
  

 

 

 

 

Uitnodiging voor participatie in de                                                                                 

IKT kwaliteitstest renovatie inspectieputten. 

Steeds meer aandacht voor renovatie van rioolstrengen, maar hoe zit het met de inspectieputten? 

Bij het in stand houden van het rioleringsstelsel, wordt de laatste jaren veel aandacht besteed aan rioolrenovatie met            

CIPP-liners. Dit is een goede ontwikkeling, echter het is belangrijk de gevolgen van een slechte toestand van de inspectieputten 

niet te onderschatten. Zelfs de ogenschijnlijk kleinste schadebeelden, bijvoorbeeld infiltraties zoals hieronder op de 

afbeeldingen, kunnen al grote gevolgen hebben. 

Een voorbeeld: 

In gebieden met een hoge grondwaterstand komt regelmatig 

infiltratie voor. Uit meetresultaten van een voorgaand IKT-

onderzoek (onderstaande foto) blijkt dat dit kleine 

waterstraaltje een waterinloop geeft van 1,2 liter per minuut. 

Dat is 72 liter per uur, ongeveer 1,7 m3 per etmaal. Dit is een 

waterhoeveelheid, gelijk aan 10 inwoners per dag!  De 

rioolwaterzuiveringsinstallaties zijn niet blij met de grote 

hoeveelheden vreemd water. 

In gebieden waarbij het grondwater zich onder het niveau van 

de riolering bevindt bestaat gevaar voor exfiltratie, waarbij 

rioolwater in de bodem kan verdwijnen. Een zeer onwenselijke 

situatie, zeker in waterwingebieden. 

Reden genoeg om er voor te zorgen dat het stelsel waterdicht 

is, waarbij de inspectieputten niet mogen worden vergeten.   

 

IKT (Instituut voor ondergrondse infrastructuur) wil 

kennis verspreiden en landen binden. 

IKT, gevestigd in Gelsenkirchen (D), heeft in april 2012 

een Nederlandse vestiging geopend in Arnhem. Het 

instituut is uniek in Europa en heeft sinds 1994 enorm 

veel kennis opgedaan door het  onderzoeken en testen 

van vele objecten m.b.t. het rioleringssysteem.           

IKT Nederland vormt een schakel tussen Duitsland, 

Nederland en België, waarbij de kennis graag gedeeld 

wordt over de grenzen. 

Nederlandse gemeenten kunnen nu ook participeren in 

grootschalige onderzoeken en testen die op de 

planning staan. Gemeenten die participeren hebben 

inspraak, kunnen specifieke wensen kenbaar maken en 

beschikken direct over de waardevolle testresultaten.   
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Wat zijn de voordelen van participatie in de ´IKT-kwaliteitstest renovatie 

inspectieputten´?   

In het rioleringsstelsel van uw gemeente zullen zich ongetwijfeld inspectieputten 

bevinden die toe zijn aan renovatie. Oppervlaktebehandeling met coating of 

mortel kan hier zeker een oplossing bieden. In de markt worden talrijke 

methoden aangeboden, maar aan het plannen en uitvoeren van 

renovatiewerken zit een bepaald investeringsrisico. U kunt dit risico voor een 

groot deel verkleinen wanneer u participeert in de ´IKT-kwaliteitstest renovatie 

inspectieputten´. Door dit onderzoek beschikt u over onafhankelijke en neutrale 

informatie inzake de in de markt aangeboden renovatiemethoden. De 

testgegevens over de kwaliteit en duurzaamheid kunnen voor uw toekomstige 

bestekken en opdrachten als basis dienen. De voorbereidingen van de ´IKT-

kwaliteitstest renovatie inspectieputten´ zijn in volle gang! 

Wat wordt er bij de ´IKT-kwaliteitstest renovatie inspectieputten´ onderzocht? 

Een klein deel van de op de markt beschikbare renovatiesystemen (coatings en mortels) werd reeds onderzocht in het IKT-

onderzoeksproject ¨Renovatie van inspectieputten¨, afgerond in 2011.  Een kort verslag hiervan is onlangs in het Vakblad 

Riolering (april 2013) gepubliceerd en kunt u downloaden via onze website www.IKT-nederland.nl via de knop ´actueel´. In dit 

onderzoek werd vastgesteld dat niet alle systemen de nodige robuustheid vertoonden om te kunnen voldoen aan gestelde 

randvoorwaarden. Tevens is gebleken dat het eindresultaat in grote mate afhankelijk is van de voorbehandelingen, zoals de 

reiniging van de ondergrond, de voor-afdichting van infiltraties en andere voorbereidingen voorafgaand aan het aanbrengen van 

het product. De, op basis van deze projectresultaten, geplande ´IKT-kwaliteitstest renovatie inspectieputten´ zal toegespitst zijn 

op de robuustheid/duurzaamheid en de voor- en nadelen van de nieuwste methoden. Wat onderzocht zal worden zijn de 

klassieke systemen, bestaande uit minerale mortels, evenals de mortels met silicaat bindmiddelen en ook kunststof systemen 

zoals bijvoorbeeld polyurethaan-, epoxy- en polymeer-silicaathars. Aangezien de kwaliteit van de voorbereiding van de 

(vervuilde) ondergrond wezenlijk van invloed is op het eindresultaat, zal ook onderzocht worden wat het effect hiervan is bij de 

diverse systemen en methoden.                                                                                                                                                                           

Wat zijn de kosten voor participatie in de ´IKT-kwaliteitstest 

renovatie inspectieputten´?  

In een rioleringsstelsel van 100 km bevinden zich gemiddeld 

2000 inspectieputten. Uitgaande van een percentage van 10% 

dat in  aanmerking komt voor renovatie, komt dit neer op 200 

putrenovaties. Bij een renovatiemethode d.m.v. 

oppervlaktebehandeling, zijn de totale kosten ongeveer           

€ 3.500 per put. Doorgerekend naar het aantal inspectieputten 

dat toe is aan renovatie, betekent dit een investering van           

€ 700.000 per 100 km riolering. De beschikbare financiële 

middelen dienen bij deze investeringsgrootte zo efficiënt 

mogelijk ingezet te worden. De kosten voor participatie in 

deze kwaliteitstest bedragen € 7.000, oftewel éénmalig de 

renovatie van 2 inspectieputten.      

                                 

Heeft u interesse om te participeren of heeft u vragen over dit onderzoek, neem dan gerust contact op met: 

IKT Nederland        Tel: +31 (0)26-8454560                   E-Mail: info@ikt-nederland.nl              Website:www.ikt-nederland.nl 
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