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Stichting RIONED, Het Waterschapshuis en STOWA nodigen alle professionals in persleidingenbeheer 

uit voor het jaarlijkse kennis- en ontmoetingsevent voor Professioneel Persleidingenbeheer. U krijgt 

veel informatie uit de praktijk, nieuwtjes en inspiratie voor efficiënt beheer van de transportleidingen 

uit het afvalwatersysteem. Centraal op deze dag staan twee rondes van vier parallelworkshops. In 

elke workshop gaat u met collega persleidingbeheerders aan de slag met praktijksituaties. Aan het 

eind van de dag bespreken we de opbrengsten en we stemmen af hoe we persleidingenbeheer 

verder kunnen verbeteren. We sluiten deze studiedag af met een gezellige, Brabantse netwerkborrel.  

 

T H E M A ’ S  V A N  D E  V I E R  P A R A L L E L W O R K H O P S  
In twee rondes kunt u deelnemen aan twee van de vier workshops met tips voor de praktijk. In elke 

workshop kunt u zich met collega’s uitgebreid verdiepen in ervaringen met de basisactiviteiten voor 

risicogestuurd beheer. U leert aan de hand van voorbereide praktijksituaties hoe u efficiënt in control 

komt met professioneel persleidingenbeheer. 

Na een toelichting op de inhoud kiest u op de dag zelf aan welke  wee van onderstaande workshops 

u wilt deelnemen: 

 
• Workshop 1: Stappenplan planning en voorbereiding inspecties  

(Begeleid door Johan Post, Partners4Urbanwater en Jasper Putter, Akson) 

Deze workshop richt zich op vragen als: Weet ik mijn risico’s? Welke zijn de meest kritische 

leidingen? Wat wil ik daarvan weten? Hoe kom ik aan die informatie? Hoe benader ik de markt? 

 

• Workshop 2: Doorontwikkeling inspecties van persleidingen  

(Begeleid door Irene Scheperboer, IKT-Nederland en Jeroen Langeveld, Partners4Urbanwater) 

Deze workshop richt zich op vragen als: Hoe vergroten we de waarde van inspecties? Helpt een 

registratie standaard? Welke toestandsaspecten met welke resolutie? Wat is praktische 

uitvoerbaar? 

 

• Workshop 3: Interpretatie inspectieresultaten bij AC-leidingen  

(Begeleid door Patrick Verholt, Waterschap Rijn en IJssel en John Driessen, Sweco) 

Deze workshop richt zich op vragen als: Hoe kom ik van informatie over leidingconditie naar 

maatregelplanning? Welke hoekverdraaiing is toelaatbaar? Wat zegt een momentopname over 

het degradatieproces? 

 

• Workshop 4: Van Klic en tracé-integriteit tot reparatie en renovatie  

(Begeleid door Rien van Wanrooi, Waterschap West Brabant en Wouter van Riel, Infralytics) 

Deze workshop richt zich op vragen als: hoe voorkom ik graafschade en houdt ik het areaal 

bereikbaar? Hoe te handelen bij een incident of calamiteit. Met welke technieken is de 

levensduur te verlengen? 

 

 

https://aristo.nl/aristo-eindhoven/


P R O G R A M M A  

 

9:00 Inloop  

9:30  Opening 

• Welkom en introductie (Ton Beenen, Stichting RIONED) 

9:40 Inspiratieproject  

• Onderzoekplanning voor kritische persleidingduiker onder de Nieuwe Maas  

(Alex Duijnmeier, Ingenieursbureau Gemeente Rotterdam) 

10:10 Nieuwtjes  

• STUIP: Praktijkproef Uniforme Incidentenregistratie Geslaagd  

(Johan Post, Partners4Urbanwater) 

• Europese Testopstelling voor Persleidingen-inspectie  

(Irene Scheperboer, IKT-Nederland) 

• Faalkansmodel Persleidingen Uitgebreid  

(Jeroen Langeveld, Partners4Urbanwater) 

10:40 Introductie Parallelworkshops  

• De workshopbegeleiders geven een sneak preview van de inhoud en aanpak 

 

11:00 Pauze  

• Tijdens de pauze maakt u uw keuze voor twee workshops  

 

11:30 1e Ronde Workshops  

• 4 parallelworkshops in 4 zaaltjes 

 

12:45 Lunch in het Restaurant 

 

13:45 2e Ronde Workshops  

• 4 parallelworkshops in 4 zaaltjes 

 

15:00 Pauze  

 

15:15 Oogst van de dag 

• leerpunten uit de vier workshops 

• vervolgwensen programma Professioneel Persleidingenbeheer  

 

16:00 Netwerkborrel tot 17:00 

 

 

 


