
AI, data en 
assetmanagement: 

Voorspellend 
onderhoud in de 

ondergrond
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Hoe gebruiken we de assetbase nu?

Assetbase 
nu

Risico gestuurd 
onderhoud

Conventionele 
technologie

Vervanging volgens 
huidige technologie

Lange technische 
Levensduur (>5jr)

Lage 
automatiseringsgraad



• Het ontbreekt ons bij een deel van de objecten aan lange termijn inzichten
• Er zit (veel) parate kennis bij de oudere medewerkers
• Bij vertrek van oud medewerkers is er een kans dat deel van hun kennis en ervaring 

“verdampt”
• De nieuwe ontwikkelingen op gebied van techniek, technologie en IT vragen voortdurende 

training en opleiding van medewerkers

1e Conclusie



Druk op kosten neemt 
toe Meer en vaker strategische 

keuzes te maken
Afhankelijkheden nemen toe
(bv elektriciteitsnet)

Assets worden ouder

Automatisering 
neemt toe

Circulariteit vraagt 
meer dataopslag

Robuustheid neemt af

Onderhoud neemt toe 
in complexiteit en omvang

Technische 
levensduur neemt af,
vervangingssnelheid neemt toe

Techniek verandert 
snel

Wat komt op ons af?
Eisen aan prestatie 
worden hoger (bv KRW)

Het informatiemodel van de assetbase is een kritische succesfactor voor onze uitdagingen, maar 
is niet toereikend voor de toekomst, upgrade is nodig.

Assetbase

Balanceren
kosten risico’s prestatie



Wat moeten we kunnen met de inzichten 
in de assetbase?

• Het opstellen en uitwerken van een risicomanagement systeem met de 
hiervan afgeleide onderhoudsconcepten.

• Het opstellen en uitwerken van een lange termijn planning waarmee het 
vervangingsmoment van de transportstelsels wordt vastgesteld.

• Analyse en risicobeoordeling door tracé inspectie, destructief- en niet 
destructief inwendig onderzoek, sterkteberekening en restlevensduur 
berekening in combinatie met beoordelen druklijnen en hydraulica 
(dynamisch en statisch) om de geïdentificeerde risico’s te classificeren 
en af te wegen worden op ad hoc basis uitgevoerd. Dit voorziet in 
Prestatie Indicatoren om de restrisico’s te meten en te rapporteren.



>95% IS IN GOOD 
CONDITION

H20 – 20/2005



NEN 3650:2012



Safety 
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Preventief = 
90% faalkans 

reductie



SOLUTIONS
ACQUARIUS AUTOPILOT

The smart tool for 
internal pipeline 

inspections 

External pipeline 
inspections in a flash

Know your network 
inside and out | When 
should I do What and 

Where

PIPE SCANNER



ACQUARIUS

A complete condition assessment in one run, 
all data available within one day. 

ü Designed for larger diameters ≥ DN200/8”;
ü Measures the condition of the pipe and the joint;
ü Images of many kilometres of piping in a single run; 
ü You measure, we analyse; 
ü Inspections without downtime;
ü AC | PC(C)P | DCIP | CI | PLASTICS | GRP | SS | CS; 
ü 95% of the failure mechanisms. 



Geïnspecteerd 2019 Voorspeld



Risico in tijd?
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Lessons learned

ü Gezien omvang is alles inspecteren een utopie, een hefboom is 
noodzakelijk;

ü Human asset aan het verouderen en onmisbaar voor focus en resultaat
ü Focus op het faalgedrag, factoren die het proces beïnvloeden en 

onderbouw dit met (open) data;
ü Kwaliteit van data bepaald nauwkeurigheid en systeemgrenzen;
ü Kans om efficiency te verhogen van 50% naar 95%, van 40 naar 80 jaar;
ü Systeembenadering = CAPEX + OPEX;
ü Tool in handen waarmee onderbouwd en gericht geïnvesteerd kan worden;

ü En het toekomst perspectief?....


