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GERT-JAN MERKX VAN KUMPEN

Het rioolnet moet nog uitgebreid worden. Maar het bestaande net in goede toestand houden 
is minstens even belangrijk. Daarbij hoort vanzelfsprekend renovatie, en op dat punt is er goed 
nieuws vertelde ons Gert-Jan Merkx (algemeen directeur van Kumpen): er bestaan steeds meer 

technieken om riolen te herstellen, en ze veroorzaken steeds minder hinder. 

Zoals u kunt lezen op blz. 19 is 
volgens Wendy Francken van 
VLARIO vzw het assetmanage-

ment van ons rioolnet een van de grote 
uitdagingen van de toekomst. Kumpen 
(een deel van Willemen Groep) kan een 
mooi portfolio van projecten voorleg-
gen in België en Nederland. Daarbij 
onder meer de renovatie van de Nacht-
gracht in Arnhem: 150 jaar oud, een 
meter of tien onder de grond en nog 
steeds een van de belangrijkste onder-
delen van het net in de stad. Het einde 
van de werken is gepland in 2020.

Gert-Jan Merkx: “We herstellen 
de Nachtgracht met betoninjecties en 
spuitbeton, en brengen een nieuwe 
bekleding van betonplaten aan. En dit 
alles met minimale overlast voor de 
buurt. Alles gebeurt via de inspectie-
putten. ‘Waarom graven als sleufloos 
kan?’ is ons motto.”

Rioolrenovaties hebben in de afgelo-
pen jaren een kleine revolutie doorge-
maakt. Er bestaat nu een waaier van vaak 
technologisch verfijnde mogelijkhe-
den om sleufloos te werken (zie kader). 
Minder hinder dus, en als bijkomend 
voordeel wordt de doorlooptijd van 
projecten over het algemeen korter. Met 
kous-relining kun je tot honderd meter 
per dag renoveren, aldus technisch direc-
teur Kristof Maesen van Kumpen. 

Gestegen omzet
Maar er was niet alleen technologi-

sche vooruitgang. Ook bij de beheer-

ders van de netwerken is er sprake van 
een ommezwaai. 

Gert-Jan Merkx: “Investeringen 
in rioleringen zijn niet sexy. Maar de 
opdrachtgevers zijn volwassener gewor-
den. Risico-gestuurd onderhoud moet 
gebeuren, maar de netbeheerder zetten 
stappen naar een echt assetmanage-
ment, met regelmatige inspecties en 
onderhoudsplannen. Daardoor moet 
de sector minder en minder brand-
weerman spelen. Tien jaar geleden was 
het recept vaak: opbreken! Nu gaat 
men meer preventief dan correctief 
tewerk.”

Voor de ondernemingen in de sector 
is de ommezwaai bij de opdrachtgevers 
goed nieuws. 

Gert-Jan Merkx: “De markt voor 
renovaties is enorm gegroeid. Ik zie 
omzetstijgingen van een kleine 150 % 
in tien jaar tijd, en dat cijfer is wellicht 
typisch voor deze markt. VLARIO vzw 
speelt een constructieve rol in de rela-
ties van de sector met de opdrachtge-
vers, bijvoorbeeld door de organisatie 

“Waarom graven als 
sleufloos kan?”

Een lekkende riolering.  
Heel wat van de Vlaamse rioleringen  

zijn intussen ouder dan hun oorspronkelijk  
geplande levensduur. 



oktober  2019  •  Bouwbedrijf 23oktober  2019  •  Bouwbedrijf 23

van werkgroepen waarin we met elkaar 
in gesprek kunnen gaan.”

Mensen en veiligheid
Technologieën zoals relining zijn er 

erg kapitaalsintensief en vergen forse 
investeringen. Daartegenover staat dat 

nieuwe technologie het werken veel 
veiliger maakt en de fysieke belasting 
vermindert. 

Gert-Jan Merkx: “Sommige tech-
nieken, zoals het plaatsen van nieu-
we panelen, blijven trouwens eerder 
arbeidsintensief. Tot dergelijke operaties 
gaan we liefst niet meer over wanneer 
ze niet nodig zijn. Onze sector heeft de 
capaciteit om het rioolstelsel te renove-

ren en op peil te houden. Maar ook voor 
ons wordt het voortdurend moeilijker 
om de geschikte mensen te vinden.”

Net op tijd? 
Hoeveel werk heeft de sector nog 

voor de boeg? Hoe is ons net eraan toe? 
Volgens Gert-Jan Merkx weet het Brus-
sels Gewest ongeveer hoe het zit, maar 
staat Vlaanderen minder ver, al krijgen 
we ook hier steeds meer van het stelsel 
in beeld. Vast staat wel dat renovatie-
inspanningen nodig zullen blijven in de 
nabije toekomst. Heel wat Vlaamse rio-
leringen naderen hun vijfenzeventigste 
verjaardag, terwijl ze ontworpen waren 
voor een levensduur van vijftig jaar. 

Gert-Jan Merkx: “Je zou kunnen zeg-
gen dat we vijfentwintig jaar te laat zijn. 
Bovendien wist men vijfenzeventig jaar 
geleden niet dat er tramlijnen, glasvezel-
kabels en wat nog meer boven het stelsel 
aangelegd zouden worden. Vervangen is 
dus niet evident. Zeker niet wanneer je 
de hinder voor de omgeving wilt beper-
ken.”

Kristof Maesen: “Gelukkig kunnen 
we met sleufloze technieken de levens-
duur sterk verlengen. Met bepaalde 
spraytechnieken een jaar of tien, met 
andere tot vijftig jaar.” •

Tegenwoordig bestaan er veel mogelijkheden om 
herstellingen en renovaties  uit te voeren zonder  
dat er een schop de grond in hoeft te gaan. 

SPITSTECHNOLOGIE ONDER DE GROND

Aannemers die sleufloos riolen herstellen en renoveren kunnen 

kiezen uit een breed gamma van technieken. Kumpen kan zijn 

klanten onder meer het volgende bieden. 

KOUSTECHNIEKEN 
Dit is best bekende manier om een riool een nieuwe bin-

nenbekleding te geven (relining). Een buis – de “kous” – wordt 

ingebracht in de riool en daarna in vorm gebracht. Vervolgens 

wordt deze uitgehard met warm water, stoom of door een 

robot die ultraviolet-licht verspreidt. De kous is gemaakt van 

polyester versterkt met glasvezel, of meer klassiek van vilt dat 

geïmpregneerd is met polyester, vinyl-ester of epoxy. Kumpen 

heeft deze techniek onder meer gebruikt in Malmédy, voor de 

renovatie bij de Avenue des Alliés. 

SPRAYTECHNIEKEN
Een flexibele techniek die men kan kiezen onafhankelijk van de 

hoeveelheid of van de grootte van de oppervlakte die behan-

deld moet worden. Typisch wordt hiervoor spuitbeton gebruikt, 

maar aanvullend zijn ook speciale coatings en polymeergebon-

den mortels mogelijk. 

INJECTIETECHNIEKEN
Geschikt voor talrijke toepassingen: waterdicht maken, stabi-

lisering van grond enzovoort. Voor de injecties worden onder 

meer polyacrylaatgels en polyurethaan-hars gebruikt, en voor 

stabilisering cementgrout. Deze techniek werd bijvoorbeeld 

toegepast voor het herstellen van de inkokering van de Zwarte 

Beek in Baasrode. 

ROBOTS
Lang niet alle riolen zijn toegankelijk voor mensen. Daarom 

worden ook robots ingezet bij renovaties om obstakels te ver-

wijderen en aansluitingen weer te openen na een relining. 

EN DAN IS ER OOK NOG …
De lijst van moderne sleufloze renovatietechnieken is erg lang. 

Kumpen plaatst ook schaaldelen van glasvezeldoek, een tech-

niek die vaak gebruikt wordt om lokale gebreken te herstellen. 

Verwant hiermee is de buis-in-buistechniek sliplining, die zeer 

geschikt is voor structurele renovaties. 

Ook wat betreft de nieuwe bekledingen bestaan er nog 

verschillende mogelijkheden, zoals de Close FIT PE Lining. 

Kumpen heeft in dit verband een licentie verworven voor twee 

technieken die subline en rolldown genoemd worden. Wat 

betreft de buis-in-buissystemen kunnen de klanten ook wik-

kelbuizen of pipebursting kiezen. 

INFO: www.kumpen.be. 


