
Van uitstel 
komt kostbaar
herstel
Waarom leidingrenovatie in 2023 écht 

op de agenda moet staan

Leidingrenovatie zit in ons DNA. We zijn er iedere dag mee bezig en komen in heel Nederland op locatie. Bij veel van

die locaties horen we een vergelijkbaar verhaal. Er wordt dan pas nagedacht over de staat van de leidingen wanneer

er zichtbare problemen ontstaan, die eigenlijk op de achtergrond al langer broeien. Vaak worden we daardoor pas net

op tijd ingeschakeld, terwijl die problemen al langere tijd in de maak zijn. 

Soms is het zelfs al te laat en kunnen wij helaas weinig meer betekenen. De gevolgen? Overlast, torenhoge kosten

en allerlei gezondheidsrisico’s. Dat wilt u toch voorkomen? Wij ook! Daarom leest u in deze whitepaper over de 6

belangrijkste redenen om uw leidingen op tijd te laten controleren en – indien nodig - te renoveren. 



ERNSTIGE PROBLEMEN AAN RIOOLSYSTEMEN

De ernstige problemen die kunnen ontstaan benoemen we allereerst. Wordt een leidingrenovatie te lang uitgesteld, dan zijn

dit de grootste risico’s. Deze problemen veroorzaken dusdanig veel ongemak dat we hopen dat u er nooit mee te maken krijgt,

maar dat heeft u dus zelf in de hand door de leidingen op tijd te renoveren. 

STANKOVERLAST

Verouderde leidingen die toe zijn aan renovatie

worden vanbinnen ruw en broos. Het vuil dat door de

leiding stroomt kan daardoor blijven hangen, wat de

leiding vernauwt. Op die manier ontstaan er

verstoppingen en lekkages, wat de nodige

stankoverlast als vervelend bijgevolg heeft.

Lekkages zijn altijd ongemakkelijk, maar wanneer het

een lekkage aan uw rioleringsleidingen betreft wordt

ongemakkelijk een understatement. Het voornoemde

vastzittende vuil en de vernauwing van de leiding,

gecombineerd met de druk van hetgeen door de

leiding stroomt, kan ervoor zorgen dat de leiding het

begeeft en gaat lekken. 

LEKKAGES

Tel de bovenstaande problemen bij elkaar op en

vermenigvuldig ze met elkaar. Dan komt u uit op een

rioolramp. Dit gebeurt alleen in het ergste geval,

maar dan wel met alle gevolgen van dien. Denk

bijvoorbeeld aan rioolwater ín de woning. De overlast

is extreem en houdt langere tijd aan, mede omdat er

geen gemakkelijke manier meer is om de oorzaak aan

te pakken. Het oplossen van een rioolramp is

bovendien erg kostbaar. Voorkomen is beter dan

genezen is dan ook zelden zo waar als in het geval

van rioolproblemen.  

EEN RIOOLRAMP



De bovenstaande problemen aan het riool dragen ook een fors

kostenplaatje met zich mee.  Wanneer rioolproblemen in een

vergaand stadium zijn kunnen de leidingen dusdanig

verslechterd zijn dat zelfs relining niet meer mogelijk is.

Traditionele leidingrenovatie is dan de enige oplossing. De

kosten die daarbij komen kijken zijn veel hoger dan bij relining.

Zeker wanneer badkamers, keukens en toiletten bijvoorbeeld

ook gerenoveerd of vernieuwd moeten worden. Relinen kost

ook geld, maar is vrijwel altijd een stuk goedkoper dan

traditionele leidingrenovatie. 

FINANCIËLE GEVOLGEN

FINANCIERING  VOOR VVE'S 

Specifiek bij VvE’s kan het kan voorkomen dat relining nodig

is, maar dat er niet genoeg financiële middelen aanwezig zijn.

In die gevallen zijn er ook andere mogelijkheden om de

renovatie te financieren. De Tubus System adviseur helpt u

hier graag bij.  

Lekkages of stankoverlast zijn ontzettend vervelend, maar

het grootste risico is de schade die dit kan toebrengen aan

uw gezondheid. Door lekkages kan er meer vocht in de

woning komen, wat ervoor zorgt dat schimmels de kans

krijgen om te groeien. In een ernstig verslechterde

standleiding kunnen zelfs gaten ontstaan waardoor

rioolwater vrijkomt. Iets waar u liever niet aan wilt denken,

laat staan wat dan de gevolgen voor uw gezondheid kunnen

zijn. 

GEZONDHEIDRISICO'S 

Een renovatie draagt altijd overlast met zich mee. Dat geldt

dus ook voor een leidingrenovatie. Maar, omdat bij relinen het

riool van binnenuit wordt vernieuwd en versterkt, is die

overlast minimaal. Zeker omdat deze werkzaamheden vaak

geheel vanuit de ontluchters op het dak worden uitgevoerd.

De duur van de werkzaamheden is afhankelijk van het project,

maar bedraagt gemiddeld slechts 59 uur. Vergeleken met

een traditionele renovatie van 4 tot 6 weken is dat vrij goed

te overzien. Dit verschil zit vooral in het feit dat bij een

traditionele renovatie veel gesloopt dient te worden.

Bewoners kunnen dan ook niet in hun woning verblijven. 

MEER OVERLAST
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CONDITIEMETING AANVRAGEN >

VITALITEIT VAN HET GEBOUW

Ook de vitaliteit van het gebouw is belangrijk. Een goed onderhouden binnenhuisriolering draagt hieraan bij. Een woning

waarvan de riolering in goede orde is kunt u nu eenmaal gemakkelijker verkopen of, in het geval van een huurwoning,

exploiteren. 

Tot slot is het ook in het kader van duurzaamheid belangrijk om tijdig onderhoud aan de riolering uit te voeren wanneer dat

nodig blijkt. Wanneer traditionele renovatie de enige overgebleven optie is, dienen de standleidingen volledig uit het complex te

worden gesloopt. Naast de overlast en kosten zorgt dit ook voor veel bouwafval. Afval dat er niet was geweest wanneer er op

tijd voor relinen was gekozen, waardoor relinen dus een stuk duurzamer is. De levensduur van de leiding wordt bovendien,

vanwege de nieuwe leiding in de bestaande leiding, met maar liefst 50 jaar verlengd . 

 

Weet u niet hoe uw leidingwerk er momenteel voor staat? Wees er dan op tijd bij en plan nu uw conditiemeting, zodat u in 2023

niet voor onverwachte narigheid komt te staan. 

DUURZAAMHEID

http://www.tubussystem.nl/
https://tubussystem.nl/leidingrenovatie-conditiemeting/
https://tubussystem.nl/leidingrenovatie-conditiemeting/

