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 Inleiding              

De verwachting is dat tientallen tunnels in Nederland en Europa in de komende tien 

jaar gerenoveerd moeten worden. Kennishiaten en een gebrek aan aandacht voor 

de civiele constructie in het beheer en onderhoud maken dat de scope van 

renovaties aan de civiele constructie met onzekerheid is omgeven. Dit kan leiden 

tot vertragingen, kostenoverschrijdingen, en/of andere ongewenste verrassingen. 

Tunnelbeheerders hebben de wens om onderhoud meer preventief uit te voeren in 

plaats van correctief, omdat de verwachting is dat dit bijdraagt aan de 

beschikbaarheid van tunnels en zorgt voor een efficiëntere inzet van middelen. Dit 

vraagt om inzicht in actuele en toekomstige risico’s omtrent veroudering. 

 

Informatie ingewonnen door inspecties, metingen, monitorsystemen1 of andere 

bronnen gedurende de levensduur kunnen een belangrijke inzicht leveren in trends 

in verouderingsgedrag, en daarmee een bijdrage leveren aan het kwantificeren van 

risico’s en het voorspellen van het risiconiveau over de tijd. Of, en de wijze waarop 

informatie ingewonnen wordt maakt daarmee integraal onderdeel uit van de 

afwegingen die tunnelbeheerders maken in het beheer en onderhoud.  

 

In de praktijk blijkt het meer regel dan uitzondering dat monitoringplannen 

resulteren in data of informatie die niet goed bruikbaar is voor het beheer en 

(levensduur-verlengende) onderhoud. Oorzaken voor dit probleem zijn meerledig, 

maar betreffen onder andere: 

− Dat monitoringplannen onvoldoende rekening houden met de informatie die het 

moet opleveren om beheersmaatregelen effectief te kunnen treffen.  

− Een (impliciete) focus op wat gemeten kan worden, in plaats van een focus op 

de benodigde informatie. 

− Niet alle stappen van het verzamelen, interpreteren, en analyseren van 

informatie zijn doordacht, waardoor in de uitvoering problemen ontstaan om tot 

goede informatie te komen. 

− Niet beschikken over de kennis van de fenomenen die kunnen optreden, de 

locatie waar deze optreden, de mogelijkheden om kenmerken hiervan te 

detecteren en meten, en de modellen die gehanteerd kunnen worden voor 

analyse en besluitvorming. 

− Het niet onderkennen van kennisleemtes (onbekende fenomenen), die 

vervolgens later pas aan het licht komen.  

− Onvoldoende oog voor de kosten en baten van het inwinnen van informatie, 

waardoor niet gekeken wordt of monitoren een waardevolle bijdrage levert. 

− Onvoldoende inzicht in historische situatie, de meeste tunnels zijn al enkele 

decennia oud; monitoring over een dergelijk lange periode is zeldzaam en 

achteraf niet meer in te halen. 

 

In het kader van het COB tunnelprogramma (ontwikkellijn Civiel, onderdeel C 

instrumentarium) is gevraagd om een instrument te ontwikkelen om de kwaliteit van 

monitorplannen te verbeteren, en te zorgen dat monitorplannen resulteren in de 

levering van informatie die handelingsperspectief biedt voor het beheer en 

 
1 Onderscheid tussen inspecties, metingen, monitoring en de hierbij toegepaste technologie en 

technieken is niet eenvoudig te maken en loopt in praktijk door elkaar. In dit document wordt 

meestal gesproken over monitoring in de zin van het volgen van een fenomeen met herhaalde 

metingen.  
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 onderhoud van civiele delen van tunnels, in het bijzonder het bepalen van de scope 

van tunnelrenovaties. Dit instrument wordt het intake informatie template 

genoemd. 

 

In opdracht van Rijkswaterstaat hebben TNO en Deltares een intake informatie 

template opgesteld, om gebruikers te ondersteunen bij het opstellen van 

monitoringplannen voor geïdentificeerde risico’s waarbij door middel van informatie 

preventieve beheersmaatregelen genomen kunnen worden. 

 

Het doel van een intake informatie template is om de inzet van monitoring voor 

tunnels te verbeteren.  

 

Het intake informatie template geeft een structuur voor het maken van effectieve 

monitoringplannen. Naast het beschrijven van essentiële onderdelen – welke in 

meerdere leidraden en stukken benoemd worden – wordt er in het intake informatie 

template aandacht besteed aan de samenhang tussen deze onderdelen. Een 

samenhangende lijst van tips, aandachtspunten, afwegingen en (controle)vragen 

zorgt ervoor dat opstellers van het monitoringplan een integraal overzicht maken en 

daarmee een integraal besluit kunnen nemen. 

Een visualisatie van het intake informatie template kan gebruikt worden om 

werksessies te ondersteunen, met een achterliggend document (dit rapport) dat 

verdere informatie verschaft. In het volgende hoofdstuk wordt een algemene 

beschrijving gegeven met verdere toelichting verderop in het rapport. 

 

Casusinformatie geeft gebruikers aanvullende informatie. Door deze op gelijke 

wijze te structureren volgens het intake informatie template wordt het uitwisselen 

van kennis en ervaringen vereenvoudigd, en dit maakt het tevens mogelijk om deze 

kennis te borgen via kennisborgingssystemen.  

 

In het opstellen van intake informatie template is gebruik gemaakt van diverse 

richtlijnen en best practices, welke te vinden zijn in de lijst met referenties. 

Daarnaast is rekening gehouden met gangbare aanpakken met betrekking tot het 

assetmanagement van infrastructuur en de Structural Health Analysis (SHA) zoals 

deze binnen het COB wordt toegepast. Het intake informatie template sluit goed 

aan op deze werkwijze en kan als aanvullend hulpmiddel toegepast worden.  
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 Algemene beschrijving Intake informatie template 

De intake informatie template geeft een structuur voor het maken van 

monitoringplannen. Wanneer (op basis van het beeld uit beheer en onderhoud) een 

risico met betrekking tot de renovatieopgave is geïdentificeerd, kan dit template 

gebruikt worden om te bepalen of, en hoe monitoren een bijdrage kan leveren aan 

het beheersen van het risico gedurende het reguliere beheer en onderhoud. 

Hiertoe komen in de template verschillende onderdelen en aspecten aan bod. Een 

samenhangende lijst van tips, aandachtspunten, afwegingen en (controle)vragen 

zorgt ervoor dat opstellers van het monitoringplan een overzicht maken en inzicht 

krijgen in de samenhang van verschillende onderdelen. Hierbij kunnen alternatieven 

verkend worden en kan een overwogen keuze gemaakt worden. 

 

Figuur 1 geeft een grafische weergave van de intake informatie template, met 

negen verschillende onderdelen (vlakken) die verder in dit document worden 

toegelicht. Voor elk vlak is te zien welke raakvlakken er zijn met andere onderdelen, 

en dat voor elke onderdeel tenminste met twee andere onderdelen expliciet 

rekening moet worden gehouden. 

 
Figuur 1: Grafische weergave van de intake informatie template 

De intake informatie template geeft een samenhangend overzicht, dat op 

verschillende manieren gevuld kan worden. Een logisch startpunt is de identificatie 

van een risico, waarmee ook direct de afbakening wordt vastgesteld voor het 

doorlopen van de andere onderdelen. Voor elk risico wordt de intake informatie 
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 template dus opnieuw ingevuld2. Tegelijk kunnen ook andere onderdelen 

functioneren als aanleiding of vertrekpunt. Het doel is om alle onderdelen in te 

vullen en te komen tot een samenhangend geheel. Dat kan in verschillende 

stappen of iteraties, afhankelijk van wat de situatie vraagt.  

 

Wanneer te gebruiken 

De intake informatie template is bruikbaar voor het opstellen van nieuwe 

monitoringplannen, voor het bijstellen van plannen wanneer nieuwe inzichten 

ontstaan, en voor het evalueren van bestaande plannen en voorstellen. 

 

Door wie te gebruiken 

De intake informatie template is ontworpen voor personen die een rol hebben in het 

opstellen, bijstellen, en/of beoordelen van monitoringplannen3. In de praktijk zijn dit 

beheerders van tunnels, maar ook betrokken ingenieursbureaus, aannemers, 

inspecteurs, meetbedrijven, leveranciers van sensoren, etc. In het algemeen zal 

gelden dat het linkerdeel van Figuur 1 vooral door de beheerder ingevuld kan 

worden, en dat de rechterdelen van Figuur 1 in grotere mate door marktpartijen 

ingevuld worden. In de praktijk zijn dus meerdere partijen en personen betrokken. 

De beheerder heeft veelal een initiërende en/of coördinerende in het opstellen van 

monitorplannen. Een algemeen advies is om één persoon of één team 

verantwoordelijk te maken voor de coördinatie en het uiteindelijk opstellen van het 

monitorplan en het in uitvoering brengen van dat plan. 

 

Het proces van intake informatie template naar monitorplan 

Het template kan op verschillende manieren gebruikt worden in het proces om een 

monitorplan op te stellen. Er kan gekozen worden voor verschillende iteratieslagen 

of om verschillende onderdelen apart te behandelen. Deze keuzes zijn vooral 

afhankelijk van de complexiteit van de vraag (omvang, onbekendheden, aantal te 

betrekken personen, etc.). 

Een algemeen advies is om te starten met een inventarisatiestap waarin voor alle 

onderdelen van het template worden beschouwd om informatie en ideeën te 

verzamelen. Haalbaarheid, nut, noodzaak, en belangrijkste vraagstukken worden 

hierin vaak al duidelijk. In vervolgstappen kunnen bepaalde punten nader 

onderzocht worden, bepaalde scenario’s nader gespecificeerd worden. Uiteindelijk 

zijn alle onderdelen van het template gevuld, sluiten onderdelen goed op elkaar 

aan, en is er vertrouwen dat dit een positieve bijdrage levert aan het beheer en 

onderhoud, bijvoorbeeld doordat de scope van renovaties nauwkeurig en 

vroegtijdig bepaald kan worden. Dit wordt uitgewerkt in een (definitief) monitorplan. 

 

De onderdelen van het intake informatie template 

Figuur 1 laat negen onderdelen zien die belicht moeten worden. 

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. 

 
2 Hiermee ontstaan in beginsel ook potentieel meerdere monitorplannen. Laten kunnen deze – 

indien wenselijk – samengebracht worden. Door elk risico afzonderlijk te beschouwen ontstaat een 

duidelijke redeneerlijn hoe voor dit risico monitoring ingezet kan worden. 
3 Als onderdeel van het beheer en onderhoud, een structural health analysis (SHA), etc. 
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 7 Inspectie/monitorsysteem. 

8 Verzameling en beschikbaar stellen informatie. 

9 Besluit tot monitoring en organisatie. 

De nummers corresponderen met de hoofdstukken in dit document. 

 

Centrale onderwerpen en vragen 

In Figuur 1 is met letters een lijn aangegeven met daarin de samenhang tussen een 

zestal centrale vragen om te komen tot een goed monitoringplan: 

1. 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 monitorplan. 

2. 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. 

3. 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 hieruit benodigde informatie te winnen valt. 

4. Met welke informatie (parameters) kan ik een nauwkeuriger beeld 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, en hoe 

waardevol deze informatie kan zijn. 

5. Hoe kan de ingewonnen informatie verzameld en geanalyseerd worden? Hierbij 

gaat de aandacht uit aan het doordenken van alles stappen van data-inwinnen 

tot aan het uitvoeren van analyses en het genereren van de benodigde 

informatie. 

6. 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 in te winnen. 

 

Wanneer een monitorplan opgesteld wordt, zal ook een afweging gemaakt moeten 

worden of het monitoren zal leiden tot toegevoegde waarde. In Figuur 1 zijn hebben 

vijf vlakken een aanvullend icoon gekregen (bankbiljet). Drie vlakken hebben een 

icoon in de hoek rechtsonder. De activiteiten die bij deze vlakken horen hebben 

allen betrekking op het inwinnen, verzamelen, en analyseren van data. Dit zijn 

logischerwijs kostenposten. Er zijn ook twee vlakken met een icoon in de hoek 

linksonder. Dit zijn vlakken waar een bepaalde waarde behaald kan worden, dankzij 

de investeringen die gemaakt worden op het verzamelen van informatie. 

Voorbeelden van baten zijn het verkleinen van de onzekerheid in de opgave, het 

verlagen van risico’s, of onderhoud dat minder vaak uitgevoerd hoeft te worden.  

 

De rol van kennis van de tunnel 

Kennis van de tunnel is belangrijk voor het goed beheren van tunnels, en daarom 

ook voor het opstellen van een goed monitorplan. Kennis van de constructie, het 

gedrag van de constructie, de historie, inzicht in risico’s, en de manier waarop de 

tunnel onderhouden is en wordt zijn onmisbaar. Tegelijk is de praktijk dat niet alle 

kennis er is, of moeilijk toegankelijk is. Voorafgaand aan het gebruik van het intake 

information template is het verzamelen van de basisinformatie derhalve essentieel. 
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 Bronnen 

De onderdelen van het template en de beschreven werkwijze zijn mede gebaseerd 

op: 

− SBRCURnet (2014). Kennispaper: Monitoren van constructies voor slimmer 

beheer en onderhoud – Toepassing van innovatieve ICT. Rotterdam: 

SBRCURnet [8] 

− Monitoringsfilosofie HerMes Waarom, Wat, Waar, Wanneer en in Welke mate 

meten & verwerken [9] 

− CUR richtlijn 223 [1] 
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 1 Identificatie en selectie van risico’s 

Vertrekpunt is de identificatie en selectie van 

een risico. Risico’s worden geïdentificeerd als 

onderdeel van het beheer en onderhoud. 

Risico’s hebben betrekking op specifieke (type) 

onderdelen van de tunnelconstructie en 

beschrijven de bijbehorende faalwijze en 

gevolgen. Met de selectie van een risico wordt 

ook een afbakening gemaakt voor het verder 

invullen van het intake informatie template 

(voor andere risico’s kunnen de stappen apart 

doorlopen worden). 

 

Wees specifiek in het beschrijven van risico’s en maak onderscheid tussen risico’s 

op basis van de onderdelen die het betreft, de faalwijze, en de gevolgen4. 

Verschillen in onderdelen, faalwijzen, en/of gevolgen kan in de andere onderdelen 

van de template leiden tot andere keuzes. Wanneer dit in eerste instantie nog niet 

duidelijk is, kan op een later tijdstip de afbakeningen herzien worden. 

Risico’s waarvoor uitwerking van dit template nuttig is, zijn risico’s waarbij het 

risiconiveau onacceptabel is en het vermoeden bestaat dat op basis van het 

inwinnen van informatie – bijvoorbeeld door inspecties en metingen – preventief 

maatregelen getroffen kunnen worden om het risiconiveau te verlagen.  

Wanneer niet bekend is of dit het geval is, kan tijdens het doorlopen van dit 

template een inschatting gedaan worden van de mogelijkheden en toegevoegde 

waarde van monitoring. 

 

Begeleidende vragen en punten 

− Welke risico’s zijn bekend, en wat is het risiconiveau? 

− In hoeverre kan het risico verder gespecifieerd worden? Zijn er relevante 

nuances te maken als bijvoorbeeld naar verschillende onderdelen wordt 

gekeken? 

− Welke risico’s zijn potentieel te mitigeren met preventieve maatregelen? 

− In hoeverre is aannemelijk dat monitoring een bijdrage kan leveren aan het 

beheersen van het risico? Niet elk risico hoeft of kan middels monitoring worden 

beheerst. 

 

Mogelijke bronnen van informatie of hulpmiddelen 

Doorgaans zijn risico’s al geïdentificeerd en beoordeeld als onderdeel van een 

risicoanalyse, en overeenkomstig vastgelegd in een risicodossier of een Failure 

Mode Effect (Crititality) Analysis (FME(C)A). Ook de risicochecklijsten van het COB 

of via RISMAN kunnen gebruikt worden. Voor een algemeen overzicht van de 

risico’s bij tunnels wordt verwezen naar het document ‘COB kijk op risico’s’ [12]. 

 

 

Resultaat 

 
4 Hier kan bijvoorbeeld gebruik gemaakt worden van het vlinderdasmodel. Hierin staat een 

ongewenste gebeurtenis centraal, en worden aan de ene kan oorzaken, en aan de andere kant 

mogelijke gevolgen beschreven. 
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 Beschrijving van risico met benoeming van constructieonderdelen, faalmechanisme 

en gevolg van optreden risico. 

 

Vervolgstap(pen) 

Voor verdere uitwerking is een logische vervolgstap om een nadere beschrijving te 

geven van het de oorzaken en faalmechanismen bij het risico, en de mogelijk 

(onderhouds)maatregelen die genomen kunnen worden. Met deze stappen wordt 

de afbakening en doelstelling van het monitorplan nog duidelijker gemaakt. 

 

Een voorbeeld van een risico is lekkage van voegen. Lekkage kan resulteren in 

instroming van water en zand, wat gevolgen heeft voor de (verkeers)veiligheid. 

Hiermee raakt de lekkage van een of meerdere voegen direct aan het functioneren 

van de tunnel. Afhankelijk van hoe groot de kans is op optreden van dit risico, en de  

Mate van lekkage kan het risiconiveau als onwenselijk gecategoriseerd worden. 

Een ander voorbeeld is het risico dat door een aanvaring van een schip een 

tunnelmoot zodanig beschadigd dat deze volloopt met water en afgeschreven moet 

worden. De onderdelen zijn genoemd (de tunnelmoot), het fallmechanisme 

(aanvaring die leidt tot beschadiging) en het gevolg (vollopen van de tunnel en  

daardoor onbruikbaarheid). 

Het kan nodig zijn om deze risico’s nader te beschrijven en waar nodig verder af te 

bakenen. Bijvoorbeeld kan met betrekking tot lekkage van voegen specifiek naar 

bepaalde (type) voegen gekeken worden, of naar specifieke vormen of oorzaken 

van lekkage. Nadere specificatie kan nodig zijn als blijkt als er een andere 

informatiebehoefte kan zijn, omdat er verschillen bestaan in de van toepassing 

zijnde oorzaken en/of beheersmaatregelen. 
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 2 Identificatie en beschrijving faalmechanismen 

Na identificatie van het risico kan nader ingegaan 

worden op het beschrijven van oorzaken en 

faalmechanismen. Hiermee wordt duidelijk 

wanneer en hoe het risico kan optreden. Dit 

maakt het mogelijk om specifieke 

(onderhouds)maatregelen vast te stellen, te 

bepalen welke informatie nodig is om te besluiten 

over maatregelen, en het geeft in grote mate de 

basis voor het vaststellen van de wijze van 

analyse en de te monitoren parameters. Om deze 

reden heeft dit onderdeel de meeste raakvlakken met andere onderdelen. 

 

Oorzaken en faalmechanismen zijn doorgaans vastgelegd in risicoanalyses, in elk 

geval ten dele. Soms is informatie niet compleet en/of ontbreken delen. Ook blijkt in 

de praktijk dat sommige fenomenen nog niet bekend zijn, niet duidelijk is in welke 

mate verschillende oorzaken bijdragen aan het risico, of in welke mate fenomenen 

optreden over de tijd. Bovendien zijn oorzaken en gevolgen soms lastig te 

onderscheiden. Daarnaast kan het in de praktijk voorkomen dat er verschillende 

combinaties van scenario’s optreden. 

Desalniettemin is het van belang om een voldoende compleet en gedetailleerd 

mogelijk beeld te vormen van de fenomenen die optreden en hoe deze een 

bedrage kunnen leveren aan het optreden van een risico. Voldoende compleet 

betekent dat het aantal ontbrekende kenmerken (niet beschouwde oorzaken) 

beperkt is, en voldoende gedetailleerd betekent dat er voldoende 

aanknopingspunten zijn om (onderhouds)maatregelen effectief in te kunnen zetten. 

Een effectieve manier om overzichten te maken is het gebruiken van grafische 

weergaven, bijvoorbeeld oorzaak-gevolg-diagrammen, foutenbomen, en 

beïnvloedingsdiagrammen. 

Het is vervolgens van belang om van alle beschouwde fenomenen in dit overzicht 

te bepalen wanneer deze op kunnen treden, of het fenomeen plotseling optreedt of 

(eerst) geleidelijk, en de mate waarin het fenomeen een voorspelbare ontwikkeling 

heeft. Dit geeft inzicht in de mogelijkheden om maatregelen te treffen, en een 

effectief monitorplan op te stellen. 

 

Begeleidende vragen en punten 

− Welke faalmechanismen resulteren in het optreden van het risico? 

− Hoe zijn de verschillende mechanismen en oorzaken aan elkaar gerelateerd? 

− Wat is het verloop van deze mechanismen over het gebruik en/of de tijd? 

− In hoeverre treden deze mechanismen spontaan/willekeurig op? 

− In welke mate is het optreden van het risico afhankelijk van de verschillende 

oorzaken? 

− Wat zijn (meetbare) kenmerken van de faalmechanismen? 

− In hoeverre hebben de (meetbare) kenmerken voorspellende waarde (kan het 

gebruikt worden om een risico tijdig te signaleren)? 

 

Mogelijke bronnen van informatie of hulpmiddelen 

Informatie kan gehaald worden uit onder meer risicoanalyses.  
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 Resultaat van stap 

Beschrijving van de oorzaken en fenomenen die resulteren in het optreden van het 

risico. 

 

Vervolgstap(pen) 

Met een beter inzicht in de oorzaken en faalmechanismen kan gekeken worden 

naar welke (onderhouds)maatregelen effectief genomen kunnen worden. In 

samenhang met de (onderhouds)maatregelen kan bovendien nader bepaald 

worden welke informatie nodig is om te kunnen beslissen over de maatregelen. En 

met het beschrijven van oorzaken en faalmechanismen wordt een basis gelegd 

voor de analyse en selectie van te monitoren parameters. 

 

Als voorbeeld wordt hieronder ingegaan op oorzaken van het risico van lekkage van 

zinkvoegen in afgezonken tunnels. In verschillende stukken wordt ingegaan op 

fenomenen die op kunnen treden en uiteindelijk kunnen leiden tot lekkage bij 

voegen. De figuur hieronder laat zien hoe verschillende oorzaken en fenomenen 

geordend kunnen worden. Opgemerkt moet worden dat dit slechts een indicatief 

voorbeeld betreft daarmee niet poogt om volledig te zijn. 

 

Afdichting 
zinkvoeg lekt

Bezwijken 
betonkraag 

(scheur)

(Ongelijke 
zettingen)

Klemdruk 
ontoereikend

Relaxatie 
rubberprofielen

Afname klemdruk

Corrosie 
klemverbinding

Krachtwerking op 
profiel

Zettingen Zandpompeffect

Afdichting lekt

Gina-profiel lekt Omegaprofiel lekt

Omega-profiel 
gescheurd

Achterloopsheid 
zinkvoeg-
omranding

Strip defect en/of 
gecorrodeerd

Anker defect en/of 
gecorrodeerd

Zettingen

ZandpompeffectZettingen

 
 
 
In de literatuur wordt lekkage in zinkvegen voornamelijk gezien als gevolg van het 
bezwijken van de betonkraag door ongelijke zettingen, of het falen van beide 
afdichtingen (Gina- en Omega-profielen). Het falen van deze afdichtingen lkan door 
verschillende fenomenen optreden waaronder deformatie en corrosie. De 
verschillende fenomenen die optreden betreffen over het algemeen geleidelijke 
processen (o.a. corrosie, zettingsverschillen, zandpompeffect) al kan de snelheid 
van het proces variëren over de tijd. 
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 Zo kan het fenomeen van zettingen variëren over de tijd, omdat dit fenomeen ook 
weer verschillende kenmerken en oorzaken kent. Tijdens de aanleg van de 
onderspoeling zal er enige zetting plaatsvinden als de tunnelelementen loskomen 
van de tijdelijke fundering en rusten op de permanente fundering van los zand. Als 
tunnel en grond boven de tunnel meer bodemdruk creëren dan de grond die 
verwijderd wordt bij de aanleg, dan zullen de slappe grondlagen onder de tunnel 
samendrukken waardoor zetting ontstaat. En door cyclische belasting door auto’s in 
de tunnel en schepen boven de tunnel na aanleg zal de losse zandfundering 
verdichten als functie van tijd. 
Door het helder beschrijven en ordenen van de mogelijke oorzaken ontstaat een 
basis om maatregelen te koppelen, om te bepalen hoe risico’s gekwantificeerd en 
voorspeld kunnen worden en welke parameters mogelijk gemonitord kunnen 
worden.  
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 3 Identificatie en selectie van maatregelen 

Om de geïdentificeerde risico’s te beheersen 

kunnen beheerders vaak meerdere (soorten) 

maatregelen treffen. Elke maatregel grijpt op een 

andere manier in op het beperken van het risico. 

Om te kunnen besluiten over het treffen van 

(effectieve) maatregelen is bepaalde informatie 

nodig. Daarom is het van belang om een 

overzicht te hebben van de maatregelen die de 

beheerder of onderhoudsaannemer overweegt.   

 

Er zijn veel soorten maatregelen te bedenken. Er zijn correctieve maatregelen (die 

men treft na optreden risico) of preventieve maatregelen (die men treft voor 

optreden risico). Het kan gaan om (deel)vervangingen, reparaties, aanpassingen, 

maar ook stremmingen van verkeer en ontruiming van tunnels. Uit de beschouwing 

van maatregelen kan ook een voorkeursmaatregel naar voren komen: een 

maatregel die enerzijds effectief is op het beheersen van het risico met zo min 

mogelijk nadelen zoals kosten, benodigde afzettingen of andere zaken. 

 

Onderscheid tussen maatregelen valt ook te maken door te kijken op welke 

specifieke oorzaken, faalmechanismen, of onderdelen van de constructie de 

onderhoudsmaatregel van toepassing is. Hiermee wordt namelijk ook duidelijker 

welke informatie bekend moet zijn bij de beheerder om te kunnen handelen. 

Uiteindelijk wordt het handelingsperspectief van de beheerder bepaald door de 

mogelijke maatregelen die genomen kunnen worden, en tijdige informatie over 

wanneer deze maatregelen genomen moeten worden.  

 

Begeleidende vragen en punten 

− Welke (onderhouds)maatregelen zijn er met betrekking tot het verlagen van het 

geïdentificeerde risico?  

− Wat zijn de consequenties en kosten van deze maatregelen? 

− Welke impact hebben deze maatregelen op andere risico’s? 

− Hoeveel tijd is nodig om de maatregel voor te bereiden en te implementeren? 

− Hoe is het treffen van de maatregel organisatorisch geborgd (besluitvorming, 

contractueel, etc.)?  

− In hoeverre is er een voorkeur voor bepaalde maatregelen? 

− Op basis van welke informatie kan besloten worden over de noodzaak van de 

maatregel(en)? 

 

Resultaat van stap 

Beschrijving van onderhoudsmaatregelen en selectie van voorkeursmaatregelen. 

 

Vervolgstap(pen) 

Wanneer ook inzicht is verkregen in de oorzaken en faalmechanismen is een 

logische vervolgstap om de informatiebehoefte nader te specificeren (welke 

informatie is nodig om goed te kunnen besluiten over het nemen van 

maatregelen?). 
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 Blijvend bij het voorbeeld van risico van lekkage van zinkvoegen bestaan er 

meerdere soorten maatregelen. Deze kunnen al dan niet in combinatie worden 

ingezet. 

Er is onder andere onderscheid te maken tussen maatregelen die ingrijpen op de 

oorzaken van lekkages versus maatregelen die de gevolgen van lekkages proberen 

te mitigeren. 

- Maatregelen die de gevolgen van lekkages mitigeren zijn onder anderen 

het aanbrengen van opvangconstructies of lekkend water en zand, 

(aanvullende) bemaling, en/of aanpassingen in de afvoervoorzieningen. 

Ook het stremmen of omleiden van verkeer behoort tot deze categorie 

maatregelen. De maatregelen veranderen echter weinig aan het optreden 

van lekkage. Deze maatregel vraagt om voldoende capaciteit om het water 

af te voeren (pompcapaciteit). 

- Maatregelen die direct ingrijpen op het risico zelf. Hieronder vallen 

maatregelen als injecteren van scheuren, waarmee de lekkage (tijdelijk) tot 

stand wordt gebracht. 

- Maatregelen die aangrijpen op de oorzaken van lekkage, bijvoorbeeld het 

stabiliseren van de tunnel om zettingsverschillen te voorkomen, of het 

aanbrengen van bescherming om corrosie tegen te gaan. 

- Ook aanpassingen aan de constructie zijn mogelijk zoals het aanbrengen 

van alternatieve of aanvullende krachtsverbindingen, of het aanbrengen 

van additionele waterafdichtingen. 

Bekend is dat maatregelen treffen met betrekking tot lekkages soms uitdagend zijn, 

mede doordat er vaak sprake is van obstakels om de maatregel effectief uit te 

kunnen voeren, of dat basisinformatie ontbreekt om de maatregel effectief in 

uitvoering te brengen. Het is in elk geval duidelijk dat de informatiebehoefte varieert 

per maatregel. 

Ook s relevant om naar de context van de maatregelen te kijken. Omdat sommige 

maatregelen een relatief grote impact hebben op de doorstroming kan het wenselijk 

zijn om maatregelen te bindelen in grote onderhoudsinterventie (bijvoorbeeld een 

renovatie). Ook kan een buitendienststelling al om andere redenen zijn gepland en 

kan het interessant zijn om bepaald onderhoud vroegtijdig uit te voeren. Dit 

veranderd niets aan de maatregelen en hun effect, maar is wel bepalend in de 

informatiebehoefte rondom het besluiten om maatregelen te treffen. 
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 4 Identificatie en beschrijving informatiebehoefte 

Bij het bepalen van de informatie draait het om 

het formuleren van de informatie die nodig is om 

een goede beslissing te kunnen nemen over het 

nemen van maatregelen. Goede informatie 

betekent dat de informatie helderheid verschaft in 

de mate of een maatregel genomen moet 

worden, en wanneer deze maatregel nodig is. De 

informatie moet immers handelings-perspectief 

geven om van waarde te zijn voor de beheerder. 

 

Voor het bepalen van de informatiebehoefte kan naast maatregelen ook gekeken 

worden naar de oorzaken en faalmechanismen. Dit geeft immers inzicht in wanneer 

een risico optreedt, en dit draagt bij aan het geven van handelingsperspectief. Zo 

zijn sommige maatregelen enkel effectief als ze genomen worden voordat een 

bepaald stadium bereikt is, en zijn na dit stadium andere maatregelen nodig. 

 

Er kunnen verder specifieke omstandigheden zijn, die nadere invulling geven aan 

de informatiebehoefte. Wanneer bijvoorbeeld een grootschalige renovatie gepland 

staat in de toekomst, dan kan de informatiebehoefte anders gedefinieerd worden 

om recht te doen aan de vraagstukken die dan spelen. In plaats van de vraag 

wanneer een bepaald risico optreedt, kan de vraag dan zijn hoe vaak het risico naar 

verwachting optreedt in een bepaalde termijn. Hoewel de kern van de 

informatiebehoefte gelijk is, kan het vragen om een andere aanpak met betrekking 

tot monitoring. Hierdoor is het ook van belang om tijdig na te denken over welke 

risico’s kunnen spelen en welke informatiebehoefte er is of kan komen. Dit zorgt 

ervoor dat informatie ook tijdig ingewonnen wordt middels uitvoering van een 

monitorplan. 

In het beschrijven van de informatiebehoefte is het aan te raden om zo specifiek 

mogelijk te zijn. Gedacht kan worden aan kwaliteitsdimensies zoals 

nauwkeurigheid, compleetheid, en tijdigheid. Met andere woorden: hoe goed moet 

de informatie zijn? Deze specificatie vertaalt men later naar een monitorplan. 

 

Begeleidende vragen en punten 

− Welke informatie is nodig om effectief welke maatregel in te kunnen zetten?  

− Hoe tijdig moet de informatie beschikbaar zijn (hoe ver van tevoren)? 

− Hoe goed (bijvoorbeeld hoe nauwkeurig) moet de informatie zijn? 

− Wanneer is de informatie goed genoeg om tijdig maatregelen te kunnen nemen 

om het risico te voorkomen, en/of tot een planbaar onderhoud te komen? 

 

Resultaat van stap 

Beschrijving van de informatiebehoefte.  

 

Vervolgstap(pen) 

Nadat de informatiebehoefte bepaald is, kan gekeken worden naar de wijze waarop 

de analyse van data moet resulteren in de benodigde informatie. Alternatief kan ook 

gekeken worden naar welke parameters gemonitord moeten worden. 
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 In het voorgaande deel is een verzameling van maatregelen benoemd met 

betrekking tot lekkage van voegen. Om effectief te kunnen besluiten om een of 

meerdere maatregelen te nemen, is bepaalde informatie nodig. In dit voorbeeld is 

geen specifieke set aan maatregelen gedefinieerd. Ter illustratie wordt daarom een 

aantal maatregelen beschreven en kort ingegaan p de informatiebehoefte die hierbij 

kan gelden: 

- Voor het injecteren kan van belang zijn om te weten waar het lek ontstaat 

en of dit lek ontstaan is door scheuren in het beton via een andere weg. Uit 

informatie moet bijvoorbeeld te herleiden zijn om wat voor soort lekkage het 

gaat. 

- In gevallen dat er bij de tunnel bepaalde pompcapaciteit beschikbaar is, 

kan de informatiebehoefte zijn om de kans te bepalen dat de benodigde 

capaciteit groter is dan de beschikbare capaciteit. Hiervoor moet een 

inschatting gedaan worden van de te verwachten lekkagedebieten over de 

tijd. Een vraag hierbij is over deze informatie tijdig te herleiden valt uit 

optredende lekkages of er op andere wijze een inschatting gemaakt moet 

worden. 

- Wanneer vanuit de context scopebepaling van een grootschalige renovatie 

wordt gekeken (bijv. een besluit over het aanpassen van de 

afvoercapaciteit van de tunnel) zal de informatiebehoefte gaan over het 

verwachte aantal en grootte van lekkages over een langere periode. 

Bovenstaande informatiebehoefte kan resulteren in verschillende 

monitoraanpakken. 
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 5 Beschrijving van analysewijze (model) 

Met de analyse wordt ingewonnen data 

geïnterpreteerd, geanalyseerd en vertaald naar 

de informatie die nodig is om een besluit te 

nemen over te nemen maatregelen. In de 

analyse kunnen de resultaten vergeleken worden 

met verwachte waarden of criteria (bijvoorbeeld 

signaal-, alarm-, en/of grenswaarden). In 

sommige gevallen worden gegevens gebruikt in 

een (reken)model om uiteindelijk tot de 

beslisinformatie te komen. Met het model wordt 

het optreden van het risico gemodelleerd.  

 

Er is onderscheid te maken in verschillende soorten modellen. Bijvoorbeeld 

modellen om grenswaarden te bepalen die uiteindelijk gemonitord kunnen worden, 

modellen om voorspellingen te doen, en modellen om bepaalde data om te rekenen 

naar informatie die nodig is voor een van de analysestappen (bijvoorbeeld voor een 

voorspellend model).  

In sommige gevallen bestaan er reeds modellen die gebruik kunnen worden, in 

andere gevallen dienen deze nog ontwikkeld te worden. De tijd en middelen die 

hiervoor nodig zijn moeten meegenomen worden in het monitoringplan om goede 

afweging te maken tussen de toegevoegde waarde van het monitoren. Een model 

kan gebruik maken van (meet)data, om zo een nauwkeurigere uitspraak te kunnen 

doen. 

 

Begeleidende vragen en punten 

− In welke informatiebehoefte moet het model uitkomst bieden? 

− In hoeverre zijn rekenmodellen nodig en beschikbaar? 

− In hoeverre sluit de analyse aan op de informatiebehoefte? 

− Welke stappen moeten doorlopen worden om gegevens (o.a. meetdata) te 

verwerken tot de benodigde informatie? 

− Welke afspraken zijn nodig met personen, afdelingen, en/of partijen om de 

analysestappen te doorlopen? 

 

Resultaat van stap 

Beschrijving van werkwijze analyse en de hierin gehanteerde modellen en 

rekenstappen. 

 

Vervolgstap(pen) 

Tezamen met een beschrijving van de oorzaken en faalmechanismen is een 

logische vervolgstap om de te monitoren parameters te identificeren en te 

selecteren. 

 

In het COB tunnelprogramma (ontwikkellijn Civiel, onderdeel C instrumentarium) 

wordt bijvoorbeeld gewerkt aan een model dat de kans van falen van het Gina-

profiel bepaald [11]. Hiermee wordt een van de oorzaken van lekkages 

gemodelleerd. Het model doet een uitspraak over de kans van het overschrijden 

van een bepaalde grenswaarde. Het model maakt gebruik van verschillende 

inputparameters, die geschat kunnen worden maar ook gemeten kunnen worden. In 
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 dat laatste geval kan – mits de gemeten data voldoende geschikt is – leiden tot een 

nauwkeurigere inschatting van de kans en moment van overschrijden van de 

grenswaarde. 

Een ander voorbeeld is waarbij ene constructief model wordt gemaakt om te 

bepalen bij welke zettingen er onacceptabele krachten optreden. Het model word 

daarmee gebruikt om een grenswaarde te bepalen voor de mate van zettingen. 

Deze zettingen kunnen voorspeld worden met een model, directe gemeten worden, 

of een combinatie (afhankelijk van de informatiebehoefte). 

 

In deze voorbeelden is het dus goed om te bepalen hoe alle relevante 

mechanismen beschouwd kunnen worden, en welke modellen en informatie 

hiervoor nodig zijn. Hierbij al altijd sprake zijn van een bepaalde mate van 

onzekerheid. Indien deze onzekerheid te groot is, kan het inwinnen van data via 

metingen, inspecties, etc. een bijdrage leveren om de onzekerheid te verkleinen. 
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 6 Identificatie en selectie van te monitoren parameters 

Op basis van de oorzaken en faalmechanismen 

kan een inventarisatie gemaakt worden van 

kenmerken of parameters die gemeten kunnen 

worden, en daarmee inzicht kunnen geven in het 

optreden van het risico. Tegelijkertijd kan in 

samenhang met de beoogde analysewijze 

(model) gekeken worden welke parameters het 

meeste bijdragen aan een goede 

informatievoorziening. Het doel van deze stap is 

om de parameters te selecteren, en deze zo 

goed mogelijk te specificeren. Daarmee wordt duidelijk welke gegevens 

ingewonnen moeten worden. 

 

Met een beeld van de oorzaken en mechanismen die resulteren in het optreden van 

risico’s kan een lijst opgesteld worden met parameters die gemonitord kunnen 

worden. Voor elk van de oorzaken, faalmechanismen, en/of fenomenen is een lijst 

op te stellen met zaken die gemeten kunnen worden over de tijd (voor zover dit 

bekend is). Door dit te koppelen aan de reeds beschreven oorzaken en 

faalmechanismen kan ook al een eerste ordening gemaakt worden van welke 

parameters nuttig zijn om nader te beschouwen (welke parameters bieden 

handelingsperspectief?). Tegelijk is het vaak zo dat niet elke parameter even nuttig 

is om te meten, bijvoorbeeld omdat deze maar betrekkelijk weinig invloed heeft. 

Hiervoor is de analysewijze om te kijken naar de gehanteerde analysewijze en 

rekenmodellen die gehanteerd worden. Hieruit kan afgeleid worden welke 

parameters het meeste van waarde zijn. Indien bekend kan ook al gekeken worden 

naar de mogelijkheden en kosten om deze informatie in te winnen.  

Met het opstellen van een lijst van te monitoren parameters ontstaat een wensen- 

of eisenlijst voor het inwinnen van de informatie (bijvoorbeeld via inspectie). Deze 

eisen dien zoveel mogelijk gespecificeerd te worden en inzicht te geven in de 

benodigde nauwkeurigheid, locatie, tijdigheid, frequentie, etc.  

 

Begeleidende vragen en punten 

− Welke parameter kunnen gemeten worden? 

− Welke parameters leveren informatie op om (onderhouds)maatregelen tijdig en 

effectief te nemen? 

− Indien er een model gebruikt wordt om een oordeel te geven van de 

(verwachte) toestand; in welke mate leveren metingen een nauwkeurigere 

voorspelling op? 

 

Resultaat van stap 

Beschrijving van mogelijke te monitoren paramaters en selectie van de parameters 

die gemeten moeten worden, inclusief specificatie van de frequentie, locatie, 

nauwkeurigheid van meten. 

 

Vervolgstap(pen) 

Met de lijst van te meten parameters ontstaat een wensen- of eisenlijst voor de 

wijze waarop de informatie ingewonnen moet gaan worden (bijvoorbeeld door 

inspectie, metingen, sensoren, monitorsystemen). 
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 Bij het schrijven van de faalmechanismen zijn meerdere fenomenen geïdentificeerd. 

Deze fenomenen hebben vaak kenmerken die direct of indirect gemeten kunnen 

worden. 

Zo kan het optreden van het risico (lekkage) bepaald worden door de hoeveelheid 

water (debiet) te meten, rechtstreeks vij een specifieke locatie of via eventuele 

bemaling die plaatsvindt. Of er kan gekeken worden naar de mate waarin water of 

Vocht aanwezig is tussen verschillende profielen. De mate van corrosie kan 

gemeten worden, of de mate van factren die de corosie mede bepalen (bijv. 

zoutgehalte van water). Deformatie van de tunnel uit zich in bepaalde 

verplaatsingen en ook de afstand tussen voegen kan gezien worden als een vorm 

van deformatie. Daarnaast kan ook gekeken worden naar optredende belastingen, 

bijvoorbeeld door waterniveaus te meten. 

Er zijn dus veel fenomenen waaraan gemeten zou kunnen worden. Afhankelijk van 

de informatiebehoefte zal blijken welke kenmerken relevant zijn om te monitoren. 

Het heeft bijvoorbeeld minder nut om debieten van lekkages te meten als het doel 

is om lekkages te voorkomen (de metingen leveren dan geen informatie op 

waarmee het optreden voorkomen kan worden, hoogstens de informatie om 

signaleren dat er (direct) correctieve maatregelen nodig zijn). 
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 7 Inspectie/monitorsysteem 

In dit onderdeel wordt een inventarisatie gemaakt 

van inspectie-, meet-, en monitormogelijkheden. 

Hierbij wordt specifiek gericht op de te meten 

parameters die zijn geïdentificeerd en 

geselecteerd. 

Het doel is om te bepalen op welke wijze de 

benodigde informatie zo effectief en efficiënt 

mogelijk ingewonnen kan worden. 

Tevens ontstaat hierbij inzicht in alle activiteiten 

die horen bij het inwinnen van die informatie. 

 

Bij het inventariseren van meet- en/of inspectiewijzen wordt doorgaans specifiek 

gekeken naar de te meten parameter en de hierbij opgestelde specificaties. Hierbij 

gaat het niet alleen om wat gemeten moet worden (welke grootheid) maar ook 

zaken als met welke frequentie, nauwkeurigheid, met welk bereik, welke locaties, 

over welke perioden, etc. Dit proces wordt makkelijker wanneer er in de 

voorgaande onderdelen een duidelijke informatiebehoefte is bepaald.   

Bij het bepalen van de meet- en/of inspectiewijze moet ook gekeken worden naar 

de mogelijkheden die er zijn in het specifieke geval, zoals de mogelijkheden die er 

zijn om systemen te installeren, ruimte (fysiek, tijd) die er is voor het uitvoeren van 

bijbehorende activiteiten, en de bijbehorende kosten. 

 

Het is ook belangrijk om te weten of de metingen kunnen worden verstoord door 

omgevingsinvloeden. Denk hierbij bijvoorbeeld aan trillingen uit het verkeer, 

temperatuurvariaties en seizoensinvloeden. Het is van belang om te controleren dat 

de resultaten van de meting en inspectie bruikbaar zijn voor de vervolgstappen 

waaronder de analyse. 

 

In sommige gevallen kan deze stap ook het startpunt vormen van het intake 

informatie template, bijvoorbeeld wanneer nieuwe meet- en sensortechnieken 

beschikbaar komen. Het kan dan nuttig zijn om te verkennen of andere onderdelen 

ook wijzigen, en een monitorplan aangepast kan worden. 

 

Tot slot is het ook mogelijk dat er reeds databronnen bestaan waarvan gebruik 

gemaakt kan worden. Of dat er reeds metingen of monitoring plaatsvindt. Ook deze 

kunnen onderdeel maken van de inventarisatie. 

 

Begeleidende vragen en punten 

− Wat voor inspecties, sensoren of systemen zijn beschikbaar? 

− Wat is mogelijk in de betreffende situatie? 

− Welke activiteiten horen daarbij (installatie, onderhoud, afzettingen, kalibratie, 

etc.)?  

− Wat zijn de kosten van het systeem?  

− Eventuele nieuwe risico’s als gevolg van het systeem? 

− In hoeverre zijn er alternatieven om dezelfde informatie in te winnen? Wat zijn 

de voor- en nadelen van de verschillende systemen? 

− Bieden bepaalde technieken andere/aanvullende informatie op (kan deze ook 

gebruikt worden)? 
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Mogelijke bronnen van informatie of hulpmiddelen 

Voorstellen van marktpartijen (ingenieursbureaus, meetbedrijven). 

 

Resultaat van stap 

Beschrijving van benodigde inspectie of monitorregime, de hierbij in te zetten 

technologie, en de hieraan gekoppelde benodigdheden. 

In gevallen dat er een systeem geïnstalleerd wordt, is aanvullend een installatieplan 

en onderhoudsplan nodig van het systeem zodat dit meegenomen kan worden in 

het beheer en onderhoud. 

 

Vervolgstap(pen) 

Dit onderdeel hangt nauw samen met de wijze van verzamelen van data, en de te 

monitoren parameters. Deze drie onderdelen tezamen richten zich op de vraag op 

welke manier de benodigde informatie het beste ingewonnen kan worden. 

 

Er bestaan veel meet- en sensortechnieken die ingezet kunnen worden. Voor het 

bepalen van deformaties zijn er al meerdere technieken die ingezet kunnen worden, 

waarbij of naar de afstand tussen twee punten of hoekverdraaiingen wordt 

gekeken. 

Hiervoor zijn technieken beschikbaar die ingezet kunnen worden bij een inspectie 

(denk bijvoorbeeld aan het bepalen van de afstanden tussen vaste meetpunten met 

een total station). Ook bestaan technieken die continue dit meten (bevestigen 

sensoren zoals tiltmeters, optische rekstroken, etc.). Elk van deze technieken heeft 

zijn voor- en nadelen. Belangrijk is dat de technieken een bijdrage leveren aan de 

benodigde informatie. Wanneer voor de analyse metingen nodig zijn met een hoge  

Nauwkeurigheid, dan moet de techniek hier wel aan voldoen. En als het fenomeen 

dat beschouwd wordt cyclisch van aard is (bijv. belastingen door wisselende 

waterstanden), dan is het nodig om de informatie met een voldoende hoge  

Frequentie in te winnen om dit fenomeen in kaart te hebben. 
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 8 Verzameling en beschikbaar stellen informatie 

Het doel van deze stap is om uit te werken op 

welke wijze alle data verzameld, samengebracht, 

en beschikbaar wordt gesteld om deze te kunnen 

analyseren en uiteindelijk te komen tot de 

benodigde informatie. Hiermee wordt gezorgd dat 

alle data beschikbaar is om de benodigde 

analyses uit te voeren. Afhankelijk van de situatie 

en behoeften zijn hier verschillende 

mogelijkheden voor. 

 

Hierbij is ten eerste aandacht nodig voor de verschillende bronnen van informatie, 

bijvoorbeeld wanneer meerdere (soorten) metingen en/of inspecties uitgevoerd 

worden. Verder moet rekening gehouden worden met de wijze waarop resultaten 

vastgelegd worden, en in welk format. Ook moet rekening gehouden worden met de 

soms grote hoeveelheden data die verwerk moeten worden, om te voorkomen dat 

dit leidt tot problemen in de analyse. 

Tot slot speelt ook het aspect tijd een rol. In sommige gevallen zal er maar beperkte 

tijd beschikbaar om tijdig te kunnen handelen, en moet er dus gezorgd worden dat 

de tijd tussen het meten en het besluiten zo kort mogelijks (bijvoorbeeld in het geval 

van zogenaamde waarschuwingssystemen). Hier vindt dataverzameling en analyse 

rechtsreeksplaats. 

 

Onderdeel van het verzamelen en beschikbaar stellen van informatie kan zijn om 

de data meteen te onderwerpen aan een eerste beschouwing en/of controle. 

Bijvoorbeeld om te controleren dat de data van voldoende kwaliteit is. Daarnaast 

kunnen bepaalde waarden direct aanleiding geven tot verder onderzoek, of teken 

zijn dat er een risico dreigt. Hier vooraf afspraken over maken voorkomt dat zaken 

onnodig genegeerd worden of pas te laat aan het licht komen.  

 

Begeleidende vragen en punten 

− Op welke wijze kan de data verzameld en beschikbaar gesteld worden? 

− Welke voorzieningen en afspraken zijn nodig om te zorgen voor het 

beschikbaar stellen van de data?  

− In hoeverre zijn afspraken nodig om te zorgen dat de informatie in het juiste 

format beschikbaar gesteld wordt? 

 

Resultaat van stap 

Beschrijving van wijze waarop data vastgelegd en ontsloten wordt. 

 

Vervolgstap 

Vanuit onderdeel is het logische om (opnieuw) naar de gerelateerde onderdelen te 

kijken: de gehanteerde inspectie- en meettechnieken en de stap van analyse. Deze 

moeten immers logischerwijs op elkaar aansluiten om te zorgen dat ingewonnen 

data uiteindelijk gebruikt kan worden in de analyse om te voorzien in de 

informatiebehoefte. 
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 9 Besluit tot monitoring en organisatie 

In de voorgaande hoofdstukken zijn de verschillende onderdelen toegelicht die aan 

bod komen om inhoudelijk een monitorplan te vormen. Om tot een definitief plan en 

besluit te komen is het nodig om naar de volgende aanvullende aspecten te kijken. 

 

Verwachte toegevoegde waarde 

Verschillende onderdelen van het monitoringplan beschrijven activiteiten die vragen 

om investeringen. Dit zijn met name de activiteiten die gepaard gaan met het 

inwinnen van data (inspectie, metingen, etc.), het verzamelen en beschikbaar 

stellen van informatie (opslag en overdracht van data, databases, etc.), en de 

analyse van de gegevens (opstellen en toepassen modellen). 

 

Om deze investeringen te rechtvaardigen is vaak een motivatie nodig. Hiervoor kan 

gekeken worden naar de verwachte effecten van het beschikken over 

monitorinformatie voor de betreffende tunnel of eventueel ook voor soortgelijke 

tunnels. Voorbeelden hiervan zijn: 

− Het reduceren van onvoorziene problemen of calamiteiten; 

− Het beter kunnen plannen van onderhoud waarmee efficiëntievoordelen 

gehaald kunnen worden; 

− Bepaalde onderhoud gerichter of minder vaak hoeven uit te voeren. 

 

In de praktijk blijkt dit onderdeel soms moeilijk in te schatten, zeker wanneer vooraf 

nog veel onzekerheden bestaan. Het is daarbij gebruikelijk om uit te gaan van 

expertinschattingen. Door aan te geven welke kosten en baten verwacht worden, 

ontstaat de mogelijkheid om verwachtingen te vergelijken met latere ervaringen. Dit 

bevordert het vermogen om dergelijke afwegingen steeds beter te maken. 

 

Organisatie 

In de verschillende onderdelen komen meerdere soorten activiteiten aan bod, en 

zijn naar verwachting ook verschillende partijen, organisatiedelen, en personen 

betrokken. Om het monitorplan succesvol in uitvoering te brengen is het van belang 

dat alle taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden zijn belegd, en waar nodig 

afspraken zijn gemaakt over te volgen procedures en processen. 

Enerzijds is dit bedoeld om te controleren of het monitorplan uitvoerbaar is, om te 

zorgen dat bij besluitvorming de benodigde organisatieaanpassingen ook 

meegenomen worden, en uiteindelijk om toe te zien op de daadwerkelijke uitvoering 

van het monitorplan.  

 

Het is daarmee van belang dat afspraken over de organisatie ook zijn vastgelegd 

en worden gedragen, wat onderdeel uitmaakt van het monitorplan. 

 

Begeleidende vragen en punten:  

− Welke documenten worden opgesteld?  

− Wie is eindverantwoordelijk voor de gehele monitoring? 

− Wie is verantwoordelijk voor uitvoering van de metingen? 

− Wie is verantwoordelijk voor communicatie van metingen en hoe verloopt deze 

communicatie? 

− Wie is verantwoordelijk voor bewaking van de metingen op overschrijden van 

grenswaarden? 
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 − Wie is verantwoordelijk voor presentatie van de metingen? 

− Wie is verantwoordelijk voor interpretatie van de metingen? 

− Wie is verantwoordelijk voor handelen wanneer grenswaarden worden 

overschreden? 

− Hoe wordt gezorgd dat dat de resultaten meegenomen worden in de (besluiten 

over) te nemen (onderhouds)maatregelen?  

 

Resultaat van stap 

Inbedding van monitoring in de organisatie 

 

Vastlegging van resultaten in monitorplan 

Het intake informatie template is bedoeld om informatie en gedachten te 

verzamelen, hier overzicht van te krijgen, en om te komen tot een integrale 

afweging en keuze wat het monitorplan moet gaan behelzen. Het resultaat hiervan 

wordt vastgelegd in een daadwerkelijk monitorplan. Afhankelijk van de organisatie, 

omvang en complexiteit wordt alles in een document vastgelegd, of in meerdere 

samenhangende documenten. Hieronder wordt een aantal documenten benoemd 

die waarschijnlijk aan de orde komen bij de uitwerking van een monitorplan: 

− Monitorplan: beschrijft aanleiding en doel van de monitoring, en geeft een 

overzicht van de onderdelen die in deze template zijn benoemd. 

− Installatieplan: beschrijft (indien van toepassing) de manier waarop een 

monitorsysteem wordt geïnstalleerd. 

− Onderhoudsplan: beschrijft (indien van toepassing) de manier waarop het 

meetsysteem onderhouden wordt, inclusief eventuele testen, kalibraties, etc. 

− Demontageplan: beschrijft (indien van toepassing) de manier waarop het 

meetsysteem verwijderd wordt. 

− Meet/inspectieplan: beschrijft de wijze waarop metingen uitgevoerd worden. 

Hierbij wordt o.a. ingegaan op de locaties van metingen (bijvoorbeeld op 

tekeningen aangeven), tijdstippen en tijdsduur van metingen, meetfrequentie, 

en periode van metingen, wijze van aanlevering resultaten. 

− Informatiespecificatie: beschrijven manieren waaraan data/informatie moet 

voldoen, in elk format het aangeleverd moet worden, etc. 
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A Casus Willemsspoortunnel 

Om het Intake informatietemplate te testen is deze toegepast op een casus: de 

visbekvoegen bij de Willemsspoortunnel. De Willemsspoortunnel is een van de 

tunnels waarvoor een Structural Health Analysis (SHA) wordt uitgevoerd binnen het 

COB. 

De opbouw van de casusbeschrijving is als volgt. Eerst wordt een korte inleiding op 

de Willemsspoortunnel gegeven en het specifieke risico waarvoor aandacht is in 

deze casus. Vervolgens wordt aan de hand van de verschillende onderdelen van 

het intake informatietemplate een inventarisatie gedaan van informatie die uit een 

vraaggesprek aan de orde is gekomen. Op basis hiervan wordt een eerste synthese 

gedaan waarbij de informatie samengebracht wordt en een beeld wordt gevormd 

van mogelijke aanpakken ten aanzien van het monitoren. Tot slot volgt een korte 

reflectie op het gebruik van het intake informatietemplate.  

 

De beschrijving in deze bijlage is grotendeels gebaseerd op een vraaggesprek 

tussen de auteurs van deze rapportage, en enkele betrokkenen bij de SHA van de 

Willemsspoortunnel. 

 

Inleiding casus 

De Willemspoortunnel is een viersporige tunnel gebouwd tussen 1987 en 1993 in 

Rotterdam en onder de Nieuwe Maas. De Willemspoor is drie kilometer lang 

waarvan ongeveer 1/3 bestaat uit afgezonken tunnelelementen. Dit betreft acht 

elementen die uit vijf of acht segmenten bestaan. De zinkvoegen zijn uitgevoerd 

met GINA en Omega-profielen om de voegen waterdicht te maken.  

Een bijzonder aspect van de Willemsspoortunnel is dat bij de segmentvoegen 

zogenaamde visbekvoegen zijn toegepast. Bij de segmentvoegen zijn W9Ui 

rubberprofielen toegepast om de voegen waterdicht te maken. Sinds de aanleg zijn 

metingen verricht waaruit blijkt dat er sprake van (ongelijke) zettingen met als 

uiteindelijk potentieel risico het optreden van (zandvoerende) lekkage bij een of 

meerdere voegen. 

 

Inventarisatie aan de hand van Intake informatietemplate 

Aan de hand van het intake informatietemplate is de casus nader beschouwd. 

Hieronder is per onderdeel (zie hoofdstukken 1 tot en met 9) van deze rapportage 

een samenvatting gegeven van informatie die bij de casus aan de orde zijn 

gekomen. 

 

1. Risico 

Het specifieke risico waar de casus betrekking op heeft betreft het optreden van 

(zandvoerende) lekkages als gevolg van het falen van de waterdichte verbinding 

(W9Ui) bij de segmentvoegen. Dit betreft de voegen die zijn uitgevoerd met de 

zogenaamde visbekvoegen.  

Andere (aanverwante) risico’s zijn in deze casus buiten beschouwing gelaten. 

 

2. Faalmechanismen 

Het optreden van het risico (lekkage) wordt voorafgegaan door een aantal andere 

mechanismen. Lekkage betekent dat de waterdichte verbinding (W9Ui) faalt, wat 
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veroorzaakt kan worden door het afschuiven van deze waterdichte verbinding. Dit 

kan gebeurden door ongelijke zettingen die optreden. Uit praktijkproeven is 

gebleken dat het risico van afschuiven van de waterdichte verbinding reëel is bij 

zettingsverschillen van boven de 35 millimeter. Hoewel er meer mogelijke manieren 

zijn waarop lekkage kan optreden, wordt dit als de voornaamste redeneerlijn 

gezien. 

 

Wanneer gekeken wordt naar mogelijke oorzaken van het optreden van (ongelijke) 

zettingen, is er nog veel onduidelijk over welke fenomenen er optreden en hoe 

groot de invloed is van deze fenomenen. Op basis van de metingen die sinds de 

bouw zijn uitgevoerd is in elk geval duidelijk dat er zettingen optreden, en dat deze 

groter zijn dan vooraf was aangenomen en dat er nog steeds sprake is van 

zettingen. Een aantal van de mogelijke oorzaken die benoemd zijn betreffen: 

− Er zijn mogelijk verschillen in de ondergrond. Deze kunnen mede ontstaan zijn 

ten tijde van de aanleg toen er in de baggersleuf sediment terecht is gekomen 

als gevolg van een storm. 

− Er treed mogelijk een fenomeen op als gevolg van cyclische (belasting)effecten. 

Hierbij kan het gaan om temperatuurschommelingen, effecten van 

getijdeverschillen, en cyclische belastingen van het treinverkeer. Of en in welke 

mate deze effecten optreden is niet duidelijk. 

− De wijze waarop het werk is uitgevoerd draagt ook bij aan bovenstaande. De 

toegepaste visbekvoegen staan namelijk in zekere mate differentiële zettingen 

toe. In de gehanteerde maatvoering van de visbekvoegen (1:10) kan het 

openen van de voeg met één millimeter gelijk staan een aan potentiële zetting 

van 10 millimeter.  

 

Segmentvoeg  lekt

Waterdichte 
verbinding (W9Ui) 

faalt

Afschuiving 
waterdichte 

verbinding groter 
dan max

(Ongelijke) 
zettingen 

segmenten

Belastings-
verschillen als 

gevolg van getij

Belastingen 
treinverkeer

Temperatuur-
schommelingen

Ongelijke 
ondergrond

 
 

In de casus is niet nader ingegaan op de verschillen tussen verschillende voegen. 

Wel is opgemerkt dat sommige delen van de tunnel zich bevinden onder het 
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Noordereiland en worden daarmee anders belast dan de delen onder de Nieuwe 

Maas. Het is denkbaar de het risico op lekkage varieert per voeg. 

 

3. Maatregelen 

Naar aanleiding van de zettingen die optraden zijn in 2015 alle visbekvoegen 

geïnjecteerd om verder zettingsgedrag tegen te gaan. Dit wordt als een van de 

mogelijke beheersmaatregelen gezien. Andere mogelijkheden zijn het plaatsen van 

nieuwe of extra waterdichte verbindingen. Ook een mogelijkheid is om de 

onderspoellaag te verbeteren, mocht de problematiek herkomst vinden in de 

ondergrond.  

 

In de lopende SHA is nog minder gesproken over mogelijke beheersmaatregelen, 

mede omdat dit een van de stappen is die volgt na het beter duidelijk worden van 

de problematiek. 

Duidelijk is wel dat de ingrepen gepaard kunnen gaan met grote beperkingen in het 

gebruik van de tunnel. Noodzaak van de ingreep, alsook een tijdige indicatie 

wanneer maatregelen aan de orde zijn is daarmee van belang. 

 

4. Informatiebehoefte 

De informatiebehoefte in de casus wordt op dit moment voornamelijk bepaald door 

(1) de resterende onbekendheden in de optredende fenomenen en mechanismen, 

en (2) de verschillende mogelijke beheersmaatregelen die genomen kunnen 

worden. 

Het kunnen duiden welke mechanismen doorslaggevend zijn in het optreden van 

het risico is van belang in de keuze van beheersmaatregelen. Zo is het kunnen 

bevestigen of uitsluiten van de onderspoellaag als oorzaak van belang of 

maatregelen ter verbetering van deze laag aan de orde zijn. 

Gegeven de ernst van het risico, maar ook de consequenties van het nemen van 

maatregelen (lange buitendienststellingen) lijkt het van groot belang om een vroeg 

beeld te hebben wanneer risico’s kunnen optreden. Een voorspelling van de 

criticaliteit moet daarmee in elk geval tijdig en voldoende nauwkeurig zijn.   

 

5. Analysewijze (model) 

In de casus is nog geen keuze gemaakt over de te meten parameters en de 

analyse/interpretatie daarvan om een voorspelling te doen van de zettingen over de 

tijd.  

Met de gangbare modellen om de zettingen te bepalen was de verwachting dat er 

inmiddels geen, of enkel een verwaarloosbare, zetting op zou treden. Er is dus 

sprake van een discrepantie tussen modeluitkomsten en de metingen, die nog niet 

verklaard is. 

 

6. Te monitoren parameters 

In de casus zijn meerdere mogelijkheden verkend voor het kunnen monitoren, deels 

rekening houdende met de mogelijkheden van de tunnel (zie volgend onderdeel). 

Refererend aan de verschillende oorzaken en gevolgen (zie kopje 2) wordt onder 

andere gedacht aan: 

− Het meten van debieten om de hoeveelheid water te bepalen dat de tunnel 

indringt. Dit zet (indirect) iets over het optreden van een of meerdere lekkages. 

Dit betreft dan hoogstens informatie over het optreden van het risico en niets of 

betrekkelijk weinig over de oorzaken ervan. 
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− Er wordt momenteel periodiek gemeten naar het optreden van zettingen. Sinds 

de bouw is zijn deze metingen geïntensifieerd met meet meetpunten en 

meetbouten. Hierbij is wel opgemerkt dat er mogelijk meetfouten bestaan of dat 

er verschillen ontstaan in de meetreeks als gevolg van wijzigingen in het 

referentiepunt. Ook is opgemerkt dat de frequentie van metingen vele malen 

lager is dan de frequentie van sommige fenomenen die mogelijk een bijdrage 

leveren aan de optredende zettingen (denk aan belastingen van getij en 

treinverkeer). 

− Er wordt gedacht aan manieren om de ondergrond nog beter in kaart te 

brengen om daarmee meer inzicht te krijgen in de rol van deze ondergrond. 

− Er wordt tot slot gekeken voegbreedtes en zettingen. Hierbij is onder andere het 

idee om deze met een hogere frequentie te meten om zo een beter beeld te 

vormen van fenomenen die optreden en/of de snelheid van het optreden van 

zettingen. 

 

7. Inspectie/monitorsysteem 

De Willemsspoortunnel is een druk gebruikte tunnel. De mogelijkheden om vaak 

en/of lang toegang te krijgen tot delen van de tunnel zijn daarmee beperkt of 

hebben een consequentie ten aanzien van de dienstregeling. 

Mede in het licht van het uitvoeren van metingen met een hoge(re) frequentie is het 

daarom mogelijk wenselijk om een meetsysteem te installeren. 

 

8. Verzameling en beschikbaar stellen informatie 

In licht van bovenstaande is ook voor het verzamelen van informatie wenselijk om 

de noodzaak tot het buiten dienst stellen van de tunnel te beperken.  

 

9. Besluit tot monitoring en organisatie 

Er is in deze casus nog geen besluit genomen over aanpassingen en/of 

aanvullingen op de huidige aanpak met betrekking tot het monitoren.   

  

Synthese en stappen richting een monitorplan 

In deze casus komen een aantal centrale vraagstukken naar voren die een grote 

invloed hebben op het uiteindelijke te vormen monitorplan. 

 

Een eerste heeft betrekking tot onbekendheden in de mogelijke mechanismen die 

optreden, en de mate waarin zij een rol spelen. Op zeker niveau is bekend welke 

(dominante) mechanismen een rol spelen in het optreden van lekkage van voegen. 

Op grotere detailniveau bestaan nog onduidelijkheden, die het moeilijk maken om 

de belangrijkste oorzaken te duiden en/of goed te voorspellen. Dit beperkt ook de 

mogelijkheden het risico goed te kunnen beheersen. In deze casus lijkt de eerste 

vraag vooral te zijn welke fenomenen nou echt optreden en doorslaggevend zijn in 

het kunne optreden van de ongelijke zettingen. Het huidige inspectieregime richt 

zicht met name op het meten van zettingsverschillen en het eventueel optreden van 

schades. Het richt zich niet of minder op eventuele onderliggende oorzaken. 

Tegelijk is aannemelijk dat een beter begrip van de onderliggende oorzaken kan 

helpen in het beter voorspellen van de toekomst, en het definiëren van welke 

beheersmaatregelen meer of minder geschikt zijn. 

 

Een tweede aspect heeft betrekking op tijd en snelheid van de mechanismen die 

optreden. Het huidige inspectieregime heeft een veel lagere frequentie in 
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vergelijking met de verschillende fenomenen die vermoedelijk debet zijn aan de 

optredende zettingen, en richt zicht bovendien niet op deze specifieke fenomenen. 

Met bovenstaande is een van de opties die verkend kan worden om voor een 

bepaalde periode een intensief monitorprogramma op te zetten, met name gericht 

op het beter begrijpen van de ondergrond en de effecten van cyclische belastingen. 

Uitkomsten hiervan moeten inzicht geven in welke metingen gecontinueerd moeten 

worden en welke mogelijk minder relevant zijn.   

 

Reflecties op Intake informatietemplate 

De hier behandelde casus had als doel om het intake informatietemplate toe te 

passen op een eerste casus en hiermee de toegevoegde waarde van het template 

beter te kunnen duidelijk. 

− Het template geeft een gestructureerde werkwijze om verschillende elementen 

te behandelen en te documenteren. 

− De template sluit goed aan op de SHA zoals deze in het COB wordt 

gehanteerd, en op een aantal vlakken vullen zij elkaar aan of versterken zij 

elkaar.  

− Een deel van het werk dat uitgevoerd wordt in het kader van een SHA dient 

als voeding voor het invullen van de template. In de SHA wordt informatie 

verzameld over onder meer risico’s en bekende faalmechanismen, wat ook 

onderdelen zijn die ingevuld moeten worden in het template. Hier draagt de 

SHA bij aan het invullen van het template. Tegelijk geeft het template 

mogelijk een goede structuur die gehanteerd kan worden gedurende de 

SHA. 

− In het template wordt onder andere nadruk gelegd op de mogelijke 

beheersmaatregelen. In de praktijd en de SHA komt dit onderwerp minder 

snel aan de orde. Het template legt hiermee meer nadruk op de informatie 

die nodig is voor het besluiten over maatregelen. Dit kan mogelijk ook van 

waarde zijn in het proces van de SHA. 

− In de uitvoering van een SHA zal in gevallen blijken dat er nog onvoldoende 

beeld is van de risico’s of ontwikkeling van risico’s over de tijd. Voor deze 

punten is de template te benutten om een plan te ontwikkelen om deze 

risico’s beter in kaar te brengen (door middel van monitoring).  

− In deze casus is opgevallen dat de casus enerzijds betrekking had op een 

probleem dat bij meer tunnels aan de orde is (risico van lekkage van voegen), 

er tegelijkertijd sprake is van unieke aspecten zoals de locatie en constructie. 

Dit maakt dat andere fenomenen een rol spelen, of dat zij in andere mate een 

rol spelen. Deze maken dat een monitorplan in het ene geval wel werkt, maar 

niet noodzakelijkerwijs bij een ander geval. Het template helpt in elk geval bij 

het onderscheiden van de verschillen en overeenkomsten, waarmee het 

makkelijk wordt om de onderbouwing van een monitorplan te snappen en deze 

te vertalen naar andere situaties.  
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