op de website wordt de weergave van GWSW-Maatregelen in globale zin toegelicht, zie daarvoor 

de startpagina per menu-item ("Algemeen", "Soorten", "Samenstelling", "Collecties"). Hierna 

volgen nog enkele aandachtspunten. 

 

Invoer en uitvoer bij de maatregel 

In de GWSW Ontologie wordt per activiteit, zoals bij functie-modellering conform IDEF0, 

onderscheid gemaakt in "invoer" (wat verwerkt wordt) en "uitvoer" (resultaat van de 

verwerking/activiteit). 

 

Zaken die de aanleiding of het onderwerp van de maatregel zijn worden aangeduid met de term 

"heeft invoer". Als een maatregel alleen voor bepaalde materialen geldt, wordt dat materiaal ook 

als invoer genoemd. Het resultaat van de maatregel wordt aangeduid met de term "heeft 

uitvoer". 

https://data.gwsw.nl/
https://data.gwsw.nl/Maatregelen
https://data.gwsw.nl/maatregelen
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Koppeling met waarnemingen 

De waarnemingen als resultaat van inspecties (toestandsaspecten) vormen vaak de aanleiding 

van herstelmaatregelen. Waar mogelijk zijn in GWSW-Maatregelen de waarnemingen gekoppeld 

aan de maatregelen. 

 

N.B. Een aangebrachte koppeling van waarneming aan maatregel is nadrukkelijk geen 

planningsinstrument. De aangebrachte koppelingen beogen alleen een keuze-overzicht te geven. 

Een professionele beoordeling met inachtneming van de totale toestand van object en systeem 

en alle relevante omgevingsaspecten blijft noodzakelijk voor een goed gefundeerd 

maatregelplan. Daarnaast is de maatregel natuurlijk niet alleen afhankelijk van de 

objecttoestand. 

 

In de GWSW-ontologie is per maatregel aangegeven welke waarnemingen de aanleiding kunnen 

vormen ("Afdichten verbinding" heeft invoer "Verplaatste verbinding") en bij de waarneming is 

omgekeerd vermeld welke maatregelen van toepassing kunnen zijn (de waarneming "Verplaatste 

verbinding" is invoer van "Afdichten verbinding"). 

 

Daarnaast wordt in de ontologie vermeld of een bepaalde waarneming (toestandsaspect) een 

sterke of minder sterke ("zwakke") relatie heeft met de mogelijke maatregel. 

4.3 Systeemgerichte indeling 

Dit hoofdstuk biedt een doorkijk naar de toepassing van GWSW-Maatregelen in het bredere 

beheerproces, meer gericht op het systeem dan op de individuele objecten. De indeling is vooral 

functioneel, welk doel dient (of welke functie heeft) de maatregel binnen het beheerproces.  

 

Daarmee haakt GWSW Maatregelen aan op de processtappen 

"assessment" (beoordeling, evaluatie) en "planning" uit 

hoofdstuk 3.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het gaat om een voorlopige uitwerking, gebaseerd op de Engelstalige NEN-EN 752:2017. Met het 

verschijnen van een Nederlandstalige versie kan de terminologie wijzigen. 

4.3.1 Herstellen en verbeteren 

Herstellen is de verzameling activiteiten gericht op het herstellen van het oorspronkelijke 

functioneren.  

 

Verbeteren is de verzamelterm voor activiteiten gericht op het aanpassen van het oorspronkelijke 

functioneren. 
 

In de NEN-EN 752:2017 wordt de Engelse term Rehabilitation gehanteerd voor herstellen en 

verbeteren. De term is in de EN 16323:2014 gedefinieerd als: "measures for restoring or upgrading 
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the performance of existing systems, including renovation, repair and replacement". De Engelse term 

Rehabilitation omvat de in Nederland gebruikelijke termen Herstellen en Verbeteren. Een 

equivalente Nederlandse term "rehabilitatie" is niet gangbaar binnen onze discipline en zal 

daarom naar verwachting niet in een toekomstige Nederlandse vertaling van EN 752 zitten.  

 

De maatregelen richten zich op de statische constructie ("waarmee") en dynamische constructie 

("hoe") van systemen zodat ze hun functie goed blijven vervullen. 

 

Een functie van rioleringssystemen is het inzamelen, transporteren en bergen van afvalwater. De 

omgeving van een systeem is daarbij minstens zo belangrijk. Een rioleringssysteem dient 

bijvoorbeeld zo min mogelijk overlast te geven in de vorm van wegverzakkingen, 

gezondheidsrisico, milieuschade, enzovoort. 

 

De volgende figuur toont de (niet uitputtende) functionele indeling die de EN 752:2017 (zie Table 

4) hanteert voor herstellen en verbeteren. 

 

Figuur: Functionele indeling conform EN 752:2017 

 

 
  

GWSW-Maatregelen beperkt zich, volgens de in hoofdstuk 2.2 behandelde focus, tot operationele 

maatregelen gericht op rioleringsobjecten. Die maatregelen dienen de functionele doelen 

Hydraulisch, Milieutechnisch, Constructief en Operationeel. Ze staan in het GWSW-model 

uitgewerkt op https://data.gwsw.nl/Maatregelen/Herstellen_VerbeterenEN752_2017 en worden 

hieronder kort beschreven.  

 

Op de website https://data.gwsw.nl/maatregelen vindt u de functionele indeling terug in de 

samenstellingsboom (menu-item Samenstelling). Per doelstelling krijgt u daarmee een overzicht 

van de beschikbare maatregelen. De volgende figuur illustreert dat.  

 

 

 

 

https://data.gwsw.nl/Maatregelen/?menu_item=classes&item=../../1.4.1/Maatregelen/Herstellen_VerbeterenEN752_2017?inFrame=yes
https://data.gwsw.nl/maatregelen
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Om de milieudoelstelling "Beperken exfiltratie" te realiseren moeten we maatregelen treffen met 

de functie "Waterdicht maken": 

  

 
 

Van elke beschreven maatregel is in het GWSW aangegeven welke functie het heeft. De volgende 

maatregelfuncties zijn gedefinieerd voor civieltechnische maatregelen: 

• Beschermen 

• Stabiliseren bouwwerk 

• Stabiliseren grondslag 

• Afstroming herstellen 

• Waterdicht maken 

• Vervangen (functie) 

• Buiten gebruik stellen 

• Verwijderen (functie) 

 

Met de zoekfunctie op https://data.gwsw.nl/maatregelen is snel een selectie te maken op beschikbare 

maatregelen afhankelijk van deze functies. Zoek daarvoor op (een deel van) de functienaam. 

 

In de volgende paragrafen zijn de maatregelfuncties gespecificeerd per algemene doelstelling. 

4.3.2 Hydraulisch functioneren 

De in het GWSW opgenomen maatregelen onder Hydraulisch functioneren richten zich op 

optimaliseren en verhogen van de hydraulische capaciteit: 

 

https://data.gwsw.nl/maatregelen
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Gekoppelde maatregelfuncties: 

• Afstroming herstellen 

• Waterdicht maken 

4.3.3 Milieutechnisch functioneren  

Nadelige effecten op het milieu worden verminderd door de riolering waterdicht te maken. Bij 

riolen die boven de grondwaterstand liggen treedt bij ondichte leidingen exfiltratie van 

afvalwater naar de bodem op met mogelijke vervuiling van bodem en grondwater als gevolg.  

 

Bij riolen die onder de grondwaterstand liggen kunnen niet-waterdichte rioolleidingen tot 

ongewenste infiltratie van grondwater in de rioolleiding leiden. Met hierdoor een ongewenste 

extra belasting van het systeem met daarbij mogelijke invloeden op de vuiluitworp bij 

overstortputten en de werking van de RWZI.  

 
Gekoppelde maatregelfuncties: 

• Waterdicht maken 

• Vervangen (functie) 

4.3.4 Constructief functioneren 

De stabiliteit van ondergrondse objecten wordt bepaald door een evenwicht tussen belasting en 

belastbaarheid. Belastingen kunnen zijn: grondwaterdruk en bovenbelastingen zoals gronddruk 

en verkeersbelasting. De belastbaarheid van het systeem buis-grond hangt samen met de 

ringstijfheid van de leiding en de steundruk die de grond biedt. Beheerders kunnen het materiaal 
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van de objecten, elementen waaruit de objecten bestaan of de grond beschermen of 

herstellen/stabiliseren.  

Beheermaatregelen die de leidingen beschermen tegen oppervlakteschade en/of de stabiliteit 

herstellen voorkomen instorting van riolen. 

 

Bescherm constructie 

Beschermen van het materiaal van de leiding tegen oppervlakteschade door invloeden van het 

afvalwater en de gassen, dampen en micro-organismen in het riool. Het doel kan zijn een 

verbetermaatregel (verbetering van de chemicaliënresistentie ten opzichte van het oorspronkelijk 

ontwerp) of als herstelmaatregel (herstel van de bestaande beschermlaag van het object of een 

leidingdeel is opgebouwd). Een beschermlaag zonder constructieve toevoeging geeft geen extra 

stabiliteit aan de bestaande leiding. 

 

Herstel constructie  

Het repareren, renoveren of vervangen van de leiding herstelt of verbetert de constructieve 

stabiliteit van het systeem leiding-bodem. Bij repareren, renoveren of vervangen is er vaak niet 

alleen sprake van herstel maar levert het ook een verbetering van het systeem op.  

 

  
 

Gekoppelde maatregelfuncties: 

• Beschermen 

• Herstellen bouwwerk 

• Stabiliseren grondslag 

• Vervangen (functie) 

 

Het doel kan zijn een verbetermaatregel (verbetering van de constructieve belastbaarheid ten 

opzichte van het oorspronkelijk ontwerp) of als herstelmaatregel (herstel van de stabiliteit van de 

leiding of voorkomen van instroming van bodemmateriaal). Zorgvuldig ontworpen reparatie, 

renovatie of vervanging van de leiding realiseert extra stabiliteit en verhoogt de belastbaarheid 

voor grondwater, gronddruk en/of verkeersbelasting. In geval van openstaande voegen en 

openingen in de leidingwand voorkomt repareren of vervangen de instroom van 

bodemmateriaal dat samen met de leiding voor stabiliteit zorgt.  
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4.3.5 Operationeel functioneren  

Het gaat hierbij om maatregelen die nodig zijn volgens het inspectie- en reinigingsplan, de 

structurele beheeractiviteiten gericht op het in stand houden de beoogde systeemfuncties.  

 

 
 

Er zijn aan Operationeel functioneren geen maatregelfuncties gekoppeld. 
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Bijlage A: Technische toelichting maatregelen 

Deze bijlage bevat een beknopte toelichting op de in het GWSW beschreven maatregelen. 

 

De module GWSW-Maatregelen kunt digitaal benaderen via: https://data.gwsw.nl/maatregelen. 

Kies voor een overzicht de maatregelen het menu-item Soorten, vervolgens het supertype 

Activiteit en het subtype Maatregel. Op de startpagina van menu-item Soorten vindt u een 

algemene toelichting, ook van bijvoorbeeld termen als "supertype" en "subtype".  

 

Elk van de maatregelen, sterker nog, elk van de concepten in het GWSW (kenmerk, object, 

maatregel) is te benaderen via 

https://data.gwsw.nl/Maatregelen/?menu_item=classes&item=../../1.4.1/Maatregelen/<Concept>?i
nFrame=yes, waarbij <Concept> kan worden vervangen door Maatregel, Aanleggen, Rioolput, 

Afstand, Datum, enz. 

 

Voor de algemene structuur en gedetailleerde beschrijving van de maatregelen dient u altijd 

gebruik te maken van de GWSW-website. Deze bijlage bevat, daar waar nodig, slechts een korte 

inhoudelijke toelichting voor de volgende algemene activiteiten:  

• Aanleggen 

• Buiten gebruik stellen 

• Conserveren 

• Onderhouden 

• Onderzoeken 

• Renoveren  

• Repareren 

• Vervangen 

• Verwijderen 

 

In deze bijlage zijn niet alle maatregelen toegelicht. In veel gevallen is een toelichting niet nodig 

(want alles staat naar het oordeel van het projectteam duidelijk genoeg in het GWSW), in andere 

gevallen volgt deze zo nodig in een later stadium. Voorlopig is een selectie gemaakt van 

veelvoorkomende beheermaatregelen van vrijverval rioolleidingen en putten.  

  

https://data.gwsw.nl/maatregelen
https://data.gwsw.nl/Maatregelen/?menu_item=classes&item=../../1.4.1/Maatregelen/%3cConcept%3e?inFrame=yes
https://data.gwsw.nl/Maatregelen/?menu_item=classes&item=../../1.4.1/Maatregelen/%3cConcept%3e?inFrame=yes
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1 Inleiding 

In GWSW-Maatregelen zijn niet alleen de herstelmaatregelen opgenomen, maar ook de andere 

maatregelen die nodig zijn voor aanleg, beheer en buiten gebruikstellen of verwijderen. Zoals 

hieronder wordt getoond, zijn diverse normen het startpunt voor de indeling, kenmerken en 

andere relevante aspecten van GWSW-Maatregelen. 

 

In de GWSW-ontologie zijn de onderwerpen altijd automatisch alfabetisch gerangschikt. In dit 

document is hier waar nodig vanaf geweken, om de inhoudelijke maatregelen ten opzichte van elkaar 

te verduidelijken.  

 
Figuur A1 Input en hoofdindeling GWSW-Maatregelen, te benaderen via 

https://data.gwsw.nl/Maatregelen 

 

  

https://data.gwsw.nl/1.4.1/Maatregelen/index.html?menu_item=classes&item=../../1.4.1/Maatregelen?inFrame=yes
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2 Aanleggen 

 

In de ontologie GWSW-Maatregelen zijn de volgende maatregelen (en hun kenmerken, relaties en 

opgenomen onder de hoofdmaatregel Aanleggen (https://data.gwsw.nl/Maatregelen/Aanleggen):  

 

 
Figuur A2  Aanleggen  

 

  

https://data.gwsw.nl/Maatregelen/?menu_item=classes&item=../../1.4.1/Maatregelen/Aanleggen?inFrame=yes
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3 Conserveren 

De maatregel Conserveren dient om de oppervlakte van het materiaal van de constructie te 

beschermen tegen oppervlakteschade als gevolg van gassen, dampen en vloeistoffen. Een veel 

voorkomende toepassing is het conserveren van persontvangstputten. 

 

 

In de ontologie GWSW-Maatregelen zijn de volgende maatregelen opgenomen onder de 

hoofdmaatregel Conserveren (https://data.gwsw.nl/Maatregelen/Conserveren):  

 

 
Figuur A3  Conserveren 

3.1 Nadere beschrijving spraytechnieken 

Spraytechnieken is een verzamelnaam van diverse technieken, waarbij de uitvoerende partij op 

het oppervlak van een object een beschermende laag aanbrengt. De eventuele toeslagstoffen of 

versterkende vezels zorgen ervoor dat de uitvoerder een grotere laagdikte kan opbrengen.  

 

De methoden van aanbrengen zijn: sprayen, rollen of smeren, handmatig of met robot. 

 

De branche past spraytechieken toe bij de conservering en het herstel van rioolleidingen en 

rioolputten. Uitvoering vindt handmatig plaats door sprayen, smeren of rollen, handmatig of met 

robottechnieken. Handmatig aanbrengen is alleen mogelijk bij persoonsstoegankelijke leidingen 

en rioolputten. Bij (vrijwel) ronde leidingen en putten, is het vaak mogelijk om ook bij niet-

persoonstoegankelijke objecten met van afstand bediende roterende spraykoppen te sprayen. 

Spray dient meestal als conservering van de rioolleiding of put tegen oppervlakteschade.  

https://data.gwsw.nl/Maatregelen/?menu_item=classes&item=../../1.4.1/Maatregelen/Conserveren?inFrame=yes
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Belangrijk is een goede, trekvaste hechting met het te behandelen oppervlak en volledige 

verwijdering van aangetast materiaal. Afhankelijk van het materiaal en de uitvoeringswijze is het 

nodig om de oppervlakken droog te maken, vooraf te injecteren en/of een primer toe te passen 

voor een goede hechting. Sprayen (of smeren) wordt ook gebruikt als conserverende laatste laag 

op een herstelmaatregel, zoals GVK laminaat, cementeren of betonherstel. Er zijn ontwikkelingen 

gaande waarbij spraytechnieken ook voor constructief herstel kunnen worden toegepast. Deze 

zijn echter nog niet in de, voor dit project leidende, overzichten van ISTT opgenomen. 

 

Voorbeelden 

  

Epoxyspray met roterende spraykop 

aangebracht in niet-

persoonstoegankelijke ronde leiding 

Cementmortel handmatig aangebracht in 

persoonstoegankelijke rioolput 

 

  



 

26 
 

4 Onderhouden 

Onder de maatregelgroep Onderhouden vallen routinematig (geplande) uitgevoerde activiteiten 

die ervoor zorgen de riolering goed blijft functioneren. Bij het GWSW-Maatregelen zijn naast de 

routinematig ingeplande onderhoudsmaatregelen, ook de onderhoudsmaatregelen uit een 

inspectie of klacht volgen (zoals boomwortels frezen) aan deze hoofdgroep toegevoegd.  

 

In de ontologie GWSW-Maatregelen zijn de volgende maatregelen opgenomen onder de 

hoofdmaatregel Onderhouden (https://data.gwsw.nl/Maatregelen/Onderhouden):  

 

 
Figuur A4  Onderhouden 

 

In het GWSW-Maatregelen zijn meerdere Nederlandse definities voor Onderhouden 

gedefinieerd: 

• [NEN-EN 752:2008] activiteiten die routinematig worden uitgevoerd om ervoor te zorgen 

dat de riolering goed blijft functioneren  

• [NEN 3300:1996] herstel van het oorspronkelijke functioneren, waarbij de toestand van 

objecten ongewijzigd gehandhaafd wordt  

 

  

https://data.gwsw.nl/Maatregelen/?menu_item=classes&item=../../1.4.1/Maatregelen/Onderhouden?inFrame=yes
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5 Onderzoeken 

Onder de maatregelgroep Onderzoeken vallen activiteiten die ervoor zorgen dat de beheerder 

meer inzicht krijgt in de toestand en het functioneren van de riolering. 

 

In de ontologie GWSW-Maatregelen zijn de volgende maatregelen opgenomen onder de 

hoofdmaatregel Onderzoeken (https://data.gwsw.nl/Maatregelen/Onderzoeken): 

 

 
Figuur A5 Onderzoeken 

 

In het GWSW-Maatregelen is de volgende definitie voor Onderzoeken gedefinieerd: 

• [NEN 3300:1996] Verzamelen, ordenen, analyseren en verwerken van gegevens, zodat 

informatie kan worden afgeleid over de toestand en het functioneren van de 

buitenriolering  

 

  

https://data.gwsw.nl/Maatregelen/?menu_item=classes&item=../../1.4.1/Maatregelen/Onderzoeken?inFrame=yes
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6 Repareren 

Onder de maatregelgroep Repareren vallen activiteiten die ervoor zorgen dat objecten, meestal 

plaatselijk en met een beperkte levensduur, hersteld worden waarbij een beperkte 

toestandswijziging wordt doorgevoerd.  

 

In de ontologie GWSW-Maatregelen zijn de volgende maatregelen opgenomen onder de 

hoofdmaatregel Repareren (https://data.gwsw.nl/Maatregelen/Repareren): 

 
Figuur A6 Repareren 

https://data.gwsw.nl/Maatregelen/?menu_item=classes&item=../../1.4.1/Maatregelen/Repareren?inFrame=yes
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In het GWSW-Maatregelen zijn de volgende definities voor Repareren gedefinieerd: 

• [NEN 3300:1996] herstel van het oorspronkelijke functioneren, waarbij een beperkte 

toestandswijziging wordt doorgevoerd   

• [NEN-EN 752:2008] herstellen van plaatselijke schade 

• [NEN-EN 15885:2018] repair rectification of local damage 
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7 Renoveren 

Onder de maatregelgroep Renoveren vallen activiteiten die ervoor zorgen dat objecten, meestal 

met een langere levensduur gelijk aan vernieuwen, hersteld worden waarbij een ingrijpende 

toestandswijziging wordt doorgevoerd.  

 

In de ontologie GWSW-Maatregelen zijn de volgende maatregelen opgenomen onder de 

hoofdmaatregel Renoveren (https://data.gwsw.nl/Maatregelen/Renoveren): 

 
Figuur A7 Renoveren 

 

In het GWSW-Maatregelen zijn de volgende definities voor Renoveren gedefinieerd: 

• [NEN 3300:1996] herstel van het oorspronkelijke functioneren, waarbij een ingrijpende 

toestandswijziging wordt doorgevoerd; evenaren technische staat van nieuwaanleg  

• [NEN-EN 752:2008] werkzaamheden aan gehele of gedeeltelijke oorspronkelijke 

aansluitleiding of riool waarmee de huidige prestaties worden verbeterd  

https://data.gwsw.nl/Maatregelen/?menu_item=classes&item=../../1.4.1/Maatregelen/Renoveren?inFrame=yes
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• [EN ISO 11298-1:2018] work incorporating all or part of the original fabric of the pipeline, 

by means of which its current performance is improved  

7.1 Lining wegfrezen 

Wegfrezen van een lining omvat het fysiek verwijderen van renovatiemateriaal vanuit de leiding 

bij een defecte liner of nieuwe herstelmaatregel binnen de beheercyclus. Het wegfrezen van een 

lining is een ingrijpende toestandswijziging. 

7.2 Putrenovatie  

Putrenovatie is een herstelmaatregel van putten, die ervoor zorgen dat de put, meestal met een 

langere levensduur gelijk aan vernieuwen, hersteld worden waarbij een ingrijpende 

toestandswijziging wordt doorgevoerd.  

7.3 Relinen 

Van alle informatie in deze paragraaf zal nog bepaald moeten worden in hoeverre dit al aanwezig is of 

nog opgenomen moet worden in het model GWSW-Maatregelen. 

 

Relinen is een herstelmaatregel van leidingen, die ervoor zorgen dat de leiding, meestal met een 

langere levensduur gelijk aan vernieuwen, hersteld worden waarbij een ingrijpende 

toestandswijziging wordt doorgevoerd. Relinen is het sleufloos aanbrengen van een nieuwe 

binnenbekleding in een bestaande leiding. 

Voor relinen en sleufloos vervangen met de buis-in-buis methode, is de NEN-EN-ISO 11296 reeks 

beschikbaar. Voor het uitrekenen van de benodigde ringstijfheid en bij behorende wanddikte van 

niet-verlijmde liners zijn diverse normen beschikbaar, waaronder de Duitse DWA-A 143-2.  

In de NEN-EN 15885:2018 en - Classificatie en karakterisering van technieken voor renovatie, 

herstel en vervanging van de buitenriolering’, zijn zowel technieken voor renovatie als voor 

reparatie van vrij verval rioolleidingen opgenomen. 

 

Bij rioolleidingen is relinen met Kous aanbrengen (CIPP lining) op dit moment de meest 

toegepaste methode bij keuze voor sleufloos renoveren. Personen hebben het vaak over relinen, 

terwijl zij specifiek relinen met Kous aanbrengen (CIPP, kousmethode) bedoelen. Relinen bevat 

dus ook de andere technieken waarbij in de bestaande leiding een nieuwe nauw aansluitende 

binnenbekleding of geheel nieuwe leiding wordt aangebracht.  

 

In het GWSW-Maatregelen zijn de volgende definities voor Renoveren/Relinen gedefinieerd: 

• [NEN-EN 15885:2018] process of renovating an existing pipeline by introducing material 

on the inside   

• De groep van renovatietechnieken, waarbij men een voegloze kunststof liner tussen twee 

of meer rioolputten aanbrengt, niet trekvast verlijmd, die zelfstandig de 

grondwaterbelasting kan opnemen minimaal op de maatgevende grondwaterdruk is 

berekend.  
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7.3.1 Nadere beschrijving Close-fit sliplining aanbrengen (tijdelijk vervormde liner) 

Relinen met close-fit sliplining gebeurt met lange thermoplastische buizen (meestal PE) van één 

of meerdere strenglengten. De aannemer brengt de liner in tijdelijk vervormde toestand in de te 

renoveren leiding aan. Na inbrengen zet de aannemer de liner onder druk waardoor deze zich 

weer ontvouwt tot een ronde buis en nauw aansluit tegen de oude buiswand. 

Men past de techniek ook wel toe voor het vrijvervalriool maar voornamelijk bij drukleidingen 

voor drinkwater, gas en afvalwater. Bij kleine diameters kan men lange lengtes zowel op rol als in 

buislengtes naar het werk vervoeren. Grotere diameters komen altijd in buislengten aan. De 

delen last men dan op locatie aan elkaar tot een lange kunststof leiding. 

 

Kenmerken close fit liner/tijdelijk vervormde liner: 

• Toepassingsgebied: drukloze rioolleidingen en drukleidingen (NEN-EN-ISO 11296:3) 

• Toegang: beginpunt en eindpunt 

• Ontwerp: DWA-A 143-2 ARZ I, ARZ II, ARZ III, ARZ IIIa en ATV-A 127 

• Materiaal: meestal PE, soms andere thermoplastische kunststof. 

• Methode: Intrekken en onder druk (soms met behulp van stoom) terugbrengen in 

oorspronkelijke vorm 

• Afmetingen: ronde vormen 

 

Voor close-fit sliplining zijn meerdere systemen beschikbaar: 

• op rol in gevouwen toestand aangevoerd (kleine diameters) 

• op locatie samengesteld / tijdelijk gedeformeerd (grote diameters) 

7.3.2 Spiraalwikkelbuis aanbrengen 

Relinen met spiraalwikkelbuis gebeurt door het aaneen wikkelen van een lange strip van 

(eventueel staalversterkte) PVC of staalversterkte PE. De aannemer wikkelt de buis vanuit een 

beginput of met een wikkelkop die meegaat in het riool. Zowel als close fit systeem uit te voeren 

als met een kleinere diameter dan de bestaande buis waarbij de aannemer grout in de holle 

ruimte rondom de spriaalwikkelbuis aanbrengt. 

 

Afhankelijk van de benodigde ringstijfheden en/of toegestane spleetbreedte (holle ruimte tussen 

de bestaande leiding en de liner) kan het nodig zijn om deze op te vullen met grout. 

 

Kenmerken spiraalwikkelbuis: 

• Toepassingsgebied: drukloze rioolleidingen (NEN-EN-ISO 11296:7) 

• Toegang: beginpunt en eindpunt 

• Ontwerp: DWA-A 143-2 ARZ I, ARZ II, ARZ III 

• Materiaal: geprofileerde kunststof strip van (eventueel staalversterkte) PVC of PE 

• Methode: aaneen wikkelen van een lange kunststof strip, nadien meestal grouten 

• Afmetingen: rond 150 - 2500 mm, eivorm alle, andere vormen beperkt (afgerond) 

7.3.3 Kous aanbrengen 

Een kous (CIPP liner) aanbrengen gebeurt door een met kunsthars geïmpregneerde liner 

opgebouwd uit lagen naaldvilt en/of glasvezelmat, ingebracht met inversie of door intrekken in 

het riool, gecontroleerd uitgehard tot een naadloze nauw aan de bestaande leiding aansluitende 

binnenbekleding.  

 

Mogelijke vormen zijn:  
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• Stoomkous 

• Waterkous 

• Eindloze kous 

• UV-liner GVK  

• UV-liner naaldvilt   

 

In de rioleringsbranche bedoelen wij met CIPP over het algemeen de niet-verlijmde variant. Er 

bestaat ook een liningmethode waarbij een gewapende slang met epoxy aan de bestaande 

(drinkwater)drukleiding wordt verlijmd. Deze laatste techniek wordt verlijmde lining genoemd. 

 

7.3.3.1 Stoomkous (naaldvilt) 

De stoomkous met drager van naaldvilt komt meestal als halffabricaat aan op locatie. De liner is 

uit lagen polyesternaaldvilt opgebouwd en is aan de buitenzijde gecoat met een zeer dunne laag 

kunststof (zoals PE, PP of PU). De lagen zijn aan de kopse kanten aan elkaar gestikt of gelast tot 

de benodigde wanddikte na uitharden. Men impregneert de kous meestal fabrieksmatig onder 

vacuüm met een thermohardende hars, meestal polyester. Op de werklocatie brengt de 

aannemer de kous door inversie aan. Dit gebeurt met luchtdruk. Vooraf brengt de aannemer een 

preliner (kunststof folie) aan om uitspoeling van hars tegen te gaan en het uittreden van styreen 

en hars te verminderen. Uitharden gebeurt met gecontroleerde toevoeging van warmte door 

circulatie met doorvoer van een lucht-stoom mengsel.  

 

7.3.3.2 Waterkous (naaldvilt) 

De waterkous met drager van naaldvilt komt meestal als halffabricaat aan op locatie. De liner is 

uit lagen polyesternaaldvilt opgebouwd en is aan de buitenzijde gecoat met een zeer dunne laag 

kunststof (zoals PE, PP of PU). De lagen zijn aan de kopse kanten aan elkaar gestikt of gelast tot 

de benodigde wanddikte na uitharden. Men impregneert de kous meestal fabrieksmatig onder 

vacuüm met een thermohardende hars, meestal polyester. Op de werklocatie brengt de 

aannemer de kous door inversie aan. Dit gebeurt met waterdruk. Vooraf brengt de aannemer 

een preliner (kunststof folie) aan om uitspoeling van hars tegen te gaan en het uittreden van 

styreen en hars te verminderen. Uitharden gebeurt met gecontroleerde toevoeging van warmte 

door circulatie met warm water.  

 

7.3.3.3 Eindloze kous (waterkous naaldvilt) 

De eindloze kous is een variant op de waterkous. Een geïmpregneerde naaldvilt kous ingebracht 

met waterdruk met behulp van een niet-geïmpregneerde viltliner of inverteerbare mal. Vanaf de 

inversieput kan een deel van de leiding worden gerenoveerd.  

 

7.3.3.4 UV-liner GVK 

De GVK-liner is uit lagen glasvezelvilt opgebouwd en aan binnen- en buitenzijde gecoat met een 

samengestelde folie van zeer dunne lagen (vezelversterkte) kunststof, meestal PE en nylon. De 

folie sluit de hars in wat geuroverlast en uittreden van hars voorkomt. De buitenfolie beschermt 

de dragende constructie ook tegen beschadigingen door het intrekken en opblazen van de liner. 

De lagen glasvezel zijn aan de kopse kanten aan elkaar gestikt of gelast of overlappend 

aangebracht en/of gewikkeld. Samen vormen zij de na het relinen benodigde wanddikte. Bij UV 

uithardende kousen is aan de buitenzijde een reflecterende folie aangebracht om de 

lichtcapaciteit van de UV-lichttrein optimaal te kunnen benutten.  

Bij de GVK-liner met één of meerdere lagen glasvezeldoek als drager, is een inversietechniek niet 

mogelijk. Afhankelijk van de soort katalysatoren is de geïmpregneerde GVK-liner enkele weken 

(bij warmte reagerende hars) tot enkele maanden (bij op licht reagerende hars) houdbaar.  
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Op de werklocatie brengt de aannemer de kous aan door deze in het riool te trekken. Als nodig 

gebruikt hij hierbij een glijfolie te bescherming van de kous. Hij brengt de kous in vorm door 

inblazen van koude lucht. Het aanbrengen van een preliner is meestal niet nodig, omdat GVK-

liners zowel aan binnen- als buitenzijde voorzien zijn van een -vrijwel styreendichte- coating. 

Uitharden gebeurt blootstelling aan UV met een rijdende lichttrein. Eventueel is het, bij 

aanpassing van de hars, ook mogelijk om met gecontroleerde toevoeging van warmte door 

circulatie met een lucht-stoommengsel. Tijdens het uithardingsproces komt zeer weinig 

styreendamp vrij waardoor de kans klein is dat klachten als gevolg van geurhinder ontstaan.  

 

7.3.3.5 UV-liner naaldvilt 

De UV-uithardende naaldviltliner wordt geïnverteerd als een stoomkous en uitgehard als een UV-

liner GVK. 

7.3.4 Noppenlining aanbrengen 

Bij noppen lining brengt de aannemer een dunwandige, opvouwbare PE liner aan die voorzien is 

van noppen aan de buitenzijde. Aan de buitenzijde brengt de aannemer een grout aan. Noppen 

lining wordt in Nederland niet of nauwelijks toegepast bij leidingen, bij putten komt de 

toepassing vaker voor. 

7.3.5 Schaaldelen aanbrengen 

Bij toepassing van schaaldelen of panelen construeert de aannemer een samengestelde liner in 

de te renoveren leiding, meestal door handlaminaat. De te renoveren leiding is 

persoonstoegankelijk. In de holle ruimte tussen de bestaande leiding en de schaaldelen brengt 

de aannemer een grout aan. De schaaldelen /panelen kunnen ook met ankers aan de bestaande 

buiswand worden bevestigd. Schaaldelen / panelen zijn meestal gemaakt van polyester en 

worden in Nederland weinig toegepast. 
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8 Vervangen 

De maatregel Vervangen is noodzakelijk als repareren of renoveren om technische redenen niet 

meer mogelijk is, of gewenst in combinatie met andere maatregelen of aanpassingen van de 

ligging of het gewenste functioneren.  

 

In de ontologie GWSW-Maatregelen zijn de volgende maatregelen opgenomen onder de 

hoofdmaatregel Vervangen (https://data.gwsw.nl/Maatregelen/Vervangen): 

 

 
Figuur A8  Vervangen  

 

In het GWSW-Maatregelen is de volgende Nederlandse definitie voor Vervangen gedefinieerd: 

• [NEN 3300:1996] herstel van het oorspronkelijke functioneren, waarbij het bestaande 

object wordt verwijderd en een nieuw gelijkwaardig object wordt teruggeplaatst 

 

Voor het vervangen van leidingen zijn in het GWSW-Maatregelen de volgende definities 

gedefinieerd: 

• [NEN-EN 752:2008] aanleg van een nieuwe aansluitleiding of nieuw riool, al dan niet op 

de plaats van een bestaande aansluitleiding of bestaand riool, waarbij de nieuwe 

aansluitleiding of het nieuwe riool de functie van de/het oude vervult   

•  [EN ISO 11298-1:2018] Construction of a new pipeline, on or off the line of an existing 

pipeline, where the function of the new pipeline system incorporates that of the old  

  

https://data.gwsw.nl/Maatregelen/?menu_item=classes&item=../../1.4.1/Maatregelen/Vervangen?inFrame=yes
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9 Buiten gebruik stellen 

De maatregel Buiten gebruik stellen is een systeemmaatregel omdat de het object of een tracé 

buiten gebruik wordt gesteld, zonder daadwerkelijk uit te graven. Om weesleidingen en –putten 

te voorkomen, zal dit idealiter een tijdelijke maatregel zijn. 

 

In de ontologie GWSW-Maatregelen zijn de volgende maatregelen opgenomen onder de 

hoofdmaatregel Buiten gebruik stellen 

(https://data.gwsw.nl/Maatregelen/BuitenGebruikStellen): 

 

 
Figuur A9  Buiten gebruik stellen 

 

  

https://data.gwsw.nl/Maatregelen/?menu_item=classes&item=../../1.4.1/Maatregelen/BuitenGebruikStellen?inFrame=yes
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10 Verwijderen 

De maatregel Verwijderen is een systeemmaatregel omdat de het object of een tracé buiten 

gebruik wordt gesteld, en wordt verwijderd. Het kan een maatregel zijn voorafgaand aan de 

aanleg van een nieuw rioleringssysteem. 

 

In de ontologie GWSW-Maatregelen zijn de volgende maatregelen opgenomen onder de 

hoofdmaatregel Verwijderen (https://data.gwsw.nl/Maatregelen/Verwijderen): 

 

 
Figuur A10  Verwijderen 

 

https://data.gwsw.nl/Maatregelen/?menu_item=classes&item=../../1.4.1/Maatregelen/Verwijderen?inFrame=yes

