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Waterschap de Dommel

 9 zuiveringen (2.500m3/h -36.000m3/h)

 Totaal zuiveringscapaciteit van 1.663.000 v.e

 250km pers / vrijvervalleidingen

 30.000 km watergangen

 976 stuwen 



LTAP 2008-2012
Basis gegevens; jaar in bedrijf, geplande einde levensduur, laatste 
revisie/renovatie, etc



LTAP 2008-2012



LTAP 2012-2015
• Ontwikkeling LTAP module ism Waterschap de Dommel, Dunea, Ultimo

• Grafische weergave

• Mogelijkheid tot verschuiven levenscyclusbeslispunten op basis van 
conditiemetingen en risicogetallen

• Kosten PO en CO niet in LTAP



LTAP Procesdecompositie

• hoofdcomponenten  zoals bv;

(Unit) pompenkelder, 

(Unit) roosterinstallatie,

(Unit) zandvanginstallatie.

(Unit) procesluchtblower

(Unit) Nabezinktank

(Unit) Effluent afvoer



LTAP Categorieën
• Onderscheidt  de hoofdcomponenten in 

categorieën om de verschillende levensduur 
beslispunten te kunnen onderscheiden



LTAP Levenscyclusbeslispunten

• Van levenscyclusbeslispunten is het van belang om 
vast te stellen wanneer ze plaatsvinden (wat is de 
cyclus) en wat de bijbehorende kosten zijn. 

• Civiel; inspectie 6-10 jaar

renovatie 40 jaar

vervangen 75 jaar

• mech/elektr.; 

inspectie 6 jaar

revisie 15 jaar

vervangen 25 jaar

• automatisering geen inspectie 5 jaarlijks vervangen

• meet&regel

• gebouw



LTAP objecten
• Procesniveau en Hoofdcomponent niveau

• Bouwjaar

• (geschatte) Aanschafwaarde (in bouwjaar)

• Vervangingswaarde wordt geïndexeerd (3%) met huidige prijspeildatum (2018)

• Levensduurbeslissingspunten



LTAP organisatieverkenner



LTAP inspecties
• Inspectie 2 á 3 jaar vooraf een aan LTAP 

Revisie/Renovatie of Vervanging van installatie.

• Inspectie moet aangeven of verwachte 
levensduur wordt gehaald 

• Civiel 6-10 jaar

• Mech/elektr. 6 jaar

• Gebouw geb. 6 jaar

• Geen inspectie op M&R  en  automatisering 

• De inspectiekosten  = 0,1% van de 
vervangingswaarde 



LTAP inspecties



LTAP Revisie/Renovatie
• Revisie/renovatie worden per discipline op verschillende termijnen uitgezet.

• Civiel 40 jaar

• Mech/elektr. 15 jaar

• Geen revisie/renovatie op M&R + automatisering + gebouw geb. instal

• Revisie/renovatie = 15% van de vervangingswaarde

• Na revisie /renovatie dient de NEN2767score weer 1 of 2 te zijn zodat 
aangegeven of verwachte levensduur wordt gehaald.



LTAP Vervangen
• Vervanging wordt per discipline op verschillende termijnen uitgezet  = 

einde technische levensduur

• Civiel 75 jaar

• Mech/elektr. 25 jaar

• Meet&R 15 jaar 

• Gebouw gebonden installaties  15 jaar

• Automatisering  5 jaar



Jaarplannen
• Vanuit de jaarplannen worden de LTAP-projecten geïnitieerd.



LTAP overzichten

Overzicht investering per RWZI



• Voorstel om de projecten te voorzien van informatie uit de LTAP-
module; geraamde kosten per categorie, LTAP-inspectie 
informatie, systeemanalyse.

• Ltap categorieën tbv vrijvervalleidingen aanpassen mbt kosten 
inspectie 0,3 á 0,5% van de vervangingswaarde + termijnen.

• Vervangingstermijn Meet&regel + automatisering aanpassen 
naar lager percentage.(worden niet elke 15 jaar vervangen, bv 
50% ipv 100%).

LTAP toekomst + verbeterpunten



Bedank voor de aandacht


