Do or Rob van der V el d e

Relining behandelen als
De nieuw opgerichte branchevereniging

Leidingrenovatie

maakt zich sterk voor relining
en wil de kwaliteit van de techniek op een nog hoger niveau te
brengen en gezamenlijk onderzoek uitvoeren. De vereniging
opereert als afdeling binnen de
NSTT, de Nederlandse vereniging voor Sleufloze Technieken
en toepassingen. Het vakblad
sprak met voorzitter Nico van
der Veen en secretaris Peter
Wonink.

In het dagelijks leven is Van der Veen general manager bij Insituform en Wonink
hoofd van de adviesgroep riolering en
water bij Roelofs. Het doel van de vereniging is om een forum en klankbord op het
gebied van relining te zijn. Er wordt de
laatste tijd vaker voor relining gekozen,
maar er bestaat nog steeds enige scepsis over deze techniek. Beide heren zijn
van mening dat de juiste oplossing altijd
maatwerk vraagt en delen de verwachting
dat dit in de toekomst vaker zal leiden
tot relinen. Dat moet verder gestimuleerd
worden door middel van kennisoverdracht
en het bespreken van de toepassingsmogelijkheden en maatschappelijke voordelen.

Kun je uitleggen waar de branchevereniging voor staat?

Voorzitter Nico van der Veen (links) en secretaris Peter Wonink (rechts).
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Van der Veen: “Feitelijk zijn we een afdeling in oprichting van de NSTT. Die vereniging bestaat alweer 25 jaar en besteedt
aandacht aan sleufloze technieken in de
breedste zin van het woord. Het relinen
van slechte riolen is een specifieke vorm
van sleufloze technieken en verdient
specifieke aandacht. Onze afdeling ‘Leidingrenovatie’ gaat dat verzorgen voor het
relinen van rioolstrengen met in het werk
uithardende kousen.”
Wonink: “Statutair zijn wij van de NSTT. In
de praktijk zijn wij een bundeling van ken-

volwassen product
nis en ervaring. Deze branchevereniging
bestaat uit aannemers en medewerkers
van ingenieursbureaus. Allen kunnen zij
bogen op jarenlange ervaring en e en goede reputatie op het gebied van relinen.”
Wat is jullie doel?
Wonink: “Het product relinen is volwassen
geworden en verdient het om als zodanig te worden behandeld. Vroeger dacht
je standaard aan rioolvervanging bij problemen in het riool. Alleen in bijzondere
gevallen koos men voor relinen. In de toekomst kun je beter eerst gaan denken aan
relinen. Het scheelt veel in kosten. Toch
kun je er niet onderuit om af en toe voor
vervanging te moeten kiezen.”

Heeft een volwassen product wel
specifieke ondersteuning nodig?
Van der Veen: “Ja, want relinen komt op
twee punten vanuit een achterstandspositie. Het eerste punt is dat veel rioolbeheerders en projectingenieurs in hun
opleiding wel het nodige hebben geleerd
over rioolvervanging, maar niet over relinen. Hun kennis moet op peil worden
gebracht. Het tweede punt is dat enkele
negatieve ervaringen met relinen uit het
verleden nog steeds in de rioleringssector
rondzingen. We moeten daarom laten zien
dat relining anno 2013 een kwalitatief
hoogwaardig product is dat minimaal 50
jaar meegaat. Het product is volwassen
geworden, mits toegepast onder de juiste
voorwaarden.”

Hoe gaan jullie dat doen?
Wonink: “Om te beginnen gaan wij gemeenten adviseren bij het toepassen van
de nieuwe BRL 5218. Dit wordt een sterk
wapen om hoge kwaliteit te waarborgen.
Het is een KOMO-procescertificaat voor
kunststof leidingsystemen van ondergrondse drukloze buitenriolering. Als je
bij het maken van het ontwerp, bij het
produceren van de liner en bij het inbouwen van de kous de stappen uit deze richt-

lijn volgt, dan kom je uit op een degelijk
eindresultaat. Hiermee worden teleurstellingen voorkomen, het kaf wordt van het
koren gescheiden.”

Is er veel kaf onder het koren?
Van der Veen: “Niet veel, maar een slechte
publicatie of ervaring werkt soms als een
olievlek. Het probleem is dat tot op heden een overmoedige zakenman zomaar
kon beweren het vak te verstaan en een
project kon kopen. De gemeente werd na
afloop met een aantal gebreken opgescheept die door ondeskundig handelen
waren ontstaan. Inmiddels was de vogel
allang gevlogen.”
Wonink: “Of de gemeente in kwestie had
een minder doordacht bestek geschreven en zat naderhand met de gebakken
peren, omdat de uitvoerende partij niet
had meegedacht. Hun verantwoordelijk
hield blijkbaar op bij de uitvoering van
die slecht geformuleerde opdracht. Met de
BRL 5218 gaan we dit soort zaken voorkomen. Bedrijven moeten of doorgroeien tot
een betrouwbare partner of van de markt
verdwijnen. Essentieel is dat gemeenten
gaan handelen volgens de BRL 5218 en
deze bindend gaan voorschrijven.”

Hoe is jullie relatie tot RIONED en
Kenniscentrum Rioolrenovaties?
Wonink: “Stichting RIONED geeft in brede
zin aandacht aan de rioleringszorg en is
op sommige onderdelen minder diepgaand. Wij pakken voor relinen het stokje
over waar RIONED stopt. Natuurlijk zouden
wij graag zien dat zij relinen als maatschappelijk verantwoord product gelijk
zouden scharen met rioolvervanging. Wij
denken zelfs dat een groot deel van de
380 miljoen euro die gemeenten en waterschappen in de waterketen willen besparen, kan worden gevonden in het relinen.
Stichting Kenniscentrum Rioolrenovaties
streeft eveneens naar het verbreden en
delen van kennis over relinen, maar doet

Parallel uit het dagelijkse leven

Menig vrouw denkt dat haar man goed kan klussen als hij
eigenhandig een stroomdraadje naar de schuur heeft getrokken. Soms is het gevaarlijk uitgevoerd en had hij beter gestopt kunnen worden. “Installatietechniek is een vak.
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dat dan weer meer vanuit een technisch
rekenkundige invalshoek.”
Van der Veen: “Die stichting is daarnaast
voortgekomen uit één bedrijf, terwijl wij
een bundeling van alle relevante spelers
willen zijn met een bredere kijk op de sector. Het product relinen is de afgelopen
jaren in ontwikkeling geweest en heeft
zodanige groeipotenties dat er voorlopig
ruimte is voor meerdere initiatieven om
het product te promoten.” ▪

Zorg dat je voldoet aan de vereisten, dat is veiliger voor jezelf
en je naasten. Evenzo laat je relinen niet over aan de eerste de
beste klusser, maar eis je vakwerk, zodat ons gemeenschapsgeld optimaal wordt besteed,” stellen Van der Veen en Wonink.
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