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Aanleiding



Aanleiding

Terugblik oude manier van werken:

• Veel tijd tussen inspectie en reparatie

– Meer reparaties

– Schades verergerd

• Groot aantal overdrachtsmomenten, kost tijd 
en energie

• Veel dataconversies, omwerken data voor 
volgend onderdeel is proces.



Rol rioleringsbeheerder

• Halen kwaliteitsdoelen uit VGRP

• Onderhoudsactiviteiten uit VGRP tijdig en 
goed uitvoeren.

Eindverantwoordelijk: Sturen kwaliteit 
objecten in stelsel.



Rioleringsbeheerprocessen

Onderscheid:

• Planmatig beheer

• Ad-hoc beheer



Planmatig beheer

Doel: handhaven kwaliteit van het stelsel

Activiteiten:
• Reiniging t.b.v. inspectieprogramma
• Inspectie
• Beoordeling
• Reparatie
• Reiniging t.b.v. intensiever onderhoud
• Herstellen afdekkingen rioolinspectieputten
• Reparaties riolering vooraf herstraatprojecten

Beheerkalender



Ad-hoc beheer

Doel: 

• herstellen acute problemen hoofdriolering + 
huisaansluitingen.

Activiteiten:

• Reparaties hoofdriolering + huisaansluitingen

• Doorspuiten hoofdriolering

• Verwijderen obstakels



Proces planmatig beheer



Deelproces planning



Deelproces onderzoek



Deelproces beoordelen



Deelproces maatregelen



Planmatig beheer

Implementatie:

• Contract planmatig beheer: onderzoeken

• Contract planmatig beheer: maatregelen

• Bestek vervangen putafdekkingen

• Vervangen aansluitingen opgenomen in 
contract rioolreparaties.

• Bestek aanleg nieuwe rioolaansluitingen



Ad-hoc beheer

Implementatie:

• Bestek kolk-en rioolreparaties

• Bestek doorspuiten huisaansluitingen

• Doorspuiten hoofdriolering en verwijderen 
obstakels is onderdeel van contract planmatig 
beheer: onderzoeken



Planmatig beheer
Bouwstenen voor implementatie:

• Processchema’s

• Standaarden:

– GWSW

– VISI-systematiek

– NEN-normen



RIONED GWSW



GWSW: open datastandaard 
voor uniforme uitwisseling

Eric Oosterom

Stichting RIONED

24 november 2016

Startoverleg
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Beheer drijft op data
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Bij alle niveaus/processen cruciaal



Norm, leidraad Beheer, beleid Uitvoering Ontwikkeling Modellen

GWSW: Graph database



Graaf: verzameling 
knopen en lijnen

heeft als deel

heeft als 
kenmerk

is een 
soort

is invoer 
voor

heeft als 
uitvoer

Graph: collection of 
vertices and edges

objectsubject
predicate

materiaal betonrioolput
heeft als

kenmerk

inspectierioolput
is invoer

RDF: triple

GWSW:
- Triplestore
- Graph database

voor

GWSW: Graph database



GWSW modulaire opbouw / 
conformance klassen
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RIB

Minimale Dataset

GWSW-Basis

Objecten, kenmerken, 
processen, kennis,  
enz…



Toepassingsgerichte
uitbreidingen
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GWSW-Basis

RIB Maatregelen

Minimale Dataset

Hydraulisch
modelleren

Meten en
monitoring

Meldingen

Riolerings-
kengetallen

IMBOR-
RioleringGemalen

….

Astrin?



GWSW – Raadplegen
http://data.gwsw.nl 

GWSW – Ontwikkelen
http://review.gwsw.nl 



GWSW – Toepassen
http://sparql.gwsw.nl 

Applicatie
Waterschap - Kengetallen

Applicatie
Hydraulisch modelleren

Applicatie

Inspectie en Reinigen

Semantische Server RIONED – GWSW Ontologie

BIM

RibX

GWSW-Rib – BIM
inspectiegegevens

Applicatie
Beheer Stedelijk Water

BIM

OroX

Valideren

Model

OroX

GWSW – BIM
neutrale brongegevens

BIM

OroX

SPARQL
QUERIES



Linked data
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Graphs: 
- Modules
- Disciplines

http://definities.geostandaarden.nl/
http://data.gwsw.nl/
http://dbpedia.org/snorql
CROW contractvorming, …..

http://definities.geostandaarden.nl/
http://data.gwsw.nl/
http://dbpedia.org/snorql


Vragen?

• Eric Oosterom, eric.oosterom@rioned.org

• Helpdesk: gwsw@rioned.org

• E-nieuws Gegevensbeheer
Aanmelden via gwsw@rioned.org

• Website: www.riool.net/gwsw

27

mailto:eric.oosterom@rioned.org
mailto:gwsw@rioned.org
mailto:gwsw@rioned.org
http://www.riool.net/gwsw


Ter afronding

Roosendaal:

• Voorbereiden, aanbesteden en contractering

• Stapsgewijs opbouwen en ontwikkelen

Vragen?

• Nu en via n.heijboer@roosendaal.nl

mailto:n.heijboer@roosendaal.nl
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