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Programma

• Introductie

• Visie 'dashboarding'

• Smart Bridge Leeuwarden (vaste brug)

• Smart Bridge Haarlem (beweegbare brug)

• Voorbeelden inwinmethoden

• Suggesties
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Beslisinformatie op elk niveau

Basis informatie en onderliggende 
data op orde (ABC)

Aggregatie naar beslisinformatie 
mét behoud data integriteit 
(geverifieerd, actueel, single source 
of truth)

Informatiebehoefte verschilt op 
basis van rol in de organisatie, is 
aanpasbaar en veranderlijk (nieuwe 
inzichten) 



Digitalisering maakt nieuwe vormen van 
onderhoud en beheer mogelijk

De Digital Twin met voorspellende waarde en AI analyse en adviezen is 
er nog niet.

We kunnen ons wel al voorbereiden: inrichten datastructuur en starten 
met data-inwinning



Van statische presentatie naar levend dashboard

• Inzicht in 1 oogopslag

• Data inwinnen en (geautomatiseerd) actueel houden
• Inspecties
• 3D-inmetingen
• Sensoring
• Nadere onderzoeken

• Geautomatiseerde verwerking naar informatie
• Voldoet aan eisen ja/nee
• Actie benodigd?
• Dieper in de details via meer technische dashboards



Een passende sensor per probleem

• Diverse ontwikkeltrajecten nieuwe sensoren

• Sensorontwikkeling voor specifieke toepassingen

• Uitgebreid netwerk van partners



Werking Dashboard / Demo;

• Stephenson RLD

• Haarlem (beweging)

•

Smart Bridge Stephensonviaduct
Gemeente Leeuwarden

Continue actueel inzicht in restlevensduur



Smart Bridge Beweegbaar
Gemeente Haarlem

Machine
Conditie

Bewaking

Data Driven Predictive Maintenance met 
behulp van monitoring

Brug 
uitgerust met 
monitoring 
aan:
- Stroom
- Hydrauliek 

druk
- Trillingen



Digital Twin Prinsenbrug Haarlem



Monitoring deformaties 
Drone en fotogrammetrie



Drone-inspectie Muiderspoorbrug

• Volledige drone-
inspectie

• 3D model

• Geautomatiseerde 
schadebepaling 
van corrosie, 
scheurvorming en 
conservering 

https://youtu.be/uF_tV9Q3r-A
https://youtu.be/I4YWoceMLls




Suggesties sensoring-dashboard tunnels
Conditie - restlevensduur

• Deformaties (zetting, verplaatsing)

• Vermoeiing beton –rijdek- (predictie einde levensduur) 

• Betonkwaliteit (carbonatatie, chloride-indringing)

• Voegen (lekdicht)

Opties voor een start

• Start met een simpel basis model gebaseerd op:
• Risico analyse vanuit constructie (falen)

• Specifieke informatiebehoefte

• Verzamel / onderzoek constructie (tekeningen/geometrisch 
model/materiaalonderzoek)

• Start meetreeksen (belasting/deformaties)




