Voorwoord
Beste collega’s,
Dank zij de rioolrenovatiecatalogus wordt op een heel
overzichtelijke wijze de Vlaamse rioleringsbeheerder wegwijs
gemaakt in de mogelijkheden om zijn ondergronds
patrimonium in stand te houden en te optimaliseren.
De beschreven rioolrenovatietechnieken evolueren echter
snel en worden alsmaar efficiënter. Deze vaststelling en de
enorme vraag naar een aangepaste en geactualiseerde
uitgave deden Vlario besluiten om een nieuwe catalogus
voor te bereiden. Het resultaat kan u op de website van
Vlario raadplegen. Aangezien wij u steeds de meest recente
informatie ter beschikking willen stellen, hebben wij ervoor
geopteerd om deze catalogus enkel digitaal via de website
aan te bieden.
Ik dank daarom de heer Verhulst, voorzitter van werkgroep 7, samen met de leden
van de werkgroep voor de creativiteit en voor het intens samenwerken aan de
totstandkoming van deze editie 2015.
Ik ben er van overtuigd dat dit initiatief onze Vlaamse rioleringsbeheerders zal helpen
om onze kostbare infrastructuur ook voor de volgende generatie te vrijwaren.

Prof. Ir. J. Berlamont
Voorzitter Vlario
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1. Inleiding
Al sinds vele jaren is de Rioolrenovatie Catalogus
het naslagwerk bij uitstek bij een te ontwerpen of
te realiseren riool renovatie. De Catalogus maakt
immers niet alleen wegwijs in deze levende
materie maar heeft ook steeds tot doel gesteld om
objectieve informatie rond toepasbaarheid en
kwaliteit ter beschikking te stellen.
De Catalogus kon dan ook enkel worden herwerkt
door alle relevante en vooral recente ervaringen
van zowel opdrachtgevers als aannemers en
leveranciers, zorgvuldig tegen het licht te houden.
Het is dan ook als resultaat van grondige
technische debatten en discussies dat een nieuwe
versie voor u ligt.

De opbouw is niet anders dan de vorige edities. U vindt er dan ook, naast algemene
informatie, de gedetailleerde systeemkaarten van de verschillende aannemers en
productleveranciers, volgens hun indeling en klasse. De indeling volgens het
Standaardbestek 250 is hierbij opnieuw als leidraad aangehouden. Ook nu werden alle
fiches binnen de werkgroep gescreend op correctheid en uniformiteit zodat u als lezer zeker
bent van de best mogelijke objectieve gegevens. De inhoud van de fiches blijft echter
uiteraard de verantwoordelijkheid van de leverancier of uitvoerder.
Het bestaan van de Rioolrenovatie Catalogus betekent echter niet dat wij alle werk voor u
hebben kunnen doen. De keuze van een geschikte op zelfs optimale renovatietechniek, blijft
gebonden aan heel wat parameters, die verder gaan dan de technische specificaties die op
de systeemkaarten werden beschreven. Onze ambitie was dan ook deze zo indicatief
mogelijk op te stellen, zonder de voor uw project beste oplossing te kunnen aanreiken. Er
blijft dus een belangrijke evaluatie nodig door de opdrachtgever en/of studiebureau.
Tot slot is een woord van dank op zijn plaats voor de vele inspanningen die werden geleverd
door allen die aan deze nieuwe versie van de Rioolrenovatie Catalogus hebben meegewerkt.
Het is immers enkel door de bundeling van alle ervaring die bij zowel uitvoerders,
leveranciers als de verschillende rioolbeheerders ondertussen aanwezig is, dat een dergelijk
objectief en kwalitatief document kon worden opgesteld.

Namens de werkgroep Asset Management,

Danny Verhulst
Voorzitter WG Asset Management
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