
 

De rioolinventaris 

De AWIS rioolinventaris brengt alle rioolinformatie van Vlaanderen samen ter ondersteuning van een 

duurzaam, ecologisch verantwoord en kostenefficiënt rioleringsbeleid. De rioolinventaris 

webapplicatie bestaat uit twee delen. Een oplaadomgeving waarin lokale besturen, rioolbeheerders 

en Aquafin data kunnen aanleveren en valideren. Achterliggend wordt de data verzameld in een 

databank en verijkt door de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM). Daarnaast kan men in de 

referentieomgeving data visualiseren en analyseren. De rioolinventaris is tot stand gekomen door een 

intensieve samenwerking tussen VMM, lokale besturen, rioolbeheerders en Aquafin. 

(https://www.youtube.com/watch?v=rU2EWBOqCOs) 

Om het opladen van de data van 

verschillende partijen mogelijk te maken, 

is samen met de rioolbeheerders de 

Aquastreng datastandaard  ontwikkeld 

(afgestemd op IMKL-standaard van KLIP). 

De datakwaliteit wordt bewaakt door  

validaties bij het opladen van de data. 

Gegevenspartners kunnen hun data 

eenvoudig opladen en krijgen directe 

visuele feedback over de validatie. De 

oplader kan via de toepassing eenvoudig 

in overleg treden met de andere partners 

om de noodzakelijke afstemming van de 

data mogelijk te maken.  

Op deze manier wordt een samenhangende dataset gecreëerd die inzicht geeft in het volledige 

rioleringsnetwerk in Vlaanderen. Naast het verbinden van de data van de verschillende partners, 

verrijkt VMM de data met planningsinformatie. De koppeling van huizen maakt vuilvrachtberekingen 

mogelijk. De toekomstige infrastructuur uit de VMM databanken wordt aan de netwerken  van de 

rioolbeheerders gekoppeld. De data over de huidige situatie wordt regelmatig bijgewerkt door de 

rioolbeheerders. De plannings- en toekomstinformatie wordt geüpdated met informatie uit de digitale 

aanvraagmodule voor saneringsprojecten die bij VMM ontwikkeld werd. Deze processen garanderen  

een up to date databank met alle noodzakelijke informatie voor tal van berekeningen en analyses in 

kader van een efficiënt en effectief rioleringsbeleid. 

Via de referentieomgeving vormt de rioolinventaris het primaire portaal voor 

toegang tot deze informatie.  De referentieomgeving is gericht op het 

visualiseren van de data en de tracering van afvalwater doorheen de 

saneringsinfrastructuur. De configuratiemogelijkheden laten toe om de 

applicatie te optimaliseren in functie van bepaalde doelen (zoals tracing, 

milieu impact analyse) of voor specifieke gebruikers. Dit door gebruik te 

maken van voorgedefinieerde datalagen en stijlen of door zelf thema’s te 

creëren of eigen data in te laden. De gelaagde ontsluiting in functie van het 

gebruikersprofiel werd vastgelegd in overleg met de gegevenspartners.  

Naast de toegang via de Rioolinventaris webapplicatie zal ook werk gemaakt 

worden van publieke webservices. Op die manier kan de basisdataset gedeeld 

worden met een breder publiek. Het systeem zorgt zo voor het eenvoudiger 
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delen van data tussen rioolbeheerders en andere stakeholders, wat toelaat om sneller synergiën 

tussen netwerken te herkennen. (https://www.youtube.com/watch?v=86en-Ybsl9I) 

De tracing functionaliteit binnen de webapplicatie wordt verzekerd door 

een geavanceerde tracingtool, the Graph Tracing Engine (GTE). Via de GTE 

kan de weg van het afvalwater over het volledige rioleringsnetwerk 

gevolgd worden. Deze tracing kan zowel stroomopwaarts als 

stroomafwaarts en bij droog of regenweer (en aanvullend nog extra 

bevragingsopties). Door de koppeling van het afvalwaternetwerk en het 

oppervlaktewaternetwerk kan tevens getraced worden over beide 

netwerken heen: van de waterloop naar riolering en vice versa.  De 

tracingresultaten geven een beter overzicht van de (toekomstige) 

vuilvrachten en infrastructuur voor plannigsdoelen. Verder kan de GTE 

ingezet worden voor snellere analyse bij milieuincidenten. De GTE is 

ontwikkeld als een herbruikbare en generieke module zodat in de 

toekomst ook data uit andere gewesten of buurlanden kan gebruikt worden 

in de rioolinventaris.  (https://www.youtube.com/watch?v=hUd5qmUoTYQ; 

https://github.com/VlaamseMilieumaatschappij/BE-GOOD---Graph-Tracing-

Engine)  

Naast een databank en webapplicatie is de rioolinventaris ook samenwerkingsproject.  Hierdoor is er 

van in het begin van het project zeer veel belang gehecht aan inspraak en overleg.  

De AWIS overleggroep is het belangrijkste overleg- en inspraakorgaan voor het project. Binnen deze 

overleggroep zijn de belangrijkste stakeholders vertegenwoordigd (VMM, gemeenten en de 

rioolbeheerders). De groep van gemeenten die zelf instaan voor hun databeheer worden in de 

overleggroep vertegenwoordigd door drie afgevaardigden van gemeenten. Per grotere 

(intercommunale) rioolbeheerder is er een afgevaardigde. Aan deze overleggroep rapporteert de 

VMM de voortgang van het project en worden belangrijke beslissingen omtrent het project 

voorgelegd. De overleggroep is ook het platform waar directe feedback en suggesties kunnen 

doorgegeven worden. Naast de overleggroep worden er workshops georganiseerd waarin de 

technische aspecten van de data-aanlevering worden uitgewerkt. Telkens in samenspraak met 

technische vertgenwoordigers van alle gegevenspartners. 

Bovendien gingen er brainstormsessies, infosessie's, provinciale infodagen en lokale infodagen door 

waarop overheidsdiensten, (geo) IT-bedrijven, lokale overheden en rioolbeheerders aanwezig waren. 

Op deze events konden zij meedenken aan het design van de rioolinventaris, feedback geven en 

verbeteringen voorstellen. Zo wordt op dit moment een uitbreiding aan het tracing algoritme 

geïmplementeerd op basis van een van de voorstellen uit een van de workshops. Over dataontsluiting 

is een bevraging gebeurd bij hulpdiensten, overheidsdiensten en studiebureaus, door deze bevraging 

konden zij feedback geven over de nood tot verdere ontsluiting van saneringsdata. 

Samengevat is de rioolinventaris een uniek project dat actoren en hun data die over heel Vlaanderen 

een rol spelen in het rioleringsbeleid samenbrengt om te komen tot een efficiënter en effectiever 

beleid. De rioolinventaris databank bevat data van saneringsinfrastructuur en planningsinformatie van 

heel Vlaanderen en dit steeds als een samenhangend netwerk. Deze data wordt aan alle actoren 

beschikbaar gesteld samen met diensten zoals de GTE die toelaten om de rioleringsinfrasctructuur 

duurzaam en toekomstgericht te plannen. De rioolinventaris laat ook toe om de milieu impact te 

analyseren en snel in te grijpen bij milieu-incidenten waarbij vervuiling in het oppervlaktewater terecht 

komt. 
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