
INSPECTEREN VOLOENS DE EUROPESE NORM NEN-EN 13508 2

OPLEIDINOEN UOOH RIOOLINSPEGTEUR
De meeste rioolinspectiebedrijven zijn aangesloten bij de Vereniging Afvalbedrijven of bij de NSTT. Op verzoek van bei-

de verenigingen heeft Wateropleidingen in september 2O17 de opleidingen voor rioolinspecteurs van Stichting RIONED

overgenomen. Beide verenigingen kenden Wateropleidingen al als de grootste opleider op het gebied van riolerings-

opleidingen in Nederland, en vinden het een goede zaak dat een niet-commerciële opleider garant kan staan voor het

verzorgen van die opleidingen, én voor het actueel houden van het opleidingsaanbod.

e missie van Wateropleidingen

is om praktijkgerichte en actuele

waterkennis op een hoger peil

te brengen. Het waarborgen van vak-

manschap is het sleutelbegrip voor de

inspanningen. Om voldoende draagvlak te

verkrijgen heeft Wateropleidingen direct

een werkveldcommissie ingesteld om

de inspectieopleidingen te begeleiden. ln

deze commissie hebben vertegenwoordi-
gers van zowel inspectiebedrijven als op-

drachtgevers zitting. Tijdens de allereerste

bijeenkomst van deze commissie gaven

de inspectiebedrijven aan actualisatie van

de inspectieopleidingen noodzakelijk te

vinden. De norm NEN 3399:201 5, waar de

inspectieopleiding van RIONED op geba-

seerd was, wordt door niemand gebruikt.

De commissie ondersteunt het verander-

proces van RIONED: we moeten voor het

inspectiewerk teruggrijpen op de Europese

norm NEN-EN 'l 3508-2+41 .

I ln riolering vinden veel ondeskundige ingrepen door der-

den plaats. Alleen al daarom is inspectie noodzakelijk.

Het werken met de Europese norm leidt

voor de rioolbeheerder tot gedetailleer-

dere inspectieresultaten. Tevens is er nu

een kans ontstaan om het vakmanschap

van de inspecteur door opleidingen te

vergroten en daardoor de kwaliteit van de

rioolinspecties te verhogen. Essentieel

is dat rioolinspecteurs niet alleen weten

Tekst: Ronald Hoorman, Programmamanager WateÍopleidingen

hoe hun apparatuur werkt, maar dat ze

voldoende, brede kennis van het systeem

riolering hebben.

HET OPTEIl)INOSTRAJECT

Wateropleidingen heeft in nauw overleg

met de werkveldcommissie een opleiding-

straject ontwikkeld voor aankomende ri-

oollnspecteurs. Het uitgangspunt is dat de

aankomende inspecteur onder begeleiding

van een ervaren, gediplomeerde inspec-

teur de eerste meters in het inspectiewerk
maakt. Tevens volgt hij de opleiding

I ntroductie Rioleringstechniek bij Waterop-

leidingen. De aankomende inspecteur die

voor de opleiding lntroductie Riolerings-

techniek geslaagd is, stroomt door naar de

opleiding Visuele inspectie riolering. Deze

opleiding is nu zodanig geactualiseerd dat

NEN-EN 13508-2+A1 de hoofdmoot vormt.

WAAR Í}AAT HEÏ NU EIGEilLUK t]l,ER?

Dit artikel is niet bedoeld om uitgebreid in

te gaan op de verschillen tussen de nor-

men. ïoch een voorbeeld om inzichtelijk

te maken waar het over gaat. NEN 3399

is een Nederlandse invulling van NEN-EN

1 3508-2+A1. De toestandsaspecten en

de codering ervan met 3-lettercodes is
identiek. Het grote verschil is dat in NEN

3399 de waarneming van de inspecteur

eindigt met een getal tussen I en 5, de

classificatie. Klasse t hoeft niet gerap-

porteerd te worden, deze informatie gaat

verloren. ln NEN-EN 13508-2 zijn meer

karakteriseringsmogelijkheden en moeten

schades gekwantificeerd worden en

hun positie worden vermeld. Omdat alle

waarnemingen genoteerd worden, is de

rapportage volgens NEN-EN 13508-2 uit-

gebreider dan die volgens NEN 3399. ln de

buis op de foto is onder meer een scheur

(linksonder), een breuk (rechtsonder) en

inhangend voegmateriaal zichtbaar.

Volgens NEN 3399 is de codering:

BAB A5 I BAC 2 | BAr Z3 | BAJ C5 | BBF 2.

Volgens NEN-EN 13508-2 is de codering

(de laatste getallen zijn klokstanden):

BAB B A Smm 7 | BAC A B 350mm 03-05

I BAt Z 5"/" 12-12 | BAJ C 09 I BBF A 07 |

BBB C 1% 1',1-01 | BDD C 17".

De codering van NEN-EN 13508-2 geeft

veel meer informatie en er zijn 2 toestand-

saspecten toegevoegd: voor de aanslag

op de buiswand en voor het water onderin

de buis.

I Eivormige rioolbuis met beschadigingen

T{]T SLÍ)Ï

Momenteel stelt een werkgroep van

RIONED een Leidraad Visuele inspectie op.

Todra deze leidraad er is, zal deze geheel

in de opleiding Visuele inspectie worden

opgenomen. Voor rioolinspecteurs die

alleen volgens NEN 3399 geschoold zijn,

zal Wateropleidingen in de loop van2019

een opfriscursus voor het werken met de

Europese norm organiseren.
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