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RIOOL HEEFT 
ONDERHOUD NODIG

Het riool, een ondergeschoven kindje, bijna letterlijk. Zo lang het geen narigheid teweegbrengt, kijkt niemand er naar om.
 ASB Riooltechniek in Veenendaal zet in op preventief onderhoud, benadert problemen met effectieve en toch zo eenvoudig 

mogelijke oplossingen en neemt ook zaken als asbest en plaagdieren onder de loep. 

ASB RIOOLTECHNIEK WERKT PREVENTIEF EN VANUIT BREED PERSPECTIEF

“Vaak bellen mensen ons als de riolering al 

verstopt zit en/of overstroomt,” zegt Jan-

Willem van der Hoeven, senior klantadviseur 

bij ASB Riooltechniek. “Overigens komt 

onze ontstoppingsdienst 24 uur per dag, 

zeven dagen in de week direct in actie voor 

particulieren en bedrijven. Dat gebeurt 

helemaal in eigen beheer, met korte lijnen, 

waardoor we zeer snel ter plaatse arriveren 

en meteen aan de slag kunnen gaan. We 

zoeken altijd naar een oplossing met een 

blijvend, duurzaam karakter, waarbij we het 

kostenplaatje voor de klant zo acceptabel 

mogelijk proberen te houden. Dat wil zeg-

gen dat we niet standaard klakkeloos hele 

stukken vervangen, maar creatief denken en 

meteen ook de oorzaak of gevolgen wegne-

men. Zo hebben we binnen ons bedrijf ook 

ASB Plaagdierbeheersing, die we onmiddellijk 

kunnen inschakelen wanneer we bijvoor-

beeld ratten tegenkomen, zoals bij de open 

riolen in oude delen van grote steden. Het 

mooie is dat ook bij oude riolering met 

asbest ASB desgewenst zorgt voor de sane-

ring. Wij bieden preventieve onderhoudscon-

tracten aan, zodat bedrijfsprocessen moei-

teloos kunnen doorgaan. De onaangename 

toestanden die rioolproblemen veroorzaken, 

hoef ik niemand uit te leggen.”

BIJZONDERE RIOOLTECHNIEKEN
Waardoor ontstaan verstoppingen en 

overstromingen van het riool in de meeste 

gevallen? “Mensen spoelen van alles weg, 

van vet tot zeepresten en maandverband,” 

geeft Van der Hoeven aan. “Verder zien we 

regelmatig dat een riool niet goed aangelegd 

is of door het verzakken van de grond geen 

afschot meer kent. Met dat begrip bedoel ik 

dat het iets naar beneden loopt, wat voor 

een natuurlijke afvoer zorgt. Nog wekelijks 

komen we de oude gresbuizen tegen, met 

materiaal dat vergruist en verzadigd raakt, 

waardoor het uiteindelijk scheurt en barst. 

Tegenwoordig wordt overal pvc gebruikt, dat 

niet verteert. Zoals gezegd zijn problemen 

te voorkomen door het riool goed te laten 

onderhouden.” De senior klantadviseur van 

ASB Riooltechniek beschrijft enkele bijzon-

dere technieken om problemen op te lossen. 

“In bepaalde situaties verrichten wij een 

reparatie van binnenuit, door toepassing van 

kunsthars of een soort sok, ook wel relinen 

genoemd. Deze techniek zorgt ervoor dat 

we geen muur of vloer hoeven te breken en 

voorkomt dus heel veel overlast. Lekkages 

en verstoppingen sporen we dikwijls op via 

een camerainspectie. De oorzaak kan heel 

nauwkeurig bepaald en daarna vakkundig 

verholpen worden. Ook het leegzuigen 

van straatkolken en vetputten behoort tot 

onze werkzaamheden. In alle gevallen geldt 

echter: voorkomen is beter dan genezen. Wij 

praten graag met de klant over duurzame 

oplossingen.”

Meer informatie: www.asb-bv.nl
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