
Het kiezen van het juiste moment om een leiding te vervangen, is voor veel netbe-
heerders een uitdaging. Leidingen met veel spontane storingen komen snel in beeld
voor vervanging. Maar hoe zit dat met de overige leidingen? Hoe bepaal je op welke
termijn leidingen aan vervanging toe zijn?Door Arnoud Drevijn

Transparant NL

T
ransparant NL, een samenwerking
tussen waterleidingbedrijven PWN
en WML en data-analist Inzicht in
Data, is een model dat op basis van
een groot aantal variabelen be paalt

welke leiding de hoogste vervangingspriori-
teit heeft. Het stelt de beheerder van een net
in staat die leidingen in beeld te krijgen die
op korte termijn het grootste risico voor de
organisatie vormen.
Daarnaast geeft het model informatie over de
prestatie, kosten en risico’s van het leidingnet
op de lange termijn. Voorloper Transparant
werd ontwikkeld door Peter Horst bij PWN,
het waterleidingbedrijf dat 760.000 huishou-
dens in Noord-Holland van drinkwater voor-
ziet en een leidingnet beheert van 10.000
kilometer. Het doel: alle leidingen in het lei-
dingnet op een eenduidige manier beoorde-
len om erachter te komen welke leiding als
eerste aan vervanging toe is. Uit dat oor-
spronkelijke model is Transparant NL ont-
staan. 

Samenwerking
Het model Transparant is in 2011 bij PWN
ontwikkeld, waarna de berekening in een

pilot project is geconfigureerd in Spatial
Workshop. De inrichting van Transparant
was nog niet optimaal, daarbij was het
model volledig gericht op de data van
PWN. Inzicht in Data nam in 2014 het ini-

tiatief om de berekening zo in te richten dat
die eenvoudig op verschillende leidingnet-
ten toepasbaar is. Naast PWN toonde
WML (NV Waterleiding Maatschappij
Limburg) interesse in dit model. Beide water-
leidingbedrijven brachten hun kennis van
asset management en vervangingsbeleid in,
Inzicht in Data zorgde voor de configuratie
in Spatial Workshop. Het resultaat van de
samenwerking is Transparant NL. 

Korte en lange termijn
De berekeningen van Transparant NL wor-
den uitgevoerd met Spatial Workshop. In de
kortetermijnberekening wordt een waarde
bepaald voor variabelen die de kans op en
het effect van een breuk van een leiding
beïnvloeden. Iedere variabele is vastgelegd
in een kennisregel, zoals het aantal onder-
brekingen in het afgelopen jaar en ligging
in een waterkering. Het effect van een lei-
dingbreuk bepaalt hoelang het maatschap-
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Het effect van een leidingbreuk bepaalt hoelang het maatschappelijk gezien verantwoord is om een leiding te blijven gebruiken. Dit is de maatschappelijke
levensduur. Een klein effect geeft de maximale, een groot effect de minimale technische levensduur. Een verhoogde kans op een leidingbreuk zorgt voor
een reductie van deze levensduur. Deze twee factoren bepalen de functionele levensduur: het aantal jaar dat een specifieke leiding gebruikt kan worden.

Gegevens van berekende en gemaakte kosten worden weergegeven in een grafiek.
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pelijk gezien verantwoord is om een leiding
te blijven gebruiken. Dit is de maatschappe-
lijke levensduur. Een klein effect geeft de
maximale, een groot effect de minimale
technische levensduur. Een verhoogde kans
op een leidingbreuk zorgt voor een reduc-
tie van deze levensduur. Deze twee facto-
ren bepalen de functionele levensduur: het
aantal jaar dat een specifieke leiding
gebruikt kan worden. De af beelding geeft
de berekening schematisch weer. De lange-
termijnberekening maakt gebruik van het
theoretische jaar van vervanging, de ver-
wachte ontwikkeling van het aantal storin-
gen bij het verouderen van de leiding en
het aantal leveringsonderbrekingen dat voor
een klant acceptabel is. Deze factoren
bepalen hoeveel kilometer er jaarlijks ver-
vangen wordt. De combinatie van al deze
gegevens wordt gevisualiseerd in een serie
grafieken. Deze tonen bijvoorbeeld het
moment waarop bepaalde groepen leidin-
gen naar verwachting volledig vervangen
zijn, de ontwikkeling van de kosten voor
onderhoud en aanleg en hoelang een klant
gemiddeld zonder water zit.

Gemak 
Door de inrichting van de berekening in
Spatial Workshop is Transparant NL een-
voudig toepasbaar op het leidingnet van
verschillende netbeheerders. De software
maakt het mogelijk om de berekening te
koppelen aan een ander bronsysteem. Ook
is het in staat heel diverse bronnen te com-
bineren in één berekening. Zo werkt Trans -
parant NL met data uit Smallworld, Oracle
en MS SQL, maar ook shapefiles en Excel -
sheets. Binnen het model wordt rekening
gehouden met lokale verschillen. Kennis -
regels zijn zo nodig gemakkelijk uit te scha-
kelen en waardes voor parameters eenvou-
dig aan te passen. Het gemak voor de
eindgebruiker is dan ook groot. Trans parant
NL is een whitebox-berekening, de eindge-
bruiker ziet in een oogopslag waarom een
leiding een bepaalde score heeft gekregen.
Zonder uitgebreide GIS-kennis is hij in staat
het model in te regelen en gevoeligheden
te onderzoeken.

Snel in beeld
Transparant NL toont de resultaten niet
alleen in een tabel, maar ook op de kaart.
Daarop is meteen het resultaat voor iedere
afzonderlijke leiding binnen het voorzie-
ningsgebied te zien én alle variabelen die
het resultaat beïnvloeden. Wie in boven-

staande afbeelding – een deel van de kaart
van Texel – de rode leiding selecteert, ziet
meteen dat deze hoog scoort op basis van
ouderdom en een groot effect heeft vanwe-
ge de ligging in een primaire kering. Zo krij-
gen de beheerders van dit deel van het lei-
dingnet deze leiding snel in beeld. De opzet
van Transparant NL maakt het gemakkelijk
scenario’s tegen elkaar af te wegen. Wat
het effect op de kosten voor reparatie van
leidingen is wanneer men jaarlijks 10 kilo-
meter meer aan leidingen vervangt, is bij-
voorbeeld snel te bepalen. 

Toekomst
De komende jaren zetten PWN, WML en
Inzicht in Data hun samenwerking voort,
wellicht met enkele andere netbeheerders.
Ze zullen Transparant NL doorontwikkelen,
onder andere door extra functionaliteit toe
te voegen die interpretatie en praktisch
gebruik van de resultaten nog makkelijker
maakt. Te denken valt aan het doorrekenen
van de gevolgen van het gecombineerd ver-
vangen van leidingen, de wijkgerichte aan-
pak, of aan nieuwe kennisregels en extra
rapportages op de lange termijn. Maar ook

aan andere types netwerk. Door de trans-
parante opzet is Transparant NL namelijk
niet alleen uitstekend toepasbaar op drink-
waterleidingen, maar ook zeker op bijvoor-
beeld gasleidingen en riolering.

Arnoud Drevijn arnoud.drevijn@inzichtindata.nl is een in asset
management en GIS gespecialiseerde data-analist bij Inzicht in Data.

www.inzichtindata.nl
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De rode leiding scoort hoog op basis van ouderdom en heeft een groot effect vanwege de ligging in een primaire kering.
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