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p.4, gele stukken zijn gewijzigd:
Visuele inspectie van de riolering is een belangrijke basis voor het nemen van beslissingen over wel of niet vervangen, renoveren of repareren van leidingen en putten.
De sector heeft per 1 januari 2020 gekozen voor een nieuwe inspectiewerkwijze op
basis van de Europese norm NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011.
Door de nieuwe landelijke werkwijze weten gemeenten beter hoe hun rioleringsobjecten en -systemen er bij liggen. Daardoor verbetert hun maatregelkeuze en wordt
het rioleringsbeheer efficienter. Het beheer kan daardoor verder professionaliseren:
beter meten, beter interpreteren en betere afwegingen maken.
Deze leidraad geeft een toelichting bij de NEN-EN 13508-2. De leidraad is zowel belangrijk
voor inspecteurs als voor beheerders. De leidraad beantwoordt voor inspecteurs de
volgende vragen: Hoe moeten waarnemingen bij de visuele inspectie van leidingen en
putten worden vastgelegd? En welke toleranties zijn er in de waarnemingen toegestaan?
De rioleringsbeheerders weten dankzij de leidraad welke informatie de inspecteur
kan rapporteren (en welke niet), en hoe nauwkeurig. Daardoor is voorafgaand aan
contractverlening al duidelijk welke verwachtingen en wensen realistisch zijn en worden
tijdens en na uitvoering van visuele inspecties discussies voorkomen.
Afgelopen jaren hebben de nieuwe werkwijze bij visuele inspectie en deze leidraad
hun waarde bewezen. Op verzoek van de gebruikers is nu een beperkte herziening
doorgevoerd, met name in het onderdeel Putinspecties, waarmee sinds 2019 meer
ervaring is opgebouwd. Ook zijn de correcties van de 2021-versie van de
NEN-EN 13508-2 opgenomen.
De Europese norm en deze leidraad zijn bij de nieuwe werkwijze voor visuele
inspectie te gebruiken in combinatie met de classificatiemethodiek (Stichting
RIONED, publicatie 2019-02) en het model Programma van Eisen (Stichting RIONED,
publicatie 2019-03). Dat laatste document is ook verwerkt in de RAW Standaard

2020 (CROW). Genoemde documenten van Stichting RIONED zijn digitaal
beschikbaar via www.riool.net/inspectie-2020.
Hilde Niezen, directeur
Stichting RIONED, februari 2023

1.2

Aanleiding visuele inspectie nieuwe stijl

Visuele inspectie is een veelgebruikte onderzoeksmethode om de toestand van rioleringsobjecten te
registreren en op basis daarvan te bepalen of en wanneer beheermaatregelen als reparatie,
renovatie en vervanging nodig zijn. De sector baseert zich daarbij op een robuuste Europese norm,
de NEN-EN 13508-2:2011.
Werkwijze tot aan 2019
Tot 2020 werd in Nederland visueel geïnspecteerd op basis van de NEN 3399:2015 is een
Nederlandse annex bij de Europese, die een voor Nederland relevante set toestandsaspecten
definieerde met een daarbij behorende classificatiemethodiek. Ten opzichte van de NEN 3399:2004
was de 2015-versie flink versoberd. Onvrede over die versobering bij diverse belanghebbenden
(opdrachtgevers, beheerders, inspectiebedrijven, adviseurs en softwaremakers) leidde tot het
intrekken van de NEN 3399, waarna de sector volledig ging werken op basis van de EN 13508-2.
In 2018 hebben de vertegenwoordigers van alle belanghebbende partijen gezamenlijk besloten dat
Nederland per 2020 de Europese norm NEN-EN 13508-2+A1:2011 als uitgangspunt neemt voor
visuele inspecties van de buitenriolering. Dat wil zeggen dat inspecteurs in detail gaan waarnemen
(meten en inschatten) en één waarde per toestandsaspect gaan registreren (voorheen twee voor
een bandbreedte). Vervolgens gaan de beheerders classificeren en op basis daarvan strategisch en
tactisch plannen. Zie figuur 1 voor een schematische weergave van de nieuwe rolverdeling.

Figuur 1: De nieuwe werkwijze bij visueel inspecteren betekent dat classificatie verschuift naar de
beheerder (I = inspecteur, B = beheerder)
Gelijktijdig met deze leidraad brengt Stichting RIONED in het kader van de nieuwe werkwijze voor
visueel inspecteren nog twee ondersteunende documenten uit:

-

-

‘Classificeren van toestandsaspecten van rioolleidingen en -putten vastgelegd volgens NENEN 13508-2’ (Stichting RIONED, publicatie 2019-02);
Deze classificatiemethodiek bouwt in grote lijnen voort op de aanpak van de NEN
3399:2004, en is herzien en aangevuld op basis van actuele ontwikkelingen en het RibXuitwisselformaat.
Let op: Classsifatie is per 2020 in principe de taak van de opdrachtgever (met behulp van de
beheersoftware). Uiteraard kunt u het inspectiebedrijf vragen als meerwerk óók de
resultaten geclassificeerd te rapporteren.
‘Model Programma van Eisen voor visuele inspectie’ (Stichting RIONED, publicatie 2019-03);
Opdrachtgevers kunnen dit model Programma van Eisen toepassen in de meeste standaardcontracten – zowel in deel 3 van de RAW-systematiek als bij niet-RAW-contracten. CROW
heeft dit model PvE in 2020 geheel verwerkt in deel 3 van de RAW-systematiek.
Belangrijk onderdeel van de Model PvE is bijlage 2, de drempelwaardentabel. Zonder
drempelwaarden in de set toestandsaspecten van de EN 13508-2 vraagt een opdrachtgever
in feite dat de inspecteur alle toestandsaspecten in alle details vast gaat leggen. Dat zou een
inspectie nodeloos uitgebreid (en dus duur) maken, terwijl waarschijnlijk niet alle details
voor uw beheer(analyses) nodig zijn.

Nadere toelichting op de achtergrond, het proces en de beschikbare ondersteuning bij de visuele
inspectie nieuwe stijl per 2020 vindt u via www.riool.net/inspectie-2020.
De in dit document genoemde extra karakteriseringen 3 zijn beschreven in het volgende document:
RibX uitwisselformaat voor inspectie- en reinigingsdata, Specificatie en handleiding van het
GWSW.RibX versie 1.5.1 (Stichting RIONED, februari 2021). Meer informatie opver het RibXuitwisselformaat is beschikbaar op www.riool.net/ribx.

1.3 Werkgroep en werkwijze
De werkgroep Leidraad van Stichting RIONED heeft deze Leidraad voor het visueel inspecteren van
de buitenriolering (leidingen en putten) opgesteld. [VERPLAATST] De werkgroep heeft vanuit haar
brede praktijkervaring de teksten van de NEN-EN 13508-2 grondig doorgenomen en waar nodig bij
elk toestandsaspect (code) een toelichting gegeven. Zo is voor inspecteurs én beheerders duidelijk
welke informatie de inspecteur moet vastleggen en op welke manier.
De werkgroep bestaat uit vertegenwoordigers van alle partijen die te maken hebben met en
betrokken zijn bij visuele inspecties. Kees Groeneveld was in opdracht van Stichting RIONED
uitvoerend adviseur en trekker van de werkgroep. De oorspronkelijke werkgroep bestond uit:










Petra van der Werf (Ambient, voorzitter)
Kees Groeneveld (Royal HaskoningDHV, inhoudelijk trekker werkgroep Leidraad)
Henri van den Akker (van den Akker Cleaning & Inspection Services)
Marco Barendse (gemeente Tiel)
Leo Bloedjes (gemeente Almere)
Edwin de Boer (adviesbureau IntAdOR)
Alex Buijs (gemeente Breda)
Ed Goossens (van de Kreeke)
Leo van Haalen (gemeente Beuningen)









Hans van Keeken (Kragten)
Martin Nederlof (vandevalk+degroot)
Demas Poldervaart (gemeente Nissewaard)
Freddy Verhoeven (Van der Velden Rioleringstechniek)
Sjaak Verkerk (Antea Group, inhoudelijk trekker werkgroep Classificatie)
Gert-Jan Warrink (gemeente Ooststellingwerf)
Eric Oosterom (Stichting RIONED, programmamanager)

De herziening en aanvulling voor putinspecties is in 2022 uitgewerkt door:













Kees Groeneveld (Royal HaskoningDHV, inhoudelijk trekker werkgroep Leidraad)
Henri van den Akker (Van den Akker Cleaning & Inspection Services)
Marco Barendse (gemeente West Maas en Waal)
Alex Buijs (gemeente Breda)
Leo van Haalen (gemeente Beuningen)
Hans van Keeken (Kragten)
Volkert van Keelen (Waternet Amsterdam)
Ad van Meelhuijsen (GP Groot)
Martin Nederlof (Vandevalk+degroot)
Sjaak Verkerk (Antea Group, inhoudelijk trekker werkgroep Classificatie)
Gert-Jan Warrink (gemeente Ooststellingwerf)
Eric Oosterom (Stichting RIONED, programmamanager)

De herziene Leidraad is in november 2022 ter visie gelegd. De Commissie ter Vaststelling van
Leidraden en Handreikingen van Stichting RIONED heeft het document vastgesteld per XXXXXX 2023.

2.3

Inspectie van leidingen

Er staan nu drie punten genoemd. Daar komen het volgende punt (met sub-punten) en bij:
 Bij de inspectie van leidingen noteert u bij elk waargenomen toestandsaspect een afstand;
o Bij inspectie van de leiding vanuit een leiding geldt de daadwerkelijke afstand waar het
toestandsaspect wordt waargenomen.
o Bij inspectie van de leiding vanuit een put geldt (voor alle waargenomen toestandsaspecten)
de afstand 0,0 m.

2.3

Inspectie van putten

Er staan nu drie punten genoemd. Daar komen de volgende punten bij:
 Bij een globale inspectie dient u minimaal één foto van de put toe te voegen.
 Bij een globale inspectie van putten (met name van diepe putten) is niet altijd op een juiste
manier te meten (schatten), ondanks de genoemde toleranties.
 Bij doorlopende schades: maak per karakterisering onderscheid. U maakt alleen melding van het
onderdeel van de put waar de schade het meest voorkomt.
 In de norm staat “rioolput of inspectieput”. De codes gelden voor alle typen te inspecteren
putten.
 Noteer bij de inspectie van putten bij elk waargenomen toestandsaspect een afstand;

o Bij inspectie van de put vanuit een put geldt de daadwerkelijke afstand (ten opzichte van het
referentiepunt) waar het toestandsaspect wordt waargenomen.
o Bij inspectie van de put vanaf maaiveld/putbodem geldt (voor alle waargenomen
toestandsaspecten) de afstand 0,00 m.
 Bij code DCA moet een inspecteur de hoogte van de aansluiting noteren. Als hoogte van de
aansluiting ten opzichte van het afgesproken referentiepunt geldt het hart van de buis (net als de
klokstand bij de aansluitingen in leidingen) en dus niet de b.o.b. van de aansluiting. De
registraties van de inspecteur zijn dus niet bruikbaar voor gedetailleerde hydraulische
berekeningen.

BAA
Bij Algemeen toevoegen:
In afwijking van NEN 13508 geldt als uitgangspunt dat dit toestandsaspect alleen wordt
toegepast bij flexibele buizen, tenzij de bevoegde instantie anders aangeeft.
Hier is overwogen of een materiaallijst uit NEN 13508 (tabel C.4) als bijlage aan de Leidraad wordt
toegevoegd. Echter: in tabel C.4 staat niet aangegeven of er wel/niet sprake is van flexibel materiaal.
Daarom is de lijst vooralsnog niet toegevoegd.

BAI
De huidige tekst bij Algemeen vervangen door:
De klokstand is het gedeelte van de voeg waar de ring niet correct zit.
Indien bij karakterisering 1 een ‘Z’ wordt ingevuld, dient u bij karakterisering 3 aan te geven
welke afdichting van toepassing is. De keuzelijst is gespecificeerd in de RibX methodiek.

BAK
Bij Algemeen toevoegen:
BAK J (gat in lining) niet gebruiken in geval van een misboring bij het openen van een inlaat.
In dat geval geldt code BAL A.

BBC
De huidige tekst bij Algemeen vervangen door:
Voor de volledigheid: fecaliën hoeven NIET als bezonken afzetting benoemd te worden.
BBC C betreft ook aangetroffen (spoel)cement in de buis. Dit hoeft niet per definitie afgezet
te zijn op de buisbodem. Het (spoel)cement kan ook hard geworden zijn terwijl het drijft op
water in het riool.
De klokstand is het gedeelte van de doorsnede waar u de afzetting hebt aangetroffen

DAA
Bij Algemeen toevoegen:
Als uitgangspunt geldt dat u dit toestandsaspect alleen toepast bij flexibele putten, tenzij de
bevoegde instantie anders aangeeft.
De huidige tekst bij Put vanuit put vervangen door:
U moet elke deformatie registreren. Zolang de deformatie binnen de grenzen van een
tolerantie van 10% blijft, hoeft u de registratie niet aan te passen.
Acceptabele tolerantie kwantificering: +/- 10%.
Acceptabele afwijking klokstand: één uur.
Foto: één representatieve foto.
De huidige tekst bij Put vanaf maaiveld / putbodem vervangen door:
Per deformatie de maximale afwijking aangeven.
Acceptabele tolerantie kwantificering: +/- 10%.
Acceptabele afwijking klokstand: één uur.

DAB
Bij Algemeen toevoegen:
Bij karakterisering 2 “hellend (D)” wordt bedoeld: schuin over de putwand.

DAE
Bij Algemeen toevoegen:
Bij de inspectie van een put vanaf maaiveld / putbodem is het aangeven van een
kwantificering niet mogelijk.
De huidige tekst bij Put vanaf maaiveld / putbodem vervangen door:
Per locatie vastleggen.
Acceptabele afwijking klokstand: één uur.

DAJ
Bij Algemeen toevoegen:
Bij karakterisering A (verticale verplaatsing) en B (horizontale verplaatsing) geldt de kleinste afstand.
Bij karakterisering C (onder een hoek) geldt de grootste afstand. Zie verdere toelichting hieronder.
Bij karakterisering A en B wordt de afstand geregistreerd waar de verplaatsing het kleinste is. Dat
heeft te maken met het productieproces van de betonnen putelementen. De putelementen worden
rechtop op het spie-eind nat gestort in een machine en staan zo te drogen/uit te harden. Door het
gewicht zakken sommige putelementen iets uit het lood. Dit blijft normaal gesproken binnen de
productietoleranties.

Als zo’n licht scheef putelement in een mof van een volgend element gestoken wordt, zal de voeg
aan één zijde verder open staan dan aan de tegenoverliggende zijde. Wanneer gemeten wordt aan
de meest open zijde (grootste verplaatsing), dan vindt men vrijwel altijd een ‘verticale verplaatsing’.
Dat zou echter geen aanlegfout laten zien (de putelementen zijn in principe goed geplaatst), maar
een kenmerk van de productiewijze. Daarom heeft de werkgroep van Stichting RIONED gekozen de
minst open zijde te nemen voor de registratie van toestandsaspect DAJ A.
Bij een verplaatsing onder een hoek (karakterisering C) is de ‘plaats op de omtrek’ de richting waarin
het putelement afbuigt van het onderliggende element. DAJ C wordt dus geregistreerd als de
lengterichtingen van beide elementen langs de assen afwijken.

DAJ A

DAJ B

DAJ C

Let op: de pijltjes moeten aan de binnenzijde van de putelementen!

De huidige tekst bij Put vanuit put vervangen door:
Acceptabele tolerantie kwantificering: +/- 10 mm.
Acceptabele afwijking klokstand: één uur.
Foto: als overzichtsfoto opnemen in de rapportage.
De huidige tekst bij Put vanaf maaiveld / putbodem vervangen door:
DAJ A: kwantificering is niet van toepassing.
Acceptabele tolerantie kwantificering: +/- 10 mm (DAJ B en DAJ C).
Acceptabele afwijking klokstand: één uur.

DAK
De huidige tekst bij Algemeen vervangen door:
In afwijking van de norm geldt deze code niet alleen voor een aangebrachte lining, maar ook
voor aangebrachte beplating.
Deze hoofdcode niet gebruiken als een coating gebreken vertoont. In dat geval geldt
hoofdcode DAF.

DAM

Bij Algemeen toevoegen:
Bij karakterisering ‘hellend (C)’ wordt bedoeld: schuin over de putwand.

DAQ
Bij Put vanuit put toevoegen:
Bij inspectie van de put vanuit een put dient elk defect afzonderlijk genoteerd te worden.
Bij Put vanaf maaiveld / putbodem toevoegen:
Bij inspectie van de put vanaf maaiveld / putbodem moet u per waarneming (A t/m Z) het
aantal defecten noteren.

DAR
De huidige tekst bij Algemeen vervangen door:
Een rioolput (een put met een verwijderbare deksel):
- zichtbaar, maar het deksel onder maaiveldniveau – registeren met DAR G.
- niet zichtbaar vanaf maaiveld (maar wel aanwezig = een verdekte put) – registeren met
DAR G.
Een blinde put (een put die geen opening heeft aan de bovenzijde en is afgedekt met
bijvoorbeeld een betonplaat) in alle gevallen registreren als DAR Z.

Kwantificering geldt alleen voor DAR G en DAR H. Registratie van de kwantificering vanaf 5
mm.
U moet DAR G en DAR H gebruiken wanneer de rioolput, al dan niet bewust, onder/boven
het maaiveld ligt.

DBB
De huidige tekst bij Put vanuit put vervangen door:
Acceptabele tolerantie kwantificering: +/- 10 mm.
Acceptabele afwijking klokstand: één uur.
De huidige tekst bij Put vanaf maaiveld / putbodem vervangen door:
Acceptabele tolerantie kwantificering: +/- 10 mm.
Acceptabele afwijking klokstand: één uur.

DBC
Bij Algemeen toevoegen:
Indien (spoel)cement wordt aangetroffen geldt DBC C.
De huidige tekst bij Put vanuit put vervangen door:
Acceptabele tolerantie kwantificering: +/- 10 mm.
Acceptabele afwijking klokstand: één uur.
Foto: altijd.
De huidige tekst bij Put vanaf maaiveld / putbodem vervangen door:
Acceptabele tolerantie kwantificering: +/- 10 mm.
Acceptabele afwijking klokstand: één uur.

DBE
De huidige tekst bij Put vanuit put vervangen door:
Acceptabele tolerantie kwantificering: +/- 10 mm.
Acceptabele afwijking klokstand: één uur.
Foto: één representatieve foto.
De huidige tekst bij Put vanaf maaiveld / putbodem vervangen door:
Acceptabele tolerantie kwantificering: +/- 10 mm.
Acceptabele afwijking klokstand: één uur.

DBF
Bij Algemeen staat:
3 I: via buiswand.
Dit moet vervangen worden door: 3 I: via putwand
Bij Algemeen toevoegen:
Bij inspectie van putten wordt code H van karakterisering 3 niet toegepast. In geval van
infiltratie via de putwand geldt code I.

DCA
De huidige tekst bij Algemeen vervangen door:
Als hoogte van de aansluiting ten opzichte van het afgesproken referentiepunt geldt het hart
van de buis (net als de klokstand bij de aansluitingen in leidingen) en dus niet de b.o.b. van
de aansluiting.

Indien het water in het stroomprofiel valt geldt bij karakterisering 1 code B. Indien het water
op het banket valt of indien er geen stroomprofiel aanwezig is geldt bij karakterisering 1
code C.
Karakterisering 2 alleen toepassen indien bij karakterisering 1 code A is gebruikt.
Kwantificering 1 en 2 alleen invullen wanneer er aan het einde van de leiding een knooppunt
zit. Bij huis- en kolkaansluitleidingen hoeven deze niet te worden ingevuld.
Let op: indien nodig ook de codes DAF, DAG en/of DAH toepassen.

DCG
Bij Algemeen toevoegen:
De normtekst bij ‘Plaats op de omtrek’ moet zijn: “De positie van het middelpunt van de
aansluiting behoort te worden vastgelegd.”
Karakterisering 2 hoeft niet ingevuld te worden.
Let op: ook altijd code DCA gebruiken.

DCI
De huidige tekst bij Algemeen vervangen door:
Deze code niet gebruiken, tenzij de opdrachtgever nadrukkelijk heeft aangegeven dat deze
code wèl gebruikt moet worden. In dat geval moet de opdrachtgever aangeven wat en hoe
er gemeten dient te worden (Wat is bijvoorbeeld de breedte bij code A en B van karakterisering 2?).

DCJ
Bij Algemeen toevoegen:
Veiligheidskettingen/stangen worden in Nederland niet toegepast. Daarom ontbreekt de
toelichting.

DCM
Bij Algemeen toevoegen:
Het betreft een aparte voorziening (emmer/korf) onder het deksel om slib/blad op te
vangen. Dit wordt in Nederland nauwelijks toegepast. Daarom ontbreekt de toelichting.
Let op: indien deze code van toepassing is, dient hij wèl gebruikt te worden.

DCN
Bij Algemeen toevoegen:

Het betreft een aparte voorziening (emmer/korf) in de put om slib/blad op te vangen. Dit
wordt in Nederland nauwelijks toegepast. Daarom ontbreekt de toelichting.
Let op: indien deze code van toepassing is, dient hij wèl gebruikt te worden.

DCO
De huidige tekst bij Put vanuit put vervangen door:
Acceptabele tolerantie kwantificering: +/- 10 mm.
De huidige tekst bij Put vanaf maaiveld / putbodem vervangen door:
Acceptabele tolerantie kwantificering: +/- 10 mm.

DDA
Bij Algemeen toevoegen:
De ‘plaats op de omtrek’ voor het vastleggen van de richting van de camera geldt alleen bij
foto’s van de wand, niet bij foto’s in verticale richting.

DDD
De huidige tekst bij Algemeen vervangen door:
Het gaat bij deze code om het waterniveau. Het peil moet worden aangegeven in meters
(met twee decimalen achter de komma) ten opzichte van het met de opdrachtgever afgesproken
referentieniveau.
Indien het waterniveau zo hoog is en het water dermate troebel dat verder inspecteren niet
mogelijk is, dan óók code DDC C toepassen.

DDE
De huidige tekst bij Algemeen vervangen door:
Alleen toepassen indien het type instromend afvalwater uit de aansluitende buis afwijkt van
het soort water dat bij het systeem (HWA, DWA, gemengd, etc.) verwacht mag worden.
Voorbeelden: Huishoudelijk afvalwater stroomt in een HWA-stelsel. Of in een DWAstelsel komt, in een droge periode, veel grondwater binnen.

