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Voorwoord 
Op 5 februari 2004 is de nieuwe Europese norm voor het classificeren van toestandsaspec-
ten in de riolering door de Stichting Rioned officieel ingevoerd. De NEN3399 is vervangen 
door de NEN3399: de naamgeving is gelijk gebleven, echter de inhoud is aanzienlijk aange-
past. De terminologie en methodiek zijn gebaseerd op de EN13508-2. Op basis van deze 
nieuwe norm is ook Rioscoop® geheel vernieuwd. Tot februari 2004 kende Ingenieursbureau 
Moons de volgende software programma’s:  
 
- Suf-viewer: viewer om inspectiewerkzaamheden te bekijken voor één inspectiebestand 
- Rioscoop®: programma om grote hoeveelheden inspectiebestanden te bekijken en te 

beoordelen. 
- Rioscoop®-Beheer: rioolbeheersysteem 
- Busmodule: programma om riolen mee te inspecteren. 
 
Om duidelijkheid te scheppen is er nu nog maar één programma met één naam: Rioscoop®. 
In dit programma zijn alle oude programma’s opgenomen. Afhankelijk van de licentie, zijn de 
functies binnen Rioscoop® beschikbaar. In Rioscoop® zijn de volgende modules opgeno-
men: 
- Rioscoop® Light: (oude suf-viewer) 

Een gratis viewer voor het bekijken van uitgevoerde rioolinspecties. Hierbij worden de 
waarneming grafisch gepresenteerd en de foto’s en digitale video’s kunnen worden be-
keken. De software werkt slechts op één inspectiebestand tegelijk. Beschikbaar voor zo-
wel de oude norm als de nieuwe EN-norm. 

- Rioscoop® Standaard: (oude Rioscoop®) 
Werkt hetzelfde als Rioscoop® Light, echter deze versie werkt op alle inspectiebestan-
den van één gemeente. Daarnaast zijn alle mogelijkheden van het selecteren op kwali-
teits- en vaste gegevens mogelijk en kunnen vele lijsten uitgedraaid worden. Het is zelfs 
mogelijk om zelf inspectierapporten uit te draaien. 

- Rioscoop® Full Version: (oude Rioscoop® Beheer) 
Hetzelfde als Rioscoop® Standaard, deze module omvat echter ook een volwaardig ri-
oolbeheersysteem waarin alle rioleringsdata kan worden opgenomen. Tevens kunnen 
kosten worden berekend en operationele plannen worden gemaakt. Daarnaast zijn uit-
gebreide financiële tools aanwezig voor het berekenen van meerjarenbegrotingen. Ver-
der mogelijkheden als bergingsberekeningen. 

- Rioscoop® Inspectie: (oude busmodule) 
Hetzelfde als Rioscoop® Standaard echter met de extra mogelijkheid inspectiebestanden 
te maken.  

- Rioscoop® Inspectie met kaartkoppeling: 
Een samenvoeging van Rioscoop® Inspectie en Rioscoop® Full Version. 

 
Voor u ligt de handleiding voor Rioscoop®. In deze handleiding zijn alle functies binnen 
Rioscoop beschreven Door middel van symbolen is per functie aangegeven voor welke mo-
dule deze functie beschikbaar is, zodat u zelf kunt bepalen afhankelijk van uw licentie of u 
over deze functie kunt beschikken. Hiervoor zijn de volgende symbolen gehanteerd. 

 Rioscoop® Light 

 Rioscoop® Standaard 

 Rioscoop® Inspectie 

 Rioscoop® Full Version 
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1. Installeren 
Voor het installeren van de verschillende versies van Rioscoop® wordt gebruik gemaakt van 
de Windows installer (met uitzondering van Rioscoop®LT, die draait vanaf CD). Bijbehoren-
de bestanden zijn te herkennen aan de extensie “.msi”. In onderstaande lijst zijn de verschil-
lende bestanden weergegeven: 
- Rioscoop® Standaard: Rioscoop_gebruikers_EN.msi 
- Rioscoop®FV: Rioscoop_FV_gebruikers.msi. 
- Rioscoop® Inspectie: Rioscoop_EN.msi 
- Rioscoop® Inspectie met kaartkoppeling: Rioscoop_FV _inspectie.msi 
 
Deze bestanden kunnen altijd verkregen worden via de internet-site van Ingenieursbureau 
Moons: www.moons.nl. eventueel kan het bestand op verzoek ook via de e-mail verzonden 
worden, echter veel virusscanners houden msi-bestanden tegen. Daarnaast is het tevens 
mogelijk het bestand op CD toegezonden te krijgen. 
Kopieer dit bestand op uw computer en dubbelklik vervolgens op het icoontje. De installatie 
van de verschillende versies van Rioscoop® geschied op dezelfde manier. In de volgende 
paragrafen is als voorbeeld de installatie van Rioscoop® FV weergegeven. 

1.1. Eerste installatie  
Start “Rioscoop_FV_gebruikers.msi” door hierop te dubbelklikken. Het volgende scherm ver-
schijnt. 

 
Klik op de <Uitvoeren>.  
 
Het volgende scherm verschijnt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Klik op <Next> en een scherm als het volgende 
verschijnt. 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

  



©Ingenieursbureau Moons 

Handleiding Rioscoop® 
mei 2007 

8

Hier kunt u eventueel de locatie waar u 
Rioscoop® FV wilt installeren wijzigen. Klik ver-
volgens op <Next>. Het volgende scherm ver-
schijnt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Klik op <Next>. 
De volgende schermen verschijnen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Klik op <Close>. Rioscoop® FV is nu klaar voor 
gebruik. 
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1.2. Volgende installaties  
Alvorens een nieuwe installatie uit te kunnen voeren zal de oude versie eerst verwijderd 
moeten worden. Alleen de software wordt hiermee verwijderd, de databestanden blijven be-
houden.  
Opmerking: voor Rioscoop® FV dient u het bestand “teks.dat” uit de map Rioscoop_FV 
(meestal C:\Program Files\Rioscoop_FV) apart te bewaren en later terug te zetten, dit be-
stand is namelijk voor iedere gemeente uniek. 
 
U verwijdert Rioscoop® FV door op de nieuwe “Rioscoop_FV_gebruikers.msi” te starten 
(dubbelklikken). Het volgende scherm verschijnt. 
 

 
Klik op de <Uitvoeren>.  
 
Het volgende scherm verschijnt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kies voor <Remove Rioscoop_FV>  
 
Klik vervolgens op <Finish> 
 
De volgende schermen verschijnen 
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Klik op <Close> en start vervolgens 
“Rioscoop_FV_gebruikers.msi” opnieuw en volg 
de procedure zoals beschreven is in 1.1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.3. Installatie printer en scherm  
Om met Rioscoop® te kunnen werken moet een printer geïnstalleerd zijn. Het programma 
start zonder geïnstalleerde printer niet op. Zorg dus dat een printer is geïnstalleerd, dit mag 
ook een pdf-printer zijn. 

 
Het is verstandig om de eerste keer dat het program-
ma opgestart wordt eerst een paar instellingen goed 
te zetten. Ga hiervoor langs de bovenzijde van het 
scherm en klik op het tabblad <instellingen> en klik 
vervolgens op <scherm>. Het volgende scherm ver-
schijnt. 
 
 
 

 
Hier kunt u het schermfont en lettergrootte 
voor het scherm aangeven. Wanneer u uw 
keuze heeft gemaakt klikt u op <ok>. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Voor het instellen van de printer gaat u nogmaals 
naar het tabblad <instellingen>, nu kiest u voor 
<printer>. Het volgende scherm verschijnt. 
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In dit scherm staat weergegeven welke printer u als stan-
daardprinter gebruikt. Klik op <ok>. Het volgende scherm 
verschijnt. 
 
 

 
Indien u binnen Rioscoop® geen gebruik 
wilt maken van de standaardprinter, maar 
een andere kunt u hier aangeven welke 
printer binnen Rioscoop® moet worden 
gehanteerd. Vervolgens klikt u op <ok>. 
Het volgende scherm verschijnt. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
in dit scherm staat weergegeven welke printer altijd 
binnen Rioscoop® gebruikt zal worden. Klik op <ok>. 
Het volgende scherm verschijnt. 
 
 

 
 
Ook hier kunt u aangeven welk letterfont 
en lettergrootte u standaard wilt gebruiken 
bij het afdrukken binnen Rioscoop®. Over-
al in het programma zullen deze waarden 
gehanteerd worden. Klik op <ok>. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Na het afsluiten en weer opstarten van Rioscoop® worden de hier ingestelde waarden altijd 
automatisch gekozen. 

2. Snel beginnen  
In dit hoofdstuk is in het kort weergegeven hoe u direct aan de slag kunt met de basis func-
ties binnen Rioscoop. 
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2.1. Locatie bestanden  
Rioscoop® hanteert een strikte wijze waarop de SUF-bestanden en de daarbij behorende 
digitale foto’s en digitale videobeelden moeten worden opgeslagen. 

 
De digitale foto’s en de digitale videobeelden dienen in een sub-folder te staan van de folder 
waarin het SUF-bestand staat. Deze sub-folder moet precies dezelfde naam hebben als het 
SUF-bestand, met weglating van de extensie.  
 
In dit voorbeeld staat het SUF-bestand “245061_20.suf” in de folder:  

C:\Program Files\Rioscoop_FV\Rioscoop_FV\demo 2\inspectiebestanden 
 
De hierbij behorende digitale foto’s en videobeelden staan in de folder: 

C:\Program Files\Rioscoop_FV\Rioscoop_FV\demo 2\inspectiebestanden\245061_20 

2.2. Opstarten 1  
 

U kunt het programma opstarten via de snelkoppeling op het bureaublad, of via 
het “startmenu”. De snelkoppeling verwijst naar de module die u heeft aange-
schaft. Het volgende scherm verschijnt. 
 
 

 
Het versienummer staat in het scherm vermeld. In principe worden 
oude versienummers niet ondersteund. U kunt altijd controleren of 
u de nieuwste versie gebruikt door op de internet-site 
www.moons.nl naar de downloadpagina te gaan. Bij de diversen 
programma’s staat aangegeven wat de laatst uitgeleverde versie 
van het programma is. 

 

Opmerking : Het programma start weer op in de functie waarin u gestopt bent; Rioscoop 
of inspectie. 
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Klik op <ok> wanneer u de software wilt opstarten. Wanneer u de software toch niet wilt op-
starten of wanneer u de registry wilt leeg maken klikt u op <annuleren>. Het volgende 
scherm verschijnt, wanneer u op <annuleren> klikt. 
 

Door het programma worden allerlei waarden in het register 
van de computer geschreven. Vooral bij de functie Inspecte-
ren zijn dat zeer veel instellingen. Soms is het nodig het re-
gister te wissen. Dat kan door hier op <ja> te klikken. Wan-
neer u dit niet wilt of u weet niet precies wat hiermee bedoelt 
wordt kiest u voor <nee>.  
 

Wanneer u hier vragen over heeft kunt u altijd contact op nemen met Ingenieursbureau 
Moons. Wanneer u op <ja> heeft geklikt verschijnt het volgende scherm. 

 
Wanneer u zeker weet dat u het register wilt 
resetten, klikt u op <ja>. Het volgende scherm 
verschijnt. 
 
 
 
 
Klik op <ok>. Er wordt een kopie van het regis-
ter gemaakt. Dit heet” Rioscoop_EN.reg” en 
staat in de programmamap van Rioscoop. U 
kunt dit bestand gebruiken om het register of 
delen daarvan weer terug te plaatsen. Doe dat 
altijd in overleg met Ingenieursbureau Moons. 

 
Hieronder ziet u een voorbeeld van een registerbestand. 
 
Windows Registry Editor Version 5.00 
 
[HKEY_CURRENT_USER\Software\VB and VBA Program Settings\Busmodule_EN] 
 
[HKEY_CURRENT_USER\Software\VB and VBA Program Settings\Busmodule_EN\frm_inspectie] 
"Opstart_links"="0" 
"Opstart_boven"="0" 
"Opstart_wijdte"="15360" 
"Opstart_hoogte"="11520" 
"DE"="0" 
"DE_poort"="0" 
"video"="0" 
"Video_poort"="0" 
"foto"="0" 
"digvid"="" 
"Bus_nummer"="1" 
"digvidkaart_type"="0" 
"fotkaart_type"="0" 
"foto_nummering"="0" 
"foto_laatste_nummer"="0" 
"standtijd_waarneming"="5000" 
 
[HKEY_CURRENT_USER\Software\VB and VBA Program Settings\Busmodule_EN\frm_toegang] 
"toegangscode"="VelD" 
"toegangscode2"="" 
 
[HKEY_CURRENT_USER\Software\VB and VBA Program Settings\Busmodule_EN\MDIform] 
"Opslaan"="C:\\Documents and Settings\\Joop Moons\\Application Data\\Rioscoop" 
"Gestart"="1" 
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Wanneer u ervoor kiest om Rioscoop® te openen verschijnt het volgende startscherm. Het 
startscherm is voor alle modules hetzelfde, zie onderstaand voorbeeld. In de volgende 
hoofdstukken zijn de functies binnen Rioscoop® nader uitgewerkt. 

2.3. Opstarten 2  
U kunt Rioscoop® Light op 2 manieren openen: 
1. Door de autorun te draaien wanneer u de CD opstart. Rioscoop® wordt dan automatisch 

geopend u volgt verder dezelfde stappen als in paragraaf 2.2 beschreven staat. 
2. Wanneer Rioscoop® niet automatisch wordt geopend kunt u via de verkenner naar de 

CD gaan waarop het Rioscoop® Light is aangeleverd en open het programma door er op 
te dubbelklikken. Rioscoop® Light wordt nu geopend, u volgt verder dezelfde stappen als 
in paragraaf 2.2 beschreven staat. 

2.4. Het zoeken van SUF-bestanden  
Wanneer u Rioscoop opgestart heeft ziet u het onderstaande startscherm.  
 

 
 
De linkerzijde van het scherm is een Windows Verkenner. Via de verkenner kunt u naar de 
locatie waar u de SUF-bestanden heeft staan. Aan de rechterzijde van het scherm worden 
de gevonden SUF-bestanden van de desbetreffende map getoond. In dit geval dus van de 
map “Inspectiebestanden”. 
Wanneer u een map omhoog wilt klikt u met de rechter muisknop op het scherm, het volgen-
de scherm verschijnt. 
 

 
U kunt één map omhoog gaan, hiervoor klikt u op 
<een map omhoog>. U kunt deze map vast zetten 
als basismap door op de knop <zet als basismap 
Rioscoop> te kliken. U kunt ook het bureaublad 
rechtstreeks als basismap zetten, hiervoor klikt u op 
<zet bureaublad als basis>. 
 
 
 

 

  



©Ingenieursbureau Moons 

Handleiding Rioscoop® 
mei 2007 

15

Wanneer u éénmaal met de linker muisknop op een SUF-bestand klikt (dus niet dubbelklik-
ken) verschijnt er een gele blak met daarin de eerste regel uit het SUF-bestand. Alleen “SU-
FRIB2.0” bestanden worden geopend. In de eerste regel van het SUF-bestand staat aange-
geven of het bestand SUFRIB2.0 is. 
 

 
 
 

 
Wanneer u op een later moment een ander SUF-bestand wilt openen kunt u terug gaan naar 
het verkennergedeelte, door op het tabblad <selectie bestand> te klikken. 

2.5. Het openen van een SUF-bestand  
U kunt een SUF-bestand op 2 manieren openen: 

1. Dubbelklikken op het SUF-bestand 
2. Klik met de rechtermuisknop op het SUF-bestand en gebruik het menu dat dan ver-

schijnt, zie onderstaand. 
 
Klik op <open rapport> Het rapport wordt nu geopend en de in-
houd van het rapport wordt weergegeven. 
 
 
 

 
Het rapport blijft in eerste instantie gesloten. Door op het “+”-teken te klikken worden de 
aanwezige strengen getoond. 
Door met de muis over deze riolen te bewegen verschijnt er een roze venster met de belang-
rijkste gegevens van dat riool.  
 
Om de detailgegevens van de inspectie van een riool te tonen, moet het riool aangeklikt 
worden. Op het grijze veld in het midden van het scherm wordt een grafische presentatie van 
de inspectie getoond.  
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Als er van het riool een digitale opname is gemaakt en op de juiste locatie op de CD, DVD 
of harde schijf is gezet, wordt het woord “Video” naast het riool gezet.  
 
Wat is de betekenis van de symbolen in het grijze middengedeelte? 

Een zwart bolletje geeft aan dat daar een begin- of eind-
knoop is. Een open bolletje geeft aan dat er aan het begin 
of het eind van een riool geen begin- of eindknoop is. 

 
Een horizontaal stippellijntje geeft aan dat er op die afstand 
een waarneming is. 

 
 

Een horizontale oranje lijntje geeft de huidige positie van het 
videobeeld in het riool weer. Dit lijntje verschuift telkens 
zolang het videobeeld loopt. 
 
Als het zwarte stippellijntje rood wordt, betekent dat er in de 
boom op een waarneming is geklikt. 

 
De pijl aan de linkerzijde geeft aan in welke richting de laatst aangeklikte waarneming 
is geïnspecteerd. 
 
 



©Ingenieursbureau Moons 

Handleiding Rioscoop® 
mei 2007 

17

 
 
De inspectierichting wordt ook weergegeven door het 
symbool voor het detail in de boom.  
 

 
Een geel bolletje aan de linkerzijde geeft aan dat er op die 
afstand één of meer foto’s zijn gemaakt. Een foto is altijd 
gekoppeld aan een waarneming. Om de foto te tonen dient 
dus niet op het gele bolletje geklikt te worden, maar moet 

de muis bewogen worden over het detail. In dit geval is dat het blauwe blokje aan de rech-
terzijde. Omdat er zeer veel waarnemingen op het scherm kunnen staan, is het gebied dat bij 
een waarneming hoort heel klein; er moet dus erg precies met de muis gemanoeuvreerd 
worden !! 
 

 
Alle voorkomende toestandsaspecten worden met symbolen of lijnen op het scherm gepre-
senteerd. Het heeft geen zin om die hier allemaal te verklaren, omdat bij het bewegen van de 
muis over een symbool, de verklaring ervan links van het grijze vlak in een lichtblauw ven-
stertje wordt gepresenteerd. Bij toestandsaspecten die over een bepaalde afstand voorko-
men, wordt ook de begin- en de eindafstand ervan vermeld. Voor meelopende toestandsas-
pecten geldt dat het type en de dikte van de lijn, bepalend is voor de klasse: 

1. klasse 1 wordt niet weergegeven 
2. klasse 2 is een dunne stippellijn 
3. klasse 3 is een dikke stippellijn 
4. klasse 4 is een dunne getrokken lijn 
5. klasse 5 is een dikke getrokken lijn 

 
Bij de overige waarnemingen wordt de klasse meestal weergegeven door een dikkere omka-
dering van het symbool. 

 
Hiernaast is wortelingroei klasse 2,  3 en 4 te zien. 
 
 

Als voor een bepaalde streng waarnemingen zijn gevonden, komt er een +-teken voor de 
streng te staan. Door op het +-teken te klikken worden de waarnemingen getoond.  
Door met de muis over deze details te bewegen, wordt in een lichtgroen venstertje een toe-
lichting op dit detail gegeven. 
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Als er op een detail geklikt wordt gebeurt het volgende: 
− het zwarte stippellijntje dat bij de waarneming hoort wordt rood; let echter wel op: als er 

meerdere waarnemingen op dezelfde afstand voorkomen, kan het zijn dat de aangeklikte 
waarneming niet de laatste is op de plek en dat het rode stippellijntje weer afgedekt wordt 
door een zwart stippellijntje 

− Het oranje lijntje dat de positie van de digitale opname weergeeft, gaat naar de aange-
klikte waarneming 

− Als de digitale opname speelt, springt deze naar de juiste positie 
 
Op deze manier kan snel een inzicht in de inspectie verkregen worden. 
 
Als met de muis over het grijze vlak bewogen wordt gebeurt het volgende. 
− Niets als er niet over en toestandsaspect bewogen wordt 
− Van alles als er wel over en toestandsaspect bewogen wordt: 

o de digitale opname verspringt naar de juiste positie 
o het lichtblauwe vakje aan de linkerzijde geeft een verklaring van het toestandsaspect 
o in de boom wordt de juiste waarneming geselecteerd 
o als er bij die waarneming een foto is gemaakt wordt de foto getoond 

 
Hiermee is toegelicht hoe Rioscoop® gebruikt moet worden om een bepaald inspectiebe-
stand te bekijken. In de volgende hoofdstukken worden alle overige functies van Rioscoop® 
nader toegelicht. 
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3. Beheren inspectiebestanden 
Het beheren van grote hoeveelheden inspectiebestanden is een krachtige functie binnen 
Rioscoop®. Om hiervan gebruik te kunnen maken moet men een geregistreerd gebruiker zijn 
van Rioscoop®. Een geregistreerde versie kan verkregen worden door contact op te nemen 
met Ingenieursbureau Moons. 

3.1. Indexeren  
Alvorens te gaan indexeren moeten eerste alle inspectiebestanden en de daarbij behorende 
foto’s en digitale video’s naar de harde schijf van de computer of naar een locatie op het 
netwerk zijn gekopieerd. Het is aan de gebruiker om daar een bepaalde indeling in aan te 
brengen.  
Zorg ervoor dat u lees- en schrijfrechten heeft in de folders waarin de inspectiebestanden 
staan. De bestanden worden namelijk gesorteerd en weer opgeslagen. Tevens wordt in de 
eerste regel van het bestand opgenomen of het bestand is geïndexeerd.  
Start Rioscoop® op. Ga in het linkerdeel van het opstartscherm naar de locatie van de in-
spectiebestanden. Bedenk steeds één ding: Rioscoop® zoekt naar inspectiebestanden in de 
geopende folder en alle onderliggende folders. Het is dus mogelijk om bijvoorbeeld een 
folder “Inspectiebestanden” te maken met daaronder sub-folders met inspectiebestanden per 
jaar.  
 
Ga langs de bovenzijde van het scherm en klik op het tabblad <zoeken> en klik vervolgens 
op <indexeren>. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Het volgende scherm wordt geopend. 
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Links bovenin is weer een verkenner te zien. De verkenner begint in de folder die als start-
map is geselecteerd. Eventueel kan hier alsnog naar een andere folder gegaan worden. Klik 
op de knop <start indexeren> en wacht rustig af. Er wordt nu een analyse uitgevoerd van 
alle inspectiebestanden en dit wordt opgeslagen in een indexbestand.  
 
Wanneer bij het indexeren een bestand wordt gevonden van een gebruiker die geen licentie 
heeft van Rioscoop®, verschijnt onderstaande melding. Dit bestand wordt bij het indexeren 
overgeslagen. 

 
Klik op <ok>.  
 
 
 
 

 
U kunt controleren of uw 
gemeente en/of kern in de 
Rioscoop®-licentie is op-
genomen door in het tab-
blad <info> op <heeft u 
een licentie?> te klikken.  
 

Wanneer dit niet het geval is zal hetzelfde scherm als hierboven worden weergegeven. Klik 
op <ok>.  
 

 
Er verschijnt een gelijksoortig scherm als hiernaast weergegeven, klik 
op <ok> en neem contact op met Ingenieursbureau Moons. 
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Het indexbestand wordt weggeschreven in de eigen folder met applicatiegegevens; zie on-
derstaand voorbeeld:  
C:\Documents and Settings\Joop Moons\Application Data\Rioscoop 
 
Dit betekent dat meerdere gebruikers een eigen indexbestand kunnen hebben. In het index-
bestand wordt keihard verwezen naar de inspectiebestanden. Als iemand een bestand na 
het indexeren verwijdert of wijzigt, kan het voorkomen dat Rioscoop® in de fout gaat. 
 
Indexeren is alleen nodig als: 
− inspectiebestanden zijn gewijzigd 
− inspectiebestanden zijn verwijderd 
− inspectiebestanden zijn toegevoegd. 
− inspectiebestanden zijn verplaatst 
 
Indexeren is dus niet nodig als: 
− het programma opnieuw is opgestart 
− er foto’s zijn toegevoegd, gewijzigd, of verwijderd 
− idem voor digitale videobeelden 
 
Het indexeren kan bij grote hoeveelheden bestanden enige tijd in beslag nemen. Het toege-
nomen aantal toestandsaspecten veroorzaakt een langere indexeertijd dan vroeger. 

3.2. Zoeken 
Na het indexeren is het mogelijk om op alle ingevoerde toestandsaspecten en veel vaste 
rioolgegevens te zoeken. Hiervoor gaat u als volgt te werk. Ga langs de bovenzijde van het 
scherm en klik op het tabblad <zoeken> en klik vervolgens op <zoeken>. Het volgende 
scherm verschijnt. 
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Aan de bovenzijde van het scherm ziet u 5 tabbladen. De eerste 4 tabbladen betreffen toe-
standsaspecten. Het laatste tabblad betreft de vaste gegevens. 
 
Bij het zoeken hanteert het programma een bepaalde strategie: 

1. Eerst wordt gecontroleerd of aan de selectie op vaste gegevens wordt voldaan. 
2. Als aan de selectie op vaste gegevens wordt voldaan wordt gecontroleerd of aan de 

selectie op kwaliteitsgegevens wordt voldaan.  
 
Zowel bij de vaste als bij de kwaliteitsgegevens kan aangegeven worden of het een én of 
een óf selectie betreft. Om dit nader toe te lichten volgt hier een voorbeeld. 
 
Selectie: Vindt alle riolen die in de “Kerkstraat” liggen en waar oppervlakteschade 3 voor-
komt. 

 
Klik eerst bij het tabblad <ri-
ool> bij <straat> de gewens-
te straatnaam aan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Klik bij het tabblad <materi-
aal> bij “AF=Schade aan het 
oppervlak” het bolletje onder 
de 3 aan. Klik het bolletje on-
der <>> aan (is standaard al 
aangeklikt). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Omdat het zowel bij de vaste gegevens als bij de kwaliteitsgegevens 
een enkelvoudige selectie betreft, behoeft bij <selectiewijze> niets 
meer aangegeven te worden (probeer maar uit).  
Let wel op: het is per definitie een én selectie tussen vaste- en kwali-
teitsgegevens (zie selectiestrategie hiervoor beschreven). 
 
Klik op de knop <zoek>. Het volgende scherm verschijnt. 
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Opmerking: wanneer u een bepaald selectiecriterium wilt verwijderen klikt u op de knop <re-
set selectie>. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Hier kunt u aangeven of de straatnaam exact gehanteerd 
moet worden (klik op <ja>), of dat u alleen een deel van de 
straatnaam heeft aangegeven en alle straatnamen wilt zoe-
ken waarin de lettercombinatie voorkomt die u heeft inge-
voerd (klik op <nee>). Het volgende scherm verschijnt. 
 

 
 
Klik op <ok>. Het scherm springt automatisch naar het scherm met de 
grafische presentatie van deze gegevens. Hier kunnen de strengen die 
voldoen aan het selectiecriteria bekeken worden. 
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4. RAPPORTAGE  
Het is mogelijk een aantal soorten rapportages in Rioscoop® te maken. In de volgende pa-
ragrafen zijn deze rapportages nader toegelicht. 

4.1. Strengrapportage  
Voor het verkrijgen van een tekstuele weergave van de uitgevoerde inspectie kiest u voor 
een strengrapportage.  

Selecteer eerst de streng 
waarvan u een strengrap-
port wilt maken. Ga vervol-
gens langs de bovenzijde 
van het scherm en klik op 
het tabblad <rapportage> 
en klik op <streng(en) rap-
port>.  

 
Wanneer u geen streng geselecteerd heeft verschijnt het 
volgende scherm. Klik op <ok> en selecteer alsnog een 
streng en probeer het nogmaals. Het volgende scherm 
verschijnt. 
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Het bovenste deel van het scherm bevat de vaste gegevens van het betreffende riool. Voor 
het verkrijgen van de detailgegevens klikt u op de knop <dit rapport op scherm>, het vol-
gende scherm verschijnt. 

 
Met de schuifknop langs de rechterzijde kan het detailrapport omlaag en omhoog geschoven 
worden. U komt weer terug in het startscherm van het strengrapport door éénmaal met de 
linker muisknop op het scherm te klikken. 

 
Wanneer bij de inspectie een hellinggrafiek is gemeten, kan deze op het 
scherm gezet worden door op de knop <helling> te klikken. 
Voorwaarde is echter wel dat er een specifiek databestand is meegeleverd. 
Dit bestand kan worden herkend aan het laatste gedeelte van de be-
standsnaam: “_ALG.HEL”. Alleen inspectiebedrijven die met Rioscoop® 
inspecteren kunnen een dergelijk bestand aanleveren. Voor inspectiebe-
standen die door andere bedrijven zijn aangeleverd kan een conversie ge-
maakt worden van de door hun vervaardigde hellingmeting. 
Wanneer er geen hellingmeting is uitgevoerd of wanneer de bijbehorende 
bestanden niet zijn meegeleverd verschijnt het volgende scherm. 
 

 
Klik op <ok>. Het volgende scherm verschijnt. 
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In het grote scherm wordt de hellingmeting visueel weergegeven. Deze grafiek kan worden 
afgedrukt. Hiervoor klikt u op de knop <naar printer>.  
U kunt in het kleine scherm links onderin de gewenste streng kiezen. Wanneer u op een an-
dere streng klikt verschijnt direct de bijbehorende grafiek op het scherm.  
Het is ook mogelijk om van meerdere strengen tegelijkertijd de grafieken af te drukken. Hier-
voor selecteert u de desbetreffende strengen en klik vervolgend op <alles printen> 
 
Het is ook mogelijk om een tabel met de meetwaarden en de afwijking t.o.v. de ideale lijn te 
printen, klik hiervoor op <tabel printen>. Hieronder een stukje daaruit. 
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De tabel eindigt met de maximale afwijkin-
gen t.o.v. de ideale lijn. 
 
 
 
 

U sluit de functie af door op <sluit venster> (rechts onderin) te klikken. 
 
 
Door op de knop <fotobladen> te klikken kunnen de foto’s op het 
scherm getoond worden. Dit is vooral bedoeld om te zien hoe het op 
papier zal komen. Het bekijken van de foto’s zal meestal in het grafi-
sche scherm gebeuren. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
U kunt aangeven of er 2 of 3 foto’s 
per blad moeten worden weergege-
ven. U zet het vinkje bij uw keuze. 
Vervolgens klikt u op <toon bla-
den>. De foto’s worden nu weer 
gegeven. Wanneer er meerdere 
fotobladen zijn verschijnt de knop 
<volgend blad>. 
Eventueel kan een fotoblad ook hier 
geprint worden, klik hiervoor op 
<print>.  
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De rapportage kunnen tevens afgedrukt worden. 
Hiervoor kunt u eerst aangeven welke gegevens 
u allemaal mee wilt nemen. U kunt aanvinken 
dat alle rapporten moeten worden geprint. 
Daarnaast kunt u aangeven of ook de fotobla-
den en eventuele hellinggrafieken moeten wor-
den meegenomen. Daarnaast kunt u nog een 
aantal persoonlijke instelling invoeren. 
 
 
 
 
 

 
Wanneer u alle instelling heeft ingegeven kunt u het rapport afdrukken 
door op de knop <printen> te klikken.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.2. Dagrapport  
In een dagrapport is weergegeven per inspectiedag hoeveel meter per profielsoort en per 
diameter is geïnspecteerd. Hiervoor klikt u eerst het inspectiebestand waarvan u het dagrap-
port wilt maken.  

 
Ga vervolgens langs de bovenzijde 
van het scherm en klik op het tabblad 
<rapportage> en klik op <dagrap-
port>. Het volgende scherm ver-
schijnt. 
 
 

 
In de lijst staan alle inspectiedagen voor dit inspectiebestand. U 
kunt aangeven voor welke dag u het rapport wilt maken, bv zoals 
hiernaast weergegeven 18-11-2002. Het is ook mogelijk één rap-
port te maken voor alle inspectiedagen. Hiervoor zet u een vinkje 
bij <alle data>. Vervolgens klikt u op <ok>. Het volgende scherm 
verschijnt. 
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In dit geval zijn van alle dagen de dagrapporten weergegeven. U kunt het gehele rapport 
bekijken door op de knop <volgende pagina> te klikken. U komt weer bij de eerste pagina 
door op de knop <scherm> te klikken. Het is tevens mogelijk om het dagrapport af te druk-
ken hiervoor klikt u op de knop <printer>, het bestand wordt op de in Rioscoop® als stan-
daard geselecteerde printer afgedrukt. U sluit de rapportage door op het kruisje in de rechter 
bovenhoek te klikken. 

4.3. Overzichten  
Met de functie overzichten is het mogelijk om een compleet inspectierapport samen te stel-
len. Daarmee vervalt eigenlijk de noodzaak om de inspectierapporten mee te laten leveren 
bij het uitvoeren van de inspecties. 
Hiervoor klikt u eerst het inspectiebestand waarvan u het dagrapport wilt maken.  

 
Ga vervolgens langs de bovenzijde 
van het scherm en klik op het tabblad 
<rapportage> en klik op <overzich-
ten>. Het volgende scherm ver-
schijnt. 
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In de volgende paragrafen is weergegeven hoe hieruit een volledig inspectierapport of een 
enkele lijst kan worden samengesteld. 

4.3.1. een volledig inspectierapport  
Voor het samenstellen van een volledig inspectierapport dienen de volgende stappen ge-
volgd te worden: 
 
Stap 1: 
Geef linksonder aan welke riolen in de overzichten moeten worden opgenomen: 

 
− De hele lijst (dit is dezelfde lijst als op het grafi-

sche scherm) 
− Geselecteerde strengen: wanneer deze aange-

vinkt wordt, moet een selectie gemaakt worden 
uit de lijst. Dit kunt u doen door de gewenste 
strengen aan te klikken terwijl u <ctrl> ingedrukt 
houdt. 
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Stap 2: 
Geef aan welke lijsten in de rapportage 
opgenomen moeten worden. 
 
Stap 3: 
Geef bij <+/- lettergrootte> aan hoeveel 
de lettergrootte van de betreffende lijst 
moet  
afwijken van de standaard ingesteld letter-
grootte, zie hoofdstuk 1.3. 
 
Stap 4: 
Geef bij <volgorde> aan in welke volgorde 
de lijsten moeten worden uitgeprint.  

 
 

Stap 5: 
Geef bij <sortering> aan welke sortering gehanteerd moet worden. 
Het inspectierapport kan ongesorteerd worden samengesteld, maar 
kan ook gesorteerd worden op straat of streng ID. 
 
 
Stap 6: 
Geef bij <paginanummering> aan of de pagina’s genummerd moe-
ten worden en met welk nummer de nummering moet beginnen. Het 
is ook mogelijk de printdatum op de lijsten te vermelden. 
 
 
 
 
 
 
Stap 7: 
Geef bij <samenstelling 1 op 1> aan of er ook fotobladen en/of 
hellinggrafieken moeten worden geprint. Hellinggrafieken kunnen 
natuurlijk alleen geprint worden als ook de databestanden aanwezig 
zijn.  
- Geef bij <ook fotobladen> aan hoeveel foto’s er per blad moe-

ten worden afgedrukt. 
- Geef bij <ook hellinggrafieken> aan of de grafieken met een 

vaste schaal of met vaste stappen moeten worden afgedrukt. 
 

 
Stap 8: 
Geef bij <titelregel> aan of elk blad met een met een bepaalde kopregel moet beginnen, 
daarbij kan tevens aangegeven wat er in die kopregel moet staan. 

 
 
 
 

Alles is nu klaar gezet voor het afdrukken van het inspectierapport. Zorg dat er voldoende 
papier in de printer aanwezig is en klik vervolgens op de knop <alle aangevinkte lijsten 
direct naar de printer> (in het midden van het scherm).  
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Een zeer handige mogelijkheid is het installeren van een pdf-printer. U kunt dan eerst op de 
computer kijken of alle uitdraaien gelukt zijn alvorens daadwerkelijk op papier te printen. Dit 
is ook erg handig wanneer u lijsten per e-mail wilt versturen.  

4.3.2. een enkele lijst  
Meestal is het printen van één enkele lijst voldoende. Hiervoor gaat u hetzelfde te werk als 
beschreven in paragraaf 4.3.1. Zet alle instelling zoals gewenst echter nu klikt u op de knaop 
<alleen deze lijst> achter de gewenste lijst. Nu wordt alleen deze lijst afgedrukt. Deze lijsten 
hebben geen nummering. Wanneer u toch een nummering op de lijst wilt hebben gaat het-
zelfde te werk als beschreven in paragraaf 4.3.1 u vinkt echter dan alleen deze ene lijst aan 
bij <lijsten> en vervolgens klikt u op <alle aangevinkte lijsten direct naar de printer>. 
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5. Instellingen  
In dit hoofdstuk zijn alle items van het menu <instellingen> behandeld. Afhankelijk van wel-
ke module u van het programma heeft, zijn bepaalde functies wel of niet beschikbaar. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Opmerking: Alle instellingen worden opgeslagen in het register van de computer. Dit maakt 
het eenvoudig om bepaalde instellingen van b.v. een aantal inspectiebussen aan elkaar ge-
lijk te maken. Stel dan één bus helemaal in en kopieer de desbetreffende sleutels naar de 
andere bussen. 
 
De sleutels worden op de volgende locatie opgeslagen: 

HKEY_CURRENT_USER\Software\VB and VBA Program Settings\Busmodule_EN 
 
Hierin staan natuurlijk vele sub-sleutels. De namen wijzen 
zich meestal vanzelf.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.1. Inspectiesysteem 

 
 
Deze keuze is alleen beschikbaar bij de functie inspecteren. Alleen bij Belgische gebruikers 
zal de keuze voor de Vlaamse norm de NBN EN 13508-2 beschikbaar zijn. Als voor deze 
norm gekozen wordt, zal het programma helemaal wat werking betreft veranderen. Niet al-
leen zijn de teksten van de norm anders, ook de teksten in rapporten en lijsten zijn anders.  
Daarnaast kent de norm geen classificeringen. Als voorbeeld is onderstaand de ingave van 
het toestandsaspect oppervlakteschade klasse 4 gegeven. 
 

  



©Ingenieursbureau Moons 

Handleiding Rioscoop® 
mei 2007 

34

Nederlandse norm 

 
 
Vlaamse norm. 

 

5.2. Scherm  
Met de functie <scherm> kunnen het lettertype en de lettergrootte van het scherm ingesteld 
worden, zie verder paragraaf 1.3. 

5.3. Printer  
Met de functie <printer> kan een printer ingesteld worden die overal binnen Rioscoop® ge-
bruikt wordt. Hierbij kan tevens het lettertype en de lettergrootte worden aangegeven, zie 
verder paragraaf 1.3. 
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5.4. Koppeling beheersystemen 

 
 
Rioscoop® is in de uitvoering Full Version een compleet rioolbeheersysteem. Het wordt ech-
ter vaak als viewer van inspectiebestanden bij andere beheersystemen opgenomen. Om 
communicatie met dat beheersysteem mogelijk te maken moet hier gekozen worden voor het 
betreffende beheersysteem. De beheersystemen zelf hebben weer knoppen in het pro-
gramma om de uitwisseling te activeren. De werking is op hoofdlijnen als volgt.  
Als Rioscoop communicatie zoekt met het beheersysteem: 
- Er wordt een bestand gevuld met de gezocht rioolstrengen. Bij GBI is dat een Oracle 

bestand. Bij de anderen is dat een tekst bestand en heet beheer.rsc en staat in de folder 
waarin het Rioscoop geïnstalleerd is. 

- In het beheersysteem moet op een knop gedrukt worden om de gegevens op te halen en 
de strengen in de tekening te tonen. 

 
Als het beheersysteem communicatie zoekt met Rioscoop: 
- In het beheersysteem moet op een knop gedrukt worden om de informatie op gelijke wij-

ze als hierboven genoemd, klaar te zetten. 
- Rioscoop scant elk 0.5 sec het bestand of het veranderd is en tonnt als dat zo is de ge-

wenste gegevens 
 
Om deze functie goed te laten werken dient Rioscoop geïndexeerd te zijn, zie 3.1 daarvoor. 
 
Als de functie geactiveerd is, zal in het menulint er een optie bijkomen. 
 

 

5.5. Layout Z1-blok 
Zie paragraaf 6.10. 

5.6. Layout DE algemeen 
Zie paragraaf 6.9 
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5.7. Rioscoop  
Wanneer u op de knop <rioscoop> klikt verschijnt er een nieuw keuze menu. In de onder-
staande subparagrafen zijn de diversen overdelen nader uitgewerkt. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.7.1. functie Rioscoop  
Met de functie <functie rioscoop> kunt u overschakelen naar de functie Rioscoop®, wan-
neer u aan het inspecteren bent. Wanneer u op de knop <functie rioscoop> klikt verschijnt 
het volgende scherm. 

 
Klik op <ok>. 
 
 
 
 

5.7.2. locatie foto’s  
Standaard worden de inspectiefoto’s in een submap van de map waar het SUF-bestand in 
staat opgeslagen. Het is echter ook mogelijk om een andere locatie voor de foto’s te kiezen. 
Zeker wanneer het een grote hoeveelheid data betreft kan het wenselijk zijn de data bijvoor-
beeld op een aparte (externe) harde schijf te plaatsen. Met de functie “locatie”foto’s” kunt u 
aangeven waar Rioscoop naar de betreffende foto’s moet zoeken. 
LET OP: De foto’s moeten nog steeds in submappen worden opgeslagen die gelijknamig zijn 
aan het SUF-bestand, zie 2.1, deze submappen staan alleen niet meer in dezelfde map als 
het SUF-bestand. 
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Voor het aangeven van de locatie van de foto’s klikt u op <locatie foto’s>. Het volgende 
scherm volgende scherm verschijnt. 

 
Klik op <ja>. Het volgende 
scherm verschijnt. 
 
 
 

 
Klik op <ok>. Het volgende scherm verschijnt. 

 
Met behulp van de verkenner gaat u naar de 
map waarin de inspectiefoto’s staan. Wan-
neer u de juiste locatie heeft aangeklikt, klikt 
u op de knop <ga naar de juiste folder en 
druk hierop>. De map is nu de standaard 
map voor de inspectiefoto’s. U kunt deze 
locatie altijd weer veranderen, wanneer u de 
bestanden toch liever op een andere locatie 
wilt opslaan. 
 

5.7.3. locatie digitale video’s  
Voor de locatie van de video-bestanden geldt hetzelfde als voor de foto’s. Ook deze bestan-
den kunnen op een andere locatie worden opgeslagen. De werkwijze is gelijk aan die voor 
de foto’s.  
Voor het aangeven van de locatie van de foto’s klikt u op <locatie digitale video’s>. Het 
volgende scherm volgende scherm verschijnt. 
 

Klik op <ja>. Het volgende 
scherm verschijnt. 
 
 

 
 
Klik op <ok>. Het volgende scherm verschijnt. 

  



©Ingenieursbureau Moons 

Handleiding Rioscoop® 
mei 2007 

38

Met behulp van de verkenner gaat u naar de 
map waarin de inspectievideo’s staan. Wan-
neer u de juiste locatie heeft aangeklikt, klikt 
u op de knop <ga naar de juiste folder en 
druk hierop>. De map is nu de standaard 
map voor de inspectievideo’s. U kunt deze 
locatie altijd weer veranderen, wanneer u de 
bestanden toch liever op een andere locatie 
wilt opslaan. 
 

5.7.4. digitale video afspelen  
Wanneer u de digitale video bestanden naar u computer heeft gekopieerd en de deze be-
standen heeft gekoppeld zoals in de paragrafen 2.1 en 5.7.3 is weergegeven, zal de video 
automatisch afgespeeld worden om het moment dat de inspectiegegevens van een streng 
geopend worden. Met de functie “digitale video’s afspelen” kunt u aangeven of de video’s al 
dan niet afgespeeld moeten worden. U kunt dit desgewenst altijd weer veranderen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

5.7.5. RPP_view  
De inspectie-installatie van Rico kan uitgevoerd worden met een inspectiekop die 360° rond 
kan kijken. Dit fish-eye beeld kan opengewerkt worden tot een vlakke filmstrook waarin het 
riool in lengterichting op 6 uur is doorgesneden en is opgeklapt. Als deze optie aan staat zal 
telkens als een riool aangeklikt worden naar deze bestanden gezocht worden. Dat kost tijd 
en het is beter om deze optie alleen aan te zetten als deze bestanden er ook echt zijn. 
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5.8. Bus 
 
Een inspectiebedrijf kan meerdere bussen heb-
ben. Soms reageert het programma voor een 
bepaalde bus anders dan voor de andere (ge-
bruikerswensen). Daarom moet altijd het juiste 
nummer van de bus hier ingegeven worden. Het 
nummer wordt vastgelegd in het register. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.9. Inspecteren 
 
Voordat Rioscoop als inspectieprogramma ge-
bruikt kan worden dient een toegangscode opge-
geven te worden. Afhankelijk van de code krijgt de 
gebruiker toegang. Het programma reageert intern 
soms anders op basis van de toegangscode. Het 
onderstaande scherm wordt geopend. 
 
 

 
Voer de toegangscode in en klik op 
<ok>. 
Hoe er geïnspecteerd kan worden met 
het programma wordt uitgelegd in 
hoofdstuk 6. 
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5.10. Instellen hardware 
 
In de functie inspecteren kan allerlei hardware 
op de computer worden aangesloten. Tevens 
dienen er allerlei instellingen goed gezet te 
worden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.10.1. Instellen hardware 
Instellen communicatiepoorten. 
Hier moet ingesteld worden op 
welke com-poort de DE on/of de 
analoge videorecorder zitten 
aangesloten. Om beide te kun-
nen gebruiken dienen er 2 com-
poorten te zijn.  
 
 
 
 
 
 
 
 

5.10.2. Type DE 
Hier moet het type DE worden geko-
zen. 
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5.10.2.1. Bediening DE 
Dit scherm ziet er voor elke DE anders uit. Onderstaand is de bediening van een Spering DE 
gegeven. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De functies die het programma gebruikt worden door het programma zelf gegeven. Soms is 
het echter nodig om speciale commando’s zelf te geven. Dat kan via dit scherm. Vaak kan 
ook een toetsenbord direct op de DE worden aangesloten, waarmee deze commando’s ook 
gegeven kunnen worden. 
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5.10.3. Videorecorder 
 
Hier moet gekozen worden 
welke type analoge video-
recorder op de computer is 
aangesloten. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.10.3.1. Bediening videorecorder 
Wanneer u op de knop <bediening videorecorder> verschijnt het volgende scherm. 

 
Dit scherm wordt meestal alleen gebruikt om tijdens de installatie 
te testen of de recorder goed is aangesloten. 
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5.10.3.2. Teller op inspectiemonitor 

 
 
Bij het gebruik van alleen de analoge recorder zal natuurlijk altijd de analoge teller op de 
mintor gezet worden. 
Bij het gebruik van zowel de analoge als de digitale recorder is er een probleem. Als de digi-
tale teller op het beeld gezet wordt en de gebruiker gebruikt de videoband, dan kan hij op 
basis van de videotellerstanden zoals deze op de foto’s staan nooit naar de juiste plek op de 
videoband spoelen. Het is dan beter om de analoge teller op de inspectiemonitor te zetten. 
De digitale teller is eigenlijk nooit van belang. Als de gebruiker de digitale filmpjes bekijkt, zal 
hij dat altijd via een viewer doen. 

5.10.4. Foto 

 
 
De verschillende opties zijn in de volgende paragrafen behandeld. 
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5.10.4.1. Zelf nummering bepalen 
Normaal nummert het programma automatisch het fotonummer op. Soms kan het nodig zijn 
daarvan af te wijken, als b.v. een mislukte foto tussengevoegd moet worden. Dat kan hier. 

Voer het gewenste nummer in en 
klik vervolgens op <ok>. 
 
 
 
 
 
 
 

5.10.4.2. Nummering 

 
Er kan voor verschillende manieren van nummering gekozen worden. Indien met de Vlaam-
se norm gewerkt wordt moet altijd voor <bestek 250> gekozen worden. De andere numme-
ringen spreken voor zich. 

5.10.4.3. Fotokaart 

 
 
Er kan voor verschillende type kaarten gekozen worden. Momenteel (2007) wordt alleen nog 
de Leutron Picport uitgeleverd. 
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5.10.4.3.1. Bediening 
Wanneer u op de knop bediening klikt verschijnt het scherm dat bij de kaart hoort. Dit scherm 
is voor iedere kaart anders. 

 
Hier kunnen de kleuren bijgesteld worden. Ook de 
type van de aansluiting wordt hier ingegeven. Instel-
ling op dit venster gebeuren in overleg met ons. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.10.5. Digitale videokaart 

 

5.10.5.1. Bediening digitale videokaart  
Afhankelijk van de gekozen kaart verschijnt hier een bepaald scherm. Het instellen van de 
kaart gebeurt in overleg met Ingenieursbureau Moons. 
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5.10.6. Voegwijdtemeting 
 
Er kan gekozen worden voor de 
standaard meting (werkt op alle 
installaties). Er wordt gebruik ge-
maakt van eenvoudige wiskundige 
formules. 
Sommige installaties zijn uitgerust 
met een laser die 2 punten op 
30 mm van elkaar op de buiswand 
projecteren. Dan dient voor desbe-
treffende optie gekozen te worden. 
De werking wordt nader toegelicht 
in hoofdstuk 6. 

5.10.7. Waarneming 
 
Hier wordt bepaald hoe lang 
een waarneming op de inspec-
tiemonitor blijft staan. Dit is ook 
de tijd dat deze zichtbaar is op 
de video’s. 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.10.8. RPP-Online 
 
Als een Rico installatie hiermee is uit-
gerust dient deze optie aangevinkt te 
worden. 
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5.10.9. Alternatieve afstandsmeter 
 
Alle bussen zijn uitgerust met een 
meetwieltje dat via de DE informa-
tie aan het inspectieprogramma 
geeft. Het is echter mogelijk om 
een 2e meetwieltje te monteren dat 
bij putinspectie nauwkeurigere af-
standen uit kan lezen. U kunt dit 
hier aangeven. In de computer 
dient dan wel extra hardware ge-
plaatst te worden. 
Tevens dient het meetwieltje geka-
libreerd te worden. 
 
 

 



©Ingenieursbureau Moons 

Handleiding Rioscoop® 
mei 2007 

48

6. Inspecteren 
In dit hoofdstuk is de functie van Rioscoop® als inspectieprogramma beschreven. Regelma-
tig wordt verwezen naar de beschrijving van bepaalde functie elders in deze handleiding. 
 
Om over te schakelen naar de functie inspecteren kiest u voor <instellingen> en <inspecte-
ren>. Het volgende scherm verschijnt:  
 

Voer de juiste toegangscode in en klik op 
<ok>. Indien de juiste toegangscode is inge-
geven schakelt het programma over naar de 
functie inspecteren. Bij de volgende keer dat 
het programma wordt opgestart, blijft het 
programma in de functie inspecteren. Het 
programma opent dan met het volgende 
scherm. 

 
 
Hierin de wordt het versienummer getoond en de norm die toe-
gepast wordt. Er zijn 2 normen beschikbaar: 

• De Nederlandse norm: NEN3399 EN13508-2 
• De Belgische norm: NBN EN13508-2 

 
 
 

De te gebruiken norm wordt gekozen bij <instellingen> en <Inspectiesysteem>. De Belgi-
sche norm is alleen beschikbaar voor de Belgische gebruikers. 

6.1. Procedureschema inspecteren  
In deze handleiding zijn alle mogelijkheden van het programma uitgebreid toegelicht. In deze 
paragraaf zijn in het kort de stappen genoemd die gezet moeten worden om met een daad-
werkelijke inspectie te kunnen beginnen. Voor een toelichting op die stappen wordt verwezen 
naar de desbetreffende onderdelen van deze handleiding. 
 
1. Installeren software 

Ervaren gebruikers doen dit zelf. Echter bijna altijd zal dit op kantoor bij ons 
gebeuren. De inspecteur krijgt dan ook een instructie in het gebruik van de 
software 

- Installeren programma 
- Installeren software digitale fotokaart 
- Installeren software digitale videokaart 
- Installeren software tekstgenerator 

2. Installeren hardware 
Ook hiervoor geldt dat dit meestal bij ons kantoor gebeurt. Het betreft de vol-
gende hardware: 

- Tekstgenerator (DE) 
o Merk en type generator (DE) 
o Com-poort waarop deze is aangesloten. De computer moet voldoende com-

poorten hebben. 
- Analoge videorecorder. Deze wordt steeds vaker weggelaten. In de software moet 

gekozen worden voor: 
o Merk en type recorder 
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o Com-poort waarop deze is aangesloten. De computer moet voldoende com-
poorten hebben. 

- Digitale videokaart. 
o Bekabeling tussen inspectie-installatie, analoge videorecorder, digitale videokaart, 

digitale fotokaart en eventueel videoprinter. 
o Software-instellingen van de kaart. 

- Digitale fotokaart 
o Bekabeling 

- Alternatieve afstandmeter. 
Bij de inspectie van de put dient de afstand in cm’s gemeten te worden. Daartoe 
wordt een aparte opnemer geïnstalleerd. 

3. Instellingen 
- Welk type fotonummering gebruikt zal worden 
- Op welke manier de voegwijdtemeting uitgevoerd zal worden 
- Of, en hoe lang een waarneming op de tekstgenerator zal staan. 
- Of de bus is uitgevoerd met een 360- graden camerakop van Ricoh 
- Lay-out Z1-blok. Dit zijn de gegevens van een leiding die aan het begin van de in-

spectie van een leiding gedurende 5 seconden op de DE getoond worden. 
- Lay-out DE algemeen. Dit zijn de leidinggegevens die altijd op de DE getoond wor-

den. Hier wordt ook ingesteld welke aspecten van een waarneming op de DE ge-
toond zullen worden. 

4. Aanmaken van een folder waarin de inspectierapporten zullen worden opgeslagen. 
5. Aanmaken van een rapport in de inspectiefolder. 
6. Aanmaken van een leiding of een put in het inspectierapport. 
7. Starten van de digitale en/of analoge videorecorder. 
8. Waarnemingen ingeven door het drukken op de spatiebalk. Deze stap wordt herhaald zo 

vaak als nodig is. 
9. Stoppen van digitale en/of analoge videorecorder. 
10. Bij het terugrijden de hellingmeting uitvoeren 

Stappen 6 t/m 10 worden zo vaak herhaald als nodig is. 
11. Controleren van de uitgevoerde inspectie. 
12. Printen van een verslag van de inspectie (bij voorkeur eerst via Acrobat) 
13. Branden van één of meerdere  DVD’s met de inspectie: 

- De (gratis) versie van Rioscoop® Light 
- Het volledige en gecontroleerde inspectiebestand 
- Het verslag als pdf-bestand. 
- Alle digitale foto’s 
- Zoveel Mpeg-bestanden als er op DVD passen. Als er meer Mpeg-bestanden zijn 

dan er op de DVD passen dan de Mpeg-bestanden over meerdere DVD’s verdelen. 
Op elke DVD staan altijd de viewer, alle foto’s, het volledige inspectiebestand en het 
verslag als pdf-bestand. 

6.2. Beveiliging 
Het programma in de functie inspecteren is beveiligd met een softwaresleutel. Tevens dient 
de gebruiker zoals aangegeven een toegangscode op te geven. De toegangscode bepaalt 
op een aantal plaatsen een specifieke werking voor de specifieke gebruiker.  

6.2.1. Licentiebestanden 
Op onze website (www.moons.nl) kunt u via <Automatisering – Downloads> bij het kopje 
Inspectiebedrijven de licentiebestanden (1.8 MB) vinden. Dit is een Gecomprimeerd bestand 
met daarin 4 bestanden: 
- AInst.exe 
- Key01.dll 
- Key_Busmodule.rac 
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- Regsvr32.exe 
Deze bestanden dienen te worden uitgepakt in de Installatiemap van Rioscoop bv: 
“C:\Program Files\Rioscoop EN\” 

6.2.2. Drivers softwaresleutel 
Om de drivers te installeren start u het bestand AInst.exe. Dit programma zal erg vlot de dri-
vers installeren waarmee wij een sleutel kunnen aanmaken. 

6.2.3. Licentiesoftware 
Start nu het bestand Key_Busmodule.rac. Klik op de knop <buy now>, daarna op <Enter a 
license key now>. U ziet nu in dikgedrukte letters de voor uw machine geldende Locking 
Code. Let op, deze is uitsluitend voor de machine waarop u deze software gestart heeft. 
Geeft deze code via mail door aan Ingenieursbureau Moons met daarbij vermeld dat het 
Rioscoop betreft.  
Ingenieursbureau Moons zal zo spoedig mogelijk via email (of sms) reageren. Wanneer het 
via sms verstuurd moet worden stellen wij het op prijs wanneer het betreffende telefoon-
nummer wordt vermeld in de mail met Locking Code. De code die u van Ingenieursbureau 
Moons ontvangt vult u in, in het textvak onder <License Code>. Druk daarna op <Next> en 
<finish>.  

6.2.4. Key01.dll registreren 
Om de software te vertellen dat Key01.dll aanwezig en geactiveerd is sleept u Key01.dll op 
Regsvr32_NT.exe (Voor NT/XP gebruikers) en laat u los. Als alles goed gegaan is krijgt u de 
melding dat bestand met succes is toegevoegd aan het register. 

6.3. Opstarten 
Bij het opstarten gedraagt het programma zich anders. Indien in de functie inspecteren is 
gestopt zal ook weer in de functie inspecteren worden opgestart. Zoals verderop in de hand-
leiding is toegelicht, kan allerlei verschillende hardware op de computer worden aangesloten. 
Als deze hardware is opgegeven, maar niet is aangesloten, zal daarvan bij het opstarten een 
melding gegeven worden.  
 
Als de tekstgenerator niet is aangesloten verschijnt de volgende foutmelding: 

 
Het programma gaat wel gewoon door. Klik op <ok> 
 
 
 
 
 
 

Als de digitale videokaart (in dit geval de Optibase) niet juist is aangesloten of geïnstalleerd 
verschijnt de volgende melding: 
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Dit is een fout, waarna het programma wordt afgebroken. Dergelijke foutmeldingen moeten 
samen met Ingenieursbureau Moons worden opgelost. Klik op <ok> en de software wordt 
afgesloten. 
Bij de Clipmaster verschijnt de volgende melding: 

 
 
 
 
 
 
 

Het programma gaat gewoon door, maar u moet wel contact met Ingenieursbureau Moons 
opnemen. Klik op <ok>. 
 
Als de digitale videokaart wel correct is aangesloten verschijnt het volgende scherm: 

 
Klik op <ok>. 
 
 
 
 

 
Bij de eerste keer opstarten van de digitale videokaart zal deze links boveninstaan. 

 
Sleep dit scherm naar een voor u pret-
tige locatie en geeft het ook de ge-
wenste afmeting. Het scherm wordt 
alleen gebruikt om te controleren of de 
digitale opname loopt. Sluit het venster 
van de digitale opname met het rode 
kruisje en sluit het programma af. Bij 
het opnieuw opstarten zal het venster-
tje op dezelfde locatie terugkomen. 
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Als u bij het installeren een niet bestaand com-poort nummer opgeeft krijgt u de volgende 
melding: 

 
 
Het programma gaat gewoon door. Klik op <ok>. 
 
 
 
 

 
Als de videorecorder niet blijft te reageren krijgt u de volgende melding: 

 
Het programma gaat gewoon door. Als u op Ja 
klikt wordt de videorecorder uitgezet. U krijgt 
dan de volgende melding: 
 
 

 
 
Als het probleem met de recorder wordt opgelost (b.v. power-on) 
kunt op deze manier gewoon weer doorgaan. Klik op <ok>. 
Het programma opent daarna hetzelfde als in de functie Rioscoop. 
Echter er zijn (veel) meer functies beschikbaar.  
 

6.4. Extra functies bij inspecteren 1 
Als u met de rechter muis op het linker deel van het scherm klikt verschijnt een menu. 

 
Dit menu is uitgebreider dan bij de functie Rioscoop. Deze 
nieuwe functies worden hier toegelicht.  
Als u op de knop <nieuwe folder> klikt, kunt u een nieuwe 
folder maken in de op dat moment geopende folder.  
 

 
Voer de naam in van de nieuwe 
folder en klik vervolgens op <ok>. 
De nieuwe folder wordt aange-
maakt. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

De functie <kopieer folder> is nog niet operationeel. Zo ook de functie <verwijder folder>.  
Met de knop <zet als basismap inspecteren> zorgt u ervoor, dat telkens als u het pro-
gramma opstart in de functie inspecteren, het programma in de gewenste map geopend 
wordt. 
 



©Ingenieursbureau Moons 

Handleiding Rioscoop® 
mei 2007 

53

Ook in het rechter deel van het scherm zijn meer functie. Als u daar met de rechter muis klikt 
is het menu uitgebreider: 

 
 
Omdat er nog geen rapport in de folder aanwezig was, kan alleen gekozen worden voor de 
functie <nieuw rapport>. Dit is de eerste stap in het starten van een inspectie. 

6.5. Aanmaken inspectierapport 
Wanneer u kiest voor <nieuw rapport> verschijnt het volgende scherm: 

 
Voor hier de naam van het nieuwe rapport in en 
klik op <ok>. Het volgende scherm verschijnt: 
 
 
 
 
 

 
U kunt dit scherm groter en kleiner maken en op elke willekeurig plaats op het scherm zet-
ten. De volgende keer komt het scherm zo ook terug. 
De rode velden zijn verplicht in te vullen. Bij sommige velden zijn uitvallijsten beschikbaar: 
 

 
 
 
 
 
 
 

Navigeren door het scherm gaat als volgt: 
- <Enter>: veld naar benden; laatste veld gaat naar eerste veld 
- <Shift> + <Enter>: veld omhoog; eerste veld gaat naar laatste veld 
- <Key-up>: in velden met uitvallijst scrollt de lijst omhoog 
- <Key-down>: in velden met uitvallijst scrollt de lijst omlaag 
- <Tab>: naar de <ok>-knop 
- <Del>: het geselecteerde veld wordt leeg gemaakt, ook bij uitvallijsten 
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Speciaal NBN 13508-2 
Het veld “Inspecteur” dient op een speciale wijze te worden ingevuld. In dit veld wordt name-
lijk de codering voor de fotonummering verwerkt. Als gekozen wordt voor de nummering con-
form NBN, dan dient het veld in 2 delen ingevuld te worden.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Het linker deel van het veld dit te bestaan uit: 
X###: het certificaatnummer van de inspecteur. 
X =  een V (van Vlaanderen), een B (van Brussel) of een W (van Wallonië) 
 ###= een 3-cijferig getal 
 
Het rechter deel bestaat uit de naam van het inspectiebedrijf. De beide delen worden ge-
scheiden door een “/” Het programma zelf vraagt dan ook om een dergelijke invoer: 

 
 
 
 
 
 

Indien u klaar bent met invullen kunt het volgende doen: 
- <ok>: Gegevens worden gecontroleerd en opgeslagen. Als iets niet goed ingevuld 

is, wordt u naar het betreffende veld teruggebracht. 
- <Annuleren>: Gegevens worden geannuleerd en de oude gegevens blijven van kracht. 
- <Toepassen>: Gegevens worden verwerkt in het programma en het scherm blijft open. 
- <Default>: De gegevens die nu ingevuld zijn, worden bij het volgende rapport ingevuld 

als dit aangemaakt wordt.  
 
De gegevens die éénmalig per inspectierapport moeten worden vastgelegd, zijn nu bepaald. 
Als nu met de rechtermuis op het scherm wordt geklikt verschijnt een uitgebreidere lijst: 

 
 
De functies <kopieer rapport> en <naam wijzigen> zijn nog niet operationeel. Bij <bewerk 
rapport> verschijnt het hiervoor behandelde scherm weer. Bij <verwijder rapport> ver-
schijnt het volgende scherm: 
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Wanneer u het bestand wil verwijderen klikt u op <ja>. Het volgende 
scherm verschijnt. 
 
 
 
Pas wanneer u hier op <ja> klikt wordt het rapport definitief verwij-
derd. 
 
 

Bij <open rapport> gaat het programma naar het volgende onderdeel. Dit gebeurt ook als u 
op een rapportnaam dubbelklikt. 

6.6. Aanmaken leidingen en putten 
Wanneer het rapport wordt geopend zal op dat moment de fotokaart opgestart worden. Het 
volgende scherm verschijnt. 

 
Klik op <ok>. 
Wanneer deze niet of niet juist is ingesteld, kan een soortgelijk 
scherm verschijnen: 
 
 

Klik op <ok>. Het program-
ma gaat dan gewoon door, 
maar zal geen digitale foto’s 
kunnen maken. 
 

Na het openen van het inspectierapport verschijnt het volgende scherm. 

 
Op de plaats van het zwarte blok zal het live camerabeeld staan. 
 
Wat is er te zien? 

Alleen de rapportnaam wordt getoond. Dit betekent dat er nog 
geen leidingen of putten in het rapport aanwezig zijn. 
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U ziet een symbool voor de digitale videokaart (alleen als deze aanwezig is en 
functioneert). Als u een analoge videorecorder heeft geïnstalleerd, zal daarvoor 
een apart symbool te zien zijn. 
 
 
 

6.7. Aanmaken leiding 
U begint met het aanmaken van een leiding. Dit doet u door met de rechter muis op het lin-
ker witte deel van het scherm te klikken. 

 
Klik op <nieuwe streng>. Als u dit voor de eerste keer 
doet, zal de volgende melding verschijnen: 
 
 
 
 
 
 

 
Hierin wordt vastgelegd welke gegevens tijdens een 
inspectie altijd zichtbaar zullen zijn op het scherm. Zie 
paragraaf 6.9 daarvoor. Klik op <ok>. Het programma 
gaat echter wel door met het tonen van het invulscherm 
voor de leidinggegevens. 
 

 
Hier gelden dezelfde regels als bij het invullen van de rapportgegevens. Voor een aantal 
velden gelden aparte situaties. 
 
- Strengreferentie: 

Hier mogen geen dubbelen voorkomen. In de uitvallijst worden de reeds gebruikte stren-
greferenties getoond. 

- Beginknooppuntreferentie: 
Leeglaten. Wordt in SUFRIB2.0 en 2.1 niet gebruikt. 
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- Locatie: 
Hiermee wordt straatnaam bedoeld. Als er reeds straatnamen ingevuld zijn in het rapport, 
worden deze in een uitvallijst getoond. 

- Inspectiedatum: 
Wordt automatisch ingevuld. Als u later het rapport wijzigt, kunt door op het woord in-
spectiedatum te klikken, het veld vernieuwen met de huidige datum. 

- Opslag videobeelden: 
Als hier CD wordt ingevuld, kan het veld met Videopakketreferentie niet gewijzigd wor-
den. Het programma vult dat zelf in. Wilt u dat veld toch aanpassen, dan moet u hier 
eerst kiezen voor Analoog. 

6.8. Aanmaken put 

 
Hiervoor geldt in principe hetzelfde als bij het aanmaken van een nieuwe leiding. Er ver-
schijnt echter eerst een waarschuwing. 

 
 
 
 
 
 
 

Dit is nodig omdat de waarnemingen aan een leiding of put gekoppeld zijn via de putreferen-
tie of via de leidingreferentie. Bij de put is echter de putnaam de putreferentie. Dus als bij de 
leidingen een leiding als referentie “1” heeft gekregen, kan de put met de naam “1” niet meer 
geïnspecteerd worden. In SUFRIB2.1 zal dit echter vervallen. Klik op <ja>, het volgende 
scherm verschijnt. 
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6.9. Lay-out DE Algemeen 
De functie lay-out DE algemeen is als volgt te bereiken 

 
Klik op de knop <layout DE algemeen>. Het volgende scherm ver-
schijnt. 
 
 
 

 
Klik op <ok>, het volgende scherm 
verschijnt. 
 

- Met de knop <leeg> worden alle keuzes gewist. 
- Met de knop <rijtje> worden alle gegevens als rijtjes op de inspectiemonitor gezet. 
- Met de knop <wissel> wordt alles gevinkt wat niet gevinkt was en niet gevinkt wat ge-

vinkt was. 
 
Klik eerst op de knop <Leeg> om alle waarden te verwijderen. Vervolgens kunt u bij elk ge-
geven invullen of en waar het op het scherm moet komen te staan. In dit voorbeeld hebben 
we alleen knooppuntreferentie 1 en knooppuntreferentie 2 ingesteld. Deze komen op het 
scherm op kolom 1 en op regel 2 en 3 
Ook moet op dit scherm ingevuld worden welke onderdelen van de waarneming op het 
scherm moeten komen en waar deze moeten staan. Hier is een rijtje onder elkaar ingevuld. 
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Let op: waarden die buiten de mogelijkheden van desbetreffende DE vallen worden gene-
geerd. 
 

 
Hiernaast een voorbeeld van de ingevulde 
vaste gegevens. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6.10. Lay-out Z1-blok 
Hier kan ingesteld worden welke informatie op de inspectiemonitor komt als de inspecteur op 
<F6> drukt. Dit is handig bij het begin van een inspectie. Het volgende scherm verschijnt. 
 



©Ingenieursbureau Moons 

Handleiding Rioscoop® 
mei 2007 

60

 
 
Geef met een vinkje aan welke items op welke regel (R) en op welke kolom (K) op het 
scherm gezet moeten worden. Waarden buiten het bereik van de specifieke inspectieappara-
tuur worden genegeerd. 
De eerste 2 kolommen betreffen gegevens die met <F6> op elk gewenst moment naar de 
inspectiemonitor (en dus naar de digitale video-opname) gestuurd kunnen worden.  
 
- Met de knop <leeg> worden alle keuzes gewist. 
- Met de knop <rijtje> worden alle gegevens als rijtjes op de inspectiemonitor gezet. 
- Met de knop <wissel> wordt alles gevinkt wat niet gevinkt was en niet gevinkt wat ge-

vinkt was. 
 
De derde kolom heeft hier geen betekenis. 

6.11. Functietoetsen bij inspectiescherm 
In het beginscherm van de leiding- of putinspectie is een aantal functietoetsen beschikbaar.  
 
F1 Geen functie  
F2 Geen functie 
F3 Geen functie  

F4 

Als de digitale inspectie draait, wordt hiermee de inspectie 
automatisch gestopt. Bij de NBN wordt automatisch een 
waarneming PUT toegevoegd en de opmerking “End” 

F5 

Hiermee wordt de digitale inspectie automatisch gestart. Bij 
de NBN wordt automatisch een waarneming PUT toege-
voegd en de opmerking “Start” 

F6 Hiermee wordt het Z1-blok op het scherm getoond. 
F7 Hiermee wordt het scherm schoon gemaakt en worden de 
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gegevens die altijd op het inspectiescherm weergegeven. 

F8 
De strenglengte bij de leidinggegevens wordt gelijk gemaakt 
aan de meterstand op de inspectiemonitor. 

F9 De afstand op de inspectiemonitor kan gezet worden.  
F10 Gaat naar het menulint  

F11 

 Als er meerdere leidingen achter elkaar liggen wordt er een 
totale lengte van de afgerolde kabel bijgehouden. Met F11 
wordt deze afstand op 0 gezet. 

6.12. Start van de inspectie 
Als alle vaste gegevens van de leiding of de put zijn ingevuld kan de inspectie beginnen. In 
principe wordt dan de volgende procedure gevolgd. 
- Geef F11 om de totaalteller van de afgerolde kabel op 0 te zetten. Dit moet dus alleen als 

de kabel opgerold is; m.a.w. als met de eerste leiding in een rij achter elkaar liggende lei-
dingen wordt gestart 

- Geef F9 om de afstand op de inspectiemonitor een beginwaarde te geven.  
Voer de afstand in en klik op <ok>. Dit is de afstand 
van de inspectiekop uit het hart van de put. Bij beg-
instrengen zal dit b.v. 0.80 M zijn. Bij putten waarin 
je doorrijdt zal dit 0 m zijn. 
 
 

- Klik op het symbool van de digitale videokaart om de opname te starten.  
Op dat moment wordt het symbool rood en gaat er 
een teller lopen in het roze vlak. Dit geeft de groot-
te van het videobestand weer. Ook gaat een teller 
lopen in het gele vak. Deze geeft de totale om-
vang van digitale opnamen in de folder weer. 
Hiermee kan gecontroleerd worden of de omvang 
nog past op een DVD van b.v. 4.5 Gb 

- Druk op de spatiebalk om de eerste waarneming in te geven. 
 
De toelichting op het ingeven van waarnemingen komt in de volgende paragraaf. 

6.13. Ingeven van waarnemingen 
Nu begint het eigenlijke inspecteren. In feite rijdt de camera nu door het riool en ziet de in-
specteur iets dat hij vast wil leggen. Hij stopt de camera en druk op de <spatiebalk>. Het 
volgende gebeurt: 
- De afstand van de meterteller wordt van de inspectiemonitor overgenomen en in het ge-

heugen geplaatst. 
- Hetzelfde geldt voor de tellerstand van de analoge en digitale video 
- Er wordt in het inspectiebestand een nieuwe waarneming toegevoegd, echter zonder de 

waarneming zelf. 
- Er wordt een digitale fotogemaakt. 
- Het invulscherm voor de waarneming wordt getoond. 
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Er zijn 2 manieren om hier de gegevens in te vullen: 
- Met de muis 
- Met het lettergedeelte van het toetsenbord 
 
Deze beide manier worden hieronder nader toegelicht. 
 
Met de muis 
Dit is vooral voor beginners. Klik telkens op de “+”-jes in de waarnemingenboom in het linker 
deel van het scherm, lees de teksten en maak je keuzes. Om een “oppervlakteschade klasse 
3” in te geven: 
- Klik op + voor “A = materiaal” 
- Klik op + voor “F = oppervlakteschade” 
- Klik op + voor “3 = toeslagstof steekt uit / zichtbare wapening” 
- Klik op “B = chemisch” 
 
Met het letterdeel van het toetsenbord 
Dit is vooral voor gevorderden. Zij kennen de codes uit het hoofd. Toets achtereenvolgens 
de letters A en F. Dan op de 3. En dan op letter B 
 
Met de <Esc> toets gebeurt het volgende: 
- Als de focus op het keuzeboom staat wordt het scherm afgesloten en de (nog niet afge-

maakte) waarneming verwijderd. 
- Als de focus alders op het scherm staat gaat het programma 1 stapje terug. 
 
Met de <Backspace> gaat het programma 1 stapje terug. Het scherm ziet er nu als volgt uit: 
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De focus van het programma is nu op de knop in de klok. Dat betekent dat er een klokstand 
ingevuld moet worden. Wederom kan dit met de muis of met het toetsenbord. Het snelste 
gaat dat natuurlijk met het toetsenbord. Om een klokstand van 5 tot 7 in te geven type ge-
woon een 5 en dan een 7. Om een klokstand van 11 tot 1 in te voeren type 11 en 01. De 
muis gebruik je door op de getallen te klikken. De focus blijft (tijdens het typen) op de knop in 
de klok.  

 
Klik vervolgens op <enter> de focus gaat nu naar de knop <klaar>.  
Klik op <enter> om het ingeven van een waarneming te beëindigen, de gege-
vens op te slaan en het scherm te sluiten. Dit kan ook door er met de muis op 
te klikken. 
 

Wanneer van de waarneming ook een foto gemaakt moet worden, klik dan op <Ctrl> + <en-
ter> of met de muis op de knop <klaar + foto>.  
 
Op het scherm kunnen nog meer gegevens ingevuld worden. Deze worden hieronder toege-
licht. 
 
- Schade aan een voeg: 

Als de schade niet aan de buis, maar aan de leiding is, moet dit aangegeven worden 
door het betreffende optiebolletje te selecteren. 
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- Extra gegevens in de kwantificeringsvelden: 
Bij sommige toestandsaspecten moeten extra gegevens ingevuld worden. Denk b.v. aan 
een huisaansluiting.  

 
Bij meetwaarde 1 en 2 dienen de hoogte en breedte van de aansluiting ingegeven te 
worden. Op het scherm hierboven is inmiddels ook een groene lijst verschenen. Dit is 
een lijst met de codes van karakteristiek. Karakteristiek 3 is onderdeel van SUFRIB en 
bevat eigenlijk standaard opmerkingen die door de inspecteurs tijdens de inspectie wor-
den gemaakt. Het voorkomt veel onnodig typewerk en maakt het voor de beheersoftware 
mogelijk om iets met deze informatie te doen. De groene lijst kan met de muis aangeklikt 
worden. Als de focus echter op de knop <klaar> staat, kan volstaan worden door de eer-
ste letter of cijfer van de regel in te typen.  

- Opmerking: 
Hier kan een willekeurige opmerking geplaatst worden. Wees hier terughoudend mee. 

- Velden Foto, Digitale video en Videotijd: 
Deze velden worden automatisch ingevuld. Ze kunnen wel (net als het veld afstand) ge-
wijzigd worden. De wijzigingen worden dan ook doorgevoerd in het inspectiebestand.  

- De foto op het scherm: 
Deze foto wordt automatisch gemaakt als het scherm verschijnt. Deze foto kan ver-
nieuwd worden door er met re rechtermuis op te klikken. 
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6.13.1. Nemen van een foto 
Dit is hiervoor al toegelicht. De foto bij een waarneming wordt genomen als het scherm wordt 
afgesloten door op de knop <klaar + foto> te drukken, door het gebruik van <Ctrl> + <En-
ter> als de focus op de knop <klaar> staat 

6.13.2. Sneltoetsen 
Deze functie behoort bij het toestandsaspect BAJA: axiale verplaatste verbinding. Er ver-
schijnt dan een extra scherm in het scherm. 

 
Om dit scherm te kunnen gebruiken dient de 
installatie eerst geijkt te worden. Dit is nodig 
omdat de voegwijdtemeting uitgevoerd 
wordt op het scherm van de computer. Eerst 
moet vastgelegd worden hoe de verhouding 
is tussen een meting op het computer-
scherm en de werkelijke meting in het riool. 
 
 
 
 
 

6.13.2.1. IJking standaard voegwijdtemeting 
Deze functie wordt gestart door te klikken op de knop <ijken>. Er verschijnt een toelichting. 

 
 
 
 
 
 
 

 
Volg de instructie gewoon op: 
- Pak een stijf vel papier en zet hierop op een onderlinge afstand van 20 mm 2 stippen. 
- Plaats dit vel verticaal voor de lens, zodat de stippen in het midden van de inspectiemoni-

tor staan. 
- Zet dit vel 100 mm voor de lens van de camerakop. Dus niet voor het glazen afdekplaatje 

van de camera maar voor de daarachter liggende lens. 
- Klik de ene stip aan 
- Klik de andere stip aan 
- Klik op <klaar> 
 
Op dat moment wordt de vergrotingsfactor berekend en opgeslagen in het register. Het ijken 
behoeft maar 1 maal uitgevoerd te worden. Alleen als er een nieuwe camerakop gemonteerd 
wordt, dient de ijking opnieuw uitgevoerd te worden. 
Behalve de vergrotingsfactor dient ook de afstand van het draaipunt van de lenskop tot aan 
de lens zelf ingevoerd te worden. Dit kan gedaan worden door weer op het knopje <ijken> te 
klikken en boven het schemaatje van de lenskop de juiste waarde in te vullen. 
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Klik vervolgens weer op <klaar>. De ijking is hiermee afgerond. 
 
 
 
 
 
 
 

6.13.2.2. IJking laser voegwijdtemeting 
De laser voegwijdtemeting behoeft niet geijkt te worden. De puntjes 
staan ALTIJD 30 mm uit elkaar. 
 
 
 
 
 
 
 

6.13.2.3. Meting met standaard voegwijdtemeting 
Zodra een toestandsaspect BAJA wordt ingegeven verschijnt een extra venster op het 
scherm. 

 
Als eerste moet de hoogte van de camerakop in het riool 
ingegeven worden. Dit gebeurt door op de knopjes <op> en 
<neer> te klikken. Probeer bij het zetten van de camera in 
het riool, altijd de kop in het midden te krijgen, zie voorbeeld 
hiernaast. 
Daarna moet de kop in de kijkrichting gezet worden. Dit is de 
richting waar de voeg het breedste is. Dit kun je doen door op 
de knop <draai> te klikken. In onderstaand voorbeeld wordt 
naar 3 uur gekeken. 
 
 
 
Vervolgens moet op de foto op de voegranden geklikt wor-
den. Als de camera gedraaid wordt, moet er wel eerst een 
nieuwe foto gemaakt worden (rechter muis op de foto).  
Telkens als geklikt wordt, wordt de positie van de klik in het 
meetvakje neergezet en wordt de afstand tussen de laatste 
en één na laatste klik berekend. Als je dus 2 maal op dezelf-
de plaats klikt is de afstand natuurlijk 0. Via de kalibratiege-
gevens wordt de werkelijke voegwijdte berekend.  
 
 

In het venstertje wordt telkens vermeld: 
- Meting: de afstand op het scherm 
- Voegwijdte: de berekende voegwijdte 
- Klasse: berekende klasse op basis van: 

o Diameter leiding 
o Profiel leiding 
o Materiaal leiding 
o Type voegverbinding 
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De berekende voegwijdte wordt automatisch vermeld bij kwantificering 1. De berekende 
klasse wordt automatisch geselecteerd in de keuzeboom links. 

6.13.2.4. Meting met laser voegwijdtemeting 
 
Bij het ingeven van toestandsaspect BAJA verschijnt een extra ven-
stertje op het scherm.  
Om de voegwijdtemeting uit te voeren dienen de aanwijzingen opge-
volgd te worden. 

• Klik met de rechtermuis op de laserpuntjes 
• Klik met de linker muis op de voegranden 
• Klik op de <bereken voegwijdte> 

 
De voegwijdte wordt berekend.  
 

 
De klasse wordt bepaald op basis van: 
- Diameter leiding 
- Profiel leiding 
- Materiaal leiding 
- Type voegverbinding 
De berekende voegwijdte wordt automatisch vermeld bij kwantificering 1. De berekende 
klasse wordt automatisch geselecteerd in de keuzeboom links. 

6.13.3. Meting hoekverdraaiing 
Deze is gebaseerd op de meting van 2 voegwijdte metingen. Zie daarvoor de betreffende 
uitleg. Om een hoekverdraaiing te meten ga je als volgt te werk: 
- Kies voor BAJC5 
- Richt de camerakop op de plaats op de voeg met de kleinste voegwijdte 
- Voer de meting daar uit 
- Klik op de tekst <Meting 1>; daarachter komt de voegwijdte van de plaats te staan 
- Draai de camerakop 180° en klik op het knopje <180°> 
- Voer de meting daar uit 
- Klik op de tekst <Meting 2>; daarachter komt de voegwijdte van de plaats te staan 
- Klik op de tekst <Hoek> 
 
De berekende hoek wordt vermeld bij kwantificering 1 

6.13.4. Sneltoetsen 
Het is erg handig om bepaalde toestandsaspecten onder een sneltoets te stop. Het toe-
standsaspect kan dan opgeroepen worden de deze sneltoets te gebruiken. Ga als volgt te 
werk. 
- Vul het gewenste toestandsaspect in, b.v. BCAAA: open prefab inlaat 
- Klik met de rechter muis op het groene vak met BCAAA; er verschijnt dan een nieuw 

venstertje met de vraag om de gewenste letter of cijfer 
 
Voer hier de gewenste lette of cijfer in, b.v. 1 en klik 
vervolgens op <ok>. 
 
 
 

Deze schade kan nu in het vervolg ingegeven worden met de toestencombinatie <Ctrl> + 
<1>. Bedenk dat de cijfers op het numerieke deel niet werken. 
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Een overzicht van alle gebruikte sneltoetsen is te vinden onder de knop <Sneltoetsen>. Het 
volgende scherm verschijnt.  

 
Klik op <ok> het volgende scherm ver-
schijnt.: 
 
 
 
 

 
Klik op <ja> wanneer u de sneltoetsen wilt verwijderen. 
 
 
 
 
 

6.13.5. Aanwijzingen 
Let bij de betreffende toestandsaspecten (b.v. inlaten) op dat er gegevens bij meetwaarde 1 
en meetwaarde 2 moeten worden ingevuld. 
Vergeet niet bij voegschades het optiebolletje aan te vinken. Bij toestandsaspecten die al-
leen maar aan een voeg kunnen zijn, zal het bolletje automatisch gezet worden. 

6.14. Meelopende schades 
Meelopende schades zijn schades die over een bepaalde afstand voorkomen. In principe 
kunnen alle schades meelopend zijn. Het programma is daar niet op ingericht. Alleen de vol-
gende schades kunnen meelopend zijn EN ZIJN DIT OOK ALTIJD!!! 
- BAA 
- BABA BABC en BABD 
- BAC 
- BAD 
- BAE 
- BAF behalve BAFA 
- BAK 
- BAN 
- BBB 
- BBC 
- BDD 
 
Meelopende schades beginnen ergens en houden dus ook ergens op. Als ze doorlopen tot in 
de eindput, of tot een afgebroken inspectie worden ze automatisch afgemeld. Als ze echter 
gedurende de inspectie van klasse veranderen of ophouden, dient de inspecteur dit aan te 
geven. Dit aangeven gebeurt natuurlijk door het juiste toestandaspect in te geven. In onder-
staand voorbeeld is een meelopende aantasting weergegeven. Deze begint b.v. op 5.0 m. 
 

Zodra deze is begonnen verschijnt middenboven de melding: <niet afgemeld 1> Dit bete-
kent dat er een meelopende schade is die nog niet afgemeld is. De inspectie gaat door en op 
15.0 m verandert de klasse in 3. 
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In het schema is een dikke rode lijn getrokken die staat voor oppervlakteschade klasse 5. 
In de boom is met Start aangegeven dat er een meelopende schade begint en Change dat 
deze van klasse verandert. Vervolgens stopt de aantasting op 23.0 m. Dit wordt ingegeven 
met een klasse 1. 

 
 
De melding <niet afgemeld 1> verdwijnt. De rode lijn stopt. In de boom komt de melding 
Stop te staan. 
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7. Taal  
Met deze functie kunt u de taal binnen Rioscoop wijzigen. Hiervoor gaat u langs de boven-
rand naar het tabblad <Taal>. In de onderstaande paragrafen is deze functie nader uitge-
werkt. 

 
 
 
 
 
 
 
 

7.1. Taal rapporten e.d.  
U kunt de taal wijzigen die gebruikt wordt in de rapporten e.d. die u wilt vervaardigen hier-
voor klikt u op <taal rapporten e.d.>, vervolgens kiest u de gewenste taal.  

 
 
 
 
 
 
 
 

Het volgende scherm verschijnt. 
 
Klik op <ok> en start de software opnieuw op. De rapporten wor-
den nu standaard in deze taal vervaardigd. Desgewenst u kunt de 
taal weer terug veranderen. 
 
 
 

Nog niet alle talen zijn geheel gereed. Wanneer u een taal heeft geselecteerd dit nog niet 
gereed is verschijnt de volgende melding. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Bij de keuze voor Waals of Frans nog de volgende opmerking. Bij de keuze voor Waals zijn 
alle teksten in het Frans. Deze zijn een vertaling van de Nederlandse terminologie naar het 
Frans. Bij de keuze voor Frans OCW betreft het een vertaling van de Vlaamse teksten naar 
het Frans; deze zijn over het algemeen langer.  
 
Bij de keuze voor Vlaams zullen de officiële teksten gebruikt worden zoals deze door het 
OCW zijn vrijgegeven. 
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7.2. Taal gebruiker  
Naast het wijzigen van de taal die in de rapporten e.d. wordt gehanteerd, is het ook mogelijk 
om de taal van alle functies binnen Rioscoop te wijzigen. Hiervoor klikt u op de knop <taal 
gebruiker>, vervolgens kiest u de gewenste taal.  

 
 
 
 
 
 
 
 

Het volgende scherm verschijnt. 
 
Klik op <ok> en start de software opnieuw op. De rapporten wor-
den nu standaard in deze taal vervaardigd. Desgewenst u kunt de 
taal weer terug veranderen. 
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8. Converteren  
Binnen de functie is een aantal functies ondergebracht waarmee speciale handelingen met 
het inspectiebestand mogelijk zijn. Let goed op alvorens deze functies te gebruiken. Een 
aantal functies zijn gemaakt omdat de inspectiemodule in het begin niet helemaal goed werk-
te. 
De verschillende functies zijn in de volgende paragrafen verder uitgewerkt. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8.1. Statistiek bestand  
Met de functie <statistiek bestand> kan een overzicht worden gemaakt van de inhoud van 
een inspectiebestand. Er wordt een aantal eenvoudige controles uitgevoerd, zonder dat er 
iets in de bestanden veranderd wordt. Hiervoor selecteert u eerst een SUF-bestand. Wan-
neer u dit niet heeftgedaan verschijnt de volgende mededeling. 

 
 
Klik op <ok> en selecteer alsnog een SUF-bestand. Het volgen-
de scherm verschijnt. 
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Er wordt tevens een bestand fouten.log gemaakt in de folder met de temporary files, b.v.: 
C:\Documents and Settings\Gebruiker\Local Settings\Temp\ 

8.2. Verwijder $-regels  
Tijdens het inspecteren worden regels in het bestand die verwijderd zijn niet echt verwijderd, 
maar worden gemarkeerd met een $-teken op de eerste positie van de regel. De functie 
<verwijder $–regels> verwijderd alle regels die met een “$” beginnen. Er wordt een tijdelijk 
bestand gemaakt in de applicatiedata folder b.v.: 

C:\Documents and Settings\Gebruiker\Application Data\rioscoop 
 
LET OP: Er wordt geen tussenvraag meer gesteld. De bewerking duurt zeer kort. 

8.3. Corrigeer alle veldlengtes in alle regels 
De functie corrigeer alle veldlengte in alle regels is alleen beschikbaar binnen Rioscoop® 
Inspectie; anders verschijnt de volgende melding. 

 
 
Klik op <ok> 
 
 
 

 
 
Deze functie dateert uit de begintijd van het programma en is inmid-
dels overbodig geworden. De volgende melding verschijnt: 
 
 
 
 

8.4. Verwijder alle automatische waarnemingen 
De functie verwijder alle automatische waarnemingen is alleen beschikbaar binnen 
Rioscoop® Inspectie anders verschijnt de volgende melding. 

 
Klik op <ok> 
 
 
 
 

Door Rioscoop® Inspectie worden tijdens het inspecteren automatisch waarnemingen toe-
gevoegd. Deze worden in de volgende situatie toegevoegd: 

Als een meelopende toestandsaspect doorloopt tot het einde van de inspectie 
(knooppunt of afgebroken inspectie) heeft de inspecteur niet geconstateerd dat het 
toestandsaspect ophoudt. M.a.w. hij heeft het toestandsaspect niet afgemeld. Dat 
doet het programma dan voor hem. Dergelijke afmeldingen zijn herkenbaar aan: 
− Een mededeling in het opmerkingenveld: "Generated by programm" 
− Een klasse >1 

Er wordt een tijdelijk bestand gemaakt in de applicatiedata folder b.v.: 
C:\Documents and Settings\Gebruiker\Application Data\rioscoop 

 
Deze functie verwijderd al deze automatisch gegenereerde waarnemingen uit het bestand. 
LET OP: Er wordt geen tussenvraag meer gesteld. De bewerking duurt zeer kort. 

  



©Ingenieursbureau Moons 

Handleiding Rioscoop® 
mei 2007 

74

8.5. Schoon bestand op 
De functie schoon bestand op is alleen beschikbaar binnen Rioscoop® Inspectie; anders 
verschijnt de volgende melding. 

 
Klik op <ok> 
 
 
 
 

 
Deze functie dateert uit de begintijd van het programma en is inmid-
dels overbodig geworden. De volgende melding verschijnt: 
 
 
 
 

8.6. Klik alle ID’s aan 
Wanneer een inspectierapport wordt geopend worden alleen de riool-gegevens ingelezen. 
Soms is het prettig als toch alle waarnemingen zijn ingelezen. De waarnemingen worden 
echter pas ingelezen als het riool wordt aangeklikt. Wanneer u op de knop <klik alle ID’s 
aan>, worden automatisch alle waarnemingen ingelezen. U ziet doordat voor iedere streng 
een “+”-teken verschijnt.  
 
Bij de functie “Inspecteren” gebeurt er bij het aanklikken van een riool nog meer. Dan wordt 
gecontroleerd of er meelopende toestandsaspecten zijn die doorlopen tot aan het einde van 
de inspectie en niet afgemeld zijn. Deze worden dan automatisch afgemeld. Dit is op het 
scherm allemaal te volgen.  
 
LET OP: Er is één situatie waar het programma niet uitkomt. 
Als er na de waarneming van een knoop aan het einde van de inspectie of na een afgebro-
ken inspectie toch nog waarnemingen voorkomen; dan komt het programma in een lus; dit 
moet eerst opgelost worden alvorens de inspectie van de streng in orde gemaakt kan wor-
den: 
- verwijder de waarnemingen na de knoop of afgebroken inspectie, of wijzig de afstand van 

de knoop of afgebroken inspectie 
- verwijder alle automatisch gegenereerde waarnemingen 
- klik het riool nogmaals aan 

8.7. Exporteer SUFRIB1.0  
De functie is binnen Rioscoop® komen te vervallen. Deze functie is wel los te verkrijgen via 
Ingenieursbureau Moons. Na aanschaf is het programma: Conversie - (SUF2 naar SUF1) te 
downloaden via www.moons.nl. De kosten voor dit programma bedragen € 350,--. 

8.8. Importeer SUFRIB1.0 
De bedoeling van deze functie is om een SUFRIB1.0 bestand automatisch te converteren 
naar een SUFRIB2.0 bestand. Deze functie is nog niet beschikbaar in Rioscoop®, maar wel 
als los programma beschikbaar . Het programma: Conversie - (SUF1 naar SUF2) is gratis 
verkrijgbaar bij de Stichting Rioned (www.rioned.org) of op de internet-site www.moons.nl. 
De werking van dat programma is als volgt. 
 
Bij het starten van het programma ziet u linksboven in het openingsscherm een windows 
verkenner. 
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Ga via de verkenner naar een folder met daarin de SUFRIB1.0 bestanden. Het werkt het 
makkelijkst wanneer u al uw SUFRIB1.0 bestanden in één map plaatst. Selecteer vervolgens 
alle bestanden die geconverteerd moeten worden. U kunt meerdere bestanden selecteren 
door <ctrl> ingedrukt te houden terwijl u de gewenste bestanden aanklikt. 
Klik vervolgens op de knop <converteer alle geselecteerde bestanden>. De bestanden 
worden nu geconverteerd. In het vak onder de verkenner wordt weergegeven met welk be-
stand het programma bezig is.  

 
Langs de bovenrand staat aangegeven met welk ID het programma bezig is.  

 
 
 

Na enige tijd is het programma klaar. In dezelfde folder, waarin de SUF1-bestanden staan, 
zijn de geconverteerde bestanden (SUF2-bestanden) geplaatst. Deze zijn te herkennen aan 
de toevoeging _20. 
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Het is ook mogelijk de bestanden één voor één te converteren en pas na conversie te beslui-
ten het geconverteerde bestand weg te schrijven. Hiervoor selecteert u slecht één SUF-
bestand. Vervolgens klikt u op de knop <converteer het geselecteerde bestand>. 

 
In de witte vensters komt de inhoud van het te converteren bestand en van het geconver-
teerde bestand te staan. Op deze manier kunt u precies volgen wat er gebeurt tijdens het 
converteren. Wanneer u het geconverteerde bestand definitief wilt maken, klikt u op de knop 
<schrijf het geconverteerde bestand naar “bestandnaam”_20.SUF>. Het bestand wordt 
In dezelfde folder, waarin het SUF1-bestand staat, is het geconverteerde bestand (SUF2-
bestand) geplaatst. Deze is te herkennen aan de toevoeging _20. 

8.8.1. Uitgangspunten conversie 
In de onderstaande toelichting zijn de uitgangspunten weergegeven voor de conversie van 
SUF1 naar SUF2. Voor deze toelichting is wel kennis van de opbouw van het SUFRIB1.0 
formaat én van het SUFRIB2.0 formaat vereist. 
 
Items die zonder problemen vertaald konden worden, worden hierna niet genoemd. 
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*ALGE regel: 
- Plaats uit 1ste *RIOO  Stad of dorp 
- Opdracht_ID  code werk 
- Inspecteur  naam van de inspecteur en inspectiebedrijf 
- Soort inspectie 

o 1  B  
o 2  C 
o 3  B 
o 4  C 
o 5  C 
o 6  A 
o 0  A 

 
*RIOO: 
- Lengte streng  verwachte inspectielengte 
- Lengte inspectie  geen omzetting 
- Als geen datum dan 1900-01-01 
- Axiaal referentiepunt  C hart put 
- Opslag videobeelden  A VHS analoog 
- Bandnummer 1  naam bewegende beelden pakket 

Als bandnummer aanwezig dan voor “type teller bewegende” beelden A ingevuld 
Tellers 1 en 2 (begin en eind) en bandnummer 2 niet omgezet. 

 
*WAAR 
- A, B en C-codes omgezet conform NEN3399 
- Bij het begin van een meelopend toestandsaspect wordt in veld ZZC een “A” gezet. Bij 

het eind van een meelopend toestandsaspect wordt een waarneming toegevoegd met 
dezelfde klasse, maar met in veld ZZC een “B”. 

 
o B2 klasse 5 van 3.40 tot 10.50 wordt: 

B2 klasse 5 op 3.40 (in veld ZZC een A) 
B2 klasse 1 op 10.50 (in veld ZZC een B) 

o Als er op 10.50 een waarneming B2 klasse 4 van 10.50 tot 20.50 staat wordt het: 
B2 klasse 5 op 3.40 (in veld ZZC een A) 
B2 klasse 1 op 10.49 (in veld ZZC een B) 
B2 klasse 4 op 10.50 (in veld ZZC een A) 
B2 klasse 1 op 20.49 (in veld ZZC een B) 

o De eindschade wordt met 1 cm verminderd om te zorgen dat bij het sorteren de volg-
orde correct blijft. 
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X, Y, Z, K, L, R, codes als volgt omgezet 
 
Oude code Verklaring Nieuwe code In opmerkingen veld 
Z1 Begin inspectie BDB Begin inspectie 
Z2 Eind inspectie BDB Eind inspectie 
Z3 Inspectie afgebroken BDCA   
Z4 Camera onder water BDGA   
Z5 Commentaar BDB Commentaar 
        
I1 Plooien BAKDC   
I2 Deformatie BAKC   
I3 Reparatie BCBZ   
        
D1 Reparatie BCBZ   
        
K1 Verloop diameter AEC Verloop diameter 
K2 Verloop materiaal AED Verloop materiaal 
K3 Bocht haaks BCC Bocht haaks 
K4 Bocht haaks rechts BCC Bocht haaks rechts 
K5 Bocht haaks links BCC Bocht haaks links 
K6 Bocht BCC Bocht 
K7 Bocht links BCC Bocht links 
K8 Bocht rechts BCC Bocht rechts 
        
L1 Ontstoppingsstuk BDB Ontstoppingsstuk 
L2 Spruitstuk BDB Spruitstuk 
L3 T-stuk BCAAA   
        
R1 Reparatie buiswand BCBZ   
R2 Voormalig vervuilingsgraad BDB Voormalig vervuilingsgraad 
R3 Afzetting bodemdeeltjes BDB Afzetting bodemdeeltjes 
        
X1 Prefab inlaat BCAAA   
X2 Ingehakte inlaat BCAEA   
X3 Inlaat BCAGA   
X4 Blinde inlaat BCAAB   
X5 Schroef inlaat BCABA   
X6 Klik inlaat BCABA   
X7 Geboorde inlaat BCABA   
X8 Knevel inlaat BCABA   
X9 Opzet inlaat BCAGA   
        

Y1 Blinde put BCEXA 
Blinde rioolput mogelijk geen eind- 
Knooppunt 

Y2 Tussenput BCEXB Tussenput, geen eindknooppunt 

Y3 Inspectieput BCDA of BCEA 
Afhankelijk van de meterstand wordt 1 van 
beide ingevuld 

Y4 Schildmuur BBEZ Schildmuur 
Y5 Afsluiter BDB Afsluiter 
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Z1 en Z2 kunnen niet zomaar in een beginknoop of eindknoop omgezet worden, omdat ze 
niet altijd precies bij begin of einde streng gegeven worden. Daarom is daar begin en eind 
inspectie opgenomen. 
Het omzetten van de inlaten is zeer lastig omdat de oude termen niet aansluiten bij de nieu-
we termen. Het bovenstaande is een compromis. 
 
*FOTO: 
- Omgezet in BDA algemene foto. Geen koppeling gemaakt aan eventueel bij de foto be-

horende waarneming. Dat kan wel, maar vergt ingewikkelde programmering. 
- De eventuele opmerking bij de foto is opgenomen in het opmerkingenveld.  
 
*INLA: 
- Allemaal omgezet in BCAGA (type inlaat onbekend, open) 
- Als op dezelfde locatie ook een X-code voorkomt, wordt deze *INLA genegeerd. 
 
Bij bestanden die met de inspectiesoftware van Moons zijn gemaakt, is in alle opmerkingvel-
den van de waarnemingen de videotellerstand opgenomen. Als in het opmerkingenveld een 
videotellerstand wordt gevonden, zal deze dan ook in veld ZZN gezet worden. 

8.9. Converteer naar XML_NBN 
De functie converteert XML_NBN is alleen beschikbaar binnen Rioscoop® Inspectie en dan 
alleen voor Vlaamse gebruikers; anders verschijnt de volgende melding. 

 
 
Klik op <ok> 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Door het OCW wordt de Vlaamse Annex uitgegeven. Daarin staat precies vermeld hoe de 
EN13508-2 geïnterpreteerd moet orden om aan de Vlaamse eisen te voldoen. Rioscoop® 
inspectie functioneert geheel conform deze norm, als daar bij de instellingen voor gekozen 
is. Alleen Vlaamse gebruikers kunnen Rioscoop® inspectie zo instellen.  
 
Voor de uitwisseling van bestanden wordt bij de NBN gebruikt gemaakt van het XML-
formaat. Ook daartoe wordt door het OCW een standaard uitgegeven. Deze functie zet het 
SUF-bestand om naar XML-formaat. In een SUF-bestand komen zowel leidingen als putten 
voor. Daarvoor dienen aparte XML-bestanden gemaakt te worden. 
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Als gekozen wordt voor 1 van de 
3 opties, zal het SUF-bestand 
eerst gesorteerd worden. Dit is op 
het scherm te volgen. Vervolgens 
wordt een XML-bestand aange-
maakt. Dit wordt bij het SUF-

bestand gezet. Tevens wordt daarbij het definitiebestand (XSD) gezet waarop het XML-
bestand is gebaseerd. 

8.10. Zet klaar voor kaart 
Met de functie zet klaar voor kaart kunt u alle schadebeelden uit de inspectiebestanden aan 
de beheertekening koppelen. Het is dus alleen zinvol deze functie uit te voeren wanneer u 
Rioscoop® FV heeft aangeschaft. Een volledige beschrijving van deze functie is weergege-
ven in paragraaf 15.1 

8.11. Wijzig putnummer 
Soms zijn in de inspectiebestanden niet de juiste putnummers gehanteerd. Bijvoorbeeld om-
dat deze putnummers ten tijde van inspecteren nog niet bekend waren. Er wordt dan een 
tijdelijk putnummer gehanteerd. Het kan ook zijn er dat bv een typefout is gemaakt tijdens de 
invoer. Hoe dan ook deze putnummers dienen aangepast te worden, zeker wanneer u de 
inspectiegegevens aan een beheertekening wilt koppelen. Deze koppeling werkt alleen wan-
neer de putnummers met elkaar overeenkomen. 
 
Voor het wijzigen van putnummers dient u eerst een streng te selecteren, anders verschijnt 
de volgende melding. 

 
Klik op <ok> en selecteer de streng waarvan u de putnum-
mers wilt wijzigen. Klik vervolgens op de knop <wijzig put-
nummer> het volgende scherm verschijnt. 
 
 
 

 
Hier kunt u de nieuwe naam van de 
beginput invoeren. Klik vervolgens op 
<ok>. 
Indien de gebruikte beginput reeds 
correct is ingevoerd klikt u ook op 
<ok>. Het volgende scherm verschijnt. 
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Hier kunt u op dezelfde manier als de 
beginput, de eindput wijzigen klik ver-
volgens op <ok>.  
Ook hier geldt dat wanneer de gebruik-
te eindput reeds correct is u op <ok> 
kunt klikken. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
In dit voorbeeld zijn zowel de begin als eindput ge-
wijzigd. Deze putnummers zijn direct, zonder tus-
senvraag, gewijzigd.  
De putnummers desgewenst vaker gewijzigd wor-
den, let u er echter wel op dat het gehanteerde put-
nummer uit de inspectiebestanden overeenkomt 
met de putnummers in de beheertekening. 
 

8.12. Verwijder leiding of put 
Het is mogelijk om leidingen uit het inspectiebestand te verwijderen. Hiervoor selecteert u 
eerst de streng die u uit het inspectiebestand wilt verwijderen, vervolgens klikt u op de knop 
<verwijder leiding of put>. Het volgende scherm verschijnt. 

 
Wanneer u de streng wilt verwijderen klikt u op <ja>. 
Alvorens de streng definitief uit het inspectiebestand te 
verwijderen wordt u de volgende tussenvraag gesteld. 
 
 
 
 
 
 

 
 
Wanneer u de streng definitief wilt verwijderen dan klikt u op 
<ja>. De streng wordt nu verwijdert. 
 
 
 

 
Bij een put werkt de procedure hetzelfde. 

8.13. Verwijder / repareer waarneming 
Het is mogelijk om schadebeelden uit de inspectiegegevens te verwijderen. Dit kan wenselijk 
zijn wanneer het schadebeeld in de praktijk is verwijderd en/of herstelt. Hiervoor gaat u als 
volgt te werk.  
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Klik eerst op de waarneming die u wilt repareren of verwijderen. Klik vervolgens op de knop 
<verwijder / repareer waarneming>. Het volgende scherm verschijnt. 

 
Klik op <repareer>, wanneer u de waarneming aan wilt passen. Het 
volgende scherm verschijnt.  
 
 
 
 
 

 

Hier kunt de waarneming aanpassen. Dit is hetzelfde scherm dat de inspecteur gebruikt tij-
dens de inspectie. Indien u hier meer uitleg over wilt, lees dan de betreffende onderdelen 
van hoofdstuk 6. In principe werkt het als volgt: 

o Klik in het witte deel het gewenste toestandaspect aan 
o Geef eventueel de klokstanden aan als deze gevraagd worden 
o Klik op OK om af te sluiten 

 
Als u de waarneming markeert als gemuteerd, worden deze 
niet meer meegenomen in de bewerkingen binnen 
Rioscoop®. Ze worden ook niet meer getoond bij de 
strenggegevens. In het SUF-bestand wordt de waarneming 
dan gemarkeerd met “%”. Op deze manier is altijd te ach-
terhalen welke waarnemingen gerepareerd zijn. Kiest u 
voor <nee>, dan beschouwt Rioscoop® de waarneming als 

een originele waarneming door de inspecteur gedaan. 
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Wanneer u hier voor <ja> kiest krijgt u voortaan iedere keer dat u de streng opent een gelijk-
soortige melding zoals hieronder.  

 
Klik op <ok> u kunt nu de waarnemingen 
bekijken. 
 
 
 
 
 

 
 
Klik op <verwijder>, wanneer u de waarneming wilt verwijderen 
passen. De waarneemregel wordt direct, zonder tussenvraag ver-
wijdert. 
 
 
 
 

9. Restlevensduurberekening 
Met de functie restlevensduurberekeningen kan op basis van de kwaliteit en de aanlegjaren 
van de strengen, een restlevensduurberekening uitgevoerd worden. Voor het uitvoeren van 
een restlevensduurberekening is een kwaliteitsfilter noodzakelijk. In het kwaliteitsfilter wordt 
aangegeven hoe zwaar een bepaalde schade meeweegt in de restlevensduur. Het kwaliteits-
filter is aan te passen, zodat het effect van een zwaarder dan wel lichter filter inzichtelijk ge-
maakt kan worden. Soms kan het ook wenselijk zijn om verschillende filters voor verschillen-
de delen van het stelsel te hanteren, bv wanneer de ene helft van de gemeente op zand-
grond en de andere op klei is gebouwd. 
De berekeningen kunnen worden uitgevoerd voor een selectie van het stelsel. Dit kan een 
bepaald suf-bestand zijn, maar ook bv alleen een bepaalde straat. Over het algemeen zullen 
de berekeningen echter over het gehele stelsel worden uitgevoerd.  
 
De restlevensduurberekeningen worden in het Rioscoop® gedeelte uitgevoerd. Om voor het 
gehele stelsel een restlevensduurberekening uit te voeren gaat u als het volgt te werk, zie 
verder ook 15.1: 
- Ga naar de functie: <zoeken> (bovenste balk) en klik hierop 
- Kies voor <zoeken> 
- Voer geen selectiecriterium in 
- Klik op de knop <zoek> (aan rechterzijde ongeveer in het midden) kan even duren 
- Klik op <ok> 
- En sluit de zoekfunctie af door op het “kruisje” te klikken 
- Aan de linker kant van het scherm staan nu alle gevonden strengen van het stelsel weer-

gegeven (in dit geval 1948 st.) 
Nu kan de restlevensduur-berekening uitgevoerd worden. Klik hiervoor op de knop <restle-
vensduur>. Het volgende scherm verschijnt. 
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In de suf-bestanden zijn alle waarnemingen met betrekking tot schades aan de strengen 
opgenomen. Door een kwaliteitsfilter op te stellen kunnen gewichten aan deze schadebeel-
den gehangen worden. Met andere woorden: Hoe erg is het dat een bepaald schadebeeld 
optreedt.  
Hiervoor heeft Ingenieursbureau Moons een “standaard” kwaliteitsfilter opgesteld. Het is ech-
ter ook mogelijk een ander filter te hanteren.  
Allereerst dient dit filter ingelezen te worden, of dient een ander filter gedefinieerd te worden. 
Voor het openen van een bestaand filter klikt u op de knop <bestand> en vervolgens op 
<inlezen>. Het volgende scherm verschijnt. 

 
Hier klikt u het gewenste filter aan 
en klik vervolgens op <openen>. 
Het filter wordt nu ingelezen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

U kunt het filter bekijken door op de knop <model> te klikken en vervolgens de verschillende 
tabbladen aan te klikken. U kunt ook direct op de tabbladen klikken: 

<A = Materiaal> 
<B = Functioneren> 
<C = Inventarisatie> 
<D = Overige> 
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In onderstaande schermen zijn de gewichten van het standaard kwaliteitsfilter weergegeven.  

U kunt het filter aanpassen door het getal rechtstreeks aan te klikken en te veranderen of 
door op de “pijltjes” te klikken. 

 
Voor het starten van de berekening klikt op de knop <berekening>. De 
volgende melding verschijnt. Klik op <ok> en het volgende scherm ver-
schijnt. 
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Voor de berekeningen zijn de aanleg-
jaren van de strengen noodzakelijk. 
Deze aanlegjaren zijn echter niet in 
de suf-bestanden opgenomen. Hier-
voor moet het bestand: “aanlegja-
ren.txt” aangemaakt worden. Hier-
voor klikt u op de knop <bouw aan-
legjaren.txt>. 
LET OP: iedere keer dat de aanlegja-
ren in het kaart gedeelte van 
Rioscoop worden gewijzigd (bv naar 
aanleiding van vervangingen), moet 
het bestand “Aanlegjaren.txt opnieuw 
aangemaakt worden. Derhalve advi-
seren wij u deze handeling altijd uit te 
voeren voordat u de restlevensduur-
berekeningen start. 

 
Voor die strengen waarbij geen aanlegjaren bij de strenggegevens zijn opgenomen kunt u 
een standaard aanlegjaar invullen, in dit geval 1965. U kunt dit aanpassen door het getal aan 
te klikken en vervolgens te veranderen. Vervolgens klikt u op de knop <bereken gehele se-
lectie>. De volgende melding verschijnt. 

 
Kies voor <ja>. 
 
 
 

 
Vervolgens kunt u aangeven waar het be-
stand opgeslagen moet worden. U kunt het 
bestand eventueel ook een andere naam 
geven, zeker wenselijk wanneer u meerde-
re varianten van de restlevensduurbereke-
ningen uitvoert. Houdt u er wel rekening 
mee dat de bestandsnaam altijd moet be-
ginnen met “Kwal_score”. 
Klik vervolgens op <opslaan>. De restle-
vensduurberekening wordt nu per streng 
op de gehele selectie uitgevoerd. 
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Gedurende de berekening worden de 
resultaten per streng getoond. Aan de 
linkerzijde is te zien wat de totale slijtage 
in de A-, B- en C-schades is. Aan de 
rechterkant is de restlevensduur weer-
gegeven. 
Toelichting kleuren: 
— = aanlegjaar 
— = laatste inspectiejaar 
— = vervangingen lineair 
— = vervangingen 3e machtsvergelijking 
 
 
 
 
 

 
De restlevensduur wordt op twee verschillende manieren berekend: 
- Volgens een lineaire vergelijking (donker groen vervangingsjaar = 2065) 
- En volgens een derdemachtsvergelijking (lichtgroen vervangingsjaar = 2036) 
Voor het vervangingsjaar wordt de derde machtsvergelijking aangehouden. In de praktijk is 
namelijk gebleken dat de kwaliteit van de riolering in het begin slechts weinig afneemt, maar 
als de kwaliteit eenmaal slechter wordt gaat deze over het algemeen ook snel achteruit. 
 
De restlevensduurberekeningen zijn nu uitgevoerd en de functie kan afgesloten worden door 
op het “kruisje” te klikken. De resultaten van de berekening zijn (in dit geval) opgeslagen in 
het bestand: kwal_score.txt. In dit bestand staat per streng aangegeven wat de totale slijtage 
is in de A-, B- en C-schades. Tevens is in dit bestand het vervangingsjaar per streng aange-
geven. Deze resultaten ook aan de beheertekening gekoppeld worden, zie verder 14.2.4. 
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10. Opstarten Rioscoop® FV  
Het beheerbestand (werkbestand) wordt door Ingenieursbureau Moons bij het opzetten van 
Rioscoop® FV gemaakt. Deze kan vervaardigd worden uit diverse soorten bronnen; o.a. 
rekenbestanden van hydraulische berekeningen, oude beheersystemen, digitale tekeningen.  
Voorwaarde is dat tenminste de volgende gegevens in deze bronnen beschikbaar zijn: 
- Lijst met putten met de bijbehorende x- en y-coördinaten. 
- Lijst met strengen bestaande uit beginput en eindput. 
Alle extra informatie over de putten en de strengen, maken het systeem alleen maar volledi-
ger en biedt de gebruiker meer mogelijkheden voor het uitvoeren van het rioolbeheer. Wan-
neer een werkbestand is aangemaakt kan de software opgestart worden. 
 

Start het programma op via de snelkoppeling op het bureaublad, of via het 
“startmenu”. 
 
 

 
Het volgende scherm verschijnt. 
Klik op <ok> wanneer u de software wilt opstarten. Wanneer u de 
software toch niet wilt opstarten of wanneer u de registry wilt leeg 
maken klikt u op <annuleren>. Het volgende scherm verschijnt. 
 

 
Wanneer u de registry wilt resetten klik u op <ja>. Wanneer u dit 
niet wilt of u weet niet precies wat hiermee bedoelt wordt kiest u 
voor <nee>. Alle instellingen binnen Rioscoop® FV worden hier-
mee namelijk blijvend verwijderd. Wanneer u hier vragen over 
heeft kunt u altijd contact op nemen met Ingenieursbureau Moons. 
 

Wanneer u hierboven voor <ok> heeft gekozen wordt Rioscoop® FV opgestart. Het start-
scherm ziet er hetzelfde uit als Rioscoop® Standaard. 

 
Door op het tabblad <kaart> te klikken komt u in het beheergedeelte (voorheen Rioscoop® 
Beheer) van Rioscoop® FV. Het volgende scherm verschijnt. 
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Wanneer u voor de eerste keer de beheertekening opent kiest u voor <nee> en verschijnt 
het scherm zoals op de volgende pagina is weergegeven. Iedere volgende keer dat u verder 
wilt werken met de beheertekening kunt u voor <ja> kiezen de tekening wordt dan direct op-
gestart.  

Wanneer u voor de eerste keer een tekening 
wilt openen of wanneer u een andere teke-
ning wilt openen kiest u voor <nee>. In de 
linker bovenhoek verschijnt nu een knippe-
rende knop <Laad beheer bestand>. Wan-
neer u op deze knop klikt verschijnt het vol-
gende scherm. U kunt nu de gewenste teke-
ning selecteren en deze openen. 

 
In het bestand “teks.dat” staan de verschillende werkgebieden opgenomen. Dit bestand kunt 
u in iedere willekeurige map op u computer plaatsen. Het is dus niet (meer) noodzakelijk om 
dit bestand in dezelfde map te plaatsen als waar u de software heeft geïnstalleerd. Op deze 
manier is het tevens mogelijk om voor verschillende gebruikers verschillende werkgebieden 
beschikbaar te maken. 

 
In het verkennergedeelte kan naar 
de map gegaan worden waar u het 
gewenste “teks.dat”-bestand opge-
slagen heeft, in dit geval 
Rioscoop_FV. Als het bestand 
teks.dat gevonden wordt, wordt dit 
bestand geopend en worden de 
verschillende werkgebieden in de 
lijst eronder getoond. 
Selecteer de gewenste tekening en 
open de tekening door hierop te 
“dubbelklikken” of door op de knop 
<Open beheerbestand> te klik-
ken. De tekening wordt nu geladen. 
Opmerking: het is tegenwoordig 
tevens mogelijk om de werkgebie-
den op verschillende locaties te 
bewaren (bv ten behoeve van het 
backupen van de gegevensbestan-
den). Hiervoor dient u in het be-
stand “teks.dat” de gehele bestand-
locaties op te nemen, bv: 
“c:\demo 4” 
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Wanneer de onderstaande mededeling verschijnt ontbreekt de data map, maar heeft u deze 
map wel opgenomen in het bestand “teks.dat”. U kunt dit bestand openen met het program-
ma kladblok en daar de juiste map toe te voegen. U kunt ook de datamap zelf hernoemen, in 
dit geval demo 1. 

 
Wanneer de volgende mededeling verschijnt 
en u heeft wel een licentie dient u contact op 
te nemen met Ingenieursbureau Moons.  
 
 
 
 

 
Wanneer u met 2 beeldschermen werkt (dit wordt ten zeerste aangeraden), dan is het moge-
lijk om zowel de beheertekening als het standaard Rioscoop scherm naast elkaar te bekij-
ken. Hiervoor dient u het scherm van de beheertekening naar het rechterscherm te slepen. U 
kunt dit als volgt doen. Klik met de linker muisknop op de bovenste balk van de beheerteke-
ning, houdt deze ingedrukt en versleep het scherm vervolgens naar de gewenste locatie op 
het andere scherm en laat de linker muisknop los. 

 

10.1. Meerdere beheerders binnen één gemeente  
Voor gemeenten met meerdere beheerders met ieder een eigen deel van de gemeente is 
een aantal functies toegevoegd. Hiervoor dient een hoofdbeheerder aangewezen te worden. 
deze hoofdbeheerder heeft toegang tot alle werkgebieden en maakt en verdeeld de tekenin-
gen voor de andere beheerders. 
 
LET OP: Met deze functie worden kopieën gemaakt van de datagegevens, waarbij meerdere 
gebruikers toegang tot deze gegevens hebben. Er dienen dan ook duidelijke afspraken ge-
maakt te worden over de schrijfrechten van de diversen gebruikers, zodat altijd duidelijk is 
welke datamap de actuele gegevens bevat. Wij adviseren dan ook dat alleen de hoofdbe-
heerder schrijfrechten heeft zodat de hoofdbeheerder altijd de meest actuele gegevens 
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heeft. Alvorens met deze functie aan de slag te gaan adviseren wij u contact op te nemen 
met Ingenieursbureau Moons, zodat wij u verder kunnen helpen. 
 
Voor het aanmaken van nieuwe werkgebieden voor andere beheerders gaat u als volgt te 
werk. 
 
Open de beheertekening van het werkgebied dat gekopieerd moet worden, zodat de teke-
ning op het scherm staat. Klik vervolgens op <laad beheer bestand>.  
Eerst moet het nieuwe werkgebied vermeld worden bij de nieuwe beheerder. Hiervoor het 
werkgebied opgenomen worden in het bestand “teks.dat”. 
 

klik hiervoor op de knop <begin>. Vervolgens klikt u in de ver-
kenner op de map van de nieuwe beheerder waar het bestand 
“teks.dat” staat. Wanneer dit bestand nog niet bestaat, wordt 
een nieuw bestand aangemaakt. (De instructie verschijnt te-
vens in het schermpje onder de knop). Klik vervolgens op de 
knop <vermeld nu>. Het bestand “teks.dat” is nu gewijzigd of 

aangemaakt. 
 

 
In het scherm links onderin ziet u welke 
werkgebieden opgenomen zijn in het 
nieuwe teks.dat. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wanneer u een vermelding wilt aanmaken die reeds bestaat, verschijnt het volgende 
scherm.  

 
Klik op <ok> en maak een andere vermelding of hanteer de bestaande 
vermelding. 
 
 
 

Vervolgens kan het werkgebied gekopieerd worden naar een andere map op het netwerk. 
Het werkgebied zal dan dus tweemaal aanwezig zijn:  
- Op de locatie waar het werkgebied nu staat (map hoofbeheerder) 
- Op de locatie waar het kopie gemaakt is (map nieuwe beheerder). 
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Klik op de knop <begin>. Vervolgens klikt u in de verkenner op 
de map waarnaar het werkgebied moet worden gekopieerd. 
Klik vervolgens op <kopieer nu>. Het volgende scherm ver-
schijnt. 
 

 
U kunt hier eventueel een andere naam aan het 
werkgebied geven. Klik vervolgens op <ok>.  
Let op: het “teks.dat” bevat de oude naam, deze 
dient nog aangepast te worden op de nieuwe 
naam. 
 

Tevens is in het “teks.dat” bestand van de hoofdbeheer de map van de nieuwe beheerder 
toegevoegd, zodat de hoofdbeheerder beide mappen kan openen. 
 
Tot slot is het nog mogelijk om een in het bestand “teks.dat” een nieuw werkgebied toe te 
voegen. Dit kan nodig zijn wanneer bv via een extern programma een nieuw werkgebied is 
gemaakt. Hiervoor gaat als volgt te werk. 

 
Klik op de knop <begin>. Vervolgens klikt u in de verkenner 
de map aan die u als werkgebied aan het bestand “teks.dat”. 
vervolgens klikt u op <voeg nu toe>. Het werkgebied is nu 
aan “teks.dat” toegevoegd en kan vanaf nu geopend worden 
in Rioscoop® FV. 
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11. Koppeling tussen Rioscoop® en de kaart  
Voor het uitvoeren van rioolbeheer is het vaak wenselijk om zowel op strengniveau te kun-
nen kijken als een totaal overzicht te hebben. Met Rioscoop® FV is dit mogelijk. Wanneer in 
het Rioscoop® gedeelte een streng geselecteerd wordt, wordt hier automatisch op inge-
zoomd in het kaartgedeelte. Op deze manier kunnen de schadebeelden, inclusief eventueel 
aanwezige foto’s en videobestand bekeken worden, terwijl op het andere scherm het over-
zicht van de locatie wordt gegeven, zie onderstaand voorbeeld. 
Het is ook mogelijk om in het kaart gedeelte een streng te selecteren. Hiervoor klikt u met de 
linker muisknop op de desbetreffende streng terwijl u <ctrl> + <shift> ingedrukt houdt. Wan-
neer deze streng geïnspecteerd is, worden de inspectiegegevens in het Rioscoop® gedeelte 
opgezocht en getoond.  
LET OP: hiervoor dient u eerst alle suf-bestanden te indexeren. 
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12. Het help-systeem in het kaartgedeelte  
U ziet rechtsboven een vraagteken. Wanneer u hierop klikt verandert de muis in 
een vraagteken. 
 
 
 

Met dit vraagteken klikt u op het onderdeel waarover u vragen heeft. Er verschijnt een 
help-venster met de gewenste informatie. 

 
Hiernaast ziet u het help-venster dat verschijnt wanneer u 
met het vraagteken op het grijze gebied van de tekening 
klikt. Hierin staan tevens de basiscommando’s aangege-
ven voor het selecteren van strengen en putten, en het in 
en uitzoomen op de tekening. 
 



13. De tekening  
In onderstaande paragrafen zijn kort de basisfuncties in het kaartgedeelte aangegeven. Met 
deze functie kunnen de meest gangbare gegevens opgevraagd en bekeken worden. 

13.1. in- en uitzoomen  
Door met de linker muisknop op het scherm te klikken wordt met een factor 2 op de tekening 
ingezoomd. Door met de rechter muisknop op het scherm te klikken wordt met een factor 2 
uitgezoomd. Als u de <Shift> vasthoudt en op 2 punten op het scherm klikt met de linker 
muisknop, creëert u een kader. Dit kunt u vergroten door op de knop <Vergroot kadertje> 
(rechts) te klikken. 
 
Wanneer u voldoende bent ingezoomd, worden de put-nummers ook op het scherm ge-
plaatst. 

 
U kunt dit instellen door op de brede knop <?> onder de knop <Selecteer binnen kader> te 
klikken. Het volgende scherm verschijnt. 
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Het getal 500 kunt u aanpassen. Door het getal te 
verhogen komen de putnummers op het scherm als er 
minder ver is ingezoomd. 
Het is ook mogelijk om meerdere gegevens bij de 
strengen weer te geven. Door het vinkje te plaatsen 
wordt het betreffende item op de tekening getoond. 
Het item materiaal is nog niet gereed. 
Met deze functie is het dus mogelijk om standaard 
(zwart/wit) rioleringstekeningen te maken. 
Door nogmaals op de brede knop <?> te klikken ver-
dwijnt het venster weer. 
 
 

13.2. themakaarten  
Binnen Rioscoop® FV is het zeer eenvoudig om allerlei gegevens snel te raadplegen. Hier-
voor zijn allerlei standaard themakaarten binnen Rioscoop® FV opgenomen. De themakaar-
ten zijn in 4 hoofdgroepen onderverdeeld; standaard, kwaliteit, gepland en extra.  
Binnen iedere hoofdgroep zijn meerdere themakaarten opgenomen, zie onderstaande over-
zichten. Indien wenselijk kunnen onder de knoppen <Reserve> nog extra themakaarten toe-
gevoegd worden. 
 

                   
 
Door op een themakaart 
te klikken (b.v. <Hoogte>) 
gebeurt het volgende: 
- rechtsboven in het 

scherm verandert de 
legenda 

- de in de legenda ge-
bruikte kleuren worden 
in de tekening gebruikt 
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13.3. strenggegevens  
Voor het verkrijgen van de gegevens van een bepaalde streng moet gelijk-
tijdig <Ctrl> en <Shift> ingedrukt worden en met de linker muisknop op de 
gewenste streng worden geklikt. De geselecteerde streng wordt rood ge-
kleurd op de kaart en aan de rechterkant van het scherm verschijnt het vol-
gende venster. 
 
In het venster ziet u de beschikbare informatie over deze streng. Dit is te-
vens vrijwel alle informatie die ook in het SUFRIB-bestand is gedefinieerd. 

Het is tevens mogelijk om deze gegevens hier te wij-
zigen. U doet dit door het te wijzigen vakje aan te 
klikken en de gegevens te veranderen. Bij enkele 
gegevens kan u alleen uit een lijstje kiezen, zoals 
hiernaast wordt getoond. Door op het in dit geval ge-
wenste verhardingstype te klikken worden deze ge-
gevens gekoppeld. Wanneer u het item leeg wilt la-
ten, klikt u op de bovenste (lege) regel.  
Voor het wijzigen van bv de straatnaam van meerde-
re strengen tegelijkertijd, kunt u beter de functie 
“groep wijzigen” gebruiken zie verder 14.1.5 
 

Na het wijzigen van de gegevens moet u op <Sla wijziging op> klikken om 
de wijzigingen definitief te maken. Wanneer u dit niet doet, zijn de wijzigin-
gen niet doorgevoerd 
 
Wanneer u <Ctrl> ingedrukt houdt en met de linker muisknop op <Begin-
put> of <Eindput> klikt krijgt u aanvullende informatie over de put. Ook 
deze gegevens kunt u desgewenst wijzigen. Door op de linker groene kolom 
te klikken wordt de put informatie afgesloten. Voor putgegevens zie verder 
paragraaf 13.4. 
 
Voor het beheer zijn meer gegevens opgeslagen dan in het SUFRIB zijn 
gedefinieerd. Deze gegevens worden getoond wanneer u op <Meer info> 
klikt. Hiervan zijn 2 knoppen, elk met een eigen set gegevens. Door nog-
maals op deze knop te klikken krijgt u de standaard gegevens weer te zien. 
 
Wanneer u onvoldoende bent ingezoomd kan het zijn dat u op meerdere 
strengen tegelijk klikt. In dat geval verschijnt een rood venstertje en de knop 
<Meer>. In het rode venstertje staat het rioolID van de streng die nu ge-
toond wordt. Deze streng is ook op het scherm rood gekleurd. Door op de 

knop <Meer> te drukken kunt u door de geselecteerde strengen lopen. 
 
U sluit het venster met de strenggegevens door op <Sluit dit venster> te klikken. 
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Door op de knop <Opmerkingen> te klikken wordt een nieuw venster geopend. 
 

 
 
In dit venster staan alle opmerkingen over de streng die tijdens de inspectie zijn gemaakt 
(hiervoor dient u wel eerst de SUF-bestanden te koppelen, zie hiervoor paragraaf 14.2.3). U 
kunt hier zelf ook opmerkingen aantoevoegen, hieraan is geen beperking in de omvang. 
Wanneer u de opmerking wilt opslaan klikt u op de knop <Schrijf opmerking weg>. 

13.3.1. strengen selecteren  
Het selecteren van strengen is een belangrijke functie. Deze wordt m.n. veel gebruikt tijdens 
het maken van de beheerplannen. U kunt op 2 manieren strengen selecteren: 
- <Ctrl> ingedrukt houden en met de linker muisknop op de streng klikken. Op dezelfde 

manier kunt u een geselecteerde streng deselecteren. 
- Een kadertje plaatsen en vervolgens op de knop <Selecteer binnen kader> te klikken. U 

kunt op deze wijze alleen selecteren niet deselecteren. Rechtsonder het kadertje komt al-
tijd de totale lengte van de geselecteerde strengen te staan. 

• Zet u het kader van linksboven naar rechtsonder dan worden de strengen die het 
kader doorsnijden wel geselecteerd. 

• Zet u het kader van rechtsonder naar linksboven, dan worden de strengen die het 
kader doorsnijden niet geselecteerd. 

 
De geselecteerde strengen worden geel gekleurd. Wanneer u een 
andere themakaart kiest, is de gele kleur niet meer zichtbaar, maar 
blijft de selectie wel bestaan. In de themakaart Standaard zijn de 
selectie altijd zichtbaar). 
De selecties worden pas gewist wanneer u op de knop <Reset 
selectie> klikt. Er verschijnt een venstertje met de vraag <Wis ook 

selectiesets uit RIOSCOOP?> Kies voor <ja>. 

13.3.2. strengen of putten toevoegen  
Het is mogelijk om in Rioscoop® FV strengen of putten aan het stelsel toe te voegen. U dient 
zich hierbij wel te realiseren dat het een landmeetkundige taak is om de putgegevens te be-
heren. Onderstaand is aangegeven hoe strengen en putten toegevoegd kunnen worden aan 
het stelsel. Op deze manier kan steeds één streng of put worden toegevoegd. Het is ook 
mogelijk om meerdere putten en/of strengen te gelijk toe te voegen. Hiervoor gebruikt u de 
batchfunctie in de functie “bouw tekening”, zie verder paragraaf 14.1.2. 
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Klik op de knop <Maak streng/put>. Het volgende scherm ver-
schijnt. 
 
 
 

 
Wanneer u een streng wilt toevoegen klikt u op <ja>, wanneer u 
een put wilt toevoegen klikt u op <nee>. 
 
Wanneer u voor “ja” heeft gekozen verschijnt het volgende scherm. 
 
 

Hier kunt u alle strenggegevens 
invoeren. Het scherm start altijd 
met de gegevens die de laatste 
keer bij het toevoegen van een 
streng zijn gebruikt. 
Door in de onderliggende tekening 
in een put te klikken terwijl u <Ctrl> 
en <Alt> ingedrukt houdt, zal deze 
put geselecteerd worden en wordt 
als beginput ingevuld. Op deze 
manier kunt u ook de eindput invul-
len. Wanneer u een derde put se-
lecteert zal deze als beginput inge-
vuld worden, de eindput wordt dan 
leeggemaakt. 
Wanneer alle gewenste gegevens 
zijn ingevoerd klikt u op <voeg 
toe>. De streng wordt toegevoegd 
en het volgende scherm verschijnt. 
 
 
 
 
 
 

 
Klik op <ok>. 
 
 
 
 
 

Wanneer er reeds een streng tussen de putten bestaat verschijnt de volgende melding.  
 

Dit is mogelijk wanneer bijvoorbeeld meerdere 
strengen boven of naast elkaar tussen twee putten 
lopen. Maak u keuze door op <ja> of <nee> te 
klikken. 
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Wanneer er putnamen zijn gebruikt die niet bestaan zal 
de volgende melding verschijnen. Klik op <ok> en wijzig 
daarna de putnamen.  
 
 
 
 

Voor het toevoegen van een put gaat u als volgt te werk.  
 
Klik op de knop <Maak streng/put>. Het volgende scherm ver-
schijnt. 
 
 
 

 
Klik op <nee>. Het volgende scherm verschijnt. 
 
 
 
 
Hier klikt u op <ja>. (Wanneer u op <nee> klikt wordt de functie 
afgesloten) Het volgende scherm verschijnt, wanneer u op <ja> 
klikt. 
 
 
 

Hier kunt u alle putgegevens invoeren. 
Het scherm start altijd met de gegevens 
die de laatste keer bij het toevoegen 
van een put zijn gebruikt. 
Door op de onderliggende tekening 
ergens in het stelsel te klikken worden 
de x- en y-coördinaten van dat punt 
automatisch ingevuld. Wanneer alle 
gewenste gegevens zijn ingevoerd klikt 
u op <voeg toe>.  
Wanneer de put nog niet bestaat zal 
deze worden toegevoegd. Anders ver-
schijnt de volgende melding. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Klik op <ok> en geef de put dan een andere naam. 
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Op deze manier kan een hele reeks putten worden ingevoegd. Telkens wanneer een put is 
toegevoegd wordt de tekening ververst. 
 
Opmerking: Het is ook mogelijk om te switchen tussen het invoerscherm van een leiding en 
een put. Afhankelijk in welk invoerscherm u zich bevind staat er links onderin de knop <lei-
ding> of <put>, wanneer u hier op klikt wordt het bijbehorende scherm geopend. Op deze 
manier kunt u ook direct een leiding maken tussen de nieuw aangebrachte putten. 

13.3.3. putten of strengen verwijderen  
Het is mogelijk om strengen te verwijderen. Hiervoor moet eerst een 
streng geselecteerd worden door op de streng te klikken terwijl u 
<Ctrl> en <Shift> ingedrukt houdt. Vervolgens klikt u op de knop 
<Verwijder streng/put>. De volgende melding verschijnt. 
 
 

Wanneer u de streng echt wilt verwijderen klikt u op <ja>, 
anders klikt u op <nee>. De streng wordt definitief uit het 
beheerbestand verwijderd!!! 
 
 
 
 

 
Het is ook mogelijk om met dezelfde functie putten te verwijderen. Hiervoor dient in plaats 
van een streng een put geselecteerd te worden. U selecteert de put door in de put te klikken 
terwijl u <Ctrl> en <Alt> ingedrukt houdt. Vervolgens klikt u op de knop <Verwijder 
streng/put>. De volgende melding verschijnt.  

 
Wanneer u de put echt wilt verwijderen klikt u op <ja>, an-
ders klikt u op <nee>. De put wordt definitief uit het be-
heerbestand verwijderd!!!  
 
 
 
 

Wanneer er aan de put nog streng(en) verbonden zijn verschijnt de volgende melding. 
 
Wanneer u op <nee> klikt wordt de put niet ver-
wijdert. Wanneer u op <ja> klikt wordt zowel de 
put als de streng verwijderd. 
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13.4. putgegevens  
De putgegevens kunnen op 2 manieren verkregen worden; zoals be-
schreven staat paragraaf 13.3 of door <Ctrl> en <Alt> gelijktijdig in-
gedrukt te houden en vervolgens met de linker muisknop binnen de 
gewenste put te klikken. 
De putgegevens zijn op dezelfde wijze te bewerken als de strengge-
gevens.  
Op de tekening hebben de putten met een speciale functie (overstort, 
randvoorziening, gemaal, pomp e.d.) een apart symbool en/of kleur, 
zodat deze putten direct opvallen in de overzichtstekeningen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

13.4.1. uitgebreide informatie overstorten  
Het is mogelijk om uitgebreide informatie over de overstorten aan Rioscoop® FV te koppe-
len. Deze informatie kan worden geraadpleegd, toegvoegd en gewijzigd worden wanneer 
een overstort op de tekening wordt geselecteerd door deze aan te klikken en tegelijkertijd 
<Alt> en <Ctrl> ingedrukt te houden. De putinformatie wordt geopend zoals hierboven be-
schreven staat. Klik vervolgens op de linker knop <meer info>.  
Het volgende scherm verschijnt. Wanneer er nog geen extra informatie over de overstort 
beschikbaar is verschijnt eerst de volgende mededeling.  

 
Klik op <ok> en voor de desbetreffende informatie in, in de invulvelden. 
Vervolgens klikt u op de knop <voeg toe/wijzig overstort>. De volgen-
de melding verschijnt. 
 
 

 
 
Wanneer u de gegevens die u heeft in-
gevoerd, wilt koppelen aan de overstort 
klikt u op <ja>. De gegevens worden nu 
opgeslagen. 
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In de linker bovenhoek staat een lijst met alle overstorten waarvan extra informatie aanwezig 
is. De informatie over de door u geselecteerde overstort zijn reeds opgezocht en worden 
getoond. Wanneer nog geen extra gegevens van de overstort bekend zijn, wordt alleen de 
naam getoond en kunt u zelf de gegevens toevoegen.  

 
Het is ook mogelijk om foto’s van de overstorten op te nemen bij de informatie. Dit gaat als 
volgt. Maak in de datamap van het werkgebied een nieuwe map aan, met de verplichte naam 
“Beheer_fotos”. Geef de foto’s van de overstorten de naam van de overstort (zoals in dit 
voorbeeld 30109) met daarachter een volgnummer beginnend bij _0. u kunt zoveel foto’s 
opnemen als u wilt. Door in het informatie scherm op de foto te klikken wordt automatisch de 
volgende foto getoond. 

 
 
 
 
 
 
 
 



©Ingenieursbureau Moons 

Handleiding Rioscoop® 
mei 2007 

104

13.4.2. uitgebreide informatie gemalen  
Volgens dezelfde systematiek als voor de overstorten is ook informatie over de gemalen be-
schikbaar. De inhoud van het informatiescherm is echter anders. 
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14. De functies  
Langs de randen van het scherm ziet u groene vakjes staan. Achter elk vakje kunnen 1 of 
meerdere functies zitten. Deze functie(s) worden in een geel vakjes aangegeven zodra u er 
met de cursor overheen beweegt. Niet alle vakjes zijn gebruikt. De volgende hoofdindeling is 
gemaakt: 
- Langs de bovenrand staan functies die met de tekening te maken hebben. 
- Langs de rechterzijde staan functies die met de kwaliteitsgegevens te maken hebben. 
- Langs de linkerzijde staan functies die met de kosten te maken hebben. 
- Langs de onderzijde staan functies die met het onderhoud te maken hebben. 

 
In de volgende paragrafen wordt nader op de functies ingegaan. Daarbij wordt de volgorde 
aangehouden zoals deze in bovenstaande figuur is aangegeven. Per paragraaf wordt steeds 
eerst een overzicht gegeven van de betreffende functies. 

 

    1    2  3 4    5   6 7    8   9     10    11  12 13   14  15  
 1 

 
 2 

 
 3 

 
 4 

 
 5 

 
 6 

 
 7 

 
 8 

 
 9 

 
 10 

 
 11 

 
 12 
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 14 
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14.1. functies langs de bovenrand  
Langs de bovenrand bevinden zich de functies die met de tekening zelf te maken hebben. 
De volgende functies zijn aanwezig: 
1. laad beheer bestand, 14.1.1 
2. bouw nieuwe tekening, 14.1.2 
3. koppel hydraulische berekeningen, 14.1.3 
4. samenvatting inventarisatie, 14.1.4 
5. groep wijzigen, 14.1.5 
6. zoeken (b.v. straat), 14.1.6 
7. lengteprofiel, 14.1.7 
8. bergingsberekening, 14.1.8 
9. leeg 
10. leeg 
11. leeg 
12. maak flexi_view, 14.1.9 
13. maak dxf van themakaart, 14.1.10 
14. ruimtelijk aanzicht, 14.1.11 
15. print tekening, 14.1.12 
 
Deze functies zijn in de volgende subparagrafen nader uitgewerkt. 

14.1.1. laad beheer bestand 
De functie <laad beheer bestand> is reeds in hoofdstuk 10 “Opstarten” behandeld.  

 
De knop <Laad beheer bestand> heeft u echter ook nodig 
wanneer u in een bepaalde functie de volgende mededeling 
krijgt. Klik op <ok> het volgende scherm verschijnt.  
 
 
 

Wanneer u deze melding voor de eerste 
keer ontvangt neemt u dan contact op met 
Ingenieursbureau Moons. 
Wanneer de autorisatie inmiddels is gere-
geld klikt u op <ok> en vervolgens op 
<laad beheer bestand>. 

Het volgende scherm wordt geopend. 
 
Hier klikt u op <Autorisatie>. Het volgende scherm verschijnt. 
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Hier klikt u op <Gebruiker> en 
verschijnt het volgende scherm. 
 
 
 
 
 
 
 

 
Hier kunt u uw gebruikersnaam invoe-
ren, bv gebruiker 1 en klikt u op <ok>. 
Het volgende scherm verschijnt. 
 
 
 
 
 

Klik op <ok>. De autorisatie is nu geregeld. Voor gebruiker 1 is het 
toegangsniveau 5. dit is het hoogste toegangsniveau waarmee 
voor deze gebruiker alle functies toegankelijk zijn. 
 
 
 
 

Met deze functie kunt u dus aangeven welk toegangsniveau alle gebruikers krijgen. Voor 
sommige gebruikers kan worden volstaan met een toegangsniveau 0, indien zij slechts hoe-
ven te kunnen raadplegen. Voor de beheerder zal toegangsniveau 5 noodzakelijk zijn. Door 
de autorisatie wordt voorkomen dat gebruikers per ongeluk gegevens wijzigen die niet gewij-
zigd mogen worden. 

14.1.2. bouw nieuwe tekening  
Met de functie “bouw nieuwe tekening” worden de beheerbestanden gemaakt. Wanneer de 
tekening voor de eerste keer wordt opgebouwd zal Ingenieursbureau Moons dit voor u doen 
bij aanleveren van de software. Het is mogelijk om met deze functie op een later tijdstip put-
ten en strengen toe te voegen, te verwijderen of te wijzigen. Wanneer u dit voor de eerste 
keer gaat doen neemt u dan altijd eerst contact op met Ingenieursbureau Moons. Foutief 
gebruik kan namelijk onbedoeld de bestanden wissen. U moet dus goed weten waar u mee 
bezig bent. Deze functie is dan ook alleen toegankelijk bij toegangsniveau 5. 
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Voor gebruik van deze functie klikt u op de knop <bouw nieuwe tekening>. Het volgende 
scherm wordt geopend. 

 
Het scherm is in drie delen op 
te delen: 
1. nieuwe tekening bouwen 
2. batchverwerking 
3. interactief 
 
Het bouwen van een nieuwe 
tekening zal altijd door Inge-
nieursbureau Moons worden 
uitgevoerd en is derhalve niet 
nader uitgewerkt in deze 
handleiding. In de volgende 
paragrafen zijn de verschil-
lende functies binnen batch-
verwerking en interactief na-
der toegelicht. 
 
 
 

14.1.2.1. Batchverwerkingtoevoegen putten  
Het is mogelijk om meerdere putten tegelijk toe te voegen. Hiervoor dient u eerst een be-
stand aan te maken waarin alle toe te voegen putten zijn opgenomen. Dit bestand dient een 
tab gescheiden bestand te zijn en mag maximaal 20 items bevatten. Voor een overzicht van 
alle invoergegevens en de daarbij te hanteren invoercodes wordt verwezen naar het bestand 
“Universeel invoerbestand rioscoop.doc”.  
 
Het bestand bestaat uit 20 velden, waarvan de eerste 3 velden verplicht ingevuld moeten 
zijn: 

- Putnaam 
- X-coördinaat 
- Y-coördinaat 

 
LET OP: gebruik de punt als decimaalteken!  
 
Wanneer het bestand is aangemaakt klikt u op de knop <voeg putten toe>, het volgende 
scherm verschijnt. 

 
Klik op <ja>. Het volgende scherm ver-
schijnt. 
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Hier kiest u het bestand waarin u de 
toe te voegen putten heeft staan en 
klik vervolgens op <openen>. Het 
volgende scherm verschijnt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

In dit scherm staan eventuele dubbele putten aangegeven. In dit 
geval is er één dubbele put in het bestand. Deze dient eerst verwij-
derd te worden. Klik op <nee> en verwijder de put. Herhaal vervol-
gens de hierboven beschreven handelingen en klik vervolgens op 
<ja>. Het volgende scherm verschijnt. 
 

 
Klik op <ok>. De software wordt nu afgesloten. Wanneer u de software op-
nieuw opstart zijn de putten aan de tekening toegevoegd. De volgende be-
standen zijn aangepast: “put.txt”, “putwijz.txt” en “putten.txt”. 
 
 

Op deze manier kunt u een onbeperkt aantal putten toevoegen. 

14.1.2.2. Batchverwerking toevoegen leidingen  
Het is eveneens mogelijk om meerdere strengen toe te voegen. Ook hiervoor dient u eerst 
een bestand aan te maken waarin alle toe te voegen strengen zijn opgenomen. Dit dient 
eveneens een tab gescheiden bestand te zijn en mag maximaal 24 items bevatten. Voor een 
overzicht van alle invoergegevens en de daarbij te hanteren invoercodes wordt ook naar het 
bestand “Universeel invoerbestand rioscoop.doc” verwezen. 
 
Het bestand bestaat uit 24 velden, waarvan de eerste 2 velden verplicht ingevuld moeten 
zijn: 

- Put van 
- Put naar 

 
LET OP: alleen putten gebruiken die ook daadwerkelijk in Rioscoop® FV aanwezig 
zijn, anders eerste de putten toevoegen zie verder 13.3.2 of 14.1.2.1 
 
Wanneer het bestand is aangemaakt klikt u op de knop <voeg leidingen toe>, het volgende 
scherm verschijnt. 

 
Klik op <ja>. 
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Het volgende scherm verschijnt. 
 
 
Hier kiest u het bestand waarin u de 
toe te voegen strengen heeft staan 
en klik vervolgens op <openen>. Het 
volgende scherm verschijnt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
In dit scherm staan eventuele dubbele putten aangegeven. In dit 
geval is er één dubbele put in het bestand. Deze dient eerst verwij-
derd te worden. Klik op <nee> en verwijder de put. Herhaal vervol-
gens de hierboven beschreven handelingen en klik vervolgens op 
<ja>. Het volgende scherm verschijnt. 
 

In dit scherm staan eventuele dubbele strengen aangegeven. dit 
kan mogelijk zijn, bv wanneer er 2 strengen boven of naast el-
kaar geplaatst zijn vanuit de dezelfde put. Wanneer dit niet de 
bedoeling is klikt u op <nee> en past u het bestand aan, anders 
klikt u op <ja>. Het volgende scherm verschijnt. 
 

 
Klik op <ok>. Het volgende scherm verschijnt. 
 
 

 
Klik op <ok>. De software wordt nu afgesloten. Wanneer u de software op-
nieuw opstart zijn de strengen aan de tekening toegevoegd. 
 
 
 

Op deze manier kunt u een onbeperkt aantal strengen toevoegen, mits u er voor heeft ge-
zorgd dat u eerst de bijbehorende putten heeft toegevoegd. 

14.1.2.3. Batchverwerking putgegevens wijzigen 
Naast het toevoegen van meerdere putten tegelijk is het ook mogelijk om voor meerdere 
putten tegelijk de putgegevens te wijzigen. Ook hiervoor moet u eerst een bestand maken 
waarin de gewijzigde gegevens staan vermeld. Ook dit bestand moet uit 20 velden bestaan. 
Wanneer u dit bestand heeft aangemaakt klikt u op de knop <putgegevens wijzigen>. Het 
volgende scherm verschijnt. 
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Klik op <ja>. Het volgen-
de scherm verschijnt. 
 
 
 
 
 
 

 
Hier kiest u het bestand waarin u de te wijzigen 
putgegevens heeft staan en klik vervolgens op 
<openen>. Het volgende scherm verschijnt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
In dit scherm staan eventuele dubbele putten aangegeven. In dit 
geval is er één dubbele put in het bestand. Deze dient eerst verwij-
derd te worden. Klik op <nee> en verwijder de put. Herhaal vervol-
gens de hierboven beschreven handelingen en klik vervolgens op 
<ja>. Het volgende scherm verschijnt. 

 
Klik op <ok>. Het volgende scherm verschijnt. 
 
 
 
 
 

 
Klik op <ok>. De software wordt nu afgesloten. Wanneer u de software op-
nieuw opstart zijn de putten aan de tekening toegevoegd. 
 
 
 

14.1.2.4. Batchverwerking verwijder putten  
Naast het toevoegen van meerdere putten tegelijk, is het ook mogelijk om meerdere putten 
tegelijkertijd te verwijderen. Echter voor het uitvoeren van deze actie moet uiteindelijk een 
nieuwe tekening worden opgebouwd. Derhalve wordt deze functie altijd door Ingenieursbu-
reau Moons zelf uitgevoerd. Neem hiervoor contact op met Ingenieursbureau Moons. 

14.1.2.5. Batchverwerking verwijder 99999 verwijzingen  
Soms worden er enkele tijdelijke verwijzingen gemaakt met het nummer 99999. Deze heb-
ben geen functie binnen de tekening er zijn ook geen strengen aan verbonden. Ze worden 
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echter wel als “dubbele” putnummers gezien. Derhalve kan het wenselijk zijn deze verwijzin-
gen uit het bestand te verwijderen. Hiervoor klikt u op de knop <verwijder 99999 verwijzin-
gen> het volgende scherm verschijnt. 

 
In dit scherm is af te lezen uit hoeveel putten het stelsel is opgebouwd. Klik 
op <ok>. Het volgende scherm verschijnt. 
 
 
 
In dit scherm valt af te lezen hoeveel 99999 verwijzingen er in het “put-
ten.txt” bestand zijn. In dit geval 127. Klik op <ok>. Het volgende scherm 
verschijnt. 
 
 
In dit scherm staat weergegeven hoeveel strengen er in de diversen be-
standen zijn opgenomen. Klik op <ok>. Het volgende scherm verschijnt. 
 
 
 
 

 
Klik op <ok>. Het volgende scherm verschijnt. 
 
 

 
Klik op <ja>. De 99999 verwijzingen zijn nu uit het putten.txt bestand 
verwijderd. 
 
 

14.1.2.6. Batchverwerking putnummers wijzigen  
Wanneer u een omnummering van de putten door wilt voeren, kunt u dit handmatig doen bij 
de putgegevens. Het is echter ook mogelijk om dit voor een groot aantal putten gelijktijdig te 
doen. Hiervoor dient u eerst een bestand te maken waarin met daarin per regel de oude 
naam en de nieuwe naam met daar tussen een tab. Vervolgens klikt u op de knop <wijzig 
putnummers>. Het volgende scherm verschijnt. 

 
Klik op <ok>. Het volgende scherm verschijnt. 
 
 
 
 

 
Klik op <ok>.  
 
 
 

Het volgende scherm verschijnt. 
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Klik op <ok>.  
 
 
 
 

Het volgende scherm verschijnt. 
 
Hier kiest u het bestand waarin u de 
te wijzigen putnummers heeft staan 
en klik vervolgens op <openen>. De 
putnummers worden direct aange-
past. Wanneer u naar de tekening 
terugkeert zijn de putnummers gewij-
zigd op tekening. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

14.1.2.7. Batchverwerking update coördinaten  
Hiervoor heeft u een apart programma nodig: “update_putten_x_en_y.exe”. Neem hiervoor 
contact op met Ingenieursbureau Moons. 

14.1.2.8. Interactief toevoegen putten  
 
Klik op de knop <Voeg put toe>. 
 
Het interactief toevoegen is ook mogelijk door bij de detailge-
gevens op de knop <Maak streng/put> te klikken. Volg verder 
de handelingen zoals beschreven in 13.3.2. 
 

14.1.2.9. Interactief toevoegen leidingen  
 
Klik op de knop <Voeg leiding toe>. 
 
Het interactief toevoegen is ook mogelijk door bij de detailge-
gevens op de knop <Maak streng/put> te klikken. Volg verder 
de handelingen zoals beschreven in 13.3.2. 
 

 

14.1.2.10. Interactief verwijderen put  
Deze functie is op dit moment nog niet actief in dit scherm. Voor het verwijderen putten wordt 
verwezen naar 13.3.3. 
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14.1.2.11. Interactief toevoegen inlaat  
Het toevoegen behoort tot de functie huisaansluitingen. Deze functie is op dit moment nog 
niet functioneel. 

14.1.3. koppel hydraulische berekeningen  
De functie “koppel hydraulische berekeningen” is nog in ontwikkeling en derhalve nog niet 
beschikbaar. 

14.1.4. samenvatting inventarisatie  
Wanneer u voor <Samenvatting inventarisatie> kiest, krijgt u (afhankelijk van de gekozen 
themakaart) het volgende scherm. 

 
In het schermpje onder <Gekozen type gegevens> staat steeds aangegeven op welke 
themakaart de gegevens betrekking hebben. In dit geval is dat hoogte (diameter). De inde-
ling van het inventarisatiescherm is afhankelijk van de gekozen themakaart. 
U kunt kiezen of u een inventarisatie wilt van het gehele stelsel of alleen van het geselec-
teerde deel. Dit kunt u aangeven bij “Gegevens van:” u kunt het “bolletje” zetten door op de 
gewenste optie te klikken. Vervolgens klikt u op de knop <Tel !!> en worden de inventarisa-
tiegegevens berekend en weergegeven in de tabellen. Tevens wordt links bovenin het 
scherm een totaal telling van de inventarisatie gegeven. 
 
Indien nodig staat in het gele venster nog een korte toelichting m.b.t. de gekozen thema-
kaart. 

U kunt de inventarisatiegegevens ook prin-
ten. Hiervoor klikt u op de knop <Print lijst>. 
Het volgende scherm verschijnt. U kunt hier 
eventueel de bestandsnaam en/of locatie 
wijzigen. Vervolgens klikt u op <Opslaan>. 
U kunt dit bestand open in excel en afdruk-
ken of desgewenst aanpassen. 
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14.1.5. groep wijzigen  
De functie <groep wijzigen> is gemaakt zodat u snel veel gegevens kunt invoeren en/of 
wijzigen. U vult de betreffende gegevens op onderstaande scherm in. Let op: De nieuwe 
gegevens zijn op alle geselecteerde strengen van toepassing. Derhalve kunt u aangegeven 
of de bestaande gegevens overschreven mogen worden, of dat de gegevens alleen mogen 
worden ingevuld wanneer het veld nog leeg is. Dit doet u door het “vinkje” (klik met de linker 
muisknop) al dan niet te plaatsen. Na invoeren van de gegevens klikt u op de knop <Doen> 
let op dat u de knop <Doen> moet gebruiken onder de kolom die u gewijzigd hebt. Hebt u 
meerdere kolommen <Doen> klikken. Om het resultaat te zien moet de tekening opnieuw 
geladen worden. Hierbij kunt u volstaan door nogmaals op de gebruikte themakaart te klik-
ken of door in of uit te zoomen.  
 

Bij de volgende wijzigingen is het noodzakelijk dat het werkgebied opnieuw geladen wordt: 
- materiaal 
- diameter 
- BOB’s 
- straatnaam 
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14.1.6. zoeken  
Met de functie <zoeken> kunt u snel een straat, wijk, bemalingsgebied, gedragsgebied of 
iets dergelijks binnen het stelsel zoeken. U kunt deze gebieden desgewenst ook op tekening 
selecteren. Wanneer u op de knop <zoeken> klikt verschijnt het volgende scherm. 
 

Alvorens iets op te kun-
nen zoeken dient u eerst 
te indexeren. Hiervoor 
klikt u op de knop <In-
dexeren>. Alle bestanden 
worden nu geïndexeerd. 
LET OP: Steeds wanneer 
u gegevens van een van 
de op te zoeken items 
wijzigt, dient u opnieuw te 
indexeren. 
Vervolgens klikt u op het 
item dat u wilt zoeken, bv 
<straat>, zie het onder-
staande scherm. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
U kunt direct de straatnaam intypen, u 
kunt echter ook gebruik maken van het 
uitvallijstje. Wanneer u de juiste straat 
gevonden heeft, heeft u meerdere mo-
gelijkheden. U kunt de straat zoeken 
door op de knop <Zoek> te klikken. In 
de tekening verschijnt nu een zwarte lijn 
naast de strengen die in de betreffende 
straat liggen. Zeker wanneer het een 
groot stelsel betreft en u niet precies 
weet waar de straat ligt is het wenselijk 
om ook op de straat in te zoomen. Hier-
voor klikt u op de knop <zoek en zoom 
in>. Wanneer u iets wilt wijzigen aan de 
strengen kunt u ook direct de strengen 
selecteren, hiervoor klikt u op de knop 
<zoek, zoom en selecteer>. Met de 
knop <reset selectie> kunt u deze se-
lectie weer ongedaan maken. 
 
 
Binnen de zoekfunctie is het ook moge-
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lijk om te kijken hoeveel reeds geïnspecteerd is. Deze functie is met name handig wanneer u 
wilt controleren of u voldoende kwaliteitsgegevens beschikbaar heeft om iets over de kwali-
teit van het stelsel te kunnen zeggen. Wij adviseren om hiervoor minimaal 10% van ieder 
gedragsgebied geïnspecteerd te hebben. U kunt op de volgende manier zien hoeveel er 
reeds geïnspecteerd is. U klikt op de knop <gedragsgebieden> en vervolgens op de knop 
<zoek en zoom in>. Het volgende scherm verschijnt. 

- U selecteert het ge-
dragsgebied waarvan u 
wilt weten hoeveel er 
reeds is geïnspecteerd 
(in dit geval 1010). 

- U klikt op het bolletje 
naast <% geïnspec-
teerd> zodat deze zwart 
wordt. 

- Vervolgens klikt u op de 
knop <zoek>. 

 
 

- In het gele vlak komen nu de volgende zoekresultaten te staan: 
o Totaal lengte in het gebied (in dit geval 6267.78 m¹) 
o Lengte geïnspecteerd in het gebied (in dit geval 1881.97 m¹) 
o Inspectiepercentage in het gebied (in dit geval 30.03%) 

- In het witte vlak links onderin komen de gegevens te staan van alle gebieden die u beke-
ken heeft (in dit geval van gebied 1005 en 1010). Hier wordt echter niet meer aangege-
ven welk percentage reeds geïnspecteerd is. Hier wordt wel aangegeven hoeveel meter 
er reeds in het inspectieplan is opgenomen. 

 
Het is ook mogelijk om voor het gehele stelsel te controleren of zij aan de voorwaarde van bv 
10% voldoen. Hiervoor gaat u als volgt te werk1: 
- Selecteer de zoekoptie “gedragsgebieden”, het is echter niet nodig om daadwerkelijk een 

gedragsgebied te selecteren. 
- Vervolgens geeft u aan, aan welk percentage de gedragsgebieden moeten voldoen. U 

kunt dit op 2 locaties doen (rood omcirkeld): 
1. in het vak je naast “%inspecteren” 
2. in het vakje naast “(Eis)” 

 
- Wanneer u het gewenste percentage heeft ingevoerd klikt u op <Controleer alles> (ma-

genta omcirkeld). 
- De berekening wordt gestart, voor ieder gedragsgebied wordt de grootte bepaald en 

hoeveel hiervan reeds is geïnspecteerd of is opgenomen in een inspectieplan. Daarna 

                                                 
1 Om deze functie te kunnen gebruiken dient u eerst gedragsgebieden te definiëren, zie verder 14.2.5 
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wordt bepaald welk percentage dit van de totale lengte is. Tot slot wordt gecontroleerd of 
dit percentage aan de voorwaarde (in dit geval 10%) voldoet, zie gele venster op het 
scherm. In dit geval voldoet het gedragsgebied dus niet. 

- Wanneer er gedragsgebieden zijn aangemaakt waarin zich geen strengen bevinden krijgt 
u de mededeling zoals hieronder is weergegeven.  

Klik op <ok> en de berekening gaat verder, dit heeft verder geen 
consequenties voor de berekeningen. 
 
 
 
 

- In het scherm wordt tevens aangegeven welk gedragsgebied op dat moment wordt bere-
kend (blauw omcirkeld) en is te zien hoeveel procent van dat gedragsgebied is geïnspec-
teerd of eventueel is opgenomen in een inspectieplan. 

- Wanneer het gedragsgebied hier niet aan voldoet wordt per gedragsgebied aangegeven 
hoeveel meter er geïnspecteerd moet worden om aan de voorwaarde te voldoen. Deze 
hoeveelheden worden opgeslagen in bestanden. In welk bestand het wordt opgeslagen 
is afhankelijk van waar u heeft aangegeven aan welke voorwaarde moet worden voldaan: 
o Optie 1: in het vak je naast “%inspecteren”  ged_pro_ins.txt 
o Optie 2: in het vakje naast “(Eis)”  ged_pro_combi_ins.txt 

- Opmerking: wanneer er reeds strengen zijn opgenomen in een inspectieplan worden 
deze meegerekend bij bepalen of aan de voorwaarde wordt voldaan. Wanneer u meer ri-
olering in het inspectieplan heeft opgenomen dan nodig is om aan de gestelde voor-
waarde te voldoen, zal de hoeveelheid die “te veel” wordt geïnspecteerd negatief weer 
gegeven in de bestanden. 

14.1.7. lengte profiel  
Met de functie <lengte profiel> kunt u van een gedeelte van het stelsel een lengte profiel 
maken. In het lengte profiel zijn maaiveld, diameter en BOB’s zichtbaar.  

 
Wanneer u op de knop <lengte profiel> klikt verschijnt het 
volgende scherm. U kiest hier voor <ja>. Nu kunt u op teke-
ning de strengen selecteren waarvan u een lengteprofiel wilt 
tekenen.  
 
 
 

U kunt de strengen selecteren door er 
met de linker muisknop op te klikken en 
tegelijkertijd de <Ctrl> knop ingedrukt 
houden. U kunt de strengen ook selecte-
ren door de eerste streng van uw lengte-
profiel te selecteren en vervolgens het 
lengteprofiel te verlengen door <Alt> 
ingedrukt te houden terwijl u met de lin-
ker muisknop op het scherm klikt en het 
lengteprofiel vervolgt. Wanneer het leng-
teprofiel de verkeerde kant op gaat, kunt 
u dit ongedaan maken door <Alt> inge-
drukt te houden en met de rechter muis-
knop te klikken. 
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Wanneer u klaar bent met u selectie klikt u met de linker muisknop op het scherm terwijl u 
tegelijkertijd de knoppen <Ctrl> en <Alt> ingedrukt houdt. Het lengteprofiel verschijnt dan 
direct op scherm. 

 
 

U kunt ook nogmaals op de knop <lengte pro-
fiel> klikken (deze knop knippert in de balk). 
Wanneer u hier op klikt verschijnt het volgende 
scherm. Wanneer u op <ja> klikt wordt het leng-
teprofiel getekend. 
Wanneer u op <Annuleren> klikt kunt u de se-
lectie verder uitbreiden. 
 

 
Wanneer u het lengteprofiel wilt afsluiten klikt u nogmaals op de knop <lengteprofiel> en 
kiest u voor <nee>. 
 
Een veel gemaakte invoerfout van beheerbestanden is het omwisselen van de BOB’s. Met 
behulp van een lengteprofiel kan het beheerbestand eenvoudig visueel op deze invoerfouten 
gecontroleerd een aangepast worden. 
Hiervoor gaat u als volgt te werk. U selecteert een lengteprofiel zoals hierboven beschreven 
is.  

 
Wanneer u een foutieve streng aantreft klikt u in het lengte profiel tus-
sen de 2 foutieve putten. Het volgende scherm verschijnt, met de 
vraag of de BOB’s omgedraaid moeten worden. U klikt op <ja>, op dit 
moment zijn de bestanden aangepast. 
Wanneer de BOB’s eigenlijk niet gewijzigd hadden mogen worden, 
herhaalt u de handeling. 
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14.1.8. bergingsberekening  
Met de functie <bergingsberekening> kan per afstroomgebied (in dit geval is dit een aan-
gesloten deel van het stelsel) de berging in de leidingen en in de putten berekend worden in 
m³. Wanneer het aangesloten verhard oppervlak van het stelsel bekend is, kan ook de ber-
ging in mm berekend worden. 
LET OP: deze functie werkt niet wanneer “,” als decimaalteken wordt gebruikt!!! 
 

Wanneer u op de knop <bergingsberekening> klikt verschijnt 
het volgende venster. U kiest hier voor <ja>, het volgende ven-
ster verschijnt. 
 
 
 

Klik op <ok>.  
 
 
 
 
 

U komt nu weer terug in het standaardscherm. U klikt met de linker muisknop op het scherm 
terwijl u tegelijkertijd de knoppen <Ctrl> en <Alt> ingedrukt houdt. Vervolgens komt u in het 
bergingscherm. Dit ziet er als volgt uit. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



©Ingenieursbureau Moons 

Handleiding Rioscoop® 
mei 2007 

121

Alvorens de bergingsberekening uit te kunnen voeren dient u eerst te indexeren. Hiervoor 
klikt u rechts bovenin op de knop <Indexeer leidingstelsel>. Het volgende venster ver-
schijnt. 
Opmerking: u dient het stelsel ook te indexeren wanneer u de tekening gewijzigd heeft (bv 
strengen toevoegen of verwijderen). 
 

U kiest hier voor <ja>. 
 
 
 
 
 

Nu kunnen de afstroomgebieden bepaald uitgevoerd worden. U klikt links onderin op de 
knop <Afstroomgebied / Bergingsberekening>. U komt weer terug in het standaard-
scherm. Nu kunt u bepalen over welk afstroomgebied de bergingsberekening moet worden 
uitgevoerd. Hiervoor klikt u met de linker muisknop op een streng terwijl u tegelijkertijd <Ctrl> 
ingedrukt houdt.  

 
De streng wordt nu geselecteerd. Rioscoop® FV gaat 
nu bepalen welke strengen allemaal aan deze streng 
vastzitten (het afstroomgebied). Al deze strengen wor-
den geel gekleurd. Let op: het kan even duren voordat 
alle strengen geselecteerd zijn, zeker wanneer het een 
groot afstroomgebied is. 
In veel gevallen zullen alle strengen of in ieder geval 
grote gedeelten van het stelsel aaneengesloten zijn. 
Toch zijn vaak meerdere afstroomgebieden te onder-
scheiden, doordat het ene gebied middels een zeer 
kleine diameter (<200) op het andere gebied aansluit. U 
kunt hier bij het bepalen van de afstroomgebieden re-

kening mee houden. Rechts onderin kan aangegeven worden bij welke diameter aangeno-
men wordt dat hier geen water meer doorheen kan stromen. In dit geval is dat bij een ø190 
mm leiding. 
Wanneer u met u linker muisknop in de tekening klikt terwijl u <Ctrl> en <Alt> ingedrukt 
houdt, keert u weer terug naar het bergingberkeningsscherm. 
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Nu de afstroomgebieden bepaald zijn, kunnen de bergingsberekeningen uitgevoerde wor-
den. Hiervoor klikt u op de knop <bereken berging> (rechts bovenin). Rioscoop® FV gaat 
nu de berging in de strengen en in de putten berekenen. (Het is eventueel mogelijk om de 
berekening af te breken. Hiervoor klikt u op de knop <breek af>, rechts bovenin). Het resul-
taat van de berekeningen is het volgende scherm.  

 
 
 
 
 

In het midden van het scherm verschijnt een grafiek met 3 lijnen. Langs de horizontale as 
staat de berging weergegeven en langs de verticale het peil. 
 
In de linker bovenhoek zijn 3 tabellen opgenomen. Hierin staat in cijfers weergegeven hoe-
veel berging in de putten en leidingen aanwezig is bij een bepaald overstortpeil. 
De berging wordt dan direct voor u uitgerekend. U kunt ook in het meest linker vakje een peil 
invoeren (bv werkelijk overstortpeil).  

 
 
 
 
 
 
 

optimum

 = berging in de putten 
 = berging in de leidingen 
 = berging in de putten en de leidingen
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U kunt eventueel ook de berging in mm uit laten rekenen. Hiervoor moet echter wel het ver-
hard oppervlak zijn ingevoerd en berekend. Om het totaal verhard oppervlak van het stroom-
gebied te bepalen klikt u op de knop <bereken> aan de rechterkant van het scherm. Wan-
neer het verhard oppervlak bij de strenggegevens is opgenomen, is nu het totale verhard van 
het stroomgebied berekend (in dit geval 12.26 ha). Mocht het verhard oppervlak niet inge-
voerd zijn dan verschijnt <.00ha> in het schermpje. Nu kan de berging ook in mm uitgere-
kend worden. Dit doet u door op de knop <bereken> in het midden van het scherm te klik-
ken. 
 
Wanneer u voor een ander stroomgebied bergingsberekeningen wilt uitvoeren, klikt u nog-
maals op de knop  

 
Wanneer u wilt stoppen met het de bergingsberekeningen 
klikt u op de functie <bergingsberekening>. Het volgende 
scherm volgt. Hier kiest u voor <nee>. 
 
 
 

14.1.9. maak flexi_view  
Wanneer u gebruikt maakt van het gis-pakket flexi view kunt u de gegevens uit het beheer-
bestand in lezen in dit pakket. Hiervoor klikt u op de knop <maak flexi_view> de volgende 
bestanden worden aangemaakt: “flexi_leidingen.txt” en “flexi_knopen.txt”. Dit kan enige tijd 
duren. Deze bestanden zijn in te lezen in het programma flexi view. 

14.1.10. maak dxf van themakaart  
Met behulp van de functie <maak dxf van themakaart> wordt een dxf-bestand aangemaakt 
dat bv in Autocad of Micro Station ingelezen kan worden. Op deze manier kan de riolerings-
tekening aan de GBKN van de gemeente gekoppeld worden. Daarnaast is binnen NedGrap-
hic (GIS) een functie aanwezig om deze bestanden door iedereen te laten bekijken. Onder-
staand is weergegeven hoe deze dxf-bestanden aangemaakt kunnen worden. 
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Voor een “standaard” riooltekening: 
Voor een standaard riooltekening gaat u naar het standaard scherm in Rioscoop® FV. Nu 
klikt u op de knop <maak dxf-bestand>. 
 

Het volgende scherm verschijnt, hier 
kunt u aangeven met welke factor de 
inspectieputten eventueel vergroot 
moeten worden. Standaard staat de 
vergrotingsfactor op 1. Het is echter 
vaak wenselijk de putten 2 of 3 keer te 
vergroten zodat ze in de rioleringste-
kening beter zichtbaar zijn. Wanneer u 

de vergrotingsfactor heeft ingevoerd klikt u op <ok>. Het volgende scherm verschijnt. 
 
Kies hier voor <ja>. Wanneer u voor <nee> kiest krijgt u 
in dit geval een leeg dxf-bestand. U kiest alleen voor 
<nee> wanneer u de schadebeelden vanuit Rioscoop® in 
Rioscoop® FV ingelezen heeft en deze over u bestaande 
rioleringstekening wilt leggen. Het is dan niet wenselijk 
dat het rioleringsnet dubbel wordt getekend, zie hiervoor 
verder 15.1. 

 
Het volgende scherm verschijnt. U 
kunt hier zelf een bestandsnaam en 
bestandslocatie opgeven. Standaard 
wordt als bestandsnaam de naam 
van de themakaart in Rioscoop® FV 
gehanteerd. Klik vervolgens op <op-
slaan>. 
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Er wordt nu een dxf-bestand gemaakt. Dit kan enige tijd duren, afhankelijk van de grote van 
het stelsel. Wanneer u met de muis over de knop <maak dxf-bestand> beweegt, verschijnt 
de volgende melding.  

 
 
 

Wanneer u nogmaals op de knop <maak dxf-bestand> klikt, verschijnt de volgende mede-
deling. 

 
Klik op <ok> 
 
 
 
 
 

 
Wanneer Rioscoop® FV klaar is met maken van het dxf-bestand ver-
schijnt het volgende scherm, klik op <ok>. Het dxf-bestand kan nu in bv 
AutoCad ingelezen worden. 
 
 
 
 

LET OP: het dxf-bestand wordt alleen gemaakt van het gedeelte van het stelsel dat in 
Rioscoop® FV zichtbaar is. Voor een dxf-bestand van het gehele stelsel dient dus altijd he-
lemaal uitgezoomd te worden op de hele tekening. 
 
Voor een thema kaart: 
Voor een thema kaart geldt hetzelfde als voor een standaard riooltekening echter kiest u nu 
de gewenste themakaart. De strengen krijgen nu allemaal hun specifieke kleur volgens de 
legenda zoals bij de themakaart is aangegeven. Deze kleur zal ook in het dxf-bestand te zien 
zijn. Bovendien wordt voor iedere kleur een aparte laag aangemaakt. 

14.1.11. ruimtelijk aanzicht  
Wanneer u op de knop <ruimtelijk aanzicht> klikt verschijnt in 
de rechter bovenhoek het volgende scherm. Door op de kruisjes 
te klikken (met uitzondering van het kruisje rechtsboven in, die 
sluit de functie af) wordt het ruimtelijk aanzicht van de strengen 
gegeven. 
Deze functie kan met name handig zijn wanneer er tussen twee 
putten meerdere strengen boven of naast elkaar liggen. Ook 
wanneer het riolering in een gebouw betreft. 
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14.1.12. print tekening  
Wanneer u op de functie <print tekening> klikt verschijnt langs de rechterkant een kolom 

met de volgende instellingen. 
U kunt aangeven op welk papierformaat u de tekening wilt afdruk-
ken. Let u er wel op dat u printer dit formaat ook daadwerkelijk aan 
kan. Wanneer dat niet het geval is zal een deel van de tekening niet 
afgedrukt worden. Als printer wordt de standaardprinter gebruikt. 
Wanneer u van printer wilt veranderen moet u nadat u van printer 
veranderd bent Rioscoop® FV opnieuw opstarten. 
 
Vervolgens kunt u kiezen of u de tekening liggend of staand wilt af-
drukken. Wanneer u op de knop <Info> klikt krijgt u de huidige prin-
terinstellingen te zien. Door op de knop <Zet> te drukken stuurt u de 
gekozen printerinstellingen naar de printer. 
 
U kunt zelf aangeven op welke schaal u de tekening wilt afdrukken. 
Wanneer u een afwijkende schaal wilt hanteren kunt u deze zelf 
aangeven in het schermpje naast <Schaal 1: > 

 
Het is mogelijk om de tekening een titel in 
het tekenhoofd te geven. Standaard staat 
deze titel op de naam van de themakaart 
ingesteld. Wanneer u op de knop <Titel> 
klikt verschijnt de huidige titel, in dit geval 
Aanlegjaar. U kunt dit wijzigen door de 
nieuwe naam in het schermpje te typen. 
 

Het is tevens mogelijk om de lijndikte en de diameter van de putten 
aan te passen. Over het algemeen kan gesteld worden dat wanneer 
u themakaarten afdrukt met gegevens over de strengen (bv aanleg-
jaar, materiaal e.d.) u het beste de lijndikte groot en de putdiameter 
klein instellen (zoals hiernaast). Voor themakaarten m.b.t. de putten 
(bv standaard overzichttekening) kunt u de lijndikte beter kleiner 
houden en de putdiameter juist vergroten (bv. lijndikte 5 en putdia-
meter 15). 
 
Het is mogelijk om de teksten zoals putnummer, diameter e.d. (zie 
paragraaf 13.1) op tekening af te drukken. Hiervoor is het noodzake-
lijk dat de teksten op het scherm zichtbaar zijn wanneer deze wor-
den afgedrukt. Hierbij kan tevens worden aangegeven hoe groot de 
teksten moeten worden afgedrukt. 

 
Tot slot kan aangegeven worden hoe vaak de tekening afgedrukt moet worden.  
 
Wanneer u gaat afdrukken wordt op het scherm d.m.v. een kader aangegeven welk gedeelte 
van de tekening geprint zal worden. Het kader verandert automatisch van afmeting wanneer 
u van schaal of papierformaat verandert. 
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U kunt het kader 
verplaatsen door 
met de linker 
muisknop binnen 
het kader te klik-
ken en de muis-
knop ingedrukt te 
houden. De loca-
tie waar u de 
muisknop weer 
loslaat wordt de 
linker bovenhoek 
van het nieuwe 
kader. U kunt de 
muisknop niet 
loslaten binnen 
de oude positie 
van het kader. 
 
 
 

 
TIP: Door als standaardprinter de “Acrobat Destiller” te selecteren (of een andere pdf-
printer), kunt u de plotbestanden opslaan en desgewenst op een later tijdstip nogmaals af-
drukken zonder gebruik te hoeven maken van Rioscoop® FV. M.n. handig voor het vervaar-
digen van rapportages. 

14.2. functies langs de rechterrand  
1. maak SUF-bestand 
2. bereken inspectiekosten 
3. koppel SUF-bestanden 
4. koppel kwaliteitscore 
5. extrapoleer kwaliteitsgegevens 
6. Toon verklaring schadebeelden 
7. slim inspecteren 
8. leeg 
9. leeg 
10. leeg 
11. leeg 
12. leeg 
13. leeg 
14. leeg 
15. leeg 

14.2.1. maak SUF-bestand  
Met de functie “maak SUF-bestand” kunt u zelf SUF-bestanden maken, hieraan kunnen in-
spectiebedrijven eventueel de waarnemingen toevoegen. Deze SUF-bestanden kunnen o.a. 
gebruikt worden voor het berekenen van de inspectiekosten, zie paragraaf 14.2.2. 
U kunt deze functie pas gebruiken nadat u een aantal strengen heeft geselecteerd. Wanneer 
u op de functie <maak SUF-bestand> klikt verschijnt het volgende scherm in beeld. 
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Hier kunt u kiezen wat voor soort SUF-bestand u aan 
wilt maken. Waneer u het bolletje bij SUFRIB2.0 zet, 
verschijnt het volgende scherm.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Hier kunt een opdrachtnummer aan 
het SUF-bestand geven en kunt u 
tevens met behulp van uitvallijstjes 
aangeven wat voor soort inspectie 
het betreft en wat het doel van de 
inspectie is. Wanneer u al de gege-
vens hebt aangegeven klikt u op de 
knop <schrijf SUF-bestand> en ver-
schijnt het volgende scherm. 
 
 
 

Hier kunt u een bestandsnaam en bestands-
loctaie aangeven, vervolgens klikt u op <ope-
nen>. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

U krijgt eerst een scherm waar u kunt 
aangeven wie de opdrachtgever is, klik 
vervolgens op <ok>.  
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Vervolgens kunt u aangeven voor welke 
gemeente of welk bedrijf het SUF-
bestand wordt aangemaakt, klik op 
<ok>. 
 
 
 
 

 
 
Het SUF-bestand is nu aangemaakt en het startscherm van de functie wordt weer geopend, 
klik nu op <sluit venster>. 
 
Wanneer u in het eerste scherm voor SUFRIB1.0 kiest verschijnt het volgende scherm. 

 
In dit scherm geeft u eigenlijk 
dezelfde gegevens aan zoals 
hierboven weergegeven, het is 
alleen anders vorm gegeven. In 
het “verkennervenstertje” kunt u 
aangegeven waar het bestand 
opgeslagen moet worden.  
Het is belangrijk dat u bij het ge-
ven van een bestandnaam, het 
bestand de extensie .SUF of .INS 
geeft. Wanneer u alle gegevens 
heeft ingevoerd klikt u op de knop 
<schrijf SUF-bestand>. 

 
Het SUF-bestand wordt nu aangemaakt. De volgende melding 
verschijnt, klik op <ok> en de functie wordt afgesloten. 
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14.2.2. bereken inspectiekosten  
U kunt van een door u vervaardigd SUF-bestand (of elk willekeurig ander SUF-bestand) be-
rekenen hoeveel het kost om de inspectie(s) uit te laten voeren. Wanneer u op de functie 
<bereken inspectiekosten> klikt verschijnt het volgende scherm. 
 

 
De eenheidsprijzen zijn gemiddelden. Bij grotere werken kunt u lagere inschrijvingen ver-
wachten. Eventueel kunt u hier uw eigen eenheidsprijzen invullen.  
Normaal gesproken hanteert u een vervuiling tot 10%. Alleen wanneer u verwacht dat de 
strengen ernstig vervuild zijn klikt u <Vervuiling 10% - 20%> aan. 
In het verkennertje linksboven geeft u aan in welke map het inspectiebestand staat. In het 
venstertje daar direct onder, klikt u op het gewenste inspectiebestand. Zodra u een inspec-
tiebestand heeft gekozen, verschijnt de knop <Bereken kosten>, klik daarop om de kosten 
te berekenen 
 

Direct nadat u op deze knop heeft geklikt worden de in-
spectiekosten en reinigingskosten op scherm getoond. 
Tevens verschijnt de volgende mededeling. 
 
 
 
 
 

Bij foutieve invoer van de gegevens in het beheerbestand 
kunnen fouten in de berekening ontstaan. Over het algemeen 
betreffen dit leidingen waarbij de diameter niet is ingevoerd, 
maar het kan ook zijn dat de lengte niet is ingevoerd. In dit 
voorbeeld zijn voor 232 strengen deze gegevens niet inge-
voerd. Klik op <ok>. 
 
 

Het is ook mogelijk om van elke streng de inspectie en reinigingskosten te berekenen. Hier-
voor klikt op de knop <Bereken van elke streng de inspectie- en reinigingskosten…>. De 
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kosten worden berekend en bij de strenggegevens gezet (strenggegevens rechterknop 
<meer info>). 

 
Wanneer u reeds inspectieplannen heeft gemaakt, is 
het ook mogelijk om de jaarlijkse inspectiekosten te 
berekenen. Het is tevens mogelijk dit over een looptijd 
van bv 60 jaar te berekenen. Hiervoor klikt u op de 
knop <Bereken de inspectie voor de komende ja-
ren…>. Indien u zelf voor iedere streng een inspectie-
frequentie heeft ingevuld of deze door Rioscoop® FV 
heeft laten berekenen, zie verder paragraaf 14.2.7, 
worden de inspectiekosten per jaar berekend en ko-
men deze kosten terug met de aangegeven frequen-
tie per streng. Dit kan dus per streng verschillend zijn. 
Wanneer u geen frequentie per streng heeft opgege-
ven is het ook mogelijk om een “standaard” frequentie 
voor elke streng te hanteren. Hiervoor vinkt u <Fre-
quentie hiernaast hanteren> aan. U kunt zelf aan-
geven welke frequentie u wilt hanteren. Tevens kunt u 
aangeven vanaf welk jaar deze frequentie gehanteerd 

moet worden. Dit kan met name handig zijn wanneer het gehele stelsel recent is geïnspec-
teerd. 
 
Het is ook mogelijk om een inspectieplan op te stellen afhankelijk van wanneer het stelsel 
voor de laatste keer geïnspecteerd is. Het inspectiejaar dat bij de strenggegevens is gevoerd 
samen de ingevoerde frequentie berekend de volgende inspectiejaren. Hiervoor klikt u op de 
knop <Vervang inspectiejaar door…> De volgende schermen verschijnen.  

 
 
Klik op <ok>. 
 
 
 
 
 
Klik op <ok>. 
 
 
 
 
 
Klik op <ok>. 
 
 
 
 
 
Klik op <ok>. 
 
 

 
Klik vervolgens op <ja> wanneer u de berekeningsgegevens defini-
tief wilt maken. 
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U sluit de functie bereken inspectiekosten door op het kruisje rechtsboven in het venster te 
klikken. 

14.2.3. koppel SUF-bestanden  
Wanneer u een totaal overzicht wilt hebben van alle strengen die geïnspecteerd zijn met de 
daarbij behorende inspectiejaren, dient u de SUF-bestanden aan de kaart te koppelen. Op 
deze manier kunt u tevens indien gewenst extra gegevens bij de strengen opnemen. Hier-
voor klikt u op de knop <koppel SUF-bestand>. Het volgende scherm verschijnt. 
 

U dient eerst in het verkennertje rechts de gewenste SUF-bestanden te selecteren. Hiervoor 
klikt u op het SUF-bestand en vervolgens op de knop <voeg toe aan lijst> te klikken. U kunt 
ook meerdere bestanden selecteren in het verkennertje door <Ctrl> in gedrukt te houden en 
op de gewenste bestanden te klikken of <Shift> ingedrukt houden terwijl u het bovenste en 
onderste bestand van een langere lijst aanklikt. Vervolgens klikt u op de knop <voeg aan 
lijst toe>. De geselecteerde bestanden worden nu aan de lijst toegevoegd. 
U dient aan te geven of het SUFRIB1.0 of SUFRIB2.0 bestanden betreft. Daarnaast kunt u 
aangeven door middel van het plaatsen van “vinkjes” welke gegevens uit de SUF-bestanden 
moeten worden overgenomen. Hierbij dient u zich er wel van bewust te zijn dat de huidige 
gegevens hierbij overschreven zullen worden. U dient deze gegevens dus alleen over te ne-
men wanneer u zeker weet dat de gegevens goed en volledig zijn. 
Vervolgens klikt u op de knop <koppel gegevens uit SUF-fers>. Afhankelijk van het aantal 
SUF-bestanden kan dit enige tijd duren. 
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Tijdens het koppelen van de gegevens wordt bijgehouden hoe-
veel strengen er verwerkt zijn en hoeveel er zijn verworpen. In 
dit geval zijn 886 strengen verwerkt en 278 strengen verwor-
pen. Aan de rechterkant van het scherm wordt een lijst bijge-

houden welke strengen verworpen zijn. Over het algemeen zijn er foutieve putnummers ge-
bruikt. Deze strengen dienen eerst in de SUF-bestanden zelf aangepast te worden alvorens 
deze aan de tekening kunnen worden gekoppeld, zie hiervoor verder de handleiding 
Rioscoop® EN. 
Wanneer u de gegevens definitief aan de tekening wilt koppelen klikt u op de knop <regi-
streer definitief>. De gegevens zijn nu gekoppeld, u kunt de functie nu afsluiten door op de 
knop <sluit venster> te klikken. 

14.2.4. koppel kwaliteitsscore  
Voordat u van de functie “koppel kwaliteitsscore” gebruik kunt maken moet u eerst in het 
Rioscoop® gedeelte een restlevensduurberekening uitvoeren, zie verder Fout! Verwij-
zingsbron niet gevonden..  
 
De resultaten van de restlevensduurberekeningen uit Rioscoop® kunt u nu aan de tekening 
koppelen. Hiermee worden de volgende resultaten aan de strengen gekoppeld. Van iedere 
streng wordt de totale schade in de A-, B- en C-klasse gekoppeld. Daarnaast wordt ook het 
berekende vervangingsjaar gekoppeld. 
 
Wanneer u op deze functie klikt verschijnt het volgende venster. 

 
In de onderste regel is te zien welk 
bestand eventueel voor het laatst 
gekoppeld is.  
In het verkennertje gaat u naar de 
map waarin het bestand 
“kwal_score.txt” staat. Aan de rech-
terkant verschijnt een lijst met alle 
aangemaakte “kwal_score-
bestanden”. Kies hier het gewenste 
bestand.  
 
 
 
 
 
 
 
 

Wanneer u reeds eerder kwaliteitsgegevens gekoppeld heeft, moet u de oude gegevens 
eerst verwijderen. Klik daarvoor op de knop <Wis alle kwaliteitsgegevens>. U kunt er ook 
voor kiezen om alleen de geëxtrapoleerde gegevens te verwijderen, zie verder paragraaf 
14.2.5. De vorderingsbalk onderin geeft aan hoe ver het proces is gevorderd. Vervolgens 
klikt u op de knop <Koppel gegevens>. Tijdens het verwijderen of koppelen van de gege-
vens, mag u geen andere handelingen uitvoeren het proces loopt anders vast! 
 
Het is mogelijk om meerdere “kwal_score-bestanden” aan de tekening te koppelen. Dit kan 
wenselijk zijn wanneer de gemeente bijvoorbeeld uit twee duidelijk verschillende ondergron-
den bestaat; klei en zand. De stelsels zullen anders reageren op schadebeelden als scheu-
ren. Wanneer alle gewenste bestanden zijn gekoppeld klikt u op <sluit venster> en komt u 
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terug in de normale weergave van het programma. Voordat u de nieuwe gegevens kunt zien, 
moet het beheerbestand opnieuw geladen worden. 
 

Wanneer het bestand opnieuw ingelezen is zijn de kwaliteitsgege-
vens te bekijken in de themakaart “kwaliteitscore”.  
 
 
 
 
 
 

 
Van alle strengen waarvan de inspectie-
gegevens bekend zijn wordt met behulp 
van kleur aangegeven hoe ernstig de 
schades zijn. Hierbij geldt dat hoe dikker 
de lijnen zijn, hoe erger de schadebeel-
den. 
 
 
 
 
 

 
Ook de vervangingsjaren kunnen met behulp van een themakaart be-
keken worden. U kiest hiervoor de bovenste themakaart “vervangings-
jaren”, dit zijn de berekende vervangingsjaren. De onderste themakaart 
“vervangingsjaren” betreffen namelijk de geplande vervangingsjaren. 
De volgende melding verschijnt. 
 
 
 
 
 
 
 

Als u niet weet of u reeds een OP heeft, voer dan 
het huidige jaar in, geef anders het jaar in tot met 
het OP is ingevuld, zie verder 14.3.3 en klik op 
<ok>. 
 
 
 

14.2.5. extrapoleer kwaliteitsgegevens  
Met de functie “extrapoleer kwaliteitsgegevens” kunnen de gekoppelde kwaliteitsgegevens 
14.2.4 over de strengen die niet geïnspecteerd zijn, geëxtrapoleerd worden. Het is hiervoor 
noodzakelijk dat het gehele stelsel eerst in gedragsgebieden wordt verdeeld. 
Het bepalen van gedragsgebieden is een uitgebreide en lastige functie. Gedragsgebieden 
zijn gebieden die op basis van gelijke kenmerken, gelijk gedrag zullen vertonen. Onder ken-
merken wordt hier verstaan: leeftijd, materiaal, diameter, functie, zetting e.d. In principe kun-
nen er een onbeperkte hoeveelheid gedragsgebieden gedefinieerd worden. Wij adviseren 
echter om de gedragsgebieden niet te klein te maken. Wanneer alle gedragsgebieden gede-
finieerd zijn, kunnen hier activiteiten aan gekoppeld worden bijvoorbeeld een gemiddelde 
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kwaliteit. In het onderstaande venster is een voorbeeld weergegeven van een gedeelte van 
het stelsel dat in gedragsgebieden is ingedeeld. Iedere aparte kleur staat voor een ander 
gedragsgebied. 
 

 
 
Wanneer u op de functie <extrapoleer kwaliteitsgegevens> klikt verschijnt het volgende 
venster. 

Onderstaand zijn de diverse functies en mogelijkheden stap voor stap nader uitgewerkt. 
Wanneer u begint met het definiëren van de gedragsgebieden, moet u er zeker van zijn dat 
er nog geen gedragsgebieden zijn aangemaakt. U kunt controleren of er reeds gedragsge-
bieden zijn aangemaakt door op de knop <zoek codes enkel> te klikken. Wanneer er in de 
linker bovenhoek een lijstje met codes verschijnt, zijn dit de aanwezige gedragsgebieden.  
U kunt deze gedragsgebieden op tekening bekijken door de codes uit het lijstje te selecteren. 
Een code is geselecteerd wanneer deze gekleurd is. U kunt een code selecteren door er op 
te klikken. Wanneer u alle codes wilt selecteren klikt u op de bovenste code en vervolgens 

op de knoppen <Shift> en <end> alle codes zijn nu gekleurd. Vervol-
gens klikt u op de knop <Zet alle gebieden op tekening>. Wanneer u 
nu naar het standaard scherm themakaart gedragsgebieden terugkeert 
hebben alle aanwezige gedragsgebieden een eigen kleur. Wanneer 
geen code is toegekend zijn de strengen wit gekleurd.  
 
Op de volgende manier kunt u eventuele gedragsgebieden wissen: 

- U kunt alle codes uit het lijstje selecteren en vervolgens op de knop <Selecteer ge-
bied(en) op tekening> klikken. Alle aanwezige gedragsgebieden zijn nu geselecteerd. 
Wanneer u naar het standaard scherm gaat, zijn al deze gebieden geel gekleurd. 

OF 
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- U kunt ook naar het standaard scherm gaan en daar het gehele stelsel selecteren (Tip: 
zoom enkele keren uit, plaats een kader om het gehele stelsel en klik vervolgens op de 
knop <Selecteer binnen kader>). 

 
- Keer vervolgens terug naar de functie “Extrapoleer kwali-

teitsgegevens”. 
- Zet een bolletje bij <Overschrijf aanwezige code WEL>. 
- Geef geen code in (wis het vakje achter <Code:>). 
- Klik vervolgens op de knop <Ken code toe>. Geen enke-

le streng behoort nu tot een gedragsgebied. Let op: de 
gedragsgebieden zijn nu definitief gewist, voer deze han-
deling dus alleen uit indien u zeker weet dat u de be-
staande gedragsgebieden wilt verwijderen.  

- U kunt controleren of u alle gedragsgebieden gewist heeft 
door op de knop <zoek codes enkel> te klikken. Wan-
neer alle codes gewist zijn, verschijnt er geen lijstje meer. 

- Vervolgens klikt u op de knop <Wis selectie>, de selectie 
op de beheertekening wordt nu gewist. Het is belangrijk dat u steeds wanneer u een 
nieuw gedragsgebied gaat definiëren de vorige selectie wist. Op deze manier kunt u nooit 
gedragsgebieden overschrijven. 

 
U kunt nu beginnen met het 
definiëren van de gedragsge-
bieden. Hiervoor keert u eerst 
terug naar de beheertekening. 
Daar selecteert u het eerste 
gedragsgebied, zoals hier-
naast is aangegeven. 
U keert weer terug naar de 
functie <Extrapoleer kwali-
teitsgegevens> daar gaat u 
als volgt te werk. 
 
 
 
 
 
 



©Ingenieursbureau Moons 

Handleiding Rioscoop® 
mei 2007 

137

Zet een bolletje bij <Overschrijf aanwezige code NIET>. 
Dit voorkomt dat u abusievelijk een code overschrijft van 
een gebied dat u reeds toegekend had. Vul de code van 
het gebied in, bv 10 en klik op de knop <Ken code toe>. 
Om te controleren of u het goed gedaan heeft, klikt u op 
de knop <zoek codes enkel> en selecteert u alle be-
schikbare codes. Vervolgens klikt u op de knop <Zet alle 
gebieden op tekening>. Wanneer u weer terugkeert 
naar de beheertekening heeft ieder gedragsgebied zijn 
eigen kleur gekregen, in dit geval rood. 
 
 
 
 
 
 
 

Opmerking: In principe krijgt ieder gedragsgebied zijn 
eigen kleur. Binnen Rioscoop® FV zijn echter maar 10 
kleuren (zie hiernaast) gebruikt voor de gedragsgebie-

den. Wanneer de laatste kleur gebruikt is wordt weer gestart met kleur 1. Hierdoor is het mo-
gelijk dat per ongeluk 2 aangrenzende gedragsgebieden toch dezelfde kleur krijgen. In dat 
geval kunt u het laatste gedragsgebied een hoger nummer geven. Het nummer dat u oor-
spronkelijk wilde gebruiken geeft u aan een ander gedragsgebied. De kleuren worden name-
lijk op volgorde van nummers toegekend. 
 
Op deze manier gaat u door totdat alle strengen binnen een gedragsgebied liggen. Met na-
me de nieuwere wijken zijn relatief eenvoudig in gedragsgebieden te verdelen. De oudere 
delen, waarin reeds vernieuwingen zijn toegepast, kan dit zeer lastig zijn. Over het algemeen 
is het dan verstandig om deze vernieuwingen aan een apart gedragsgebied toe te kennen. 

 
Door de themakaart 
<Aanl./Mat./Hgt.> te selecteren 
worden deze 3 items tegelijk op het 
scherm gezet. De middelste lijn 
staat voor de diameter, hiervan is 
tevens de legenda weergegeven. 
De buitenste lijnen zijn het materiaal 
en het aanlegjaar. (LET OP: deze 
lijnen worden niet altijd aan 
dezelfde zijde gezet). Op deze 
manier is het bepalen van de 
gedragsgebieden (iets) 
gemakkelijker. 
 
 
 
 
 

 
Door een vinkje te plaatsen bij <Geen 3 lijnen als gebied 
toegekend is>, wordt de tekening m.n. bij de grotere 
stelsels een stuk overzichtelijker. Alle reeds toegekende 
gebieden worden zwart, zie bovenstaande scherm. 
Het toekennen van alle gedragsgebieden is een tijdro-
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vend karwei. Er moeten continu afwegingen gemaakt worden, waarom bepaalde strengen tot 
hetzelfde gedragsgebied horen. Het is daarom verstandig om regelmatig de vorderingen te 
printen. Op deze manier heeft u in ieder geval nog een overzicht van alle gebieden en hoeft 
u niet weer alle afwegingen te maken.  
 
Nadat alle gedragsgebieden toegekend zijn, kan de volgende stap gezet worden: het toe-
kennen van de geëxtrapoleerde kwaliteitsgegevens. Deze functie werkt alleen wanneer 
reeds de restlevensduurberekeningen in Rioscoop® zijn uitgevoerd en de resultaten (de 
kwaliteitsscore) aan Rioscoop® FV zijn gekoppeld, zie paragraaf 14.2.4. 
 
Het programma gaat als volgt te werk: 
- Van het gedragsgebied wordt de gemiddelde kwaliteit in de A-, B- en C-groep berekend, 

tevens wordt het gemiddelde vervangingsjaar bepaald. 
- De gemiddelde kwaliteit en het gemiddelde vervangingsjaar wordt aan alle niet geïnspec-

teerde strengen binnen het gedragsgebied toegekend. 
- Wanneer helemaal geen inspectiegegevens binnen het gedragsgebied bekend zijn, 

wordt als standaard levensduur de waarde gehanteerd die in het venster bij <Levens-
duur standaard> is ingevuld. In dit geval is dat dus 60 jaar.  

 
 
 

- Bij de strenggegevens zijn de waarden voor de A-, B- en C-schades opgenomen. Hierbij 
is tevens aangegeven of het daadwerkelijk geïnspecteerde waarden betreft of dat de 
waarden geëxtrapoleerd zijn. Wanneer achter <2=fictief> een 1 staat zijn deze waarden 
werkelijk waargenomen als hier een 2 staat zijn ze geëxtrapoleerd, zie onderstaand. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Het extrapoleren van de kwaliteitsgegevens kunt u per gedragsgebied of voor alle gedrags-
gebieden tegelijkertijd uitvoeren. Hieronder zijn beide methoden nader beschreven. 
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Per selectie: 
Klik eerst op de knop <Wis selectie> om eventueel oude selecties te verwijderen. Klik op de 
knop <Zoek codes enkel> en selecteer vervolgens de gewenste gedragsgebieden. Klik 
daarna op de knop <Selecteer gebied(en) op tekening>. Op de beheertekening worden nu 
alle strengen binnen de gekozen gedragsgebieden geselecteerd. Klik vervolgens op de knop 
<Bereken van selectie de gemiddelde…>. De bewerking zal nu worden uitgevoerd. Let op: 
er wordt nu een gemiddelde kwaliteit van alle geïnspecteerde strengen binnen de selectie 
berekend en deze gemiddelde waarde wordt bij de lege strengen van de selectie geschre-
ven. 
 
Alle gebieden: 
U hoeft nu geen gedragsgebied te selecteren. Klik direct op de knop <Bereken van elk ge-
dragsgebiedje de gem. kwaliteit…>. De bewerking zal nu voor alle gedragsgebieden (al 
dan niet geselecteerd) worden uitgevoerd. 
 
U kunt altijd weer terug naar de originele situatie door te klikken op de knop <Wis alle geëx-
trapoleerde kwaliteitsgegevens>. Dit is ook mogelijk rechtstreeks in de functie koppel kwa-
liteitsscore, zie paragraaf 14.2.4.  
 
LET OP: De effecten van de berekeningen worden pas zichtbaar wanneer u het beheerbe-
stand opnieuw geladen heeft. 
 
Wanneer voor het gehele stelsel gedragsgebieden zijn bepaald en de kwaliteitsgegevens 
over alle strengen geëxtrapoleerd zijn, kunnen allerlei bewerkingen op het gehele stelsel 
worden uitgevoerd die door de kwaliteit van het stelsel gestuurd worden. Daarbij kan opge-
merkt worden dat het vervangingsjaar voor alle strengen reeds tijdens het extrapoleren is 
bepaald. Activiteiten zoals inspecties, reinigen e.d. zijn automatisch uit de kwaliteitsgegevens 
te genereren. Hiervoor zijn hulpmiddelen binnen Rioscoop® FV ontwikkeld, zie hiervoor 
o.a.paragraaf 14.2.7. 
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14.2.6. toon verklaring schadebeelden  
Wanneer u de schadebeelden uit de inspecties aan de te-
kening heeft gekoppeld 15.1, zal de knop <toon verklaring 
schadebeelden> staan te knipperen. Wanneer u op deze 
knop klikt verschijnt de legenda van de schadebeelden zo-
als hiernaast is weergegeven.  
In de legenda kunt u tevens aangeven welke schadebeel-
den in de tekening getoond moeten worden. Zoals in de 
legenda hiernaast is aangegeven worden alle schadebeel-
den getoond. Door <alles> aan te vinken kunnen in één 
keer alle schadebeelden geselecteerd of gedeselecteerd 
worden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wanneer u bv alleen het schadebeeld BAFA Beschadiging klasse ≥ 4 wilt zien gaat u als 
volgt te werk. 

- Vink <alles> uit. 
- Zet het bolletje bij klasse 4 bij BAFA 
- Vink vervolgens <BAFA: beschadiging> aan. Wan-

neer u dit laatste vergeet krijgt u geen schadebeelden 
op tekening 

- Vervolgens ververst u de tekening door nogmaals op bv 
de themakaart standaard te klikken.  

 
Opmerking: de schadebeelden zijn in iedere themakaart te bekijken, echter wanneer u een 
themakaart kiest met veel kleuren zullen de schadebeelden niet duidelijk waar te nemen zijn. 
Derhalve kunt u het beste de Standaard themakaart hanteren. 

14.2.7. slim inspecteren  
De functie slim inspecteren is ontwikkeld om een inspectieplan op te stellen op basis van de 
kwaliteitsgegevens van het stelsel en niet klakkeloos op basis van een bepaalde frequentie. 
Op deze manier worden strengen met een slechtere kwaliteit vaker geïnspecteerd dan 
strengen met een goede kwaliteit. Alvorens de werking van dezefunctie te beschrijven is 
eerst een korte toelichting op het “intelligent” inspectieplan gegeven. 
 
Toelichting “intelligent” inspectieplan: 
Bij de restlevensduurberekeningen wordt er vanuit gegaan dat de riolering volgens een der-
de machtsvergelijking vervalt. Dit houdt in dat de kwaliteit in het begin langzaam zal verval-
len en naar het einde toe steeds sneller vervalt, zie Fout! Verwijzingsbron niet gevonden.. 
Bij het opstellen van het “intelligente” inspectieplan wordt van dit gegeven gebruik gemaakt; 
De eerste jaren na aanleg, wanneer de kwaliteit slechts langzaam verslechtert, hoeft minder 
vaak geïnspecteerd te worden. Pas wanneer de kwaliteit sneller achteruit gaat moet vaker 
geïnspecteerd gaan worden. Uit de derde machtsvergelijking blijkt dat wanneer de riolering 
nog 60% van zijn oorspronkelijke kwaliteit bezit, de riolering ca. 80% van zijn levensduur 
heeft bereikt, zie onderstaande grafiek. Uit de grafiek is tevens op te maken dat de riolering 
hierna snel achteruit gaat. 
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Bij het opstellen van het inspectieplan wordt de 60% van de kwaliteit aangehouden als grens 
tussen intensief en minder intensief inspecteren. Wanneer de kwaliteit hoger is dan 60% 
wordt voor het inspectieplan aangehouden: geschatte levensduur2 / 5. Is de kwaliteit lager 
dan 60%, dan geldt: geschatte levensduur / 10. 
Naast deze manier van inspectieplannen opstellen is het sowieso belangrijk om een opleve-
ringsinspectie uit te voeren voor het bepalen van de kwaliteit bij aanvang en ter controle van 
de aannemer. Daarnaast is het wenselijk om in het jaar voor het berekende vervangingsjaar 
nog een laatste inspectie uit te voeren. In de praktijk houdt dit in dat in totaal ca. 8 inspecties 
worden uitgevoerd waarvan 1 opleveringsinspectie en 1 inspectie vlak voor vervanging. 
 
 Voorbeeld 1 Voorbeeld 2 
Huidig jaar 2007 2007 
Aanlegjaar 1983 1997 
Laatste inspectiejaar 2001 2004 
Geschatte levensduur 70 jaar 35 jaar 
80% levensduur 56 jaar 28 jaar 
20% levensduur 14 jaar 7 jaar 
 
Voorbeeld 1: 
Voor de eerste 56 jaar geldt een inspectiefrequentie van 70 / 5 = 1 ×14 jaar. 
Voor de laatste 14 jaar geldt een inspectiefrequentie van 70 / 10 = 1 × 7 jaar. 
 
Volgens deze gegevens dient de riolering in de volgende jaren geïnspecteerd te worden: 
2015, 2029, 2043, 2050 en 2052 
 
Voorbeeld 2: 
Voor de eerste 28 jaar geldt een inspectiefrequentie van 35 / 5 = 1 ×7 jaar. 
Voor de laatste 7 jaar geldt een inspectiefrequentie van 35 / 10 = 1 × 3.5 jaar dit wordt afge-
rond naar 1 × 4 jaar. 
 
Volgens deze gegevens dient de riolering in de volgende jaren geïnspecteerd te worden: 
2011, 2018, 2025, 2029 en 2031. 
 

                                                 
2 Geschatte levensduur = berekende vervangingsjaar – aanleg jaar 
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Werking functie “slim inspecteren”: 
Voor het gebruik van deze functie dienen de aanlegjaren bij de strenggegevens te zijn opge-
nomen, de kwaliteitsgegevens aan de kaart te zijn gekoppeld (14.2.4) en over de gedrags-
gebieden te zijn geëxtrapoleerd (14.2.5). Wanneer dit gebeurd is opent u de functie door op 
de knop <slim inspecteren> te klikken. Het volgende scherm wordt geopend: 

 
Alvorens het inspectieplan te kunnen be-
rekenen moet eerst gecontroleerd worden 
of de gegevens voldoende in het systeem 
zijn opgenomen. Klik hiervoor op de knop 
<controleer of berekening uitgevoerd 
mag worden>. Het volgende scherm 
verschijnt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tijdens de controle wordt bepaald 
van hoeveel strengen het aanleg-
jaar, het vervangingsjaar en de 
kwaliteitsgegevens ontbreken. Op 
basis van deze gegevens wordt 
immers het inspectiejaar bepaald. 
Wanneer er te veel gegevens 
ontbreken zullen eerst deze ge-
gevens aangevuld moeten wor-
den. Ook hier geldt dat geadvi-
seerd wordt dat van ieder ge-
dragsgebied tenminste 10% ge-
inspecteerd dient te zijn, zie 

14.1.6. In dit geval dienen de gegevens dus ook eerst aangevuld te worden. 
Vervolgens dient aangegeven te worden of als laatste inspectiejaar het gemiddelde inspec-
tiejaar van het hele gedragsgebied wordt aangehouden, of het laatste inspectiejaar van het 
gedragsgebied. U klikt het bolletje aan bij u keuze. 
 
Zoals in toelichting op het “intelligente” inspectieplan al is vermeld wordt de verwachte le-
vensduur door 5 of door 10 gedeeld afhankelijk van waar de streng zich bevindt in de ver-
wachte levensduur (<80% of >80%). Deze waarden zijn indien gewenst te wijzigen.  
Wanneer volgende gegevens over de strengen bekend zijn en u de uitgangspunten heeft 
staan zoals u wenst, klikt u op de knop <akkoord>. Het volgende scherm verschijnt. 
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U klikt op de knop <start berekening>. Nu wordt voor ieder gedragsgebied de verwachte 
levensduur berekend en afhankelijk daarvan bepaald wat de inspectiefrequentie is. Wanneer 

de berekening gereed is wordt tevens 
een gemiddelde levensduur en inspec-
tiefrequentie voor het gehele stelsel 
berekend. 
Wanneer u het inspectieplan aan de 
tekening wilt koppelen klikt u op de 
knop <schrijf inspectiejaar bij 
strenggegevens>. Let op: eventuele 
reeds gemaakte inspectieplannen zul-
len hierbij overschreven worden. Wan-
neer u het reinigingsjaar aan het in-

spectieplan wilt koppelen dient u voor u op de knop <schrijf inspectiejaar bij strenggege-
vens> klikt eerst het vinkje te zetten bij <reinigingsjaar gelijk maken aan inspectiejaar>, 
of u schrijft de inspectiegegevens nogmaals weg door nog een keer op de knop te klikken. 

 
Wanneer u op het uitvallijstje klikt zoals 
hiernaast is weergegeven kunt u per 
gedragsgebied zien: 
1. gedragsgebied 
2. gemiddeld laatste inspectiejaar 

voor gehele gedragsgebied 
3. laatste gedragsgebied 
4. verwachte levensduur 
5. inspectiefrequentie 
 
 

Net als de restlevensduurberekeningen, dient het berekenen van het “intelligente” inspectie-
plan steeds opnieuw uitgevoerd te worden wanneer er nieuwe kwaliteitsgegevens beschik-
baar zijn. 
Met behulp van deze functie kunnen op eenvoudige wijze inspectieplannen voor het gehele 
stelsel opgesteld worden. Het blijft echter wel een theoretische benadering, waarbij niet in-
gespeeld wordt op specifieke afwegingen van de gemeente. Hiervoor is een aparte module 
in Rioscoop® FV te verkrijgen, zie verder 15.3. 
Daarnaast is er geen rekening gehouden met de overige afdelingen binnen de gemeente. 
Bijvoorbeeld wanneer bekend is dat een bepaalde straat aan vervanging en of wegrenovatie 
toe is, is het wenselijk om, indien mogelijk, zoveel mogelijk rioleringswerkzaamheden hier-
mee te combineren. Wellicht is het derhalve wenselijk inspecties naar voren te schuiven zo-
dat eventuele rioolvervangingen met de wegwerkzaamheden tegelijkertijd uitgevoerd kunnen 
worden. Hiervoor zullen de inspectieplannen daadwerkelijk ingepland moeten worden en in 
het Operationele Programma opgenomen worden. 
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14.3. functies langs de linkerrand  
1. vervangingskosten 
2. investeringslijn 
3. leeg 
4. lijsten 
5. leeg 
6. leeg 
7. leeg 
8. leeg 
9. leeg 
10. leeg 
11. leeg 
12. leeg 
13. leeg 
14. leeg 
15. leeg 

14.3.1. vervangingskosten  
Met behulp van de functie “vervangingskosten” kunnen de vervangingskosten voor het gehe-
le stelsel, of voor een selectie berekend worden. Wanneer u op de knop <vervangingskos-
ten> klikt verschijnt het volgende scherm. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

In dit scherm zijn alle uitgangpunten voor de kostenberekeningen opgenomen. Het scherm is 
eigenlijk in 3 gedeelten op te delen: 

1. kostenkengetallen 
2. standaard waarden 
3. keuzen m.b.t. de ontgraving 

2. 

1.

3.
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14.3.1.1. kostenkengetallen  
De kosten voor de vervanging van de riolering zijn in verschillende 
kostensoorten opgedeeld. Voor al deze kostensoort zijn de kostenken-
getallen opgenomen. Wanneer u bv op de knop <kosten verharding> 
klikt, krijgt u de kostenkengetallen voor de verharding te zien. 
Deze kengetallen zijn opgenomen in het bestandje “data.dat” en staat 
in de gegevens map van Rioscoop® FV. Dit bestand is opgebouwd uit 
de “GWW kosten voor de bouw” en ieder jaar worden deze bedragen 
geactualiseerd met de inflatie. 
 
 
 
 
 

14.3.1.2. standaard waarden  
In deze kolom staat aangegeven welke standaardwaarden gehanteerd worden wanneer de 
gegevens niet bij de strenggegevens zijn opgenomen. 

14.3.1.3. keuzen m.b.t. de ontgraving  
Hier kunt u het volgende aangeven: 
- Het al dan niet meenemen van bronnering bij de berekening en de 

eventuele bronneringsdiepte. 
- Het te hanteren talud voor de ontgravingsleuf 
- Daarnaast kunt u aangeven of de kosten voor het verwijderen en te-

rugleggen van de verharding meegenomen moeten worden bij de ver-
vangingskosten. Wanneer de verharding wordt meegenomen in de be-
rekening wordt hiervoor het verhardingstype aangehouden dat is op-
genomen bij de strenggegevens. 

- Wanneer het verhardingstype niet is meegenomen bij de strenggege-
vens dan kan als verhardingstype overig gehanteerd worden. De kos-
ten die dan gehanteerd worden komen overeen met ca. 80% klinkers 
en 20% asfalt. 
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14.3.1.4. vervangingskosten berekenen  
Wanneer alle gegevens zijn ingevoerd kunnen de berekeningen uitge-
voerd worden. Hiervoor klikt u eerst op de knop <1 riool berekenen>. Het 
volgende scherm verschijnt. 
 

Hier klikt u op de knop <reken 
uit>. Van een standaard streng 
worden nu de vervangingskosten 
berekend. Hierbij is tevens aan 
gegeven welke percentages in 
de berekening zijn meegeno-
men. Indien gewenst kunnen 
deze percentages aangepast te 
worden door in het betreffende 
vakje te klikken er het percenta-
ge te wijzigen. 
Het is tevens mogelijk om afkop-
pelkosten mee te nemen in de 
vervangingskosten. Hiervoor 
dient wel eerst bij de strengge-
gevens aangegeven te worden 
welke strengen afgekoppeld 
moeten worden en mbv welke 
methode. Dit kunt u aangeven bij 
de strenggegevens (rechter 
meer info) of dmv groepswijzi-
gingen. 
Wanneer de afkoppelkosten 
meegenomen moeten worden 

vinkt u het vakje naast <afkoppelen?> aan. 
 

Om de afkoppelen kosten mee te nemen in de berekening klikt 
u eerst op de knop<kosten afkoppelen> het volgende scherm 
verschijnt. Hier kunt u aangeven welke kosten allemaal mee-
genomen moeten worden tbv het afkoppelen. Vervolgens klikt 
u op de knop <reken uit>. Het resultaat is een meerprijs per 
strekkende meter. U sluit de berekening af door op de knop 
<sluit venster> te klikken u keert nu weer terug in de bereke-
ning van de vervangingskosten. 
 
 
 

 
Wanneer u wel het “vinkje” zet bij <afkoppelkosten?> maar niet eerst de afkoppelkosten 
berekend en vervolgens toch op de knop <reken uit> klikt verschijnt de volgende melding.  

 
Klik op <ok> en klik vervolgens alsnog op de knop <kosten afkoppe-
len>. 
 
 
 
 

Wanneer alle gegevens zijn ingevoerd klikt u op de knop <sluit venster> en vervolgens op 
de knop <alles berekenen> het volgende scherm verschijnt. 
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U moet eerst aangeven of u de bere-
kening over het gehele stelsel wilt 
uitvoeren of slechts over de geselec-
teerde strengen. 
Daarnaast kunt u aangeven door het 
“vinkje” te plaatsen bij <gegevens 
opnemen bij strenggegevens> of 
de vervangingskosten bij de streng-
gegevens opgenomen moeten wor-
den. Op deze manier kunnen de ver-
vangingskosten gebruikt worden voor 
het berekenen van de investeringslijn 
en de meerjarenbegroting. Wanneer 

u geen “vinkje” zet berekent u alleen wat de totale waarde van het stelsel is bij de ingegeven 
uitgangspunten. 
Nu kan de berekening gestart worden. Hiervoor klikt u op de knop <berekenen!>. De vol-
gende melding verschijnt.  

 
Hier kiest u voor <ja>. 
 
 
 

De berekening wordt nu gestart. Links onder in het scherm ziet u welke streng op dat mo-
ment berekend wordt. Aan de rechterkant wordt bijgehouden wat de totale vervangingskos-
ten voor het stelsel zijn. In dit geval zijn de totale kosten voor het vervangen van de strengen 
en de putten ca. € 101.5 mln. U kunt nu de functie afsluiten door op het kruisje te klikken. 

14.3.2. investeringslijn  
 
Van alle investeringsplannen, 
zoals vervangingen, inspecties en 
reinigingen kunnen investerings-
lijnen gemaakt worden. Hierin 
staat vermeld hoeveel er jaarlijks 
geïnvesteerd moet worden voor 
de diverse onderdelen. Deze in-
vesteringslijnen worden tevens 
gebruikt voor het berekenen van 
de meerjarenbegroting, zie verder 
15.2.1.4. Wanneer u op de knop 
<investeringslijn> klikt verschijnt 
het volgende scherm. 
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In de linker onderhoek kunt u aangeven welke investe-
ringskosten u allemaal in de investeringslijn wilt meene-
men, door de items aan te vinken.  
 
 
 
 

Basis voor de investeringslijn zijn de diverse ingevoerde plannen binnen Rioscoop® FV. Het 
is wel zaak eerst de bijbehorende kosten te berekenen. De kosten voor vervangingen en 
afkoppelen, kunnen m.b.v. de functie <vervangingskosten> (zie 14.3.1) berekend worden. 
De kosten voor inspecteren en reinigen, kunnen m.b.v. de functie <bereken inspectiekos-
ten> (zie 14.2.2) berekend worden. 
 
Alvorens u de investeringslijn uit gaat rekenen moet u het volgende aangeven: 

- Het te hanteren rentepercentage t.b.v. de meerja-
renbegroting. 

- De afschrijftermijn van de strengen, in dit geval 60 
jaar. Deze waarde wordt gehanteerd in de meerja-
renbegroting ook wanneer de berekende restle-

vensduur meer dan 60 jaar is. 
Wanneer u deze waarden wilt wijzigen klikt u de waarde aan en vervang deze door de ge-
wenste waarde. 
Eventueel is het mogelijk om zonder vervangingsplan, toch een vervangingen investeringslijn 
te maken. Dit wordt echter niet aangeraden!  

Hiervoor kunt u <40 jaar na aanleg>, 
<na rato bij overige jaren> of <ver-
delen over overige jaren> aanvin-
ken. Nogmaals het is verstandiger 
om de vervangingen op basis van 
aanlegjaar en kwaliteitsgegevens te 

bepalen, zie Fout! Verwijzingsbron niet gevonden.. 
 
Het is tevens mogelijk om vervangingen die voor het huidige jaar berekend zijn, door te 
schuiven naar het volgend jaar. Dit kan handig zijn wanneer u al weet dat u deze activiteiten 
niet dit jaar gaat uitvoeren. Hiervoor zet u het vinkje bij <vervangingen van huidig jaar 
doorschuiven naar volgend jaar>. 

 
Nu kan de investeringslijn berekend worden. U kunt ervoor kiezen om de 
investeringslijn op het scherm weer te geven of om deze rechtstreeks naar 
de printer te sturen. 
 

 
Het volgende scherm verschijnt. Wanneer u geen 
OP heeft ingevoerd (nog geen activiteiten daad-
werkelijk heeft ingepland) vult u hier het huidige 
jaar in. Wanneer u wel een OP heeft ingevoerd, 
vult u hier het laatste jaar van het OP in. Vervol-
gens klikt u op <ok>.  

 
De volgende melding verschijnt. Klik ook hier op 
<ok>. Nu verschijnen de investeringslijnen op het 
scherm. 
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De verschillende kleuren staan voor de overeenkomstige investeringen. Hierbij valt direct af 
te lezen dat de vervangingen de grootste investeringspost zijn 
 

Standaard wordt de investeringslijn berekend met de investering 
daadwerkelijk in het planjaar. Vaak is het echter wenselijk om de 
investeringen wat meer te spreiden. Op deze manier worden de pie-
ken uit de investeringslijn gehaald. Bovendien zullen de investerin-

gen vaak niet daadwerkelijk in het geplande jaar worden uitgevoerd, maar worden de inves-
teringen vaak toch iets naar voren of naar achter geschoven. Door hier in plaats van 1 jaar, 
bv. 5 jaren in te vullen zullen de investeringen naar voren en naar achteren verspreid wor-
den, in totaal over een periode van 5 jaar. De investeringslijn komt er dan als volgt uit te zien. 
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De pieken zijn nu wat meer afgevlakt, waardoor de verschillen tussen de afzonderlijke jaren 
kleiner worden.  
Opmerking: In de meerjarenbegroting worden slechts de rente en afschrijvingen meegeno-
men (met uitzondering van de inspecties en reinigingen) 
 
Het is eventueel ook mogelijk om alle investeringskosten in tabelvorm te bekijken. Hiervoor 
kunt u het bestand “investeringslijn.txt” of “invest.txt” openen in excel. Deze bestanden zijn 
op geslagen in de werkmap van Rioscoop® FV.  
 
Let op: Iedere keer dat u opnieuw een investeringslijn maakt, zullen de oude bestanden 
overschreven worden. 

14.3.3. lijsten  
Met de functie lijsten kunnen van alle plannen die in Rioscoop® FV zijn ingevoerd lijsten 
worden vervaardigd. Wanneer u op de knop <lijsten> klikt verschijnt het volgende scherm. 

Bovenaan het scherm ziet u meerdere tabbladen. U 
dient eerst een lijst te selecteren alvorens u verder 
kunt. Klik hiervoor op <lijsten> en vervolgens op de 
gewenste lijst bv <vervangen gepland, berekend + 
doorgeschoven>. Dit betreffen alle geplande ver-
vangingen, mochten er echter in een bepaald jaar 
berekende vervangingen voorkomen die niet ge-
pland zijn, worden die automatisch doorgeschoven 

naar het eerst volgende jaar waarin geen vervangingen meer gepland staan. De overige be-
rekende vervangingen blijven gewoon in het berekende jaar staan. 
Vervolgens kiest u waarop u de lijst wilt sorteren, bv op jaar. Wanneer u kiest voor <sorteren 
op traject> worden de vervangingsjaren gesorteerd op straatnaam.  

 
Het volgende scherm verschijnt. Wanneer u 
geen OP heeft opgesteld vult u hier het hui-
dige jaar in, anders vult u hier het laatste jaar 
van het OP in. Vervolgens klikt u op <ok>. 
Het volgende scherm verschijnt. 
 
 

 
Hier kunt u aangeven welk aanlegjaar ge-
hanteerd moet worden wanneer er bij de 
strenggegevens geen aanlegjaar is aange-
geven. Klik vervolgens op <ok>. 
Opmerking: Het is verstandiger om de ont-
brekende aanlegjaren bij de strenggegevens 
aan te vullen. 



©Ingenieursbureau Moons 

Handleiding Rioscoop® 
mei 2007 

151

 
Wanneer u kiest voor de lijst van bv de inspecties krijgt u het volgende scherm te zien. 

 
Hier geeft u aan vanaf welk jaar de lijst sa-
mengesteld moet worden. 
 
 
 
 
 

 
Vervolgens klikt u op <scherm> en <rapport naar 
scherm>. 
 
 

 
Het rapport wordt nu op het scherm weergegeven. Dit ziet er als volgt uit. Per streng wordt 
aangegeven de straatnaam, begin- en eindput, jaar, het uitvoeringsbedrag, de lengte en de 
diameter van de streng. 

 
Wanneer u de volgende pagina wilt zien, klikt u op de knop <pagina>. Wanneer de laatste 
pagina is bereikt is de volgende pagina weer de eerste pagina. U kunt hierbij alleen vooruit 
door het rapport bladeren. 

U kunt het rapport ook afdrukken. Hiervoor 
klikt u op <afdrukken> en daarna op 
<rapport naar printer>. Het rapport wordt 
nu afgedrukt op de standaardprinter. 

 
In sommige gevallen is het wenselijk om deze lijsten te kunnen bewerken, bijvoorbeeld wan-
neer u de kosten voor slechts enkele straten wilt bekijken/berekenen. Hiervoor kunt u het 
bestand “rapport_tab_gescheiden.tmp” openen in excel. Hier kunt u het bestand desgewenst 
ook bewerken. Dit bestand is opgeslagen in de “Temp-map”3 op uw computer. 
Let op: dit zijn tijdelijk bestanden. Iedere keer dat deze functie opnieuw wordt gebruikt of 
wanneer een andere lijst wordt vervaardigd zullen de oude bestanden overschreven worden. 

                                                 
3 De locatie van de temp-map is systeem afhankelijk. 
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Binnen de functie lijsten is het tevens mogelijk om met “één druk op de knop” een compleet 
Operationeel Programma (OP) te maken en af te drukken. Wij adviseren u alvorens gebruik 
te maken van deze functie eerst contact op te nemen met Ingenieursbureau Moons zodat wij 
u alle mogelijkheden en aandachtspunten binnen deze functie nader kunnen toelichten. 

 
Hiervoor klikt u op de knop <lijsten> en selecteert u 
<operationele programma’s>. Hier geeft u aan 
wat het startjaar van de OP’s is. Klik hiervoor op 
<startjaar OP’s> en voer vervolgens het startjaar 
in. 
 
 
 
 

 
In dit geval is 2007 als startjaar ingevoerd. Rioscoop® FV 
maakt voor 6 jaar OP’s en begint vanaf het ingegeven 
startjaar, zie hier onder. 
 
 

 
Nu kunt u een OP opstellen. Hiervoor klikt u 
wederom op <lijsten> en <operationele pro-
gramma’s> vervolgens klikt u op <opstellen 
plan> en kiest u het gewenste jaar, in dit geval 
<2007>. 
In dit geval is dat ook het huidige jaar. Voor de 
Raad kan het soms wenselijk zijn om het hui-
dig jaar samen te voegen met het volgend jaar 
(bv wanneer het huidig jaar bijna afgerond is, 
maar toch nog geld gegenereerd moet wor-
den). In dat geval kiest u voor de laatste optie 
<plan: 2007 en 2008>. 

 
Alvorens het OP wordt vervaardigt moeten er eerst wat gegevens ingevoerd worden. 

 
Het OP is gebaseerd op afspraken die vastgelegd zijn in 
het GRP en eventueel het waterplan. Alvorens het OP te 
genereren zal Rioscoop® FV u de vraag stellen wanneer 
het huidige GRP en waterplan zijn vastgesteld in de 
Raad. In dit geval 15 januari 2005. Deze data worden op 
meerdere locaties in het OP gehanteerd. 
 
 
 
 

 
Het is mogelijk om naast de vervan-
gingskosten ook eventuele afkoppelkos-
ten te berekenen. Officieel mogen deze 
kosten nog niet ten laste van het GRP 
worden gebracht. Wanneer deze kosten 
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toch meegenomen moeten worden in het OP kunt u dat hier aangeven. Rioscoop® FV ont-
houdt wat u de laatste keer heeft aangehouden. In dit geval kiest u dus voor <ja>. Het vol-
gende venster verschijnt. 

 
In dit scherm geeft u aan of u de 
voorbereidingskosten van projecten 
van het huidig jaar in het vooraf-
gaande jaar zijn meegenomen en de 
directievoering wel in het huidig jaar 
worden meegenomen <nee>. Of dat 

u zowel de voorbereiding en directievoering van het huidig jaar in het huidig jaar boekt en 
ook de voorbereidingskosten voor het volgend jaar in het huidig jaar boekt <ja>. 
 
Nu is het gehele OP gemaakt. Het OP bestaat uit een titelpagina en 4 hoofdstukken: 

- Hoofdstuk 1: Operationeel aanlegprogramma 
- Hoofdstuk 2: Operationeel onderzoeksprogramma 
- Hoofdstuk 3: Operationeel maatregelenprogramma 
- Hoofdstuk 4: Financiën operationele programma’s 

Deze hoofdstukken worden opgebouwd uit allerlei gegevens die in Rioscoop® FV bekend 
zijn (o.a. kosten afkomstig uit plannen, projectkosten, inkomsten, afschrijvingen (nieuwe, 
maar ook uit het verleden) e.d. Hiervoor dienen dus eerst alle plannen (vervangingen, in-
specties, reiniging e.d.) met de daarbij behorende kosten te zijn ingevoerd en berekend, zie 
14.3.2. Daarnaast dient de meerjarenbegroting te zijn berekend, zie 15.2. 
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Onderstaand is een voorbeeld weergegeven van hoofdstuk 4. M.b.v. de scrollbalk kunt u het 
gehele hoofdstuk bekijken. Wilt u een ander hoofdstuk bekijken dan klikt u op het desbetref-
fende tabblad met het hoofdstuknummer. 

 
U kunt het OP afdrukken door op de knop <print OP> te klikken. Het OP wordt afgedrukt op 
de als standaard geselecteerde printer. Ook hier adviseren wij u om een PDF-printer te han-
teren. 

14.4. functieslangs de onderrand  
1. huisaansluitingen 
2. bereken reinigingskosten 
3. leeg 
4. leeg 
5. leeg 
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6. leeg 
7. leeg 
8. leeg 
9. leeg 
10. leeg 
11. leeg 
12. leeg 
13. leeg 
14. leeg 
15. leeg 

14.4.1. huisaansluitingen  
De functie “huisaansluitingen” is momenteel nog in ontwikkeling. Wanneer u op de knop 
<huisaansluitingen> klikt verschijnt dan ook het volgende scherm.  

 
Klik op <ok>, hiermee wordt de functie afgesloten.  
 
 
 
 
 

14.4.2. bereken reinigingskosten  
De functie “bereken reinigingskosten” is komen te vervallen. Deze functie is opgenomen in 
de functie “bereken inspectiekosten”. 
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15. Speciale functies  
In onderstaande paragrafen zijn nog een aantal speciale functies beschreven. Sommige van 
deze functies zijn als aparte modulen aan Rioscoop® FV toe te voegen. 

15.1. Schadebeelden koppelen aan de tekening  
Met behulp van Rioscoop® kunnen alle inspectiewaarnemingen per streng bekeken worden. 
Het is echter ook mogelijk om deze waarnemingen op de tekening te zetten. Op deze manier 
kun je een totaal overzicht van alle voorkomende schadebeelden voor de gehele gemeente 
krijgen. Ga hiervoor als volgt te werk. 
LET OP: alvorens deze handeling uit te voeren dienen alle strengen geïndexeerd te zijn. Als 
u niet zeker weet of het stelsel geïndexeerd is, voor de zekerheid deze handeling eerst uit-
voeren voordat de details naar de kaart worden gebracht. (het is mogelijk dat er anders een 
runtime error ontstaat) 

 
- Ga in het Rioscoop® gedeelte naar 

de functie: <zoeken> (bovenste 
balk) en klik hierop 

- Klik op <zoeken> 
- Het volgende scherm verschijnt 
- Voer geen selectiecriterium in 
- Klik op <zoek>, dit kan even duren 
- Wanneer het zoeken is voltooid 

verschijnt het volgende scherm: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
- Alle geïndexeerde inspectiebestanden zijn nu doorzocht en alle stren-

gen zijn geselecteerd (in dit geval 507 st.). Klik op <ok> 
- En sluit de zoekfunctie af door op het “kruisje” te klikken. 
 
 
 
 

Opmerking: Het is ook mogelijk om alleen de schadebeelden van bijvoorbeeld een straat een 
kern of een bepaald sufbestand te bekijken. Hiervoor kunt u in het tabblad <riool> de ge-
wenste gegevens selecteren en vervolgens op zoek te klikken. De vervolg stappen zijn ver-
der wel gelijk. 
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- Aan de linker kant van het 
scherm staan nu alle gevon-
den strengen van het stelsel 
weergegeven (507 st.) 

- Klik vervolgens op de knop 
<Converteren> en klik op 
<zet klaar voor kaart>. 

- Rioscoop loop nu door alle 
aanwezige strengen, dit kan 
enige tijd duren. Hierbij wor-
den alle schadebeelden per 
streng ingelezen. Deze gege-

vens worden in het bestand “Excel_EN.txt” opgeslagen. Dit bestand wordt aangemaakt in 
de map “Application Data\Rioscoop” en bevindt zich over het algemeen op de C-schijf. 

 
Nu kunnen de details in de kaart ingelezen worden. Ga hiervoor als volgt te werk in het kaart 
gedeelte van Rioscoop: 

 
- Zet het vinkje bij <Details Rioscoop zetten> 
- Klik vervolgens op <lees selectie in> 
- Het volgende scherm verschijnt: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
- Klik op <ok> 
- De details worden nu ingelezen 

het volgende scherm verschijnt. 
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- Dit kan enige tijd duren. Wanneer alle details ingelezen 

zijn verschijnt het volgende scherm: 
 
 
 
 
 
 
 
- Dit zijn alle waarnemingen die niet aan de tekening ge-

koppeld zijn. 
- Klik op <ok>. 
- Alle waarnemingen verschijnen nu op het scherm.  
- Het volgende scherm ontstaat nu: 
 

 
Aan de rechterkant knippert een 
groene knop <Toon verklaring 
schadebeelden>. Klik hierop 
voor een legende van de scha-
debeelden, zie verder 14.2.6. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OPMERKINGEN: 

• de details worden in principe gewoon vastgehouden, dus ook wanneer Rioscoop_FV 
afgesloten wordt blijven deze gegevens beschikbaar. Om de details dan weer op scherm 
te krijgen hoeft alleen het vinkje bij “Details Rioscoop zetten” te worden gezet en klik ver-
volgens op de themakaart “standaard” te worden geklikt om de tekening opnieuw in te le-
zen. 

• Het is ook mogelijk om van deze tekeningen dxf-bestanden te maken zodat deze in Mi-
croStation ingelezen kunnen worden. Ga hiervoor hetzelfde te werk als voor het maken 
van dxf-bestanden van de “gewone” themakaarten. 

15.2. Meerjarenbegroting  
Met de functie meerjarenbegroting is het mogelijk om een kostendekkingsplan op te stellen 
voor de gehele gemeente. Hierin kunnen alle plannen meegenomen worden die in 
Rioscoop® FV zijn ingevoerd, maar ook de exploitatie, kapitaallasten, projecten en dergelijke 
kunnen worden meegenomen. U kunt alleen gebruik maken van deze functie als u alle finan-
ciële gegevens in Rioscoop® FV heeft ingevoerd. 
Wanneer u voor de eerste keer gebruik maakt van deze functie adviseren wij u eerst contact 
met Ingenieursbureau Moons op te nemen. Wij kunnen u dan helpen met het vervaardigen 
van de bestanden die ten grondslag liggen aan de berekeningen. 
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Deze functie heeft geen aparte knop. U kunt de functie open 
door te dubbel klikken op het grijze vlak in de rechter onderhoek. 
Het kan zijn dat u de volgende melding krijgt (het kan ook om 
één of meerdere andere bestanden gaan).  
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Klik op <ok> en neem contact op met Ingenieursbureau Moons, wij helpen u de bestanden 
aan te passen.  
 
Het startscherm van de functie ziet er als volgt uit. In dit scherm ziet u een groot aantal 
knoppen en functies. Veel knoppen hebben met elkaar te maken. In de volgende paragrafen 
zijn alle functies en knoppen nader toegelicht. 

 
 

15.2.1. Verschillende kostensoorten  
In de meerjarenbegroting worden de volgende kostensoorten meegenomen. Door op de 

knop van een kostensoort te 
klikken wordt het invoerscherm 
van de desbetreffende kosten-
soort geopend. Hier kunnen de 
specifieke gegevens ingevoerd 
worden.  
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Wanneer de bestanden voor de eerste keer aangemaakt worden, of wanneer u grote hoe-
veelheden gegevens wilt toevoegen of verwijderen kunt u de onderliggende bestanden ook 
in excel inlezen en daar de gegevens wijzigen. 
In de onderstaande paragrafen is per kostensoort aangegeven welke gegevens noodzakelijk 
zijn voor de berekeningen. Hierbij is tevens aangegeven wat het bijbehorende bestand is 
zodat u de bestanden ook in excel kunt openen.  
Let op: de bestanden moet wel hetzelfde aantal kolommen behouden daarnaast mag de 
bestandsnaam niet veranderd worden. 

15.2.1.1. Reeds aangegane kapitaalsverplichtingen lineaire afschrijving  
Wanneer u op de knop <Reeds aangegane kapitaalsverplichtingen lineaire afschrijving> 
klikt verschijnt het volgende scherm. 

Dit betreffen de kapitaalslasten uit het verleden die lineair afgeschreven worden. Het scherm 
dat verschijnt is eigenlijk in vier gedeelten op te delen. 
1. Overzicht van al de ingevoerde kapitaallasten. Dit overzicht is opgebouwd uit zes ko-

lommen: 
A. Activanummer: dit nummer dient overeen te komen met de nummers zoals deze door 

de afdeling financiën worden gehanteerd. 
B. Omschrijving 
C. Jaar: het jaar van de boekwaarde (kolom D) waarmee gerekend wordt 
D. Investering: de boekwaarde 
E. Afschrijving: de jaarlijkse afschrijving. 
F. Rente: het te hanteren rentepercentage (het is mogelijk om verschillende renteper-

centages te handteren). 
2. Hier kunt u de gegevens wijzigen. Hiervoor klikt u op een regel in het overzicht, de gege-

vens komen nu hier te staan. Wanneer u de te wijzigen tekst aan klikt, kunt u de teksten 
aanpassen. 

3. Knoppen om wijzigingen door te voeren en om regels toe te voegen of te verwijderen. 
- Wanneer u teksten heeft aangepast komen deze pas in het overzicht te staan wan-

neer u op de knop <update tabel> heeft geklikt. Op deze manier worden gegevens 
opgenomen in de tabel, de gegevens zijn echter nog niet definitief geregistreerd. 

1. 

4.

2. 

3.
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- U kunt een regel toevoegen of juist verwijderen door op de betreffende knoppen te 
klikken. 

4. Alle wijzigingen worden definitief op het moment dat u op de knop <maak alle aanpas-
singen permanent>. Wanneer u dit niet doet en de functie “meerjarenbegroting” afsluit 
verschijnt het volgende scherm.  

 
Als u de wijzigingen definitief wilt maken kiest u voor <ja>. Let 
op: de bestaande gegevens worden definitief overschreven. 
 
 
 
 

De gegevens zijn opgenomen in het bestand “kapitaallasten.txt”. Dit bestand staat in de ge-
gevensmap van Rioscoop® FV. 

15.2.1.2. Exploitatie excl. arbeid, kapitaallasten, reiniging en inspectie  
Wanneer u op de knop <exploitatie excl. arbeid, kapitaallasten, reiniging en inspectie> 
klikt verschijnt het volgende scherm. 

 
 
Dit betreffen alle jaarlijkse kosten zonder de arbeidskosten en zonder reiniging en inspectie, 
deze kosten zijn namelijk in aparte posten opgenomen zie 15.2.1.6 en 15.2.1.4. Het kosten-
overzicht is als volgt opgemaakt: 
A. Fcl.: (functionele classificatie) dit zijn de producten 
B. Omschrijving fcl. 
C. Ecl.: (economische classificatie) dit zijn de kostensoorten 
D. Omschrijving ecl. 
E. Bedrag 0: dit zijn de jaarlijkse kosten voor de betreffende post 
F. OP: m.b.v. een code kan aangegeven worden of al deze posten ook in het OP opgeno-

men moeten worden. Met een 4 kan aangegeven worden dat deze kosten niet opgeno-
men hoeven te worden. 

G. Bedrag+1: het is mogelijk om de kosten over de eerste 5 jaar variabel in te voeren (kolom 
G t/m J). vanaf het 6e jaar worden de waarden gehanteerd zoals ze in de laatste kolom 
zijn gehanteerd (kolom J). 

 
U kunt regels toevoegen of juist verwijderen door op de knoppen desbetreffende knoppen te 
klikken. Wanneer u de gegevens wilt wijzigen klikt u op de te wijzigen regel. Het volgende 

scherm verschijnt.  
U kunt de gegevens wijzigen door het te 
wijzigen vakje aan te klikken en vervolgens 
aan te passen. Het is ook mogelijk om bv 
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jaarlijks een stijging van 5% door te voeren. Hiervoor klikt u het vakje aan naast <stijging 
per jaar> en vult hier het gewenste rentepercentage in. Vervolgens klikt u op <stijging per 
jaar>. De bedragen worden nu berekend, zie onderstaand. Wanneer u alle gegevens gewij-
zigd heeft klikt u op <ok>. 

 
Ook hier geldt dat alle aanpassingen pas 
definitief zijn wanneer u op de knop <maak 
alle aanpassingen permanent> klikt. 
 
 
 
 
 
 
 

De gegevens zijn opgenomen in het bestand “exploitatie.txt”. Dit bestand staat in de gege-
vensmap van Rioscoop® FV. 

15.2.1.3. Reeds aangegane kapitaalsverplichtingen rente en afschrijving per 
jaar benoemd  

Wanneer u op de knop <Reeds aangegane kapitaalsverplichtingen rente en afschrijving 
per jaar benoemd> klikt verschijnt het volgende scherm. 

 
Dit betreffen de kapitaalslasten uit het verleden die op basis van annuïteiten worden afge-
schreven. Het kostenoverzicht is als volgt opgemaakt: 
A. Activanummer 
B. Omschrijving 
C. Jaar: het startjaar van de berekening dat bij de ingevoerde gegevens hoort (kolom E). 
D. Bedrag: Het jaarlijkse bedrag dat aan rente en afschrijvingen. 
E. Malen: Het aantal jaren dat nog rente en afschrijving betaald moet worden, gerekend 

vanaf het jaar uit kolom C. 
 
De gegevens kunnen op dezelfde wijze als in paragraaf 15.2.1.1 beschreven staat gewijzigd 
worden. Ook hier geldt dat alle aanpassingen pas definitief zijn wanneer u op de knop 
<maak alle aanpassingen permanent> klikt.  



©Ingenieursbureau Moons 

Handleiding Rioscoop® 
mei 2007 

163

De gegevens zijn opgenomen in het bestand <kapitaalslasten benoemd per jaar.txt>. Dit 
bestand staat in de gegevensmap van Rioscoop® FV. 

15.2.1.4. Toekomstige kapitaalsverplichtingen uit investeringslijn  
Wanneer u op de knop <Toekomstige kapitaalsverplichtingen uit investeringslijn> klikt 
verschijnt het volgende scherm. 

 
 
In dit scherm zijn alle plannen die u heeft opgenomen in Rioscoop® FV verwerkt. Het kos-
tenoverzicht is als volgt opgemaakt: 
1. Jaar 
2. Omschrijving 
3. Investering: de hoogte van het totale investeringsbedrag ten behoeve van de vervangin-

gen en het afkoppelen 
4. Afschrijving: het bedrag dat jaarlijks (lineair) wordt afgeschreven voor vervangingen en 

afkoppelen. 
5. Rente: het gehanteerde rentepercentage voor de vervangingen 
6. Inspectie: de kosten voor het inspectieplan 
7. Reiniging: de kosten voor het reinigingsplan 
8. Kl.ond.: deze post ik komen te vervallen en is opgenomen in de exploitatie, zie 15.2.1.2 
9. Projecten: deze post ik komen te vervallen en is opgenomen in de projecten, zie 15.2.1.5 
10. VB & DV: de kosten voor voorbereiding en directievoering, zoals is berekend bij de ver-

vangingskosten, zie 14.3.1. 
11. Begeleiding: de kosten voor begeleiding door de gemeente, zoals is berekend bij de ver-

vangingskosten, zie 14.3.1. 
 
Deze kosten zijn hier niet aan te passen. De kosten kunnen alleen aangepast worden door 
de plannen te wijzigen of door de uitgangspunten van de vervangingskosten te wijzigen. De 
gegevens zijn opgenomen in het bestand “investeringslijn.txt”. Dit bestand staat in de gege-
vensmap van Rioscoop® FV. 

15.2.1.5. Toekomstige kapitaalverplichtingen uit projectenlijst  
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Wanneer u op de knop <Toekomstige kapitaalverplichtingen uit projectenlijst> klikt ver-
schijnt het volgende scherm. 

 
Dit betreffen de kosten aan projecten die buiten de exploitatie en investeringslijn om gaan. 
Deze projecten zijn over het algemeen ook opgenomen in het GRP. Het kostenoverzicht is 
als volgt opgemaakt: 
A. Jaar: het investeringsjaar. 
B. Omschrijving 
C. Idnr.: het is mogelijk om de projecten te voorzien van een projectnummer. Op deze ma-

nier is het tevens mogelijk om meerdere activiteiten te bundelen tot één project. Het pro-
jectnummer is als volgt opgebouwd bv P07001. Hierin staat de P voor project, 07 voor 
het investeringsjaar en 001 voor het volgnummer in dat investeringsjaar. 

D. Bedrag kaal: het investeringsbedrag zonder alle toeslagen 
E. BTW 
F. Voorbereiding: de voorbereidingskosten, zie onderstaande tabel 
G. Directievoering: de kosten voor directievoering, zie onderstaande tabel 
H. W&R: de kosten voor winst en risico, zie onderstaande tabel 
I. Begeleiding: de kosten voor begeleiding door de gemeente zelf, zie onderstaande tabel 
J. Afschrijftermijn 

Opmerking: de projecten worden allemaal lineair afgeschreven!!! 
K. Rente: het gehanteerde rentepercentage 
L. Looptijd 0/1: hier kan aangegeven worden of er een herinvestering plaats moet vinden 

wanneer het gehele bedrag is afgeschreven. Bij 1 vindt er een herinvestering plaats bij 0 
niet. 

M. OP: m.b.v. een code kan aangegeven worden in welk “hoofdstuk” van het OP deze pro-
jecten moeten worden opgenomen: 
1 = onderzoeksprogramma 
20 = aanlegprogramma (nieuwe bebouwing) 
21 = aanlegprogramma (bestaande bebouwing binnen de bebouwde kom) 
22 = aanlegprogramma (bestaande bebouwing buiten de bebouwde kom) 
3 = maatregelenprogramma 

N. X-coord.: het is mogelijk het project te voorzien van een x- en y-coördinaat zodat het pro-
ject aan een bepaald punt op de tekening gekoppeld kan worden. 

O. Y-coord.: het is mogelijk het project te voorzien van een x- en y-coördinaat zodat het pro-
ject aan een bepaald punt op de tekening gekoppeld kan worden. 

P. Putvan: het is mogelijk het project het koppelen aan een streng door de begin en eindput 
aan het project te koppelen. 

Q. Puttot: het is mogelijk het project het koppelen aan een streng door de begin en eindput 
aan het project te koppelen. 
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In tabel hiernaast is een voorbeeld gegeven van te 
hanteren percentages voor alle toeslagen, deze 
percentages zijn aan te passen naar de wensen 
van de gebruiker. In de tabel is tevens aangege-
ven over welk bedrag de percentages berekend 
worden. Het totaalbedrag is het te investeren be-
drag waarover de afschrijving bepaald wordt. 
Ook hier geldt dat alle aanpassingen pas definitief 
zijn wanneer u op de knop <maak alle aanpas-
singen permanent> klikt. 
 
U kunt regels toevoegen of juist verwijderen door op de knoppen desbetreffende knoppen te 
klikken. Wanneer u de gegevens wilt wijzigen klikt u op de te wijzigen regel. Het volgende 
scherm verschijnt.  

U kunt de gegevens wijzigen door 
het te wijzigen vakje aan te klikken 
en vervolgens aan te passen. 
Wanneer alle wijzigingen zijn door-
gevoerd klikt u op <ok>. 
 
 
 
 
 

De gegevens zijn opgenomen in het bestand “projecten.txt”. Dit bestand staat in de gege-
vensmap van Rioscoop® FV. 

 [%] [€] 
Kaal 100% € 7.503,00 
W&R + AK 12.0% € 717,44 
Subtotaal 112.0% € 8.220,44 
VB 8.5% € 569,17 
DV 8.5% € 569,17 
Begeleiding 3.0% € 200,88 
Subtotaal 134.4% € 9.559,66 
BTW 19.0% € 1.915,97 
Totaal 159.9% € 12.000,00 
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15.2.1.6. Arbeidskosten  
Wanneer u op de knop <Arbeidskosten> klikt verschijnt het volgende scherm. 

 
Dit betreffen de specifieke arbeidskosten, deze kosten zijn niet in de exploitatiekosten opge-
nomen. Het kostenoverzicht is als volgt opgemaakt: 
A. Fcl 
B. Omschrijving: in dit voorbeeld zijn alle activiteiten gebundeld. Het is echter ook mogelijk 

de activiteiten meer te specificeren, dit is echter niet noodzakelijk. 
C. Afdeling: alle afdelingen die op de post riolering boeken. 
D. Uren: Het aantal uren dat per afdeling per activiteit op de post riolering per jaar wordt 

geboekt. 
E. Tarief: het uurtarief voor de diversen afdeling. 
F. OP: Indien gewenst kan hier aangeven worden in welk “hoofdstuk” van het OP deze kos-

ten specifiek terug moeten komen (dit is overigens niet gebruikelijk) 
G. Uren+1: het is mogelijk om de uren over de eerste 5 jaar variabel in te voeren (kolom G, 

I, K en M). vanaf het 6e jaar worden de waarden gehanteerd zoals in kolom M zijn gehan-
teerd. 

H. Tarief+1: het is mogelijk om de tarieven over de eerste 5 jaar variabel in te voeren (kolom 
H, J, L en N). vanaf het 6e jaar worden de waarden gehanteerd zoals in kolom N zijn ge-
hanteerd. 

 
U kunt regels toevoegen of juist verwijderen door op de knoppen desbetreffende knoppen te 
klikken. Wanneer u de gegevens wilt wijzigen klikt u op de te wijzigen regel. Het volgende 
scherm verschijnt.  
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U kunt de gegevens wijzigen door het te 
wijzigen vakje aan te klikken en vervolgens 
aan te passen. Het is ook mogelijk om bv 
jaarlijks een stijging van 3% door te voeren 
voor het uurtarief. Hiervoor klikt u het vakje 
aan naast <tariefstijging > en vul hier het 
gewenste rentepercentage in. Vervolgens 
klikt u op <tariefstijging>. De tarieven 
worden nu berekend, zie onderstaand. Het 
is ook mogelijk de uren aan te passen, u 
gaat hiervoor hetzelfde te werk alleen ge-
bruikt u nu de knop <urenstijging>. Wan-
neer u alle gegevens gewijzigd heeft klikt u 
op <ok>. 
Ook hier geldt dat alle aanpassingen pas 
definitief zijn wanneer u op de knop <maak 
alle aanpassingen permanent> klikt. 
 
 
 

De gegevens zijn opgenomen in het bestand “arbeid.txt”. Dit bestand staat in de gegevens-
map van Rioscoop® FV. 

15.2.2. Inkomsten  
In de meerjarenbegroting worden ook de inkomsten meegenomen. Wanneer u op de knop 
<inkomsten rioolrecht e.d.> klikt verschijnt het volgende scherm. 

 
Het inkomstenoverzicht is als volgt opgemaakt: 
A. Totaal: de totaal telling van alle inkomsten 
B. Jaar 
C. Recht 1: de inkomsten uit het rioolrecht voor particulieren (rioolrecht × heffingseenheden) 
D. Recht 2: de inkomsten uit eventuele varianten rioolrecht (rioolrecht × heffingseenheden) 
E. Recht 3: de inkomsten uit eventuele varianten rioolrecht (rioolrecht × heffingseenheden) 
F. Recht 4: de inkomsten uit eventuele varianten rioolrecht (rioolrecht × heffingseenheden) 
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G. Bedrijven: de inkomsten uit het rioolrecht voor bedrijven (rioolrecht × heffingseenheden) 
H. Verfijning: de inkomsten uit de verfijningsregeling 
 
In bovenstaande scherm zijn geen totaal inkomsten weergegeven. Dit komt omdat er nog 
niet is aangegeven welke inkomsten allemaal worden meegenomen in de meerjarenbegro-
ting. Hiervoor dient u aan te vinken welke inkomstenbronnen u mee wilt nemen.  
Let op: Alle aan gevinkte inkomsten worden meegenomen. Dus wanneer u meerdere varian-
ten voor het rioolrecht heeft aangemaakt mag u er in de meerjarenbegroting maar één tege-
lijk meenemen. 
 
De gegevens zijn opgenomen in het bestand “inkomsten_rioolrecht.txt”. Dit bestand staat in 
de gegevensmap van Rioscoop® FV. Wanneer u de inkomsten wilt aanpassen dient u dat in 
dit bestand zelf aan te passen. Het is echter ook mogelijk om varianten in de inkomsten te 
berekenen. Dit kan op verschillende manieren, beide manieren zijn hieronder nader toege-
licht.: 
1. met behulp van de invulschermpjes onder het inkomsten overzicht 
2. met behulp van het invulscherm aan de rechterkant van het scherm 
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Methode 1: 
U kunt als startbedrag het rioolrecht in-
voeren (links), maar u kunt er ook voor 
kiezen om het totaal bedrag (rechts) als 
startbedrag in te voeren. Wanneer u 
kiest voor de linker methode geeft het 
totaal aantal heffingseenheden in bij 

<aantal eenheden>, wanneer u de rechter methode hanteert vult u hier 1 in. Daarna geeft u 
aan welke stijging in procenten doorgevoerd moet worden en over het aantal jaren dat deze 
stijging plaats moet vinden. Wanneer de gegevens zijn gewijzigd klikt u op <doen>. De 
nieuwe inkomsten uit het rioolrecht worden nu berekend en in de kolommen “recht 3 en/of 4” 
geplaatst, zie onderstaande afbeelding. 

 
Op deze manier is het mogelijk meerdere varianten van het rioolrecht naast elkaar te kunnen 
vergelijken en als uitgangspunten voor de meerjarenbegroting te hanteren. 
 
Opmerking: de stijging begint in het eerst volgende jaar en kan alleen over de eerste jaren 
worden berekend. Bovendien kan de stijging alleen in procenten worden berekend. Wanneer 
u een rioolrechtstijging over verspreid liggende jaren wil door voeren of een stijging in euro’s, 
kunt u beter methode 2 hanteren, of het bestand “inkomsten_rioolrecht.txt” handmatig aan-
passen. 
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Methode 2: 
Aan de rechterkant van het startscherm van de meerjaren-
begroting is het volgende scherm te zien. Helemaal boven-
in kunt u het rioolrecht voor particulieren en bedrijven in-
voeren, door de vakjes aan te klikken en de gegevens in te 
voeren. Wanneer alle gegevens zijn ingevoerd klikt u op de 
knop <berekenen>. De totale inkomsten aan rioolrecht 
voor particulieren en bedrijven worden berekend. 
Voor het invoeren van een rioolrechtstijging klikt u in het 
witte vakje in de kolom particulieren of bedrijven van het 
jaar dat u wilt aanpassen en typ de stijging in euro’s voor 
dat jaar. Vervolgens klikt u op het volgende aan te passen 
vakje. 
 
 
 

 
 
 
 

 
Wanneer u alle stijgingen heeft ingevoerd klikt u wederom 

op <berekenen> de nieuwe inkomsten worden berekend. 
 
U kunt zo iedere gewenste variant gebruiken voor de 
meerjarenbegroting. Het is ook mogelijk om de verschil-
lende varianten op te slaan, zodat u niet steeds alle gege-
vens hoeft in te voeren.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
U kunt de gegevens opslaan bij modellen (helemaal onderaan het 
scherm in het midden). In de witte regel typt u de naam van het 
model, bv “huidig rioolrecht” of “variant 1” vervlogens klikt u op de 
knop <voeg toe>. Het model is nu toegevoegd aan de lijst. Het is 
tevens mogelijk een variant te verwijderen. Klik hiervoor het te 
verwijderen model aan en klik vervolgens op de knop <verwij-
der>. 
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Op het moment dat u op de knop <berekenen> klikt of één van de modellen selecteert wordt 
het inkomstenoverzicht aangepast. In de kolommen recht 2 en recht 3 komen de zojuiste 
berekende waarden te staan. Wanneer u de meerjarenbegroting wilt berekenen met deze 
variant vinkt u deze aan, eventueel aangevuld met de verfijning. Wanneer u toch liever ge-
bruik maakt van de originele waarden vinkt u recht 2 en 3 uit en recht 1 en bedrijven aan. 

 
Naast de inkomsten en uitgaven kunnen er ook nog reserves in een rioolfonds zijn opge-
bouwd. Deze dient ook ingevoerd te worden. Hiervoor typt u in het vakje naast <rioolfonds> 
de hoogte van het rioolfonds in. In het vakje eronder kunt u aangeven wat de datum van het 
ingevoerde rioolfonds is. 

15.2.3. Maak meerjarenbegroting  
Wanneer alle inkomsten, uitgaven en eventuele stand van het rioolfonds zijn ingevoerd kan 
de meerjarenbegroting berekend worden.  

Alvorens de berekening te starten dient u eerst aan te geven 
welke uitgaven meegenomen moeten worden in de meerja-
renbegroting. Dit zullen waarschijnlijk alle ingevoerde kosten 
zijn. Het kan echter zijn dat u bv de kapitaallasten op basis 
van annuïteiten niet heeft ingevoerd. U vinkt alleen die on-
derdelen aan die meegenomen (links onderaan) moeten 
worden in de berekening. Alle onderdelen die niet zijn aan-
gevinkt worden ook niet in de berekening meegenomen. 
 
 

Wanneer u vergeet onderdelen aan te vinken krijgt u de 
volgende melding, klik op <ok> en vink vervolgens die 
onderdelen aan die in de berekening moeten worden 
meegenomen. Wanneer u de functie meerjarenbegroting 
afsluit, worden de laats gebruikte instellingen automatisch 
vastgehouden. 
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Vervolgens geeft u aan wat het 
eerste jaar van de begroting is, 
door in het vakje naast <eerste 
jaar begroting> het gewenste jaar 
in te vullen. Dit kan het huidige jaar 
zijn, maar kan ook bv het volgende 
jaar zijn. Dit laatste kan wenselijk 

zijn wanneer u handmatig reeds de stijging of daling van het rioolfonds van het lopende jaar 
heeft berekend en alle kostentabellen uitgaan van het volgende jaar. Wanneer u voor het 
huidige jaar kiest is het wel van belang dat u dan ook het rioolfonds per 1 januari van het 
huidige jaar kiest. 
Nu kan de meerjarenbegroting berekend worden, hiervoor klikt u op de knop <maak meerja-
renbegroting>. De volgende melding verschijnt. 

 
Wanneer u op <ja> klikt worden de begeleidingskosten voor de projecten en de vervan-
gingskosten bij deze posten meegenomen in de meerjarenbegroting. Wanneer u voor <nee> 
kiest worden de begeleidingskosten niet bij de projecten en de vervangingen meegenomen, 
maar is er vanuit gegaan dat deze begeleidingskosten reeds bij de arbeidskosten opgeno-
men zijn. Ze zouden dan dus dubbel meegenomen worden. Het is dus belangrijk voor de 
berekening dat u hier de juiste keuze maakt! Wanneer de berekening gereed is verschijnt het 
volgende scherm.  

 
In deze tabel zijn alle afschrijvingen en jaarlijkse kosten opgenomen. Deze resultaten zijn 
opgeslagen in het bestand “meerjaren_begroting.txt” zodat u de gegevens eveneens in excel 
kunt openen en raadplegen. 
Het is ook mogelijk om de stijging of daling van het rioolfonds van het huidige jaar te bereke-
nen, zodat u handmatig het rioolrecht per 1 januari van het volgende jaar kunt berekenen. U 
kunt vervolgens de meerjarenbegroting berekenen vanaf het volgende jaar. 
Hiervoor geeft u eerst aan dat het huidige jaar het eerste jaar van de meerjarenbegroting is. 
Vervolgens geeft u aan wat de inkomsten voor het huidige jaar zijn in het vakje naast <in-
komsten huidig jaar: zelf invullen>. Vervolgens klikt u op de knop <maak meerjarenbe-
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groting> in het vakje naast <exploitatie, arbeid, kapitaalsverplichtingen…> verschijnt nu 
het verschil tussen de totale inkomsten en uitgaven van het huidige jaar. Hiermee kunt u 
handmatig de nieuwe stand van het rioolfonds per 1 januari van het volgende jaar bereke-
nen.  

 
 
 
 
 

Let op: een negatieve 
waarde dient bij het riool-
fonds opgeteld te worden, 
terwijl een positieve waar-
de juist van het rioolfonds 

afgetrokken moeten worden. 
 

Het is ook mogelijk een grafische weergave van het 
rioolrecht gedurende de looptijd van de meerjaren-
begroting te maken (de functie bevindt zich onder-
aan het scherm ongeveer in het midden). Hiervoor 
gaat u als volgt te werk. U geeft eerst aan van hoe-
veel jaar u het overzicht wilt zien. De meerjarenbe-
groting is voor 60 jaar berekend, u kunt hier dan ook 
maximaal 60 jaar invoeren. U kunt echter ook bv 
naar de eerste 20 jaar kijken, dan vult u hier 20 in. 
Vervolgens kunt u aangeven met welk rente en/of 

inflatie percentage u wilt rekenen. Wij adviseren over het algemeen deze percentages op 0 
te houden en de berekeningen op huidig prijspeil te berekenen. Vervolgens kunt u aangeven 
wel rentepercentage over het rioolfonds berekend moet worden. In dit voorbeeld is 5% ge-
hanteerd. Wanneer er geen percentage wordt ingevuld wordt er geen rente over het riool-
fonds berekend en komt de rente over het rioolfonds ten goede aan Algemene middelen (dit 
is vaak gebruikelijk). Tot slot kunt u nog aangeven of u alleen de afschrijving of ook de rente 
over de investeringen wilt meenemen. Wanneer u het vinkje zet worden alleen de afschrij-
vingen meegenomen (dit is over het algemeen niet wenselijk. Wanneer u alle instellingen 
heeft aangepast klikt u op de knop <bereken>.  

 
Allereerst verschijnt het volgende 
scherm. Hierin staat aangegeven wat 
het rioolfonds zal zijn aan de einde 
van de periode zoals met de opge-
geven instellingen is berekend. Hier 
klikt u op <ok>. 
 

De volgende grafiek verschijnt. (— = inkomsten, — = uitgaven en — = rioolfonds. Let op: 
bedragen × € 1.000,--) 
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In de grafiek valt af te lezen hoe het rioolfonds veranderd bij de ingegeven inkomsten en 
uitgaven. Het is wenselijk het rioolfonds zo vlak mogelijk te houden. Het is niet wenselijk dat 
het rioolfonds negatief wordt, maar het is ook niet wenselijk dat het rioolfonds te groot wordt. 
Door de inkomsten aan te passen aan de uitgaven kan getracht worden het rioolfonds zo 
vlak mogelijk te houden. 

15.3. Inspecteren volgens een beslisboom  
In Rioscoop® FV is naar aanleiding van een opdracht van de gemeente Tilburg een functie 
toegevoegd om een inspectieplan te bepalen naar aanleiding van een beslisboom. Met deze 
nieuwe functie kan op eenvoudige wijze en in relatief korte tijd bepaald worden welke stren-
gen binnen een inspectieplan vallen bij de gestelde voorwaarden.  
Deze functie is momenteel alleen beschikbaar voor de gemeente Tilburg. Het is echter mo-
gelijk om voor iedere gemeente een “op maat” beslisboom op te stellen en op te nemen in de 
software. Deze module valt echter wel buiten de standaard Rioscoop® FV, voor het vervaar-
digen van deze module worden dan ook extra kosten in rekening gebracht. Voor meer infor-
matie over deze module kunt u contact opnemen met Ingenieursbureau Moons. 
 
Om een beeld te geven van de werking van de nieuwe functie is hieronder aan de hand van 
het voorbeeld voor de gemeente Tilburg de functie nader toegelicht. 
 
Voorbeeld gemeente Tilburg: 
Een streng wordt in het inspectieplan opgenomen afhankelijk van; de leeftijd van het riool, de 
beschikbaarheid van inspectiegegevens en de leeftijd van de inspectieresultaten. Voor het 
opstellen van het jaarlijkse inspectieplan gelden de volgende uitgangspunten: 
- Inspectieresultaten zijn betrouwbaar indien de inspectie niet ouder is dan 7 jaar; 
- De uitvoering van de werkzaamheden voor het inspectieplan en het reinigingsplan wor-

den op elkaar afgestemd; 
- Inspectie kan worden uitgevoerd op basis van klachten. 
 
Deze uitgangspunten zijn vertaald naar het onderstaande stroomdiagram. Hierin wordt vast-
gesteld of een streng al dan niet in het inspectieplan wordt opgenomen. Deze beslisboom is 
geautomatiseerd in Rioscoop FV. Wanneer de functie wordt gestart, kan het inspectieplan op 
basis van de geautomatiseerde beslisboom worden opgesteld. 
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15.4. Berekening verloren berging  
Deze module is optioneel verkrijgbaar. 

15.4.1. Het stelsel  
Voor het correct berekenen van de verloren berging dienen in het netwerk in ieder geval de 
volgende gegevens correct te zijn ingevuld: 

• BOB’s 
• maaiveldhoogten 

 
Wanneer deze niet correct zijn ingevuld levert de berekening verkeerde resultaten. U kunt 
controleren of deze gegevens correct zijn ingevoerd, hiervoor gebruikt u de themakaart 
<BOB’s> om de BOB’s te controleren.  

 
De legenda wordt opgebouwd op basis van de leidingen die op het scherm te zien zijn. 
Wanneer de boven- of ondergrens er vreemd uit ziet, klopt er iets niet. In dit geval lijkt het in 
orde.  
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Het zelfde geldt voor het maaiveld. Op onderstaande afdruk is te zien dat er één afwijkende 
put is. De maaivelden zijn minder belangrijk, maar toch het is zeker wenselijk om de maai-
velden in orde te maken. 

 

15.4.2. Lozingspunten  
Om een bergingsberekening uit te kunnen voeren dient bekend te zijn waar het water het 
stelsel kan verlaten. Dit kunnen zijn: 
- inslagpeil van een gemaal 
- overstortpeil van een overstort 
- lozingspeil naar een ander deel van het stelsel. 
 
Dit dient opgenomen te worden in het bestand “lozingspunten.txt” dat in de map met de stel-
selgegevens moet staan. Het bestand is als volgt opgebouwd: Putnummer <Tab> lozings-
peil, zie onderstaand voorbeeld. 

In dit voorbeeld is er 
1 lozingspunt op een 
peil van -7.30 bij 
knoop 17D0082 
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15.4.3. Berekeningsgebied  
De berekening wordt uitgevoerd op een te selecteren gebied. Gebruik hiervoor de beschik-
bare functies in Rioscoop®FV. Het geselecteerde gebied wordt geel gekleurd. Zorg dat het 
lozingspunt binnen de selectie valt. 
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15.4.4. Bergingsberekening  
Klik op de knop <bergingsberekening> (zie verder 14.1.8). Klik vervolgens met <Ctrl> en 
<Alt> op het scherm en het volgende scherm verschijnt. 

 
Klik op de knop <Verloren ber-
ging>. Het volgende scherm ver-
schijnt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Geef hier de door Ingenieursbureau Moons 
verstrekte code in en klik vervolgens op <ok>. 
 
 
 
 

 
Het programma geeft aan welke 
lozingspunten in het geselec-
teerde gebied zijn gevonden. 
Klik op de knop <ok>. 
Als er geen lozingspunten zijn 
gevonden, zorg dan dat deze 
als nog aan het geselecteerde 
deel worden toegevoegd. 
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Voor de berekening zijn meer-
dere iteraties noodzakelijk. 
Naast de knop <verloren ber-
ging> wordt aangegeven met 
welke iteratie het programma 
bezig is. De berekening eindigt 
met de melding hoeveel itera-
ties er in totaal nodig zijn ge-
weest, klik vervolgens op <ok>. 
Op de achtergrond staat een 
lijst met berekeningsresultaten. 
Deze resultaten zijn hier niet 
nader toegelicht en zullen later 
ook niet meer te zien zijn. 
Op dit moment is voor elke lei-
ding in het stelsel berekend 
hoeveel water er boven het 
niveau van de BOB in het begin 
en eind van de leiding blijft 
staan. 
 

Deze resultaten zijn beschikbaar in een themakaart (onderste <verl. berging> bij het tabblad 
<extra>). 

 

Wanneer u met u linker muisknop in de tekening klikt terwijl u <Ctrl> en <Alt> ingedrukt 
houdt, keert u weer terug naar het verlorenbergingscherm. 
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Bij de strenggegevens zijn de exacte waarde af te lezen. In dit geval een verlo-
ren berging van 1 cm tot 21 cm. De themakaart geeft de gemiddelden weer. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

15.4.5. Hellinggrafieken  
Tot nu toe is geen rekening gehouden met de hellinggrafieken. Dat komt nu aan de orde. Ga 
hiervoor naar het deel van Rioscoop®FV met de hellinggrafieken. Klik hiervoor op de vol-
gende knoppen <rapportage>, <hellinggrafiek> en vervolgens op <alle grafieken>. 
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Het volgende scherm verschijnt. 

 
 
In dit scherm staat de waterdiepte in de leiding weergegeven, zonder dat de gegevens van 
de rest van het stelsel gebruikt zijn. 
Allereerst moet nu een bestand worden aangemaakt waarin de toppen van de hellinggrafie-
ken zijn weggeschreven. Dit bestand wordt aangemaakt door met de rechter muisknop op 
de knop <alles printen> te klikken. Er wordt dan niet geprint, maar de berekening wordt uit-
gevoerd. Het bestand dat wordt aangemaakt heet “maximale_top_in_hellinggrafiek.txt” en 
staat in de gegevensmap van Rioscoop. Het volgende scherm verschijnt. 
 

 
 
 
 
Deze vraag heeft te ma-

ken met het automatisch aanmaken van een SUF-bestand waarin de hellinggrafiek is omge-
rekend naar het toestandsaspect: “Verhoogde waterstand”. 
 
Wanneer u voor <ja> kiest wordt gebruik gemaakt van de waterstanden zoals deze zijn be-
rekend voor het betrokken stelsel, zie onderstaand voorbeeld. 
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Wanneer u voor <nee> kiest wordt alleen telkens naar die ene grafiek gekeken. 

15.4.6. Verloren berging MET hellinggrafieken  
Nu is het tijd om het effect van de toppen in de hellinggrafieken te betrekken bij het bereke-
nen van de verloren berging. Dit gaat geheel automatisch wanneer u de stappen zoals be-
schreven zijn in 15.4.4 opnieuw doorloopt. Het aangemaakte bestand “Maxima-
le_top_in_hellinggrafiek.txt” wordt nu herkend en in de berekening betrokken. De berekening 
geeft in dit geval dan het volgende resultaat. 

 
Vergelijk dit resultaat met de themakaart zoals deze in 15.4.4 is weergegeven en het verschil 
wordt duidelijk. 
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15.4.7. Gecombineerde hellinggrafieken  
Het is nu ook mogelijk om de hellinggrafiek te tonen waarbij de verloren berging in de rest 
van het stelsel betrokken is.  
Als bij hellinggrafiek op de lijst met de ID’s geklikt wordt gebeurt er het volgende: 

- Met de linker muisknop: de normale grafiek waarbij geen rekening is gehouden met de 
rest van het stelsel. 

- Met de rechter muisknop wordt WEL rekening gehouden met de rest van het stelsel. 

15.4.8. Maatregelen  
Hier zullen nog meer tools ontwikkeld moeten worden. Momenteel is er één maatregel be-
schikbaar:  
- vlak trekken van een riool. 
 
Dit gaat als volgt. Klik het gewenst riool met de rechter muisknop in de lijst aan. De volgen-
de grafiek zal bijvoorbeeld verschijnen. 

 
 
Klik dit riool nog een keer aan met de rechter muisknop, terwijl u <Shift> ingedrukt houdt. 
De volgende vraag verschijnt.  

 
Kies voor <ja>. De gemiddelde helling wordt nu berekend en alle 
meetwaarden in het “HEL-bestand” worden daardoor vervangen. Van 
het originele HEL-bestand wordt een kopie gemaakt. De grafiek ziet 
er nu als volgt uit. 
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Het is ook mogelijk om de handeling ongedaan te maken en naar het origineel te herstellen. 
Hiervoor klikt u dit riool nog een keer aan met de rechter muisknop, terwijl u nu de <Ctrl> 
ingedrukt houdt. De volgende vraag verschijnt.  

 
Kies voor <ja> en de originele waarden worden in het HEL-bestand 
teruggezet. 
 
 
 

Door de gewenste grafieken vlak te trekken en telkens opnieuw de verloren berging te bere-
kenen kan een optimalisatie bereikt worden.  

15.4.9. Omrekenen naar SUF-bestand  
De waterstanden uit de vorige paragraaf kunnen omgerekend worden naar het toestandsas-
pect: BDD: waterdiepte. 
Hiervoor klikt u in de functie “hellinggrafiek” met de rechter muisknop op de knop <alles prin-
ten> en kiest vervolgens voor een SUF-bestand waar wel of niet rekening is gehouden met 
de rest van het stelsel. Het SUF-bestand is op dezelfde manier te gebruiken met 
Rioscoop®FV als alle andere SUF-bestanden. Het resultaat kan b.v. getoond worden op een 
themakaart. 

 
 
 


