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Uit het klantgerichte onder-
nemerschap van oprichter 
Stijn Van de Velde werden de 
eerste camera’s aangekocht. 
“Telkens hij bij projecten op 
een probleem stootte, zocht 
hij gedreven naar oorzaak 
én oplossing. De dienstver-
lening ontwikkelde zich en 
intussen is het camera-onder-
zoek niet meer weg te den-
ken binnen onze werking, 
ook niet voor onze klanten.”

Van de Velde is actief in alle 
sectoren. Studiebureaus, 
gebouwbeheerders, horeca, 
retail, wegenbouw, ... ook 
offshore ervaart men de 
meerwaarde van camera-in-
spectie. “We kunnen visueel 
aantonen wat er gaande is en 
zowel actief als proactief te 
werk gaan. Ook op het vlak 

van veiligheid bewijst het zijn 
nut. Voor industriële sites met 
bijvoorbeeld explosiegevaar 
beschikken we over EX-ca-
mera-inspectieapparatuur. 
Zolang er technische haal-
baarheid is, kunnen we aan 
de slag”, aldus Nancy Neuj-
ens, sinds 2005 bij het bedrijf 
en specialist in haar vak.

Spitsvondig 

De innovativiteit in het DNA 
van Van de Velde laat die 
grenzeloze mogelijkheden 
toe. “Van bij de opstart waren 
we pionier om camera’s voor 
inspectie in te schakelen. Die 
rol hebben we nooit afgege-
ven. Het cameragebeuren is 
een groeiverhaal en wordt 
vandaag gecombineerd met 
onze No Man Entry Cleaning 
robots, waarmee we besloten 
ruimtes zonder betreding rei-
nigen en inspecteren. Komen 
we nieuwe situaties tegen of 
kan de kwaliteit nóg beter, dan 
investeren we in nieuw mate-
riaal. Afhankelijk van de situa-
tie of toepassing zetten we de 
meest geschikte systemen in.” 

Naast de gesofisticeerde appa-
ratuur biedt Van de Velde ook 
leidingbeheersoftware aan. 
“Je kan de huidige staat van de 
riolering live opvragen. Proble-
men worden zo proactief gede-
tecteerd, waardoor gerichte 
acties ondernomen of gebud-
getteerd kunnen worden.” 

Bij elke opdracht wordt multi-
disciplinair nagedacht. “Voor 
een camera-inspectie reini-
gen we eerst. Zit er beton in 
de leidingen? Dan kunnen we 
die zelf uitfrezen. Stellen we 
schades vast, dan kunnen we 
ze renoveren zonder breek-
werken. Dankzij onze bedrijfs-
structuur zijn we in staat om 
problemen te detecteren én 
vakkundig op te lossen aan de 
hand van de nieuwste renova-
tietechnieken.” ����������������
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PIONIER IN ROBOTICA

Wat in 1995 begon als een klein loodgietersbedrijf, is 
vandaag uitgegroeid tot een referentie in de sector. 

Van de Velde Pipe Inspections & Solutions specialiseert 
zich intussen multidisciplinair in reinigings- en camera-
inspectiewerken, freestechnieken en renovatiewerken 

van leidingen, rioleringen, putten, installaties, ea. Vooral 
op het gebied van robotica blinkt het Lierse bedrijf uit. 

“Van bij de start zijn we pionier in alles wat we doen. We 
investeren in veiligheid en efficiëntie door te werken met 

robotgestuurde apparatuur”, zegt Mieke Van de Velde.

Nancy Neujens  
& Mieke Van de Velde


