Daadkrachtig rioleringbeheer
voor (semi-)overheden

Het onzichtbaar kapitaal
vraagt om professioneel
onderhoud

Rioolinspectie: het onzichtbare zichtbaar maken

Er zit liefst 58 miljard overheidskapitaal in de grond
in de vorm van riolering. Die investering moet goed
onderhouden worden. Niet alleen om kapitaalverlies te voorkomen, maar bovenal om problemen te
voorkomen. Van der Velden Rioleringsbeheer is een
betrouwbare partner voor de overheid als het aankomt op efficiënt en duurzaam beheer. Het maakt
onzichtbare problemen zichtbaar en lost die op.
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De kracht van Van der Velden
Rioleringsbeheer
De zorg voor een goed functionerend rioolstelsel

Breed werkterrein, brede expertise

staat hoog op de agenda. Nederland heeft een enorm

Van der Velden Rioleringsbeheer beschikt over de exper-

uitgestrekt en gecompliceerd stelsel dat deels verouderd

tise, de mankracht en het eigen materieel om elk riool-

is. De 111.000 km riolering kan alleen door jaarlijks

stelsel te beheren. Dat voorkomt problemen. Als zaken

miljoenen te investeren, veiliggesteld worden. Want

onverhoopt alsnog escaleren kunnen wij dankzij onze

het riool in Nederland heeft zwaar te lijden. Dat heeft

landelijke dekking met een korte responstijd erger voor-

veel te maken met de invloeden van de omgeving, maar

komen. Al sinds 1965 bewijst Van der Velden dat het

ook met 
bodemverzakkingen en menselijk handelen.

overheid en semi-overheid volledig kan ontzorgen.

We zien meer lozingen en ook de trillingen van het nog
altijd groeiende verkeer. De (semi-)overheid investeert
fors. Dat blijft van belang, want uitstel zorgt hier in de
toekomst voor een exponentiële groei van de kosten.
Maar de overheid zoekt ook naar mogelijkheden om
kosten te besparen. Daar ligt nu net de kracht van Van
der Velden Rioleringsbeheer. We kunnen met ons b
 edrijf,
onze expertise, mankracht en geavanceerd m
 aterieel,
een wezenlijke bijdrage leveren aan aanzienlijk efficiënter rioleringsbeheer.

Van der Velden Rioleringsbeheer biedt een breed en gespecialiseerd dienstenpakket aan. We blinken uit in digitaal
rioleringsbeheer, rioolinspecties, innovatieve reparatie- en
renovatieoplossingen, moderne materialen en geavanceerde reinigingsunits. Daarmee zetten we de trend in de markt.
Zo biedt Van der Velden een uiterst compleet aanbod, dat
zeer nauw aansluit op de vraag van de overheid. Dat kiest
met Van der Velden voor duurzaamheid, professionaliteit,
kostenbeheersing en rendement op lange termijn. Maar
ook voor one-stop-shop via één vaste contactpersoon en
voor een beter rendement. Kosten worden transparant en
beheersbaar. U krijgt weer grip op uw riool.

U staat er niet alleen voor
VNG-onderzoek laat zien dat de overheid bij haar riolerings
beheer grote behoefte heeft aan ondersteuning vanuit ‘de
markt’. De overheid, zo stelt het rapport, besteedt taken
uit die specialistische kennis vergen, die zij niet ‘in huis’
heeft. Daarom heeft Van der Velden Rioleringsbeheer haar
dienstverlening volledig toegesneden op het verlenen van
professionele ondersteuning aan overheden en haar dienstenpakket uitgebouwd tot een compleet pakket. Dat reikt
van advies en aanleg tot ontstoppingen en inzet bij calamiteiten. U weet, u staat er niet alleen voor.

www.vandervelden.com/overheden
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Specialismen
Jaarlijks verhelpen wij meer dan 100.000 rioolcalami-

Rioleringen ontstoppen

teiten. Overheden als gemeenten, provincies en water

Een verstopping of storing komt altijd onverwacht en altijd

schappen, maar ook rijkswaterstaat en ministeries

ongelegen. Daarom heeft Van der Velden Rioleringsbeheer

maken graag gebruik van de dienstverlening van Van

24/7 en 365 dagen per jaar bij u in de regio s toringsunits

der Velden Rioleringsbeheer. De dienstverlening van ons

paraat staan en daardoor is onze responstijd zeer kort.

bedrijf is echter veel breder dan het verhelpen van ver-

Deze direct inzetbare units beschikken over alle appara-

stoppingen en ook deze bredere expertise wordt steeds

tuur om problemen te detecteren en op te lossen.

vaker gevraagd en ingezet voor en door de overheid.

Rioleringen reinigen en inspecteren
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beheer opleveringsinspecties uit voor opdrachtgevers als
gemeenten en aannemers. Een opleveringsinspectie is
een opsomming van geconstateerde gebreken, geclassificeerd conform NEN 3399 en een belangrijk document bij
in de toekomst mogelijk opduikende onvolkomenheden.

Rioleringen reinigen
Rioolstelsels voeren vervuiling af, maar vervuilen ook.
Zo groeit de kans op verstoppingen. Van der Velden
Rioleringsbeheer voorkomt problemen en overlast binnen
uw bedrijf door regelmatig de werking te controleren en
preventief te reinigen.

Rioleringen inspecteren
Inspectie geeft inzicht in de kwalitatieve toestand van het
rioolstelsel. Voor het inspecteren van zowel binnenrio
leringen, huisaansluitingen als buitenrioleringen m
 aken
wij gebruik van de modernste opnameapparatuur. Alle
bevindingen van de inspecties legt Van de Velden vast in
rapporten, eventueel aangevuld met een beheeradvies of
maatregelenplan.

Opleveringsinspecties
Het vitale belang van een perfect functionerend rioolstelsel vindt zijn weerslag in de zeer gedetailleerde
bestekken die tegenwoordig aan de aanleg ten grond
slag liggen. Om te controleren of het geleverde werk aan
de bestek
eisen voldoet voert Van der Velden Riolerings-

Repareren en vernieuwen
Verbouwingen en uitbreidingen vragen ook aanpassingen
van het rioolstelsel. Van der Velden Rioleringsbeheer voert
deze projecten uit op basis van bestekken en heeft ervaring in de verwerking van alle voorkomende materialen,
zoals: PVC, PE, PP Gietijzer, beton en Loro-x.

www.vandervelden.com/overheden
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Innovatief renoveren
Van der Velden is zonder twijfel de meest innovatieve 
rioleringsbeheerder van Nederland. Zo realiseert Van
der Velden Rioolrenovatietechnieken met haar S4reno
MainLiner® zonder graafwerk en zonder overlast een
100% betrouwbaar riool. Gegarandeerd. Met deze nieuwste reline-technieken blijft de overlast beperkt, want het
werk wordt via de controleputten uitgevoerd. Vanuit daar
wordt een hoogwaardige liner van glasvezel versterkt
kunststof aangebracht die vloeistofdicht is. Daarnaast
kunnen we met de S4reno PitRehab® technologie ook
putten renoveren en injecteren. Deelreparaties kunnen we uitvoeren met de S4reno PartLiner® technologie.

Vet- en olieafscheidingsinstallaties

houden we olieafscheidingsinstallaties, voor de horeca

Een aparte activiteit van Van der Velden Riolerings

vetafscheidingsinstallaties. Voor de afvoer en verwer-

beheer is het plaatsen van afscheidingsinstallaties.

king van het afval beschikken wij over eigen duurzame

Naast de plaatsing onderhouden wij ook de reiniging

afvalrecyclingcentrales. Van der Velden verwerkt de rest-

en het onderhoud volgens strenge milieuregels. Voor

producten niet alleen fysiek, maar ook administratief

garagebedrijven, pompstations en werkplaatsen onder-

conform de milieuwetgeving.

Innovatief renoveren
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Professioneel, gerenommeerd
en met een landelijke dekking

Van der Velden Rioleringsbeheer is marktleider in
Nederland met bijna 50 jaar ervaring, een landelijke
dekking en een zeer compleet dienstenpakket, verdeeld
over de clusters: Olie- & Vetafscheiding, Diensten & Service, Beheer & Advies en Renovatie. Van der Velden is
een solide, financieel onafhankelijk familiebedrijf dat
alleen werkt met eigen mensen en eigen middelen. Dat
geeft zekerheid en kwaliteit. Daarnaast mag u er zeker
van zijn dat wij op de meest duurzame manier werken:
CO2 reductie, afvalmanagement en milieuzorg zijn diep
verankerd in ons bedrijf.
hen permanent opleidingen, trainingen en veiligheidscursussen. Veelal vanuit ons eigen opleidingsinstituut,
de VR Academy. Deze rioleringsspecialisten zetten hun
deskundigheid graag in om problemen bij u te verhelpen, of nog liever… te voorkomen. Het werk van Van
der Velden mag in de praktijk vaak onzichtbaar zijn,
verscholen achter muren en bestrating, maar u weet
hoe onmisbaar ware specialisten zijn als het op aanleg,
vervanging en reparatie aankomt.

Natuurlijk beschikken wij over het VCA**-certificaat en
werken wij volgens de eisen van de kwaliteitsnorm ISO
9001 en de milieunorm ISO 14001. Maar de meest complete marktleider word je toch vooral door de mensen
die er werken: specialisten met een ongekend vakmanschap en met een hoge betrokkenheid. Van de Velden
Rioleringsbeheer heeft die mensen en verzorgt voor

www.vandervelden.com/overheden
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Olie & Vet

Diensten & Service

Renovatie

Beheer & Advies

Samengevat
Van der Velden Rioleringsbeheer biedt (semi-)overheidsinstanties:
• Een vlekkeloos functionerend riool, dus: ongestoorde bedrijfsvoering;
• Snel inzicht in de kwaliteit van uw riolering, gevolgd door planmatig beheer;
• Grip op problemen, grip op kosten;
• Zeer ervaren en betrokken vakmensen die dag en nacht klaar staan.

Van der Velden Rioleringsbeheer B.V.
Schouwrooij 4, 5281 RE Boxtel
Postbus 395, 5280 AJ Boxtel
Tel. (0411) 66 10 30 / Fax (0411) 66 10 31
info@vandervelden.com

www.vandervelden.com/overheden

11-2013

• Alle disciplines onder één dak, met één aanspreekpunt;

