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1 Inleiding

1.1 Doelstelling
In dit rapport wordt een methodiek aangegeven om monitoringsgegevens op rationele wijze
kwantitatief te laten bijdragen aan de betrouwbaarheid bij de bouw en het beheer van civieltechnische
constructies. Hiermee is een betere beheersing van risico’s mogelijk, zowel tijdens het bouwproces als
in de exploitatiefase.

1.2 Projectkader
Deze methodiek is ontwikkeld in het kader van het Delft Cluster project ‘Monitoringsfilosofie
HerMes’1. Dit project maakt deel uit van het Delft Cluster onderzoeksprogramma voor de periode
1999-2002. Dit programma is onderverdeeld in zeven thema’s, waarvan het thema ‘Grond en
Constructies’, waar dit project onder valt, er één is. Binnen dit thema is onderscheid gemaakt tussen
specifieke basisprojecten, die een directe koppeling hebben met één van de subthema’s, en generieke
basisprojecten, die relevant zijn voor alle subthema’s. Dit project is een onderdeel van het generieke
basisproject ‘Verkennen, Meten en Monitoren’.

In het onderzoeksprogramma is voor het thema ‘Grond en Constructies’ als doelstellingen reductie
van risico, kosten, bouwtijd, overlast en ruimtedruk genoemd. Dit project sluit daar als volgt op aan:

- de risico’s nemen toe naarmate nieuwe constructies ingewikkelder zijn, meer kritische elementen
bevatten en er minder relevante ervaring mee bestaat, bijvoorbeeld omdat ontworpen wordt op
basis van een lange ontwerplevensduur. Dergelijke situaties leiden tot meer onzekerheid,
waardoor het ontwerp potentieel minder betrouwbaar is. Monitoring tijdens bouw en beheer leidt
tot beperking van deze risico’s, waardoor (verdere) kostenreductie mogelijk wordt.

- kostenreductie kan verder onder meer worden bereikt door het optimaliseren van de
beheerskosten door middel van een kwantitatieve afweging van mogelijke maatregelen (zoals
niets doen, repareren, renoveren of integraal vervangen) en het in beschouwing nemen van de
gevolgkosten (bijvoorbeeld files of geluidsoverlast). In toenemende mate worden beheerskosten
op systeemniveau beoordeeld en niet meer op objectniveau (een viaduct bijvoorbeeld staat daarbij
niet op zichzelf, maar is dan een onderdeel van een wegtraject). Hierdoor wordt het voorspellen
van verouderingsverschijnselen steeds belangrijker. Door middel van monitoring kunnen
verouderingsverschijnselen in kaart worden gebracht en kunnen rekenmodellen voor het
voorspellen van deze verschijnselen worden geverifieerd, gevalideerd en geoptimaliseerd.

- monitoring tijdens kritische bouwfasen kan calamiteiten helpen voorkómen en bijdragen aan een
beter inzicht in het gedrag op de langere termijn van de constructie. Dit vermindert eventuele
hinder door en de kans op disfunctioneren van de constructie.

1 Het acroniem ‘HerMes’ staat voor ‘HEt Rationeel Monitor Evaluatie Systeem’
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De huidige stand van zaken met betrekking tot monitoren biedt goede mogelijkheden tot verbetering.
Monitoringsprogramma’s zijn momenteel veelal nog niet rationeel van opzet, waarbij met name de
volgende elementen in het oog springen:

- veelal wordt onvoldoende stilgestaan bij het waarom van monitoren, waardoor de keuzen wat,
waar, wanneer en in welke mate gemonitord wordt, meestal op kwalitatieve overwegingen
worden gemaakt. Aan deze keuzen ligt dan geen systematische, kwantitatieve
betrouwbaarheidsanalyse ten grondslag, zodat mogelijk gemonitord wordt op indicatoren die niet
maatgevend of niet gevoelig zijn, waardoor de monitoring niet optimaal of gewoonweg ineffectief
is.

- vaak zijn de verouderingsmechanismen (en de oorzakelijke factoren daarvan) van een constructie
nog niet goed begrepen of nog niet in modellen gevat. Soms ontbreken ook indicatoren om vast te
stellen hoe ver een eventuele aantasting is voortgeschreden.

- de tijdreeks van meetdata wordt in het algemeen niet afgezet tegen de predicties van een
ontwerpmodel (waarin verouderingsmodellen zijn inbegrepen); daarbij zijn de beschikbare
tijdreeksen vaak onvolledig of te kort. Hierdoor kan geen toetsing van de gebruikte
ontwerpmodellen op uitgangspunten en parameterkeuze plaatsvinden. De monitoringsresultaten
spelen dan geen rol in de verbetering van predicties met het ontwerpmodel voor de verdere
toekomst, noch waar het gaat om de inschatting van het geldigheidsgebied van het model, noch
waar het de parametervariabiliteit van de constructie of haar omgeving betreft. Het doel van
monitoring zou echter juist het verbeteren van de oorspronkelijke ontwerppredicties moeten zijn,
zeker indien de juistheid van deze predicties niet wordt bevestigd door de metingen.

In dit rapport wordt aangegeven hoe hieraan tegemoetgekomen kan worden door middel van een op
systematische wijze opgesteld monitoringsplan, dat in de loop van de tijd kan worden aangepast
indien daartoe aanleiding bestaat. De gepresenteerde methodiek is gebaeerd op de expertise en
ervaring van GeoDelft en TNO Bouw op het gebied van monitoren, zoals deze onder meer ontwikkeld
bij het ontwerp en de aanleg van de HogeSnelheidsLijn-Zuid en de Betuweroute. Verder is gebruik
gemaakt van buitenlandse kennis en ervaring op dit gebied.

De hier ontwikkelde methodiek sluit nauw aan bij de concepten GeoQ en DuraCrete, die recent door
GeoDelft respectievelijk TNO Bouw ontwikkeld zijn:
 Het GeoQ-concept richt zich op het verhogen van de kwaliteit van het geotechnische ontwerp

door systematisch de risico’s te inventariseren en de significante mechanismen te identificeren.
Op basis hiervan wordt het benodigde geotechnisch onderzoek vastgesteld en de benodigde
probabilistische geotechnische berekeningen uitgevoerd. Hiermee zijn feitelijk de eerste stappen
voor de Hermes methodiek gezet.

 Het DuraCrete-concept richt zich op een probabilistische benadering van de duurzaamheid van
betonconstructies waarbij de tijdsafhankelijke effecten beschouwd worden. Tijdsafhankelijke
processen, bijvoorbeeld chloride indringing, kan de betrouwbaarheid van een constructie
gedurende de levensduur te veel reduceren. Rationele monitoring is zinvol om in een vroeg
stadium de toekomstige onderhoudsbehoefte te signaleren.

Beide concepten hebben gemeen dat er processen beschouwd worden die (langzaam) in de tijd
verlopen. Monitoring voor dergelijke processen is van belang om de inherente onzekerheid
kosteneffectief af te handelen.
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 De methodiek is inmiddels gedemonstreerd aan de hand van drie concrete toepassingen, te weten de
macrostabiliteitsproef in het Proefvak Actuele Sterkte nabij Bergambacht [Koelewijn 2000a], de
referentiebaan in het No-Recess project bij ’s-Gravendeel  [Koelewijn 2000b] en een meer algemene
case studie van een gewapend betonnen ligger [De Wit et al. 2000].

1.3 Organisatie van het project
Dit Delft Cluster project, dat naar verwachting tot 2002 doorloopt, wordt uitgevoerd door de Delft
Cluster partners TNO Bouw en GeoDelft. De basisfilosofie, die in dit rapport is verwerkt, is door
beide instituten gezamenlijk ontwikkeld. Toepassing ervan op constructieve projecten vindt in
principe plaats door TNO Bouw, terwijl de toepassing op de geotechnische projecten wordt
uitgewerkt door GeoDelft. Beide partijen werken hierbij samen met diverse sectorpartijen (o.a.
Rijkswaterstaat Dienst Weg- en Waterbouwkunde en Projectorganisatie HSL-Zuid) voor de
toepassing op een aantal concrete cases. Op basis van de hierbij opgedane kennis zal in 2002 een
bijgewerkte versie van dit rapport worden uitgebracht.

1.4 Leeswijzer bij dit rapport
Dit rapport bestaat voor een belangrijk gedeelte uit algemene, fundamentele kennis op het gebied van
monitoren.  Afhankelijk van de eigen ervaring van de lezer op het gebied van monitoren kan dit
rapport daardoor voor een aanzienlijk gedeelte als bekend overkomen. Het doel van dit rapport is
evenwel om ook de minder in het onderwerp ingevoerde lezer wegwijs te maken en een
gemeenschappelijk begrippenkader te definieren aan het begin van het project. Verder is het mogelijk
dat de volgorde van enkele onderdelen anders is dan in de huidige praktijk gangbaar is. In de meeste
gevallen zal dit samenhangen met het verschil tussen een rationele aanpak van monitoring en een
aanpak gebaseerd op gewoonten en gebruiken bij eerdere, soms onvergelijkbare projecten in het
verleden, waarbij achteraf geen of onvoldoende evualatie heeft plaatsgevonden van de gevolgde
werkwijze.

In hoofdstuk 2 wordt ingegaan op monitoring in het algemeen en wordt het kader afgebakend
waarbinnen rationele monitoring uitgevoerd kan worden: op basis van informatie over het gedrag van
de constructie kan worden bepaald waar het monitoringssysteem betrekking op dient te hebben en kan
een monitoringsstrategie worden bepaald.

In hoofdstuk 3 wordt vervolgens uitgebreid ingegaan op de systematische opzet van een
monitoringssysteem door middel van een stappenplan waarmee op rationele wijze kan worden
vastgesteld waarom, wat, waar, wanneer en in welke mate gemonitord dient te worden.

In hoofdstuk 4 en 5 wordt kort ingegaan op de verwerking van meetgegevens en de aanpassingen in
respectievelijk de bouw en het beheer van de constructie op basis van de verwerkte gegevens en welke
weerslag dit kan hebben op de gekozen monitoringsstrategie.
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2 Rationele monitoring

2.1 Inleiding
In dit hoofdstuk wordt getracht een rationele basis voor monitoring te leggen. Dit vormt de basis voor
de toepassing van monitoring tijdens het ontwerp (hoofdstuk 3), de bouw (hoofdstuk 4) en het beheer
(hoofdstuk 5) van een constructie.

Monitoren wordt in dit verband gedefinieerd als het herhaald uitvoeren van metingen aan of bij een
constructie om beslissingen te kunnen nemen ten aanzien van de verdere bouw- en/of beheerfasen.

Het antwoord op de vraag ‘Waarom monitoren?’ heeft te maken met de behoefte aan kennis over de
betrouwbaarheid van het functioneren van een constructie, veelal uitgedrukt als de kans op falen.
Hierbij kunnen twee niveau’s van ‘falen’ worden onderscheiden: het niet meer voldoen aan de
functionele eisen die aan de constructie worden gesteld (in de (bouw)normen aangeduid als
‘servicibility limit state’ (SLS)) en het daadwerkelijk bezwijken van de constructie (‘ultimate limit
state’ (ULS)).

De behoefte aan kennis over het functioneren kan optreden in een verschillende context, bijvoorbeeld:
- operationeel: keuzen, beslissingen
- wetenschappelijk: valideren, kalibreren, verbeteren modellen, toetsen van hypothesen
- juridisch: voldoen aan wettelijke verplichting, verkrijgen van vergunning

In dit project ligt de nadruk op de eerste twee: de beslissingscontext en de gevolgtrekkingscontext. In
de eerste context dient de via monitoring verkregen informatie als ondersteuning van bepaalde
beslissingen, die moeten worden genomen in tijdens bouw of beheer van de constructie. In de tweede
context worden de via monitoring verkregen gegevens bijvoorbeeld gebruikt om ontwerpmodellen, op
basis waarvan initiële (betrouwbaarheids)analyses zijn gemaakt, bij te stellen of te toetsen.

Voor rationele monitoring kan het in figuur 2.1 weergegeven stroomschema worden opgesteld. Hierin
wordt verwezen naar diverse paragrafen en hoofdstukken in dit rapport.

Het opstellen van een rationeel monitoringssysteem begint bij de afbakening van het project en een
inventarisatie van de omgevingsfactoren die relevant zijn voor het functioneren van de constructie.
Vervolgens kan een betrouwbaarheidsanalyse worden uitgevoerd waarmee van de diverse mogelijke
faalmechanismen die het functioneren dan wel het voortbestaan van de constructie bedreigen, de kans
van optreden wordt bepaald.

Op basis hiervan kan worden vastgesteld waar de monitoring zich het beste op kan richten, ofwel: de
vragen ‘wat, waar, wanneer en in welke mate monitoren?’ kunnen op zinvolle wijze worden gesteld.
Hierna kan een keuze worden gemaakt voor de te volgen monitoringsstrategie.
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Projectafbakening (§ 2.2)

Betrouwbaarheidsanalyse (§ 2.3)

Bepaling monitoringsvragen (§ 2.4)

Keuze monitoringsstrategie (§ 2.5)

Systematische opzet monitoringssysteem (§§ 3.2-3.13)
(Wat, waar, wanneer en in welke mate meten van
verwerkbare gegevens om op kwantitatieve wijze bij
te dragen aan de betrouwbaarheid van de constructie)

Opstellen voorlopige begroting (§ 3.14)

             Passend binnen
                 budget?

Verdere planning installatie/verzameling/ verwerking
(§§ 3.15-3.17)

Vastleggen ontworpen monitoringssysteem
(§§ 3.18-3.19)

Bouw (uitvoering) en beheer (onderhoud):
meten, bijstellen van prognoses op basis van metingen
en afwijkingen t.o.v. ontwerp, eventueel bijstellen van
uitvoering, onderhoud en monitoring om aan gestelde
eisen te voldoen (h. 4-5)

    Budget
aanpasbaar? Bezuiniging op monitoring

en/of gehele projectopzet

Eventuele
bijstelling

van
onderdelen

ja

nee

ja

nee

Figuur 2.1 Stroomschema rationele monitoring

Vervolgens kan het monitoringssysteem op systematische wijze worden opgezet. De kosten hiervan
kunnen uiteindelijk wel of niet blijken te passen binnen budget dat binnen het project beschikbaar is
voor monitoring. Indien het budget niet toereikend is en niet in voldoende mate kan worden
aangepast, dan zal alsnog een andere monitoringsstrategie gekozen moeten worden, waarbij de
reikwijdte van de monitoring zal moeten worden ingeperkt en het ontwerp zal moeten worden herzien.
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Zodra een haalbaar monitoringssysteem is ontworpen kan de nadere planning plaatsvinden van de
installatie van instrumenten en de inwinning en verwerking van meetgegevens. Mede om de
toelaatbaarheid van eventuele toekomstige aanpassingen van het project (inclusief de bijbehorende
monitoring) te kunnen toetsen dient het ontwerp van het monitoringssysteem (met de daarvoor
gehanteerde uitgangspunten en vragen) op een toegankelijke wijze te worden vastgelegd in een
ontwerpverslag.

Tijdens de bouw en het beheer van het project kunnen daarna diverse aanpassingen aan het
oorspronkelijke ontwerp van het project en/of van het monitoringssysteem plaatsvinden. Deze
aanpassingen kunnen onder meer gebaseerd zijn op de uitgevoerde metingen en op verbeteringen in
de gehanteerde ontwerpmodellen. Hierdoor zullen vernieuwde betrouwbaarheidsanalyses en een
heroverweging van de te volgen monitoringsstrategie soms noodzakelijk blijken te zijn. Dit is echter
sterk projectafhankelijk.

2.2 Afbakening van het project en de relevante omgevingsfactoren
Voordat op rationele wijze een monitoringsprogramma kan worden opgezet moet er duidelijkheid
bestaan over het project en de relevante omgevingsfactoren. Afhankelijk van het type project kan
hierbij (onder meer) aan de volgende zaken worden gedacht:

1. programma van (functionele) eisen waar de constructie aan moet voldoen, inclusief de geldende
regelgeving.

2. fysieke vormgeving.
3. gegevens met betrekking tot de belasting op de constructie.
4. gehanteerde ontwerpmodellen, inclusief de daarin gemaakte vereenvoudigingen en de daarvoor

geldende beperkingen.
5. beoogde wijze van uitvoeren, inclusief alle bouwfasen.
6. materiaaleigenschappen van de constructiematerialen welke worden toegepast.
7. opbouw van de ondergrond, inclusief de variaties daarin.
8. (geotechnische) eigenschappen van de onderscheiden grondlagen en eventueel nieuw aan te

brengen grond, met de mogelijke variatie in deze eigenschappen.
9. gegevens over nabijgelegen objecten.
10. overige relevante omgevingsinvloeden, bijvoorbeeld klimatologische omstandigheden of

materialen die de constructie (en eventuele meetinstrumenten!) kunnen aantasten.

Deze informatie is op het moment dat er over monitoring nagedacht dient te gaan worden doorgaans
al globaal bekend bij degenen die al bij het project betrokken zijn. Dergelijke informatie is echter
vaak slecht toegankelijk voor anderen. Bij (civiel-)technische projecten kan dit met name gelden voor
impliciete aannamen in het ontwerp en voor informatie die gebaseerd is op visuele waarnemingen die
niet gemakkelijk in getallen kan worden uitgedrukt. Het vastleggen van bovengenoemde informatie is
met name van belang als de opzet van het monitoringsprogramma wordt opgedragen aan personen die
tevoren niet bij het project betrokken waren.

Met het bovenstaande overzicht dient flexibel te worden omgegaan: wijzigingen en aanvullingen
moeten indien nodig gemaakt kunnen worden. Deze kunnen om uiteenlopende redenen noodzakelijk
zijn. Zo kunnen bijvoorbeeld de kennis omtrent het gedrag van het betreffende type constructie, de
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van toepassing zijnde regelgeving en de invloeden uit de omgeving in de loop van de tijd ingrijpend
wijzigen. Hier wordt in hoofdstuk 4 (bouwfase) en 5 (beheerfase) nader op ingegaan. Dat betekent
niet dat dit tijdens de ontwerpfase niet van belang is; er moet, integendeel, juist in de ontwerpfase
rekening mee worden gehouden dat er nog allerlei wijzigingen worden doorgevoerd.

2.3 Bepaling van de maatgevende faalmechanismen
Overeenkomstig de bepalingen in (bijvoorbeeld) de NEN 6700-serie dient voor elke
(bouw)constructie te worden aangetoond dat in alle bouw- en gebruiksfasen wordt voldaan aan de in
deze normen gestelde eisen ten aanzien van veiligheid en bruikbaarheid. In verband met onzekerheden
ten aanzien van de aanwezige sterkte en de optredende belastingen is in deze norm voor elk type
constructie aangegeven wat de maximale kans is dat een uiterste grenstoestand of een
bruikbaarheidsgrenstoestand wordt overschreden gedurende de referentieperiode van het ontwerp, met
andere woorden, hoe groot de kans is dat een constructie niet meer aan de daaraan gestelde
functionele eisen voldoet op enig moment tijdens de ontwerplevensduur van die constructie.

In de betrouwbaarheidsanalyse die volgens deze wettelijk voorgeschreven norm dient te worden
gemaakt hoeft alleen te worden aangetoond dat de totale kans op het niet meer voldoen aan de
prestatie-eisen voldoende klein is – er hoeft niet voor ieder mogelijk faalmechanisme afzonderlijk te
worden bepaald wat de kans is dat dit mechanisme optreedt, mits de veiligheid en de bruikbaarheid
van de constructie zijn beoordeeld aan de hand van de belastingen en vervormingen volgens NEN
6702 en de van toepassing zijnde materiaalgebonden normen. In dat geval worden de veiligheid en de
bruikbaarheid van de constructie bepaald met behulp van partiële factoren voor zowel de belasting als
de sterkte. De precieze kans op het niet meer voldoen aan de gestelde eisen is daardoor meestal niet
bekend, er mag alleen verwacht worden dat deze niet groter is dan de voor dat type constructie
algemeen toegestane kans op disfunctioneren.

Voor de rationele opzet van een monitoringssysteem en een op kwantitatieve gronden gefundeerde
keuze van een monitoringsstrategie is het echter noodzakelijk om wèl een globale
betrouwbaarheidsanalyse van het ontwerp te maken, waarbij voor elk mogelijk faalmechanisme een
kans van optreden wordt bepaald, rekening houdend met alle kennis die met betrekking tot het project
beschikbaar is. Een dergelijke analyse hoeft overigens niet voor elk mechanisme even uitvoerig te
worden uitgevoerd: er kan een categorie ‘overige mechanismen’ worden gedefinieerd waarvoor alleen
bekend hoeft te zijn dat de kans van optreden daarvan relatief gering is.

In eerste instantie kunnen de mogelijke faalmechanismen op gestructureerde wijze kwalitatief worden
bepaald door middel van een zogenoemde ‘Failure Mode Effect Analysis’ (FMEA, voor de
achtergronden hiervan wordt verwezen naar [CUR 1997]). Daarna kan voor elk faalmechanisme
waarvan op basis van de beschikbare kennis en ervaring vermoed kan worden dat de kans van
optreden relatief groot is, een kwantitatieve analyse worden uitgevoerd waarbij de kans van optreden
van het betreffende faalmechanisme daadwerkelijk wordt bepaald. Vervolgens kan de monitoring zich
verder richten op de faalmechanismen met een kans van optreden boven een bepaald te kiezen niveau.
Dit kan bijvoorbeeld worden gedaan voor alleen het meest waarschijnlijke mechanisme, voor de drie
meest waarschijnlijke mechanismen, voor de mechanismen met de ernstigste gevolgen, of voor alle
mechanismen met een kans van optreden die groter is dan bijvoorbeeld 10-5 per jaar. Afhankelijk van
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de te volgen monitoringsstrategie (zie § 2.5) kan vervolgens de keuze worden gemaakt op welke
faalmechanismen de monitoring zich daadwerkelijk zal richten.

Uit de betrouwbaarheidsanalyse zal voor elk mechanisme kunnen worden afgeleid welke indicatoren
voldoende maatgevend en bovendien voldoende gevoelig zijn om gemeten te worden. Het is van groot
belang indicatoren te kiezen waarmee het betreffende faalmechanisme tevoren aangekondigd wordt,
zodat tijdig ingrijpen mogelijk is (zie ook § 3.4).

Bij het maken van de betrouwbaarheidsanalyse kan eventueel naar voren komen dat er een
betrekkelijk grote onzekerheidsmarge bestaat met betrekking tot de parameters in de gehanteerde
rekenmodellen. Door aanvullend onderzoek in de ontwerpfase zal deze onzekerheidsmarge verkleind
kunnen worden. Met name in de geotechniek, waar men doorgaans te maken heeft met op natuurlijke
wijze gevormd materiaal, geldt dat bestaande onzekerheden vaak op economisch zinvolle wijze
verkleind kunnen worden door ter plaatse gericht onderzoek te verrichten naar de
bodemeigenschappen.

2.4 Bepaal welke vragen door monitoring dienen te worden beantwoord
Monitoring is slechts een middel voor het beantwoorden van vragen met betrekking tot het gedrag van
de constructie en is dus geen doel op zich. Derhalve zal eerst moeten worden bepaald welke vragen of
onduidelijkheden zich kunnen voordoen tijdens het ontwerp, de bouw of het beheer van de
constructie. Monitoring zonder duidelijk omschreven doelen zal slechts bij toeval tot bruikbare
resultaten leiden. Dit zal ook het geval zijn als er onvoldoende aandacht aan de monitoring wordt
geschonken, of wanneer prestige of mode (‘iedereen doet aan monitoring’) de voornaamste drijfveer
vormt voor de opzet van een monitoringsprogramma.

De vragen waar door gericht monitoren antwoorden op gevonden kunnen worden zijn in principe af te
leiden uit de bepaling van de maatgevende mechanismen zoals in de vorige paragraaf beschreven is.
Een monitoringsprogramma hoeft daarmee niet beperkt te worden tot de bij deze
betrouwbaarheidsanalyse geïdentificeerde mechanismen zelf, het kan ook gebruikt worden om te
bepalen in welke mate de aannamen en vereenvoudigingen die bij deze analyse (en doorgaans ook in
de ontwerpmodellen) zijn gemaakt te rechtvaardigen zijn. Dit maakt het ook mogelijk om andere
mechanismen dan waar de monitoring zich primair op richt tijdig te onderkennen.

Uiteindelijk zal elk meetinstrument dat wordt geselecteerd en geplaatst bij een project moeten dienen
ter beantwoording van een specifieke vraag. Als er geen enkele vraag is waarbij de metingen van een
bepaald instrument een significant aandeel leveren in de beantwoording dan moet dat instrument
worden weggelaten. Anderzijds, wanneer één enkel meetinstrument een zo belangrijke plaats inneemt
binnen het hele monitoringsprogramma dat bij uitval van dit instrument geen antwoord kan worden
verkregen op belangrijke vragen ten aanzien van het gedrag van de constructie, dan is het raadzaam
om meerdere instrumenten aan te brengen met hetzelfde doel. Door onderlinge vergelijking van de
meetwaarden kan dan ook het vertrouwen in de juistheid van de metingen toenemen. Voorts dient er
op te worden gelet dat op alle relevante vragen een antwoord kan worden verkregen. Hoewel
incomplete gegevens zinvoller zijn dan helemaal geen gegevens kunnen hiermee hooguit incomplete
resultaten worden verkregen.
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De algemene kennis met betrekking tot een bepaald bezwijkmechanisme zal in een aantal gevallen in
belangrijke mate kunnen toenemen indien de voor een bepaald project noodzakelijke monitoring in
geringe mate wordt uitgebreid. Er moet daarbij wel voor worden gewaakt dat de omvang van het
monitoringsprogramma niet uit de hand loopt vanwege onvoldoende onderscheid tussen datgene wat
noodzakelijkerwijs gemeten moet worden, hetzij voor het betreffende project zelf, hetzij om het
inzicht in het gedrag van het betreffende type constructies (of onderdelen daarvan) te verhogen, en
datgene wat uit het oogpunt van onderzoek slechts interessant is om te weten – en niet meer dan dat.

2.5 Keuze van een monitoringsstrategie
Zodra duidelijk is welke vragen door monitoring dienen te worden beantwoord kan ook een
monitoringsstrategie worden bepaald. Een monitoringstrategie is het antwoord op de vragen wat te
monitoren en waar, wanneer en in welke mate dat moet gebeuren. Deze vragen vormen een
besluitvormingsprobleem. Dit wordt in deze paragraaf in algemene zin geïllustreerd binnen de
beslissingscontext. Een nadere uitwerking hiervan is overigens te vinden in [De Wit 2000]. Een
nadere uitwerking hiervan binnen de gevolgtrekkingscontext is gegeven in [Koelewijn 2000a].

Figuur 2.2 schetst een eenvoudig beslissingsprobleem, waarin een keuze moet worden gemaakt tussen
al dan niet repareren van een constructie.

 falen in volgende t
 kosten reparatie

 niet falen in volgende t
 kosten reparatie

 falen in volgende t
 geen additionele kosten

 niet falen in volgende t
 geen additionele kosten

repareren

niet repareren

Figuur 2.2 Illustratie van een eenvoudig besluitvormingsprobleem

In deze beslissingsboom geven de takken aan de vierkante beslisknoop de mogelijke acties aan. De
takken aan de ronde kansknopen geven de mogelijke toestanden weer die kunnen voortvloeien uit de
actie. Deze toestanden zijn beschreven in voor de beslisser relevante attributen of prestaties, in dit
geval al dan niet falen van de constructie en additionele kosten.

Wanneer de beslisser weinig informatie heeft over de huidige staat van de constructie kan hij
overwegen een meting te laten uitvoeren alvorens de gegeven beslissing te nemen. Daarmee breidt hij
het beslissingsprobleem in feite uit. Dit is weergegeven in figuur 2.3. De koppeling tussen mogelijke
observaties enerzijds en de keuze wel of niet tot reparatie over te gaan (in feite het bovenste deel van
deze figuur) is onderwerp van verdere studie in het vervolg van dit onderzoeksproject.
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 falen in volgende t
 kosten reparatie + meting

 niet falen in volgende t
 kosten reparatie + meting

 falen in volgende t
 kosten meting

 niet falen in volgende t
 kosten meting

repareren

niet repareren

meten

niet meten

 falen in volgende t
 kosten reparatie

 niet falen in volgende t
 kosten reparatie

 falen in volgende t
 geen additionele kosten

 niet falen in volgende t
 geen additionele kosten

repareren

niet repareren

mogelijke observaties
(waaronder onverwachte)

Figuur 2.3 Uitbreiding van het besluitvormingsprobleem met de keuze tussen wel of niet meten.

Hoewel het tweede beslissingsprobleem complexer is dan het eerste, is voor het nemen van een
rationele beslissing in beide problemen een vergelijkbare aanpak nodig. In deze twee voorbeelden
heeft de beslisser overigens al een goed overzicht van de mogelijke acties die open staan en de
relevante aspecten van de mogelijke gevolgen van deze acties. Om de analyse te voltooien dient nog
te worden bepaald met welke waarschijnlijkheden de verschillende mogelijke gevolgen (takken van
de ronde kansknopen) zullen optreden.

Om op basis van deze analyse op rationele gronden een actie te kiezen, zal de beslisser voor iedere
actie de mogelijke gevolgen moeten afwegen tegen de waarschijnlijkheid waarmee deze kunnen
optreden. Voor dit soort opgaven geeft met name de Bayesiaanse beslissingstheorie een goed houvast
(zie bijvoorbeeld [French 1993], [French & Smith 1997] en [JCSS 2000]). Deze theorie biedt de
mogelijkheid om via een analytische aanpak, waarin het totaalprobleem wordt uiteengerafeld in
overzichtelijke deelproblemen, te komen tot een goed begrip van het beslissingsprobleem en daarmee
tot een rationele keuze (voor een praktijkvoorbeeld zie [Hellevik & Langen 2000] of [De Wit 2000]).
Hiermee is het ook mogelijk om figuur 2.3 concreet in te vullen.

Het zal duidelijk zijn, dat figuur 2.2 en figuur 2.3 een sterk vereenvoudigd beeld geven van de
problematiek. Op de eerste plaats zal het besluitvormingsprobleem over het algemeen niet zo helder
worden aangeleverd in de vorm van een kant en klare beslissingsboom. Bovendien gaat het bij
monitoring meestal niet om één enkele meting, maar om herhaalde observaties. Deze twee aspecten
komen hierna achtereenvolgens aan de orde.
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2.5.1 Formulering van het beslissingsprobleem
Om een beslissingsboom te kunnen opstellen, dient eerst geïnventariseerd te worden welke mogelijke
acties er eigenlijk in overweging kunnen of moeten worden genomen en welke aspecten van de
mogelijke gevolgen eigenlijk belangrijk zijn. In het voorbeeld gaat de keuze tussen wel of niet meten,
in problemen van praktische relevantie zal er een scala van mogelijke meet- of monitoringstrategieën
zijn waaruit kan worden gekozen. Hierbij is ook de verwerkbaarheid van eventuele meetgegevens van
groot belang: alleen van verwerkbare gegevens is het zinvol om ze te meten. Het gaat daarbij niet
uitsluitend om een deskundige interpretatie van getalsmatige gegevens; ook ‘zachte data’ kan
waardevol zijn indien deze geïnterpreteerd wordt door een ter zake kundige.

Bij de inventarisatie van mogelijke monitoringsstrategieën spelen vooral de volgende twee aspecten
een belangrijke rol:

- de informativiteit van een monitoringsstrategie: in hoeverre deze in staat zal zijn de gestelde
vragen te beantwoorden.

- de implicaties van het adopteren van een monitoringsstrategie in termen van bijvoorbeeld
kosten en oponthoud.

Deze aspecten worden hieronder kort besproken.

Informativiteit van een monitoringsstrategie
Bij de inventarisatie en de evaluatie van de informativiteit van een monitoringsprogramma spelen de
elementen uit figuur 2.4 een centrale rol. De beslisser heeft daarbij de relevante aspecten van de
mogelijke consequenties al vertaald naar kwantificeerbare prestaties (hetgeen op zichzelf al bepaald
geen sinecure is). Met behulp van een procesmodel kunnen deze prestaties worden bepaald (inclusief
hun onzekerheden) op basis van de (stochastische) toestandsvariabelen x. Informatie over deze
variabelen is in eerste instantie slechts beschikbaar uit a-priori kennis. Via observaties kan de kennis
over deze variabelen worden bijgesteld. Het is echter niet noodzakelijk, dat deze observaties ook
daadwerkelijk rechtstreeks aan de toestandsvariabelen x worden gedaan. In veel gevallen worden
observatievariabelen y gemonitord en komt hieruit informatie over x  beschikbaar via een (invers)
observatiemodel (zie bijvoorbeeld [Potter 2000]).

Op basis van figuur 2.4 wordt dus op de eerste plaats duidelijk welke aspecten met name bijdragen
aan de informativiteit van een monitoringsaanpak:

- nauwkeurigheid en betrouwbaarheid van de observaties van de variabelen y
- de gevoeligheid van de (onzekerheid in de) variabelen x voor de variabelen y
- de gevoeligheid van de (onzekerheid in de) prestaties voor de variabelen x
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procesmodel prestaties

consequenties

toestands-
variabelen x

observatiemodel observatie-
variabelen y

al dan niet falenontwerpmodel in
combinatie met

verouderingsmodel

bijv. mate van corrosie

bijv. scheurvormingsmodel bijv. scheurwijdte

a-priori kennis

Figuur 2.4 Schema van informatiestromen bij evaluatie van prestaties

Deze figuur geeft ook een overzicht van de verschillende kennisdomeinen die bij een inventarisatie
van geschikte monitoringstrategieën betrokken zijn. Naast de beslisser is dat op de eerste plaats de
deskundige op het gebied van het procesmodel. In het voorbeeld in de figuur, dat betrekking heeft op
wapeningscorrosie bij beton zijn dat eigenlijk al mensen uit twee domeinen: de geavanceerde
constructeur (deskundig met betrekking tot het ontwerpmodel) en de deskundige op het gebied van
verouderingsprocessen. Vervolgens is er de meetdeskundige, die zijn kennis inbrengt over
meetmethoden. Dat zullen ook vaak verschillende mensen zijn wanneer er meerdere methoden een rol
kunnen spelen (denk bijvoorbeeld aan het meten van de dikte van asfalt via radarmetingen versus het
boren van proefmonsters). Dan zijn er nog mensen nodig die zicht hebben op mogelijke
observatiemodellen. Dat is een moeilijk te classificeren groep (in het voorbeeld kan dat dezelfde
persoon zijn als de deskundige op het gebied van verouderingsmodellen). Tenslotte zijn er nog
degenen die een overzicht hebben van hoe alle elementen (bijvoorbeeld op probabilistische wijze)
geïntegreerd kunnen worden en ook enige achtergrond hebben in de besliskunde. Het zal duidelijk
zijn dat voor een succesvol verloop van het (inventarisatie)proces al deze mensen met elkaar in
dialoog zullen moeten treden.

Implicaties van een monitoringsstrategie
Bij een gegeven proces- en observatiemodel wordt de informativiteit van een monitoringsstrategie
bepaald door de nauwkeurigheid en de betrouwbaarheid van de observaties en de aard van de te
oberserveren processen. Een bepaald niveau van informativiteit legt dus eisen op aan de
nauwkeurigheid en de betrouwbaarheid en daarmee aan de implementatie en de uitvoering van de
monitoringsstrategie. Deze omvat onder andere (zie ook [Dunnicliff 1999] en [Matthews 2000]):

- meetsysteem:
- ontwerp
- inbouw

- diagnostische faciliteiten (werkt het meetsysteem naar behoren?)
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- monitoringsprotocol (wie, wat, hoe?):
- inregelen
- onderhoud
- documentatie van wijzigingen
- opslag en verwerking van gegevens

Dit wordt in het volgende hoofdstuk verder toegelicht en uitgewerkt. Deze zaken dienen geregeld te
zijn volgens de regels van de kwaliteitszorg in de monitoringsdiscipline. Een goed kwaliteitssysteem
garandeert niet alleen dat de vereiste specificaties worden gehaald, maar biedt ook een grondslag
waarmee het bepalen van bijv. de kosten van de monitoringsstrategie systematisch kan worden
aangepakt.

2.5.2 Herhaalde observaties
In het voorgaande deel is nauwelijks onderscheid gemaakt tussen meten en monitoren. Aangezien
monitoren echter het volgen van een of meerdere processen inhoudt, zal er meestal sprake zijn van
herhaalde metingen. Na elke meting of reeks van metingen kan een beslissing worden genomen (of
een gevolgtrekking worden gemaakt). Deze beslissingen kunnen het gemeten proces betreffen, maar
ook de monitoringsstrategie zelf. Zo kan bijvoorbeeld op basis van een eerste reeks observaties, door
vergelijking met ontwerppredicties (eventueel aangepast op basis van wijzigingen in de bouwfase)
vast komen te staan dat de tijdschalen waarop het gemeten proces zich afspeelt trager zijn dan
voorzien, als gevolg waarvan de monitoringsfrequentie omlaag kan. Het omgekeerde kan ook het
geval zijn, waardoor de frequentie juist omhoog moet.

Om een goede inschatting te kunnen maken van de implicaties van een gekozen monitoringsstrategie,
zal dus op de eerste plaats vastgesteld moeten worden waar de beslismomenten zullen liggen en welke
mogelijke acties er op die momenten open staan. De actuele beslissing inzake een te kiezen
monitoringsstrategie omhelst dus in feite de modellering van alle toekomstige beslissingen over de
looptijd van de strategie. De uitkomst van elke toekomstige beslissing hangt af van de (vooraf
onbekende) monitoringsgegevens tot dan toe en de eventueel daarvoor genomen beslissingen. Dit
betekent in de meeste gevallen van praktische relevantie dat voor elke te overwegen
monitoringstrategie een sterk uitwaaierende tak aan de beslissingsboom ontstaat. Deze zal echter weer
enigszins worden ingeperkt op basis van de functionele eisen die aan een constructie worden gesteld,
waardoor bijvoorbeeld al te frequente perioden van buitendienststelling ten gevolge van ‘klein
onderhoud’ niet mogelijk zijn.

Een eenvoudig voorbeeld van de uitwaaiering van mogelijkheden is geschetst in figuur 2.5. Hier staat
de betrouwbaarheidsindex  (in feite de kans op één van de gevolgen: falen) uit als functie van de
tijd. De monitoringsstrategie bestaat hieruit, dat gedurende een gegeven referentieperiode
(bijvoorbeeld de beoogde levensduur van de constructie) gemeten wordt wanneer de
betrouwbaarheidsindex onder een minimaal geaccepteerde waarde duikt.
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tijd tt1  t2(c)  t2(dI)  t2(b)  t3(cI)  t2(dII)      t3(bI)

mogelijke -curven na
eerste inspectie + beslissing
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snelheid
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d (1insp.+1rep.)c (2insp.+1rep)  b (2insp.+1rep) d (2e insp.+rep. na ingrijpende
  1e reparatie)

initiële -curve

a

b       b II

c  c II

        a

 d (reparatie noodzakelijk) dI     b      c I         dII    bI

Figuur 2.5 Voorbeeld van strategie, waarin steeds gemeten wordt wanneer de
betrouwbaarheidsindex onder een minimaal geaccepteerde waarde duikt. De actie die na elke meting
openstaat is ‘niets doen’ of ‘repareren’.

In figuur 2.5 zijn vier mogelijke uitkomsten van de eerste inspectie weergegeven (a, b, c en d), elk met
een verouderingssnelheid die afwijkt van die in het ontwerpmodel. Vervolgens is in één geval (d)
direct reparatie noodzakelijk, waarna eventueel een andere verouderingssnelheid mogelijk is,
bijvoorbeeld na een ingrijpende reparatie. In de andere gevallen (a, b en c) is reparatie niet direct
nodig, dit kan dan na een tweede inspectie plaatsvinden, op een tijdstip dat mede op basis van het
resultaat van de eerste inspectie kan worden vastgesteld. Overigens bevat deze figuur diverse
vereenvoudigingen; zo is bijvoorbeeld aangenomen dat na een reparatie het oorspronkelijke
betrouwbaarheidsniveau weer aanwezig is en dat de curven tussen twee inspecties in recht zijn.

Op basis van het meetresultaat kunnen twee beslissingen worden genomen: niets doen (doordat de
observatie zelf al leidt tot de vaststelling dat de betrouwbaarheidsindex nog op een voldoende hoog
peil ligt, bijvoorbeeld doordat de a priori verwachte verouderingsnelheid lager blijkt te zijn), of
repareren. In deze strategie ligt het tijdstip van de eerste inspectie vast: dit wordt bepaald door het
procesmodel (bijvoorbeeld verouderingscomponent daarin) en de a-priori kennis. De tijdstippen voor
de volgende inspecties hangen echter af van de uitkomsten van de metingen en de daarna genomen
beslissingen. Dit leidt tot een steeds verder vertakkende boom van mogelijke -curven met daaraan
verbonden implicaties in termen van bijvoorbeeld kosten. Het systematisch recht-toe recht-aan
doorrekenen van de mogelijke gevolgen van een monitoringstrategie en de kansen op het optreden van
ongewenste toestanden zal in het algemeen dan ook niet mogelijk zijn. In plaats daarvan zullen
vereenvoudigende aannamen en afschattingen moeten worden ingepast in de beslissingsboom in
samenspraak met de beslisser en in dialoog met de betrokken domeinspecialisten, rekening houdend
met de gestelde functionele eisen en de beschikbare mogelijkheden.
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3 Ontwerpfase: systematische opzet monitoringssysteem

3.1 Inleiding
In dit hoofdstuk wordt stap voor stap concreet aangegeven hoe op systematische wijze een
monitoringssysteem kan worden opgezet, uitgaande van de betrouwbaarheidsanalyse en de daarop
gebaseerde monitoringsvragen en -strategie. Het in dit hoofdstuk aangegeven stappenplan voor het
ontwerp van een monitoringssysteem is onder meer gebaseerd op [DiBiagio 1977], [Dunnicliff 1999]
en [Matthews 2000]. De eerste twee referenties zijn gerelateerd aan toepassingen in de geotechniek
terwijl de laatste referentie gerelateerd is aan constructieve toepassingen.

3.2 Bepaal de te monitoren parameters
De te monitoren parameters dienen de antwoorden te bieden op de in § 2.4 bepaalde vragen.
Bovendien moeten de uitkomsten van de metingen ook verwerkbaar zijn. Verder dienen deze
parameters zodanig gekozen te worden dat tijdig voor falen gewaarschuwd wordt, zodat ook
reparaties of desnoods evacuaties tijdig uitgevoerd kunnen worden.

Voor verbetering van inzicht in het gedrag van de constructie kan het voorts zinvol zijn om met
betrekking tot hetzelfde mechanisme naar meerdere parameters tegelijk te kijken teneinde oorzaak-
gevolg relaties met grotere zekerheid vast te stellen. Als voorbeeld hiervan kan de stabiliteit van een
helling worden genomen. Vervormingen worden hiervoor vaak als maatgevende parameter genomen,
maar de vervormingen worden vaak veroorzaakt door een oplopende grondwaterstand. Door zowel
oorzaak (grondwaterstand) als gevolg (vervorming van de helling) te monitoren, kunnen gerichter
maatregelen worden getroffen om nadelige effecten weg te nemen.

3.3 Bepaal orde van grootte van veranderingen
Om de benodigde meetrange en de benodigde meetnauwkeurigheid van de meetinstrumenten te
bepalen moet een schatting worden gemaakt van maximaal mogelijke meetwaarden en minimale
grootte van veranderingen die geregistreerd dient te worden. In combinatie hiermee dienen
waarschuwingsniveau’s te worden bepaald waarbij overgegaan moet worden tot een hogere
meetfrequentie, verhoogde paraatheid en/of tegenmaatregelen. Dergelijke waarschuwingsniveaus
hoeven overigens niet (alleen) op basis van absolute meetwaarden te worden vastgesteld, maar kunnen
ook worden vastgesteld op basis van de snelheid waarmee meetwaarden veranderen.

De meetnauwkeurigheid dient voldoende hoog te zijn om op betrouwbare wijze te kunnen bepalen of
een zekere alarmfase bereikt is of niet. Hierbij moet ook rekening worden gehouden met de
betrouwbaarheid van de instrumenten: instrumenten met een onnodig hoge meetnauwkeurigheid zijn
wel eens minder betrouwbaar dan instrumenten met een wat lagere meetnauwkeurigheid. De laatste
hebben dan de voorkeur.

Bij de bepaling van de meetrange dient overigens niet zozeer te worden uitgegaan van de
meetwaarden die onder extreme omstandigheden kunnen optrreden, maar van de uiterste waarden die
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voor het beslissingsproces nog van belang zijn. Om bij het in het vorige hoofdstuk aangehaalde
voorbeeld van wapeningscorrosie te blijven: als de constructie is ingestort is de scheurwijdte niet
langer van belang.

3.4 Bedenk aanvullende maatregelen
Tevoren dient te worden bedacht welke maatregelen getroffen dienen te worden indien zich
ongewenste meetwaarden voordoen. De eerder genoemde Failure Mode Effect Analysis (zie § 2.3) zal
hierbij een zinvol hulpmiddel zijn. Voor eventuele maatregelen dient over het algemeen van tevoren
al het een en ander voorbereid te zijn: dit moet ook inderdaad het geval zijn indien een calamiteit zich
voordoet. Verder dienen de verantwoordelijkheden binnen een project- of beheerorganisatie zodanig
verdeeld te zijn dat eventuele acties ook daadwerkelijk (en voldoende snel) kunnen worden
ondernomen.

3.5 Bepaal locaties van de instrumenten
De locaties van de instrumenten dienen gekozen te worden op basis van de uitkomsten van de
betrouwbaarheidsanalyse(s). In eerste instantie dienen instrumenten te worden geplaatst op de meest
zwakke of zwaarstbelaste zones. Wanneer dergelijke zones niet aanwezig zijn, of wanneer er een
(onderbouwde!) behoefte bestaat aan uitgebreidere instrumentatie, dan kunnen één of meer
representatieve gebieden worden bepaald waar de instrumentatie zich primair op richt. Deze primaire
meetgebieden zullen in het algemeen de vorm hebben van een (dwars)doorsnede. Naast deze primaire
meetraaien dienen ook enkele secundaire meetraaien te worden ingericht, welke niet louter als
reserve-doorsneden dienen, maar ook om te kunnen controleren of deze doorsneden inderdaad slechts
van secundair belang zijn. Uit oogpunt van kosten verdient het de voorkeur om de instrumentatie in
deze secundaire meetraaien zo eenvoudig mogelijk te houden. Tegelijkertijd dienen in de primaire
meetraai(en) dezelfde instrumenten als in de secundaire raaien te worden geplaatst, in aanvulling op
de in de primaire raai al aanwezige instrumenten, om zodoende een goede vergelijking mogelijk te
maken.

3.6 Benoem specifieke doel van elk instrument
Voor elk instrument dat wordt voorzien dient een specifiek doel geformuleerd te kunnen worden, daar
het anders immers overbodig is. Verder geldt dat in verband met mogelijke uitval van instrumenten en
de vereiste controleerbaarheid van gegevens er een zekere redundantie moet worden ingebouwd, mede
afhankelijk van de te verwachten prestaties van de instrumenten (zie ook § 2.4). Een instrument dat
niet dient ter beantwoording van een specifieke monitoringsvraag dient te worden weggelaten!

3.7 Registratie van relevante omgevingsinvloeden
De registratie van relevante omgevingsinvloeden is van belang om de betrouwbaarheid van de
meetwaarden van de instrumenten te kunnen bepalen. Er zal immers veelal sprake zijn van een
vertaling van observatiewaarden via modelwaarden naar gedrag van de constructie (zie ook figuur
2.4). Daarbij is het van belang dat bijzondere omstandigheden die het constructiegedrag of de
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instrumentatie kunnen beïnvloeden worden geregistreerd, of deze nu alleen lokaal (ter plaatse van een
instrument) of over de gehele constructie aanwezig zijn. Hierbij dient nadrukkelijk ruimte te zijn voor
de registratie van volstrekt onvoorziene en onvoorzienbare omstandigheden. Ook hier gaat het om
metingen, waarbij de ‘meetresultaten’ lang niet altijd uit getalswaarden zullen bestaan.

Dit onderdeel kan van essentieel belang zijn bij de bepaling of gehanteerde modellen wel geldig zijn:
impliciete en expliciete aannamen daarin moeten getoetst kunnen worden. Dit is het geval bij het
optreden van volstrekt onvoorziene bezwijkmechanismen en -oorzaken.

3.8 Beschrijf eisen aan de uit te voeren metingen
De meetnauwkeurigheid dient te voldoen aan de in § 3.3 gestelde eisen. De meetfrequentie dient
afgestemd te worden op de te verwachten snelheid waarmee veranderingen (kunnen) optreden, en
dient hieraan tijdig te kunnen worden aangepast (zie eveneens § 3.3). Hierbij zal ook overwogen
moeten worden of de instrumenten handmatig danwel automatisch uitgelezen dienen te worden.

3.9 Stel procedures op ter bepaling van het correct functioneren van de
meetinstrumenten

Er moet kunnen worden vastgesteld of een instrument nog naar behoren functioneert. Om hier
betrouwbare informatie over te krijgen is het zinvol om meerdere instrumenten te plaatsen, zodat door
onderlinge vergelijking van meetresultaten kan worden vastgesteld of de afgelezen waarden
betrouwbaar zijn. Met name voor crisissituaties kan een dubbele uitvoering van groot belang zijn. De
meetnauwkeurigheid van de extra instrumenten kan dan overigens soms wel kleiner zijn dan die van
de ‘primaire’ instrumenten (zie ook § 3.5). Met visuele waarnemingen kan soms ook al voldoende
ondersteunende informatie worden verkregen, met name met betrekking tot trendmatige
veranderingen in de meetwaarden. Hiervoor kan het ook zinvol zijn om gedurende een korte periode
de waarnemingsfrequentie te verhogen.

3.10 Plan regelmatige kalibratie en onderhoud
Voor de betrouwbaarheid en het correct functioneren van de instrumenten is het nodig om deze
regelmatig na te lopen. Hoe vaak dat moet is afhankelijk van onder meer de fase waarin het project
zich bevindt en de eigenschappen van het toegepaste instrument zelf.

3.11 Verantwoordelijkheden bepalen voor diverse projectfasen
Voor elk van de fasen van het project (voorbereidend ontwerp, definitief ontwerp, voorbereiding van
de uitvoering, de proef zelf en het afbreken van de proeflocatie na afloop van de proef) zal moeten
worden bepaald welke van de betrokken partijen verantwoordelijk is voor taken als de planning van
het monitoringsprogramma, installatie van de instrumenten, het aflezen van gegevens, de verwerking
daarvan, enzovoorts. Hierbij moet behalve voldoende deskundigheid ook de macht aanwezig zijn om
de uitvoering van een taak indien nodig af te dwingen, ondanks eventuele onwelwillendheid van
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andere partijen, en moet bij de verantwoordelijk gestelde partij ook voldoende interesse of belang
aanwezig zijn om de taak naar behoren uit te voeren.

3.12 Selecteer instrumenten
Het is van essentieel belang om betrouwbare instrumenten te gebruiken, ook indien deze in aanschaf
duurder zijn dan eventuele andere instrumenten waarvan bekend is dat het uitvalpercentage daarvan
hoog is; dit leidt immers tot een op voorhand niet in te schatten uitval van meetgegevens. Selectie van
instrumenten kan daarom ook het beste gebeuren in samenspraak met een deskundige op dit gebied.

3.13 Aankoopspecificaties voor instrumenten
De aankoopspecificaties voor de instrumenten volgen uit de betrouwbaarheidseis en de eisen aan
meetbereik en meetnauwkeurigheid zoals die in § 3.3 zijn geformuleerd. Over het algemeen kan het
ontwerp en de vervaardiging van meetinstrumenten het beste worden overgelaten aan daarin
gespecialiseerde bedrijven (zie ook [DiBiagio 1977] en [Dunnicliff 1999]).

3.14 Stel de voorlopige begroting op
Het in deze fase opstellen van een voorlopige begroting heeft als doel om te bepalen of het
voorliggende monitoringsplan binnen de projectbegroting kan worden uitgevoerd. Wanneer dit niet
het geval is kan de vraag worden gesteld of het voor monitoring gereserveerde budget niet beter kan
worden verruimd. Als dit niet kan, en er geen alternatieve monitoringsstrategie mogelijk is, zal –
impliciet of expliciet – bezuinigd worden op de mate waarin de monitoring bijdraagt aan de
betrouwbaarheid van de constructie. Een nadere beschouwing van de monitoringsvragen (in
combinatie met de onderliggende betrouwbaarheidsanalyse) is dan noodzakelijk, waarbij moet
worden nagegaan of een reductie van het op rationele wijze opgezette monitoringssysteem niet leidt
tot een dermate grote toename van de onzekerheid met betrekking tot het gedrag van de constructie
dat het voor het project als geheel uiteindelijk efficiënter is om niet op de monitoring te bezuinigen.

Het bepalen of de monitoring voldoende kosteneffectief is, is overigens alleen mogelijk indien de
kosten van de monitoring en de potentiële opbrengst van de verkleining van de onzekerheden met
betrekking tot het gedrag van de constructie met een redelijke mate van nauwkeurigheid geschat
kunnen worden.

3.15 Plan installeren van instrumenten
De installatie van de instrumenten dient stap-voor-stap doordacht te worden, waarbij rekening
gehouden dient te worden met de algehele uitvoeringsplanning van het project (er zal bijvoorbeeld
tijdig een nul-meting moeten worden uitgevoerd), eventuele vereiste vergunningen en toestemmingen
en de gevoeligheid van de instrumenten zelf. Eventuele knelpunten hierbij kunnen immers het beste in
een zo vroeg mogelijk stadium worden gesignaleerd, zodat de projectplanning daarop zonodig kan
worden aangepast.
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3.16 Plan verzameling van meetgegevens
De verzameling van meetgegevens kan in hoge mate tevoren worden voorbereid (hierbij kan gedacht
worden aan zaken als meetprocedures, meetformulieren, enzovoorts); dit moet dan ook daadwerkelijk
gebeuren.

3.17 Plan verwerking van meetgegevens
De verwerking van de meetgegevens omvat onder meer de verslaglegging, de presentatie, de
interpretatie en het (eventueel aangepast) handelen op basis van de gemeten waarden. De frequentie
van de verslaglegging, de wijze van presentatie en de frequentie waarmee de data geïnterpreteerd
wordt zal tevoren moeten worden vastgelegd. Dit zal in elk geval zo vaak moeten gebeuren dat tijdig
kan worden besloten tot een verhoging van de meetfrequentie in verband met ongewenste
meetwaarden (zie ook § 3.4).

3.18 Stel de begroting vast
Als het monitoringsplan eenmaal vaststaat, kan ook de bijbehorende begroting definitief worden
vastgesteld.

3.19 Vastleggen van het monitoringssysteem in een ontwerpverslag
Voor de vervolgfasen (bouw en beheer) van het project dient een overzichtelijk, hanteerbaar
document te worden samengesteld waarin alle overwegingen die aan het ontwerp van het
monitoringssysteem ten grondslag liggen zijn vastgelegd. Met name voor eventuele aanpassingen van
het monitoringssysteem is een dergelijk ontwerpverslag van groot belang, opdat snel kan worden
nagegaan of er door de voorgenomen aanpassingen geen relevante zaken verloren dreigen te gaan.
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4 Bouwfase: periodieke toets van de monitoringsstrategie
De tijdens het ontwerp gemaakte risico-analyse kan in de loop van de bouwperiode zijn geldigheid
verliezen. Dit kan bijvoorbeeld het gevolg zijn van:

- wijzigingen/aanpassingen aan het ontwerp tijdens de bouw
- nieuwe inzichten op het gebied van het gedrag van materialen en constructies.
- veroudering, waardoor sommige risicofactoren van groter belang kunnen worden en andere

weer van (relatief) minder belang kunnen worden.
- verwerking van monitorgegevens: op basis van meetgegevens kunnen diverse faalkansen

worden aangepast; dit kan onder meer zijn weerslag hebben op de keuze wat, waar, wanneer
en in welke mate te monitoren.

De eerder gemaakte risico-analyse dient dan opnieuw getoetst te worden. De frequentie waarmee dat
dient te gebeuren is afhankelijk van de waarschijnlijkheid dat er relevante veranderingen op zullen
treden in de uitkomsten van deze analyse. Over het algemeen zal het zinvol zijn om in elk geval bij de
oplevering van het project de gekozen monitoringsstrategie opnieuw te toetsen. Op dat moment is
immers alle relevante kennis over de bouw nog beschikbaar bij de partij(en) die rechtstreeks bij de
bouw betrokken zijn; bij de overdracht van het beheer gaat onvermijdelijk kennis verloren. Bovendien
is de monitoring tijdens de bouwfase vaak wezenlijk anders dan de monitoring in de beheerfase.

De nadere invulling van dit onderdeel is sterk afhankelijk van de gekozen monitoringsstrategie, de
uitkomsten van de monitoring en de mate waarin wijzigingen ten opzichte van het ontwerp relevant
zijn bij een concreet project.
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5 Beheerfase: periodieke toets van de monitoringsstrategie
De tijdens het ontwerp gemaakte risico-analyse kan  in de beheerfase zijn geldigheid verliezen. Dit
kan het gevolg zijn van:

- wijzigingen/aanpassingen aan het ontwerp tijdens bouw en/of beheer.
- nieuwe inzichten op het gebied van het gedrag van materialen en constructies.
- veroudering, waardoor sommige risicofactoren van groter belang kunnen worden en andere

weer van (relatief) minder belang kunnen worden.
- verwerking van monitoringsgegevens: op basis van meetgegevens kunnen diverse faalkansen

worden aangepast; dit kan onder meer zijn weerslag hebben op de keuze wat, wanneer en in
welke mate te monitoren

- veranderde omgevingsinvloeden, bijv. door nieuwbouw of sloop van nabijgelegen
constructies, of door klimaatsverandering.

De eerder gemaakte risico-analyse dient dan opnieuw getoetst te worden. De frequentie waarmee dat
dient te gebeuren is afhankelijk van de waarschijnlijkheid dat er relevante veranderingen op zullen
treden in de uitkomsten van deze analyse. Over het algemeen zal een dergelijke ingrijpende toetsing
niet vaak plaats hoeven te vinden, te denken valt aan hooguit enkele malen tijdens de
(ontwerp)levensduur van de constructie.

De nadere invulling van dit onderdeel is sterk afhankelijk van de gekozen monitoringsstrategie, de
uitkomsten van de monitoring en de mate waarin wijzigingen ten opzichte van het ontwerp relevant
zijn bij een concreet project.
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Bijlage bij herdruk ‘Monitoringsfilosofie HerMes’ (concept 30-1-2001), GeoDelft kenmerk CO-
710107/53, herdruk d.d. 28-3-2001

Voor de verwerking van meetgegevens (zie ook hoofdstuk 4 en 5) is inmiddels voorgesteld om dit in
eerste instantie bij GeoDelft nader uit te werken voor (rest)zettingvoorspellingen bij ophogingen op
slappe grond. Hiertoe zal een probabilistisch zettingsvoorspellingsmodel worden ontwikkeld waarin
de volgende algemene theorie voor een probabilistisch model met bijstelling van de voorspelling
(inclusief onzekerheidsmarge) op basis van meetwaarden zal zijn verwerkt (gedeelte uit ‘Monitoring
strategy: a rational approach to measuring and processing data’, bijdrage aan de internationale Delft
Cluster/GeoDelft cursus ‘Geotechnical Monitoring’, gehouden van 3 t/m 5 april 2001 in Delft).

Incorporating measured data in the decision process

To incorporate measured data in the decision process, regularly updated information on the current
state of the construction will be required. In addition, regular updates of predictions regarding future
behaviour of the construction should be made. For the first aspect, it may be sufficient to check
whether the warning levels are not exceeded (and whether these are still appropriate). For the second,
it is necessary to incorporate the measured data in the prediction models.

If the mechanisms governing the behaviour of the construction are all adequately described by the
prediction model (i.e. usually the design model), then the quality of the prediction mainly depends on
a suitable choice of the parameter values in the model. If sufficient independent measurement data are
available, these values may be fitted using some kind of inverse modelling technique, in order to
decrease uncertainty in the prediction. However, if a major mechanism which actually occurs is not
included in the model, significant differences may occur between measurements and prediction which
cannot be remedied properly using any type of curve fitting procedure. In such a case, the only
solution is to use a calculation model which describes what happens more accurately. Data obtained
from monitoring may then be very useful.

Another possibility is that the measurement data and the prediction are both of the same order of
magnitude, but too few measurement data are available to perform an inverse analysis properly. A
more general approach towards incorporating measurement data in a prediction model may then be
applied, as described by Calle (2001) and Calle & Van Heteren (1989). This will be described briefly
in the remainder of this course contribution.

First, it is assumed that a process, for instance the settlement at a certain location, may be described
by:

where Z(t) is the process variable, t denotes time and a is a vector of process parameters. These may
all be characterised as stochastic variables with a certain probability density function, characterised
by a mean μ a and a standard deviation σa. The different elements of a may be correlated, as
characterised by the (symmetric) covariance matrix:

t)aZ(Z(t) ; (1)
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It is assumed that all components of the parameter vector a are Gaussian distributed.

In general, a model factor should be applied to the calculation model. This may be expressed by:

where m is a stochastical variable with a mean value and a standard deviation, while Δ is an additional
term equal to zero in the case of a calculation model which is correct on average. These parameters ( m
and Δ) may be considered as extra parameters in the calculation model. They are therefore included in
the vector a and only equation (1) will be considered here.

Instead of a scalar function, Z(t) may also be a vector function:

where the superscript T denotes the transpose.

A prediction can be made for any realisation of the parameter vector a: the value of Z(t) can be
calculated for each time step t. Because the components of a are stochastical variables, the
components of Z(t) are likewise stochastical variables, and estimates and (co)variances may be

calculated. A first (order) estimation of the estimates is:

A first order estimation of the covariances is:

where∇  is the gradient vector:
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Using these equations, the stochastical structure of Z(t) is completely determined. If the probability
distributions are not Gaussian, because of non-linearity of Zp(a;t) (p=1…n), the equations become
more complicated.

In the case of monitoring, the values of Z1(a;t1), Z2(a;t1),…, Zl(a;t1) (l ≤ m) may have been measured at
time step t1. The measured data is denoted by zl =(z1, z2, …, zl )T, which is a realisation (at t1) of the
vector Zl(t1) = (Z1(a;t1), Z2(a;t1),…, Zl(a;t1))T which is a part of vector Z(t1).

The question is now: how do these measured values influence the statistical properties of Z(t) at time
step t2, somewhere in the future, i.e. the conditional values E[Z(t2)|zl] and cov(Z(t2)|zl) are now of
interest.

A general expression for the conditional estimates and covariances may now be derived as follows.
Consider the combined vector (in 'block partitioned' form):

Using the definitions given earlier, the estimates and the covariance matrix may be determined:

and:

(9b)

The dimensions of the (symmetrical and positive definite) matrices ω and Ω are (l x l)  and (mxm)
respectively, while the dimensions of matrix C are (mxl). The conditional estimates and (co)variances
of vector Z(t2), given measurements zl then are:

and:

This approach may simply be extended for cases in which measurements at various times are
available. All measured data are entered through zl, while the corresponding vector of estimates and
the matrix containing the covariances are adjusted accordingly. In that case, dimension l may, of
course, become greater than m.
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Until now, this approach has only been applied to very simple demonstration problems. Within the
HerMes project, it may be demonstrated on a practical case, such as a settlement problem. Although
the theoretical basis may seem complicated, this approach may prove to be a helpful tool when using
monitoring data to improve the quality of design predictions.
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