Risicogestuurd reinigen
van de riolering
Een goed gereinigd riool draagt bij aan een
gezonde stad en een fijne leefomgeving. Maar
hoe maak je slimme keuzes als je niet alles
tegelijk kunt aanpakken?
In Rotterdam ligt zo’n 2.550 kilometer aan
gemeentelijk riool. Door de analyse van
inspectieresultaten, meldingen en de feedback
van collega’s van de rioolreinigingsdienst, kon
het risicogestuurde reinigingsbeleid verder
worden verbeterd. De volgende stap in het
datagestuurd werken is de rioolreinigings-app.

Risicogestuurde keuzes

Daarom is er op basis van de resultaten van de
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collega’s van de rioolreinigingsdienst. Daarnaast constateerden zij

hoofdriool in de vier gereinigde afvalwaterdistricten.
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Volgende stap: rioolreinigings-app

Juiste balans

Rotterdam is bezig met de ontwikkeling van een ‘rioolreinings-app’.

Zo kunnen de data uit de rioolreinigingsapp handige

Deze app geeft realtime informatie over bijvoorbeeld de afvoer van
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