
Rioolvervangingsprogramma 
 

Waar begint het? Ken je omgeving! 



Kijkje in de keuken van 
het Rotterdamse 
rioolvervangings-

programma 
 

Vroeg in het planproces: 
ken je omgeving! 

 
Hoe doen we dat? 

 



Rioolvervangingsprogramma 

• 2.500 km vrij verval riolering 

• 370 km persleiding 

• 578 gemalen 

 



Rioolvervangingsprogramma 

• Levensduur riolering in Rotterdam: 60 jaar 

• 40 km per jaar vervangen 

 



Planproces 

- Complexe stedelijk omgeving! 
- Vraagt om vroegtijdig inzicht in de omgeving 

 



Planproces 

28-11-
2017 

Rioolvervangingsbehoefte Stadsbreed 

Inventarisatie  

Variantenstudie 

Afstemmen stakeholders 

Jaarplan Gebieden 

Functioneel Advies 

Werkvoorbereiding en uitvoering 



Ken je omgeving: data en GIS 

- Inventarisatiefase. Hoe zit het met: 
- Huidige riolering? 
- Oppervlaktewater? 
- Waterkeringen? 
- Bodemverontreiniging? 
- Grondwaterstanden? 
- Wegcunet? 
- Funderingen? 
- Bomen? 
- …. =>  
  

 



Ken je omgeving: data en GIS 

- (vervolg) 
- Kabels en leidingen? 
- Archeologische waarde? 
- Niet gesprongen explosieven? 
- Maaiveldhoogte? 
- Uitgiftepeilen? 
- Zettingsgevoeligheid? 
- Bodemopbouw? 
- Opbarstrisico?  
- …? 

 
  

 



Inventarisatie atlas 

Bodem en Archeologie 



Inventarisatie atlas 

Bomen 



Inventarisatie atlas 

Verharding 



Inventarisatie atlas 

Maaiveld 



Inventarisatie atlas 

Grote kabels en leidingen 



Inventarisatie atlas 

Funderingen en zetting 



Inventarisatie atlas 

Grondwater 



Inventarisatie atlas 

Waterveiligheid 



Ken je omgeving: data en GIS 

- Hoe deden we dat? 
- Met ArcGIS (geografisch informatie systeem). 
- Elke adviseur zijn eigen verzameling shapes. 
- Brondata niet helder.  
- Per thema een kaart maken. 
- Per advies veel tijd kwijt aan  
   dezelfde handelingen. 
- Door het handwerk: veel layout verschillen. 

 
=> dat moest anders! 

 
  

 



Ken je omgeving: data en GIS 

 
 
 
 
 
 
 
 

Samenspel tussen adviseur en GIS-specialist 
 
 

 
 

  
 



Ken je omgeving: data en GIS 

- Hoe doen we het nu? 
- Met ArcGIS (geografisch informatie systeem). 
- Semi-automatisch een serie kaarten. 
- Duidelijke brondata.  
- Duidelijke projectdata. 
- Per advies een uurtje werk. 
- Layout op alle kaarten hetzelfde. 

 
=> Hoe werkt het? 
  

 



Ken je omgeving: data en GIS 

- Tool ondersteund de adviseur bij:  
1. Verzamelen en bewerken relevante 

gegevens 
2. Aanmaken nieuwe kaarten 
3. Export naar pdf 

 
- Tool volledig gebaseerd op ArcGIS-platform 

- Toolbox te gebruiken in ArcMap 
- Scripts zijn ‘open’ => aanpassingen mogelijk 

 
- De stappen wat concreter:  

 
  

 



Ken je omgeving: data en GIS 

• Contour plangebied tekenen (polygoon) 
 
  

 



Ken je omgeving: data en GIS 

• Gegevens verzamelen 
• Locaties bronnen vastgelegd in toolbox 
 
  

 



Ken je omgeving: data en GIS 

• Gegevens verzamelen: bronnenlijst 
 
  

 



Ken je omgeving: data en GIS 

• Kaarten aanmaken 
• Automatische handeling 
• Koppelen projectdatabase aan kaartsjablonen 

 
  

 



Ken je omgeving: data en GIS 

• Kaarten aanpassen (indien nodig) 
• Bepalen relevantie door adviseur! 
• Lagen aan/uit zetten 
• Layout aanpassingen: kleur, labels 
• Toevoegen van teksten en figuren 
• … 

 
  

 



Ken je omgeving: data en GIS 

• Kaarten exporteren naar pdf 
• Met de tool de kaarten selecteren voor 

automatische export 

 
  



Samenvattend 

• Uw expertise is onderdeel van grotere geheel. 

• Ken je omgeving: vroeg in het planproces. 

• Geografische informatie: data verzamelen. 

• Automatiseren in GIS: samenwerken. 

• Adviseur blijft adviseur (met 
omgevingsbewustzijn). 

 

• GIS breed toepasbaar => 

 

 



Andere toepassingen 

• Overzicht rioolplannen  
 

 
  



Andere toepassingen 

• Funderingsloket  
 

 
  



Andere toepassingen 

• Funderingsloket  
 

 
  



Andere toepassingen 

• Jaarplanning projecten  
 

 
  



Bedankt voor uw aandacht! 

 
 
 
 
 
 
 
 
Ing. H. (Erik) Trouwborst 
Ingenieursbureau Gemeente Rotterdam 
h.trouwborst@rotterdam.nl   
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