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HooFdstuk 1 - Inleiding

1 Inleiding 1

1.1 Aanleiding
tunnels zijn kritische onderdelen binnen de transportinfrastructuur; niet-beschikbaarheid heeft een 
grote maatschappelijke en economische impact. Mede gezien de leeftijd, zullen voor veel bestaande 
tunnels in Europa omvangrijke renovaties nodig zijn om deze voldoende veilig in bedrijf te houden. de 
maximale beschikbaarheid van een tunnel vereist van assetmanagers een integraal inzicht in de maat-
regelen die daadwerkelijk nodig zijn, en een aanpak om deze met zo min mogelijke hinder uit te voeren.

1.2 Probleembeschrijving
de complexiteit in de tunnelconstructie en regelgeving maken het lastig om betrouwbaar een passende 
scope van de renovatie vast te stellen. Ervaringen uit het verleden hebben geleerd dat de kosten van 
renovaties moeilijk te plannen zijn, mede doordat relatief weinig van de vergaarde kennis kan worden 
benut voor volgende renovaties. daarbij komt dat er naar verwachting (veel) meer budget nodig zal zijn 
dan er beschikbaar is. Assetmanagers van bestaande tunnels hebben instrumenten nodig om kennis 
te borgen en te benutten en daarmee betere keuzes te kunnen maken. Maatregelen worden beter 
voorspelbaar en de beschikbaarheid en betrouwbaarheid van tunnels verbetert.

de kennis die nodig is, heeft onder meer betrekking op de interactie tussen afgezonken tunnels en de 
omringende grond als gevolg van zettingen. specifiek voor dit langetermijneffect op de integriteit van 
tunnels is er behoefte aan een aanvullend instrumentarium. tNo en deltares zijn ingeschakeld om 
onderzoek hiernaar te doen. Vanuit het CoB-netwerk is een commissie samengesteld om het fundamen-
tele onderzoek te begeleiden. Het uiteindelijke instrumentarium is bedoeld voor alle typen tunnels.

Context

In de komende tien jaar zullen in Nederland en België minimaal dertig tunnels worden gerenoveerd. Voor het 

netwerk van het Centrum Ondergronds Bouwen (COB) bieden deze renovatieprojecten de kans om, via een 

langetermijnonderzoeksprogramma, gezamenlijk kennis te ontwikkelen. Het doel van het COB-tunnelpro-

gramma is om uiteindelijk een belangrijk deel van de renovatieopgave (80%) uit te voeren als regulier onder-

houd. Het COB heeft ervoor gezorgd dat alle stakeholders de krachten bundelen in een drietal ontwikkellijnen 

binnen het tunnelprogramma van het COB: Civiel, Digitaal en Waarde. 

Binnen de ontwikkellijn Civiel van het tunnelprogramma wordt onderzocht hoe renovaties zo effectief en effi-

ciënt mogelijk uitgevoerd kunnen worden. Dit betekent met minimale hinder en met een passende scope (doen 

wat nodig is). Op dit moment is het nog onvoldoende mogelijk om om voorspelbaar te zijn in het noodzakelijke 

onderhoud en daarmee consequenties van het onderhoudsmoment volledig te koppelen aan beschikbaarheid, 

betrouwbaarheid en veiligheid. Het is lastig de daadwerkelijke scope van een tunnelrenovatie betrouwbaar vast 

te stellen. Omdat een tunnelrenovatie een doorlooptijd heeft van tientallen jaren, is een van de grote uitdagingen 

om schademechanismes te kunnen voorspellen die zich langzaam ontwikkelen en op termijn effect hebben op de 

constructieve betrouwbaarheid van een tunnel. Binnen de ontwikkellijn Civiel is de kennisontwikkeling hierover in 

drie commissies ondergebracht die zich richten op (1) deformaties, (2) voegen en (3) degradaties.

Om een passende scope voor de komende renovatie vast te stellen, en gestructureerd kennis te vergaren die bij 

volgende renovaties (bij dezelfde tunnel of soortelijke tunnels) kan worden ingezet, is door het COB een stap-

penplan ontwikkeld waarbij voor iedere tunnel die wordt gerenoveerd een structural health analyse (SHA) wordt 

uitgevoerd. Deze SHA omvat een traject waarbij de tunnelbeheerder, aan de hand van kennisworkshops met 

expertteams van het COB en (praktijk)onderzoeken, beter inzicht krijgt in de civieltechnische staat en de rest-

levensduur van de tunnel(onderdelen). De verzamelde en opgedane kennis kan de tunnelbeheerder benutten 

bij de bepaling van de renovatiescope. Het uiteindelijke doel is echter om alle kennis en data van verschillende 

tunnels (SHA's) samen te brengen in een instrumentarium, zodat deze gecombineerd kunnen worden en tot 

nieuwe inzichten leiden. Het instrumentarium vergroot enerzijds het lerend vermogen binnen de tunnelsector 

en anderzijds de betrouwbaarheid van de SHA, doordat het instrumentarium gevoed wordt met gegevens over 

de daadwerkelijke ‘gezondheid’ en het gedrag van tunnels.
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1.3 Leeswijzer
In het onderhavige rapport worden de bevindingen van het door tNo en deltares uitgevoerde en door 
de CoB-commissie begeleide onderzoek samengevat. HOOFDSTUK 2 beschrijft de kennisvragen en 
aanpak die de basis vormen. In HOOFDSTUK 3 is vervolgens een samenvattende toelichting gegeven op 
de verschillende onderzoeken en de resultaten daarvan. HOOFDSTUK 4 licht toe hoe deze bevindingen 
gezamenlijk in samenhang zijn geëvalueerd en geeft een vooruitblik  op de toekomst, met een schets 
van gewenst vervolgonderzoek voor de ontwikkeling van het beoogde instrumentarium en het vervolg 
van de CoB-commissie.
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HooFdstuk 2 - kennisvragen

2 Kennisvragen 2
dit hoofdstuk beschrijft de kennisvragen die ten grondslag liggen aan het door tNo en deltares 
uitgevoerde onderzoek voor het ontwikkelen van een kennisborgingsmodel voor tunnels. Het onder-
zoek richtte zich in het bijzonder op deformaties van tunnels, omdat ongelijkmatige zettingen van 
tunnels en de daaraan gerelateerde faalmechanismes als belangrijkste onzekerheid worden gezien 
voor het voorspellen van de restlevensduur en betrouwbaarheid van de constructie gedurende het 
gebruik van tunnels.

2.1 Kennisborgingsmodellering
Het instrumentarium is bedoeld voor het vastleggen van informatie, kennis en ervaringen en deze 
toegankelijk en opvraagbaar maken voor deskundigen. Het instrumentarium zal ook helpen in de 
opbouw van een systematisch en continu 'digitaal tunneldossier' in assetmanagementprocessen. de 
belangrijkste aanleidingen voor de ontwikkeling:

• Onvolledige en gefragmenteerde informatie over tunnels
de praktijk wijst uit dat de werkelijke staat van een tunnelconstructie vaak niet volledig kan 
worden vastgesteld en dat, als gevolg daarvan, de passende scope van de renovatiewerkzaam-
heden moeilijk kan worden vastgesteld. Het verkrijgen van betrouwbare (historische) informatie 
over de toestand van de tunnelconstructie is een uitdaging. dit betreft bijvoorbeeld ontwerpge-
gevens, grondgesteldheid, toegepaste bouwmethoden, de materialen. ook het (veranderende) 
gedrag is vaak moeilijk te bepalen: verouderingsinformatie over materialen uit inspecties en/of 
zettingsgegevens ontbreken of zijn gebrekkig gedocumenteerd. 

• Niet-beschikbaar zijn van kennis en ervaringen na tunnelrenovaties voor nieuwe projecten
Elke tunnelrenovatie gaat gepaard met onschatbare lessen. Er wordt onder meer praktische 
kennis opgedaan over het (soms locatie-specifieke) gedrag van de tunnel en de impact 
van veranderingen, zoals ongelijkmatige zettingen, op het gedrag van de tunnel tijdens de 
gebruiksfase. deze kennis is grotendeels versnipperd, doordat tijdens het gebruik verschil-
lende marktpartijen (vaak tijdelijk) betrokken zijn en doordat de uitwisseling van informatie 
niet of onvolledig plaatsvindt. kennis, bijvoorbeeld van oorzaak-gevolgrelaties, blijft daardoor 
voornamelijk in de hoofden van deskundigen (vaak zelfs impliciet). Hierdoor is deze moeilijk 
of niet vindbaar en onvoldoende herbruikbaar. Informatie wordt slechts beperkt opgeslagen in 
bestanden, spreadsheets, rapporten, reflectiedocumenten, e-mail, etc. en is vaak opgeslagen in 
verschillende, gesloten databases.

de belangrijkste kennisvragen bij de ontwikkeling van een instrumentarium:

• Hoe kunnen de project-overstijgende kennis en ervaringen uit het verleden worden vastgelegd en 
beschermd met het oog op een doeltreffende planning en scoping van renovaties? 

• op welke wijze kan in de tijd opgebouwde tunnelkennis, flexibel, aanpasbaar, gebruiksvriendelijk 
en toekomstbestendige beschikbaar worden gemaakt? deelvragen hierbij zijn:

 – Wat was de oorzaak van bepaalde problemen bij tunnels, in welke mate zijn deze specifiek voor 
een tunnel of tunneltype, hoe zijn deze aan het licht gekomen en hoe is hiermee omgegaan?

 – Wat zijn de lessen (per tunneltype) die tot nu toe uit renovaties kunnen worden getrokken? 

 – In welke mate en in welke vorm zijn deze kennis en ervaringen beschikbaar?

In de eerste fase van de ontwikkeling van het instrumentarium is het programma van eisen opge-
steld en is een mock-up gemaakt waarmee de mogelijkheden van het onderliggende model zijn 
gedemonstreerd. de resultaten zijn gepresenteerd in PARAGRAAF 3.1.

Figuur 1 / Impressies van het ni
Figuur 2 / sdf
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Figuur 1 / Impressies van het ni
Figuur 2 / sdf

2.2 Structural health modelling
de grootste onzekerheden voor het vaststellen van de scope van renovaties van tunnels komen voort 
uit het niet betrouwbaar kunnen voorspellen van het gedrag van de civiele onderdelen in tunnels in de 
(tientallen) jaren dat de tunnel in gebruik zal zijn. Welke mechanismes kunnen optreden, welke eisen 
gelden daarvoor en wanneer moeten maatregelen worden getroffen om de constructieve veiligheid te 
kunnen borgen? dit betreft in het bijzonder het wijzigende gedrag dat voortkomt uit de ongelijkmatige 
zettingen waaraan de tunnel onderhevig is en het effect daarvan op de constructieve veiligheid van de 
tunnel in het algemeen en op die van de zink- en mootvoegen in het bijzonder. 

Bij de meeste tunnels zijn in het verleden op periodieke basis metingen van de optredende grond-
deformaties uitgevoerd. Het is de verwachting dat deze en andere metingen door de ontwikkelingen 
in (geautomatiseerde) sensoriek in de toekomst vaker en gerichter zullen worden uitgevoerd, evenals 
diverse andere metingen die kunnen bijdragen aan een verbeterd inzicht in het gedrag van de tunnel. 
de kennisvragen die hierbij spelen, zijn onder andere:

• op welke wijze kan een effectief monitoringsplan worden opgesteld voor metingen aan een tunnel 
waarmee de risico’s die betrekking hebben op de meest dominantie faalmechanismes, optimaal 
kunnen worden beheerst?

• Hoe kunnen meetresultaten worden gebruikt om de constructieve veiligheid en de technische 
restlevensduur betrouwbaarder te kunnen voorspellen? Hoe kan dat inzichtelijk worden gemaakt?

• Welke methoden zijn voorhanden om, op basis verschillende meetresultaten, meer inzicht te 
verschaffen in het gedrag van de tunnel en mogelijke andere risico’s te identificeren?

Voor de beantwoording van deze vragen zijn een drietal verkennende studies verricht. de resultaten 
van deze onderzoeken zijn gepresenteerd in PARAGRAAF 3.2 en hebben achtereenvolgens betrekking op:

• de ontwikkeling van een template voor monitoring (PARAGRAAF 3.2.1)

• Een haalbaarheidsstudie voor het gebruik van geavanceerde data-analyse- en artificial intelligence 
technieken voor het vergroten van het inzicht over de toestand van tunnels (PARAGRAAF 3.2.2)

• Het demonstreren van het principe om op basis van de combinatie van meetgegevens en op fysica 
gebaseerde modellen een betrouwbaardere voorspelling te doen van de constructieve betrouwbaar-
heid in de tijd (PARAGRAAF 3.2.3)
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3 Onderzoeksresultaten 3

3.1 Kennisborgingsmodel
3.1.1 Programma van eisen

In het kennisborgingsmodel worden kennis en ervaringen uit het verleden gebundeld. daarnaast 
dient het systeem de kennis in de loop der tijd op een flexibele, aanpasbare, gebruikersvriendelijke 
en toekomstbestendige manier te accumuleren. Voor het opstellen van het programma van eisen 
voor het kennisborgingsmodel zijn diverse gesprekken gevoerd met beheerders van tunnels. Hierbij 
kan onderscheid worden gemaakt in beheerders die één tunnel in beheer hebben en beheerders die 
meerdere tunnels beheren. 

Voor een beheerder van één enkele tunnel blijkt dat kennisborging vooral binnen de organisatie 
gebeurt. doordat in relatief kleine teams wordt geopereerd, wordt de kennis laagdrempelig gedeeld 
en geborgd. de continuïteit wordt bewerkstelligd door een strategisch personeelsbeleid waarin 
expliciet oog is voor de continuïteit. Voor publieke beheerders die meerdere tunnels beheren ligt 
dit anders. omdat er meerdere objecten zijn die tegelijkertijd beheerd en onderhouden moeten 
worden, geschiedt de taakverdeling veelal per discipline (bv. installaties, civiele onderdelen). Hier-
door is de kans groter dat problemen op de raakvlakken van de disciplines over het hoofd worden 
gezien. deze kans wordt nog groter naarmate meer technische expertise wordt uitbesteed aan derde 
partijen (aandacht voor continuïteit wordt belangrijker). desalniettemin werden bij de verschillende 
geïnterviewde tunnelbeheerders vergelijkbare technische problemen geconstateerd. deze zijn 
toegelicht in Bijlage d van het detailrapport [1].

de eisen in termen van kennisbehoeften en functionaliteit zijn dat het systeem:

• deskundigen moet helpen problemen te signaleren en onderzoekstechnieken moet aanreiken 
wanneer deskundigen iets waarnemen maar de oorzaak niet onmiddellijk kunnen duiden;

• standaardoplossingen toegankelijk moet maken (bv. herstelacties, metingen, onderzoeks-
technieken) en relaties moet kunnen leggen op basis van metingen; 

• tunnelbeheerders moet kunnen helpen bij het bepalen van het probleem dat zij voor analyse of 
oplossing uitbesteden;

• aandachtsgebieden moet bundelen en tunnelbeheerders moet helpen bij het beheren van de 
raakvlakken van verantwoordelijkheden en van de tunnels en relevante omringende constructies; 

• onderscheid moet maken in soorten beoordelingen en de informatiebehoeften per 
beoordelingstype expliciet en toegankelijk moet kunnen maken;

• moet kunnen worden gebruikt voor de opleiding van nieuwe mensen (kennisoverdracht).

daarnaast is ook expliciet gekeken naar de eisen voor de vorm en de architectuur van het 
kennisborgingsmodel. Hieruit is naar voren gekomen dat het systeem: 

• in de toekomst moet worden uitgebreid om meer tunneltypes of andere constructies toe te 
voegen; 

• moet aansluiten op de bestaande systemen, daarop aanvullend moet zijn of daaraan compatibel 
moet zijn (bv. ultimo, Meridian en kern-GIs);

• in de basis informatie toegankelijk moet maken en ontsluiten via hyperlinks, en moet kunnen 
functioneren als een zoekmachine die koppelt met ultimo en Meridian;

• gebruikersvriendelijk en intuïtief moet zijn en een dashboard moet omvatten dat gelegde relaties 
inzichtelijk maakt. de eindgebruiker moet meer krijgen door informatie te combineren.

op basis van de hiervoor genoemde eisen is een opzet gemaakt voor het kennisborgingsmodel door 
het maken van een decompositie van de tunnel. dit is geïllustreerd in FIGUUR 3.1.

Figuur 3 / Impressies van het ni
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Figuur 3 / Impressies van het ni

In het kennismodel zijn relaties gelegd tussen de tunnelcomponenten (linksboven), de onderhouds-
plannen en maatregelen (linksonder), de bezwijkmechanismes (rechtsboven) en kennis uit andere 
projecten en tunnels (rechtsonder). Een grotere versie en meer uitleg zijn te vinden in het detailrapport [1].

3.1.2 Mock-up
op basis van het hiervoor toegelichte programma van eisen is ter demonstratie een mock-up ontwik-
keld om de mogelijkheden van het model te demonstreren. Hoewel het platform nog niet definitief is 
vastgesteld (dat is onderdeel van de vervolgfase), is gekozen voor een semantisch wiki-platform. 

In de mock-up is aan de hand van een tweetal routes de toepasbaarheid van het systeem gedemon-
streerd (FIGUUR 3.2). Allereerst is vanuit het faalmechanisme gekeken naar de mogelijke oorzaken en de 
ervaringen in andere tunnels (route 1). daarnaast is in een voorbeeld nagegaan welke technieken voor 
verschillende doeleinden kunnen worden ingezet (route 2). tevens is de relatie gelegd met een mogelijk 
faalmechanisme (in de demonstratie betrof dat lekkage van voegen). Zie het detailrapport [1] voor een 
nadere toelichting.

Figuur 3.1 / Decompositie van een tunnel, als basis van het kennisborgingsmodel. (Beeld: E. Bektas)

Figuur 3.2 / Gedemonstreerde routes in de mock-up van het kennisborgingsmodel. (Beeld: E. Bektas)
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FIGUUR 3.3 toont een screenshot van de uitwerking van route 1 (faalmechanisme) op basis van de 
semantische wiki-omgeving. Het kennisborgingsmodel maakt de bestaande informatie beschikbaar 
binnen de context van het gevraagde onderzoek (lekkage van voegen).

3.1.3 Conclusies en samenvatting
In de eerste fase van de ontwikkeling van het kennisborgingsmodel zijn de functionele en technische 
eisen aan het systeem onderzocht. In het beoogde systeem worden informatie en gegevens van 
tunnels vastgelegd en aan elkaar en aan de kennis van deskundigen gekoppeld. Een van de eisen 
betreft een koppeling aan de gangbare systemen van de beheerder(s); dit kan dus per beheerder 
anders zijn. Het kennissysteem is een systeem gericht op een momentopname. op termijn bestaat de 
mogelijkheid om op basis van het model voorspellingen te doen, bijvoorbeeld met behulp van artificial 
intelligence (PARAGRAAF 3.2.2). dit wordt op dit moment echter nog niet voorzien op korte termijn. ook 
kan het kennismodel worden gebruikt bij het monitoringtemplate (PARAGRAAF 3.2.1). Het template 
helpt om meer uniforme data te krijgen voor het kennisborgingssysteem, dus als die strategie breed 
wordt toegepast, neemt de waarde van het kennisborgingsmodel toe. Voor de toekomstbestendigheid 
van het systeem is het van belang om aansluiting te zoeken bij vigerende standaarden en richtlijnen 
zoals NtA 8085, NEN 2660 en sotA. 

Zoals eerder aangegeven, hebben de werkzaamheden zich beperkt tot het programma van eisen. de 
noodzakelijke vervolgstappen (fase 2) zijn toegelicht in HOOFDSTUK 4.

3.2 Structural health monitoring
3.2.1 Monitoringtemplate

Informatie ingewonnen door inspecties, metingen, monitorsystemen of andere bronnen gedurende de 
levensduur van een tunnel kunnen een belangrijk inzicht leveren in verouderingsgedrag, en daarmee 
een bijdrage leveren aan het kwantificeren van risico’s en het voorspellen van het risiconiveau over de 
tijd. In de praktijk blijkt het echter meer regel dan uitzondering dat monitoringplannen resulteren in 
data of informatie die niet goed bruikbaar is voor het beheer en (levensduur-verlengend) onderhoud. 
om deze reden is een template ontwikkeld om de kwaliteit van monitoringsplannen te verbeteren 
en ervoor te zorgen dat monitoringsplannen resulteren in de levering van informatie die handelings-
perspectief biedt voor het beheer en onderhoud van civiele delen van tunnels, in het bijzonder het 
bepalen van de scope van tunnelrenovaties.

Figuur 3.3 / Uitwerking route 1 (faalmechanisme) in een semantische wiki-omgeving. (Beeld: E. Bektas)
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Een grafische weergave van het ontwikkelde template is gegeven in FIGUUR 3.4. Het template bestaat uit 
verschillende onderdelen waarbij voor elk vlak is te zien welke raakvlakken er zijn met andere onderdelen, en 
dat voor elk onderdeel minstens met twee andere onderdelen expliciet rekening moet worden gehouden.

de onderdelen van het template: 

1. Identificatie en selectie van risico’s. 

2. Identificatie en beschrijving van faalmechanismen. 

3. Identificatie en selectie van maatregelen. 

4. Identificatie en beschrijving informatiebehoefte. 

5. Beschrijving van analysewijze (model). 

6. Identificatie en selectie van te monitoren parameters. 

7. Inspectie/monitorsysteem. 

8. Verzameling en beschikbaar stellen informatie. 

9. Besluit tot monitoring en organisatie.

Het template geeft een structuur voor het maken van monitoringsplannen. Wanneer (op basis van het 
beeld uit beheer en onderhoud) een risico met betrekking tot de renovatieopgave is geïdentificeerd, 
kan het template gebruikt worden om te bepalen of en hoe monitoring een bijdrage kan leveren aan het 
beheersen van het risico gedurende het reguliere beheer en onderhoud. de identificatie van een risico is 
een logisch startpunt voor het template, waarmee ook direct de afbakening wordt vastgesteld voor het 
doorlopen van de andere onderdelen. Voor elk risico dient het intake informatietemplate in principe te 
worden ingevuld. tegelijk kunnen ook andere onderdelen functioneren als aanleiding of vertrekpunt. Het 

Figuur 3.4 / Grafische weergave van het monitoringtemplate. (Beeld: H. van Meerveld)
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doel is om alle onderdelen in te vullen en te komen tot een samenhangend geheel. dat kan in verschil-
lende stappen of iteraties, afhankelijk van wat de situatie vraagt.

In het detailrapport behorende bij het template [2] wordt een samenhangende lijst van tips, 
aandachtspunten, afwegingen en (controle)vragen gegeven die ervoor zorgt dat opstellers van het 
monitoringsplan een overzicht maken en inzicht krijgen in de samenhang van verschillende onder-
delen. op basis hiervan kunnen alternatieven verkend worden en kan een overwogen keuze gemaakt 
worden voor de te volgen monitorstrategie.

In FIGUUR 3.4 is met letters een lijn aangegeven om met een zestal centrale vragen te komen tot een 
goed monitoringplan: 

A. Wat is het risico en welke (preventieve) maatregelen kunnen hiervoor genomen worden? Het 
antwoord op deze vraag geeft de basis voor een duidelijke afbakening en doelstelling van het 
monitoringsplan. 

B. Welke informatie is nodig om te kunnen besluiten over het nemen van (preventieve) maatregelen? 
Hiermee wordt gekeken of de geleverde informatie uiteindelijk ook handelingsperspectief kan 
bieden voor de beheerder. 

C. op welke manier kan een uitspraak gedaan worden over het optreden van het risico? Hiermee 
wordt duidelijk in hoeverre er inzicht is in de fenomenen die optreden en of hiermee gegevens 
worden verzameld waaruit de benodigde informatie kan worden afgeleid. 

d. Met welke informatie (parameters) is er een nauwkeuriger beeld te krijgen van het risico en/of het 
optreden van het risico? Hiermee wordt duidelijker in hoeverre (aanvullende) data helpt bij het 
verkrijgen van betere inzichten. 

E. Hoe kan de ingewonnen informatie verzameld en geanalyseerd worden? Hierbij gaat de aandacht 
uit aan het doordenken van alle stappen, van data inwinnen tot aan het uitvoeren van analyses en 
het genereren van de benodigde informatie. 

F. Wat is de meest effectieve en efficiënte manier om de benodigde informatie in te winnen? Hierbij 
gaat het om het beschouwen van verschillende mogelijkheden om de gewenste data te verzamelen. 

om het template te testen, is het toegepast op een casus: de visbekvoegen bij de Willemsspoortunnel 
(een van de tunnels waarvoor sHA wordt uitgevoerd). de casus is toegelicht in bijlage d van het 
detailrapport [2].

3.2.2 Artificial intelligence
Met deze studie zijn de mogelijkheden verkend van het gebruik van machine learning (ML) en data 
analytics (dA) om het onderhoud van tunnelinfrastructuur te verbeteren. Het heeft zich hierbij gericht 
op het onvoorspelbare onderhoud dat nodig is vanwege de veranderde grond-constructie-interactie 
als gevolg van zettingen bij afgezonken tunnels. de oorspronkelijke focus van het project was om na te 
gaan of ML of dA kunnen worden gebruikt om dat zettingsgedrag te beoordelen en voorspelen.

uit dit onderzoek [3] is halverwege al geconcludeerd dat er een gebrek is aan voldoende langetermijn-
gegevens: de relatief jonge leeftijd van de infrastructuur en trage ontwikkeling van zettingen rondom 
tunnels hebben blijkbaar onvoldoende aanleiding gegeven om deze voldoende frequent te verzamelen. 
dit maakt dat ML en dA op dit moment ongeschikt zijn voor het beoordelen en voorspellen van zettingen 
bij (zink)tunnels. de onderzoeksvraag is daarom verbreed naar de vraag hoe bruikbaar ML en dA zijn op 
andere vlakken van het tunnelbeheer en -onderhoud. daarbij is geconcludeerd dat deze technieken veel 
potentie hebben bij de volgende toepassingen bij (zink)tunnels:

• Bij het groeperen en categoriseren van verschillende tunnelconstructies op basis van het zettings-
gedrag van de constructie, wat zal helpen bij het identificeren van potentiële gedeelde kenmerken 
en risico's tussen tunnels.

• Het detecteren van scheurvorming (en andere visueel detecteerbare verschijnselen) in de draag-
constructie van tunnels op basis van foto- / videogegevens met behulp van convolutionele neurale 
netwerken.
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• Het eerder detecteren van abnormale verschijnselen dan met traditionele monitoringsmethoden, 
door middel van het monitoren van afwijkende signalen uit sensoren in de tunnel (zoals tilt-
sensoren ter plaatse van de verbinding tussen twee tunnelmoten). deze detectiemethode kan 
meerwaarde hebben tijdens de bouw van een nieuwe tunnel, om bewegingen van bestaande 
constructies  in de directe omgeving tijdig te detecteren. 

tot slot zijn er overwegingen geformuleerd over de vraag wanneer er sprake is van voldoende 
langetermijngegevens voor een zinnige toepassing van ML en dA:

• Momenteel wordt de zetting bij (zink)tunnels op jaarbasis gemeten en vaak met de hand gedocu-
menteerd. om ML-technieken voldoende te trainen, is een (veel) grotere hoeveelheid gegevens 
nodig. de benodigde hoeveelheid hangt af van zowel het te meten verschijnsel als de toe te passen 
ML-techniek. In het algemeen geldt: de tijd tussen twee metingen moet kleiner zijn dan de tijd 
waarbinnen het gemonitorde verschijnsel tot falen kan leiden. specifiek voor zettingen bij tunnels: 
de meetfrequentie moet bij voorkeur dusdanig hoog zijn, dat het begin van afwijkend zettingsge-
drag met meerdere metingen wordt vastgelegd.

• Voor de beschreven visuele methoden zijn foto- / videogegevens van vergelijkbare verschijnselen 
(bijvoorbeeld scheuren) in vergelijkbare materialen en onder vergelijkbare belichtingsom-
standigheden vereist. Aangezien het niet noodzakelijk is dat deze visuele gegevens van in situ 
faalmomenten komen, kunnen deze gegevens mogelijk ook worden ontleend aan alternatieve maar 
wel vergelijkbare (tunnel)constructies; dit maakt het waarschijnlijk dat deze gegevens van faalmo-
menten er al in overvloed zijn.

• op basis van het onderzoek wordt aanbevolen om verdere samenwerking te organiseren tussen 
stakeholders, domeinexperts (zowel voor ML en dA als tunnels) en het CoB. Hierbij wordt gedacht 
aan hackathons en workshops om te discussiëren en op maat gemaakte data-gedreven oplos-
singen te co-creëren voor de uitdagingen waar de assetmanagers van (zink)tunnels voor staan.

3.2.3 Data enhanced modelling
Binnen het deelproject ‘data enhanced modelling’ is geïllustreerd op welke wijze meetgegevens 
kunnen worden gebruikt in een probabilistische benadering voor de bepaling van de betrouwbaar-
heid van constructies. Hiertoe is in het bijzonder gekeken naar een casus waarbij grondzettingen het 
gedrag van de voegen tussen de moten en/of segmenten van de tunnel domineren en de tijd die nog 
beschikbaar wordt geacht totdat een bepaald criterium wordt overschreden.

de op betrouwbaarheid gebaseerde aanpak maakt het mogelijk de onzekerheden over de voorspel-
ling van het toekomstige gedrag van de voegen te updaten. Er kan zodoende een betrouwbaardere 
voorspelling worden gemaakt zodra nieuwe informatie over het gedrag van de constructie (bv. 
zettingsmetingen) beschikbaar komt. de faalkans betreffende lekkage van de voegen wordt dus 
steeds geactualiseerd op basis van metingen. Indien gewenst kan de geschatte faalkans verder 
worden gekoppeld aan de economische gevolgen van waterlekkage in de tunnel, waarmee een 
handelingsperspectief wordt gegeven voor de besluitvorming over de planning van ingrepen, zoals 
preventief onderhoud of renovatie. 

de in het detailrapport [4] uitgewerkte casus heeft betrekking op het voorspellen van de conditie 
(inclusief de onzekerheid) van de voegen in afgezonken tunnels betreffende lekkage door grond-
deformaties. de drechttunnel is hiervoor als voorbeeld gebruikt, waarbij enkele vereenvoudigingen 
zijn gemaakt ter illustratie van de aanpak. 

de ontwikkelde methodiek voorziet in de volgende stappen:

1. Vaststellen van het beoordelingskader voor de betrouwbaarheid met betrekking tot renovatie- 
en/of onderhoudscriteria
om de resterende levensduur van voegen te kunnen beoordelen, dient een streefwaarde van de 
faalkans en de bijbehorende referentieperiode te worden vastgesteld. In de vigerende norm- en 
regelgeving zijn geen streefwaarden voor de betrouwbaarheid van lekkage van water door voegen 
gedefinieerd. daarom is gebruikgemaakt van (internationale) literatuur.
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2.  A-priori betrouwbaarheidsbeoordeling van tunnels waar zettingen plaatsvinden
de a-priori betrouwbaarheidsbeoordeling geeft de jaarlijkse faalkans in de tijd op basis van de 
informatie die beschikbaar is voordat er metingen worden verricht. deze informatie bestaat uit 
documentatie over de ontwerp- en bouwfasen van de tunnel.

om de betrouwbaarheidsbeoordeling uit te voeren, worden in deze stap verder de grenstoestand 
van lekkage van de voegen, het mechanische gedrag van de tunnel en de probabilistische modellen 
van de meest dominante parameters geformuleerd.

3. Actualisering van het verwachte voeggedrag op basis van meetgegevens
de statistische verdeling van de respons van de voeg onder invloed van de (externe) belastingen, 
zoals zettingen, die volgt uit de a-priori betrouwbaarheidsbeoordeling, wordt bijgewerkt aan de 
hand van de resultaten van beschikbare zettingsmetingen. 

4. A-posteriori betrouwbaarheidsbeoordeling van tunnels
de a-posteriori betrouwbaarheidsbeoordeling is gebaseerd op de bijgewerkte verdeling van de 
gezamenlijke prestaties om de ontwikkeling in de tijd te schatten van de kans op falen nadat de 
metingen zijn uitgevoerd.

om de methodiek te illustreren, is deze toegepast op de casus van de drechttunnel. Hierbij zijn de 
resultaten van deformatiemetingen nader geanalyseerd en is een eindige-elementenmodel opgesteld 
en toegepast voor het bepalen van het moot- en zinkvoeggedrag. omdat het gedrag van de voegen 
dominant is voor het beschouwde mechanisme, zijn de voegen in detail gemodelleerd, terwijl de 
tunnelelementen en -segmenten als starre lichamen zijn meegenomen (FIGUUR 3.5).

Voor de uitgewerkte casus blijkt dat de waarden van de veiligheidsindex, bepaald op basis van de 
a-priori verdelingen voor het voeggedrag, varieert tussen 3,7 en 4 . de a-posteriori betrouwbaar-
heidsindex bedraagt 2,9 en is daarmee lager dan de a-priori waarde. de oorzaak hiervan is een 
verschil van 10 mm tussen de gemiddelde waarde van de verdelingen van de zettingen en de lage 
variatiecoëfficiënt van deze verdelingen. Het gebruik van de deformatiemetingen leidt derhalve tot een 
lagere schatting van de betrouwbaarheid van de voegen, omdat de gemeten zettingen aantonen dat 
de werkelijke toestand kritischer is dan aangenomen in de a-priori analyse. In de praktijk betekent dit 
dat mogelijk maatregelen nodig zijn, tenzij de targetwaarde lager is dat het betrouwbaarheidsniveau 
bepaald op basis van de a-posteriori verdelingen.

Figuur 3.5 / Geometrie van het voor het onderzoek gebruikte eindige-elementenmodel. (Beeld: D. Allaix)
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4 Evaluatie en vooruitblik 4
Betekening onderzoeksresultaten
op basis van de resultaten van het uitgevoerde onderzoek op de verschillende onderdelen, worden 
door de commissie de volgende conclusies getrokken:

• de mock-up voor de kennisborgingsmodellering heeft laten zien dat een dergelijk systeem kan 
bijdragen aan betere scoping van toekomstige tunnelrenovaties doordat gebruik kan worden 
gemaakt van de kennis over de verschillende tunnels.

• Voor de structural health monitoring zijn drie onderdelen uitgewerkt. Hieruit volgt:

 – Monitoringtemplate: in principe is hiervoor een versie beschikbaar op basis waarvan binnen de 
sHA monitoringsplannen gestructureerd en effectief kunnen worden opgezet. Vragen die naar 
aanleiding daarvan ontstaan, dienen te worden meegenomen in de evaluaties van de sHA.

 – Artificial intelligence technieken worden belangrijk en kansrijk bevonden. Echter, op basis 
van de momenteel beschikbare data is de bruikbaarheid vooralsnog beperkt voor aspecten 
die gerelateerd zijn aan de constructieve veiligheid van civiele onderdelen als gevolg van 
zettingen en de resulterende grond-constructie-interactie. de kansen bevinden zich vooral 
op onderdelen waarvoor substantiële hoeveelheden data beschikbaar zijn en/of komen. Voor 
dit moment adviseert de commissie daarom om dit onderwerp op een later moment weer op 
te pakken.

 – Met data enhanced modelling kunnen verbeterde voorspellingen worden gekoppeld aan de 
vereiste betrouwbaarheden die voor tunnels relevant zijn. de methodiek leent zich op dit 
moment echter nog niet voor implementatie omdat specialistische kennis van betrouwbaar-
heid en de modellering van het gedrag van tunnels voorlopig noodzakelijk blijft. ook hiervoor 
wordt door de commissie aanbevolen om op een later moment na te gaan of en op welke wijze 
dit kan worden geïmplementeerd in de sHA van tunnels. Het toepassen van de techniek voor 
specifieke casussen blijft tot de mogelijkheden behoren.

Samenhang
tot slot wordt opgemerkt dat er samenhang is met diverse andere commissies binnen het 
CoB-tunnelprogramma, als ook met het wetenschappelijke programma Future proof tunnels, zie 
www.cob.nl/futureproof.

Vervolgstappen
op basis van het uitgevoerde onderzoek adviseert  de commissie om de kennisborgingsmodellering 
verder uit te werken. Voorzien wordt dat hiertoe in de komende periode een plan wordt uitgewerkt 
waarin de definitie van het systeem tot in uitdrukking komt en helderheid wordt verschaft over de 
gewenste opbouw en gebruik van het kennisborgingsmodel. Voor het opstellen van deze omschrijving 
(uitvraag) wordt een nieuwe werkgroep samengesteld.

In het oorspronkelijke plan van aanpak werden de volgende fases voorzien (met totale looptijd van 
ca. 10 jaar):

• Fase 2 - test-implementatie in een platform dat voldoet aan de in fase 1 gedefinieerde vraag en 
de selectiecriteria zoals flexibiliteit, gebruiksgemak, toekomstbestendigheid, interoperabiliteit, 
enz. Er is een analyse nodig van de doorontwikkeling en de architectuur van het kennisborgings-
model; hoe kan dit technisch worden gebouwd, hoe kan worden voldaan aan de wensen van 
de stakeholders (borging statische data van beheerders, data uit sHA, rekening houdend met 
toekomstige ontwikkelingen zoals voorspellingen, risico-inventarisaties, opstellen onderhouds-
programma’s e.d.).

• Fase 3 - Bijwerken testversie op basis van de evaluatie van fase 1 en 2 en het opstellen van een 
definitieve versie, inclusief het opstellen van een uitrolplan. tevens zal alle beschikbare informatie 
beschikbaar moeten worden gemaakt voor de definitieve versie ten behoeve van de verdere uitrol. 

https://www.cob.nl/futureproof
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• Fase 4 - Fase waarin het kennisborgingssysteem wordt aangesloten op het systeem van de 
beheerder (of beheerders), inclusief een implementatieplan om eindgebruikers te mobiliseren ten 
behoeve van de continuïteit van het kennisborgingsmodel. 

• Fase 5 - onderhoud en instandhouding van het kennisborgingsmodel door derden (of de tunnel-
beheerder).
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De scope van een tunnelrenovatie zou beter vast te stellen zijn als monitoringsdata 
en kennis opgedaan bij eerdere renovaties goed kunnen worden meegenomen. Het 
COB-netwerk wil hiervoor een kennissysteem ontwikkelen. Dit rapport beschijft de eerste 
fase van dit project.

Een belangrijk onderdeel van het instrumentarium is een kennissysteem dat 
vakkennis en informatie uit allerlei bronnen expliciet maakt, combineert 
en op een gebruiksvriendelijke manier ontsluit. Hiervoor is onder meer een 
kennisdecompositie gemaakt en een programma van eisen opgesteld. 

om te zorgen voor goede input voor het kennissysteem, is er een template 
ontwikkeld waarmee op systematische wijze een monitoringsplan kan worden 
opgesteld. daarnaast is onderzoek gedaan naar  data enhanced modelling: door 
meetdata op te nemen in een model kan de ontwikkeling van bijvoorbeeld 
vervormingen nauwkeuriger worden voorspeld. Er is ook een studie 
gedaan naar kunstmatige intelligentie (artificial intelligence, AI). Er zijn 
bijvoorbeeld al verschillende computertechnieken die kunnen helpen 
bij het opsporen van lekken in tunnels. daarnaast biedt AI een goed 
toekomstperspectief als er meer data beschikbaar komt.

Instrumentarium SHA -  
fase 1
Fundamentele studie naar ondersteunende 
instrumenten voor structural health analyses
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