
Kunnen kosten worden bespaard door preventief onderhoud van riolen te baseren op data?  
Kunnen data helpen voorspellen wanneer een storing gaat plaatsvinden en kan voordat dit gebeurt  
actie worden ondernomen? Daarover ging het in dit driedaagse /Lab. Dat leverde weliswaar geen  
werkend voorspellingsmodel op, maar wel essentiële lessen over hoe deelnemers uit verschillende 
disciplines kunnen samenwerken om de juiste onderzoeksvraag te stellen en de benodigde data te  
verzamelen en te duiden om een optimaal onderzoeksresultaat te verkrijgen.

Resultaten
/Lab predictive maintenance 
rioolgemalen 

Aanpak
Gezien de complexiteit van een rioolnetwerk werd het onderzoek 
afgekaderd tot één aspect van het rioolsysteem: rioolgemalen. 
Op basis van de verschillende eigenschappen en onderlinge  
verschillen tussen vijf geselecteerde gemalen werd bepaald  
welke criteria moesten worden meegenomen in het model.  
Vervolgens werden de benodigde databestanden in kaart  
gebracht, verzameld en ingebracht bij DataFryslân en door de 
deelnemers geanalyseerd. 
 

Uitkomsten
Op basis van de beschikbare storingsdata bleek het niet mogelijk 
om goede voorspellingen te kunnen maken voor de toekomst. 
Dat maakte duidelijk dat het aan te bevelen is om data van  
verschillende gemeenten te combineren, want meer data over 
meer storingen geven aanknopingspunten om enerzijds beter te 
voorspellen en anderzijds in te zoomen op regionale verschillen. 
Elke gemeente gaat anders met onderhoud en storingen om; juist 
door te benchmarken wordt duidelijk wat het effect is van ver-
schillende benaderingen is (bijvoorbeeld: leidt preventief onder-
houd daadwerkelijk tot minder storingen?). De in het /Lab gebruikte 
technieken zijn niet alleen toepasbaar op het rioolnetwerk, maar 
ook op allerlei andere registraties die binnen gemeenten  
beschikbaar zijn. 

 

Lessen geleerd
De deelnemers aan dit /Lab kwamen uit verschillende disciplines: 
beleidsmakers, service- en onderhoudsmedewerkers, vertegen-
woordigers van toeleverancier Mous Waterbeheer, gegevensana-
listen van de Gemeente Heerenveen en data scientists van  
DataFryslân. Dat bleek de kracht van dit /Lab te zijn, zegt Jetty 
Komrij, een van de betrokken data scientists van DataFryslân: 
“Om een data science-project te laten slagen ben je afhankelijk 
van andere mensen: je hebt informatie nodig over de situatie én 
je hebt data nodig. Het was mooi om te zien hoe enthousiast alle 
partijen vanuit hun verschillende disciplines waren; alle deel-
nemende partijen waren direct bereid om aanvullende data aan 
te leveren om dit /LAB een vervolg te geven aan de hand van 
meer rioolgemalen. 

Niet-data scientists vonden het interessant hoe wij met het  
vraagstuk en de data omgingen.” In dat proces lagen ook de  
belangrijkste leermomenten. Komrij: Je krijgt antwoord op vragen 
als: “Hoe verzamel je data, welke mensen breng je bij elkaar, met 
welke doelen en vragen gaan we aan de slag? En als de data er 
dan zijn: hoe ga ik om met een dataset die ik niet in Excel kan 
openen? Welke expertise, tools en technieken heb ik nodig als ik 
met grote datasets aan de slag ga? Je merkte dat het besef  
ontstond dat je meer met data kunt en dat het analyseren ervan 
echt veel nieuwe mogelijkheden kan bieden. Deelnemers die 
geen data scientist waren hoefden we tijdens dit /LAB niet meer 
te overtuigen; ze werden zelf overtuigd doordat ze werden  
meegenomen in het proces.”
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