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Samenvatting
Het voorliggende document is binnen het werkpakket Eenduidig toetskader van TO2-project Natte
kunstwerken van de toekomst voortgebracht. Dit werkpakket haakt in op de constatering dat het
aan uniformiteit ontbreekt in de verschillende beoordelingskaders, en de hieraan gerelateerde
normen en richtlijnen waarin de (prestatie(eisen) zijn vastgelegd. Een eenduidig (toetsings)kader
wordt verondersteld ertoe te leiden, dat de reststerkte van de civiele onderdelen van bestaande
natte kunstwerken ten volle benut kan worden. Wat tot minder afkeuren van objecten kan leiden.

Uitgangspunt voor het voorliggende onderzoek is dat het systematisch in kaart brengen van de
overeenkomsten in en verschillen tussen het op de huidige wijze beoordelen van de prestaties van
natte kunstwerken met verschillende objectfuncties een eerste stap vormt in het komen tot een
meer eenduidig beoordelingskader vormt. Voor een beheerder zal het nuttig zijn om te weten:

1. van welke verschillen in beoordelingskader er sprake kan zijn;

2. van welke overeenkomsten in en verschillen tussen beoordelingskaders er nu sprake is;

3. welke functies invloed hebben op de afzonderlijke onderdelen van een nat kunstwerk.

De onderhavige analyse richt zich in eerste instantie alleen op de eenduidigheid in de randvoor-
waarden voor het rekentechnisch beoordelen (vraag 1). Dat wil zeggen:

· basis voor (veiligheids)eisen;
· karakter van de eisen;
· fysische scope van de eisen;
· referentie van de eisen;
· mate van acceptatie van eisen;
· wijze van in kaart brengen onzekerheden;;
· wijze van omgang met onzekerheden;
· wijze in rekening brengen onzekerheden;
· te gebruiken (voorspellings)modellen.

Daarbij beperkt het zich qua beoordelen tot de toetsing volgens Woningwet (Bouwbesluit) en
Waterwet, en wordt alleen naar de prestaties van afzonderlijke civiele constructiedelen van een
beperkt aantal typen objecten gekeken.

Een vaak gehoorde opmerking, dat het tussen Bouwbesluit (Eurocode/NEN) en de Waterwet (ENW-
Leidraden) aan eenduidigheid ontbreekt, wordt niet door de resultaten bevestigd. Afgezien van het
verschil in referentieperiode waarop veiligheidseisen betrekking hebben (op jaar- of levensduurbasis)
en het verschil in de fysische scope waarop deze eisen betrekking hebben, komen uit de analyse
geen significante verschillen in uniformiteit van beide toetskaders naar voren (vraag 2).

Vooral het faalmechanisme “onvoldoende sterkte en stabiliteit” (relevant bij hoogwater keren, peil
scheiden en faciliteren van scheepvaart) een verband legt tussen de functies van het natte
kunstwerk en het chassis. Andere functies rondom het leveren van voldoende zoet, schoon en
gezond (vis)water stellen in de beschouwde objecten (sluizen en stuwen) weinig tot geen
voorwaarden aan het chassis, gezien het ontbreken van een verband tussen deze onderdelen en de
faalmechanismen (vraag 3).
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1 Inleiding

1.1 Aanleiding

1.1.1 Vervangingsopgave
In Nederland zijn natte kunstwerken (zoals schutsluizen, stuwen en gemalen) gebouwd met een
verwachte levensduur voor de civiele delen van 100 jaar. Het uitgangspunt was dat de civiele
constructiedelen (i.e. het betonnen of metalen chassis) van natte kunstwerken een eeuw later niet
meer veilig zouden zijn en geheel vervangen moest gaan worden.

Uitgaande van de (theoretische) levensduurverwachting van een nat kunstwerk staat de komende
decennia de vervanging of grootschalige renovatie van ruim 250 natte kunstwerken op de agenda.
Een opgave waar een miljardeninvestering mee gemoeid is en die enorme gevolgen gaat hebben
voor het dagelijks verkeer en gebruik van de Nederlandse waterwegen. Nat kunstwerk functioneren
namelijk tegelijk in verschillende watersystemen (zie paragraaf Error! Reference source not
found.).

Het is van belang om deze enorme opgave (voor de beheerder) hanteerbaar te maken en om ervoor
te zorgen dat het areaal aan natte kunstwerken na vervanging en renovatie voldoet aan de
veranderende criteria die de maatschappij en klimaatverandering ons stelt.

1.1.2 Context voorliggend onderzoek
Vanuit het Ministerie van Economische Zaken is voor 2015 onderzoeksbudget ter beschikking gesteld
aan de Toegepast Onderzoek Organisaties (i.e. TO2 instituten) in Nederland. Om de verdere
onderlinge samenwerking op 7 maatschappelijke uitdagingen te stimuleren. Binnen het kader van de
uitdaging “klimaat, hulpbronefficiency en grondstoffen” wordt door MARIN, TNO en Deltares
samengewerkt in het TO2-project ‘Natte Kunstwerken van de Toekomst’.
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De missie van dit project is het ontwikkelen van kennis die leidt tot prioritering van, kostenbesparing
bij en spreiding van investeringen in de vervangingsopgave en levenscycluskosten, zodat een
efficiënte vervangingsopgave van het natte kunstwerken areaal mogelijk wordt.

Ten behoeve van het optimaliseren van een (verantwoorde) vervangingsstrategie zijn binnen TO2
Natte kunstwerken van de Toekomst de volgende drie doelstellingen geformuleerd:

· onderzoeken van mogelijkheden tot optimalisatie door de (rest)capaciteit van objecten beter in
te zetten binnen het systeem waar het deel van uitmaakt (Beschrijving systeem).

· onderzoeken van mogelijkheden tot optimalisatie door het inzichtelijk maken van de werkelijke
functionele prestatie van een object (Functionele levensduur).

· onderzoeken van mogelijkheden tot optimalisatie door de technische levensduur van de civiele
constructiedelen van natte kunstwerken verantwoord te verlengen (Technische levensduur).

Deze doelstellingen worden elk afzonderlijk opgepakt binnen een projectonderdeel (zie figuur 1-1).

Figuur 1-1: Project-onderdelen binnen TO2 Natte kunstwerken van de toekomst

Onder het projectonderdeel Technische levensduur vallen vier werkpakketten (zie figuur 1-2).

Binnen het onderzoek naar de mogelijk-
heden om de technische levensduur van
de civiele constructiedelen van natte
kunstwerken verantwoord te verlengen
wordt onder andere gekeken naar het
beoordelingskader. Complicerende factor
in deze is dat natte kunstwerken deel uit-
maken van twee of meer infrastructurele
netwerken (zie paragraaf 4.1). En per
functie is er een apart (in enkele gevallen
wettelijk verankerd) kader op basis
waarvan een nat kunstwerk wordt
beoordeeld, om na te gaan of deze
technisch gezien voldoet aan de prestatie-
eisen gesteld vanuit het systeem.

Figuur 1-2: Werkpakketten binnen onderdeel Technische levensduur
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Het idee leeft dat het aan uniformiteit ontbreekt in de verschillende beoordelingskaders, en de
hieraan gerelateerde normen en richtlijnen waarin de (prestatie(eisen) zijn vastgelegd. Een een-
duidig kader leidt er vermoedelijk toe, dat de reststerkte van de civiele delen van bestaande natte
kunstwerken ten volle benut kunnen worden. Wat uiteindelijk tot minder afkeur van objecten leidt.

1.2 Probleembeschrijving

1.2.1 Beoordelingskader
Aan het begin van de levensduur voldoet een nat kunstwerk (ruim) aan de minimale functie-eisen en
technische eisen die er aan de prestatie worden gesteld. Tijdens de levensduur van een object of
onderdeel ervan neemt de prestatie echter af (zie paragraaf Error! Reference source not
found.). Er is een referentie noodzakelijk om op een tijdstip in de levensduur de prestatie van het
kunstwerk (of een onderdeel daarvan) te kunnen beoordelen ten opzichte van de minimale
prestatie-eisen: een beoordelingskader.

Belangrijk onderdeel van een beoordelingskader zijn wetten, normen en richtlijnen. Hierin staan de
minimale technische eisen aan (onderdelen van) een nat kunstwerk en hoe de vastgestelde eisen
(rekentechnisch) moeten worden aangetoond, zowel voor het ontwerpen als toetsen (zie
subparagraaf 4.3.2). Hierbij zal de ontwerpaanpak voor een nat kunstwerk over het algemeen op
een beperkt aantal aspecten van de toetsaanpak verschillen.

Doordat een (onderdeel van een) nat kunstwerk tegelijk in meerdere watersystemen functioneert,
dient het tegelijkertijd een rol te spelen in verschillende functies. Het idee leeft dat het qua
beoordelingskader aan uniformiteit ontbreekt tussen deze verschillende objectfuncties. Oftewel, de
prestatie van eenzelfde (onderdeel van de) civiele constructie dient op basis van verschillende
kaders te worden getoetst. Voor de prestatie zal er altijd één beoordelingskader maatgevend zijn.

N.B. Dit aspect wordt voor waterkerende kunstwerken in [TAW-LKW-2003] opgemerkt, waarbij
voorbeelden zijn gegeven van eisen vanuit het perspectief van onderhoud, LNC-waarden,
kunnen tot een duurdere ontwerp leiden dan constructief noodzakelijk. En gebruikseisen
(zoals wegverkeer) kunnen de kerende hoogte beïnvloeden (bv dat overspattend water moet
worden voorkomen). De strategie om te volgen is volgens [TAW-LKW-2003]:

1. Bepalen eis van waterkerende functie

2. Bepalen eis van andere functies

3. Vaststellen maatgevende eis per onderdeel

4. Onderdeel ontwerpen

In tabel 1-1 wordt een (mogelijk onvolledig) overzicht van beoordelingskaders gegeven, waarbij
onderscheid naar toetsen en ontwerpen wordt gemaakt. Hieruit blijkt dat er in de huidige situatie is
er in ieder geval sprake van een wettelijk kader voor het beoordelen van dat deel van de prestaties
van de objecten of onderdelen daarvan, die betrekking hebben op de technische eisen. De
technische eisen komen voort uit de veiligheid tegen overstromen (Waterwet inclusief bijbehorende
Provinciale Verordeningen en Algemene Maatregelen van Bestuur) en constructieve veiligheid
(Bouwbesluit, een Algemene Maatregel van Bestuur vallend onder de Woningwet).

Ondanks  dat  de  normering  volgens  zowel  de  Waterwet  als  het  Woningwet  (Bouwbesluit)  middels
toelaatbare faalkanseisen plaatsvindt, is het de vraag in hoeverre deze beoordelingskaders (onder
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meer wat betreft referentieperioden) eenduidig zijn. Dat zal helemaal gelden voor de prestaties (wat
betreft beschikbaarheid, betrouwbaarheid en onderhoudbaarheid) op het vlak van de andere
functies van natte kunstwerken – dus regulering van waterstanden, passage van schepen, kruising
van waterwegen of afvoer van water – waarvoor er het (wettelijk dan wel via een resultaat-
verplichting verankerde) beoordelingskader waarschijnlijk niet op faalkanseisen zal zijn gebaseerd.
De afgelopen jaren is er ook wat betreft die prestatie-eisen gewerkt aan tools voor het ontwerpen
en toetsen, zie inventarisatie in bijlagen 3-5 van [RWS-rams 2010].

Functie
(kerntaken)

Eisen Mechanismen Ontwerp Toetsing

Waterveiligheid
bieden

Waterwet,
Richtlijn

Overstromings-
risico’s (EU)

§ onvoldoende hoogte

§ niet sluiten

§ onder/achterloopsheid

§ constructief bezwijken

§ onvoldoende stabiliteit

§ Leidraad Kunstwerken

§ Ontwerprichtlijn

§ OI 2014

§ WTI 2006 (vigerend)

§ WTI 2017 (nieuw)

Voldoende zoet
water leveren

Waterwet,
Kaderrichtlijn
Water (EU),
Nationaal

Waterplan1

§ onvoldoende in-/af-
doorvoercapaciteit

§ overschrijden kritiek
binnenpijl

§ constructief bezwijken

§ onvoldoende stabiliteit

- -

Schoon en
gezond water

leveren

Waterwet,
Kaderrichtlijn
Water (EU),
Nationaal

Waterplan1

§ onvoldoende water-
kwaliteit

§ onvoldoende aanvoer-
capaciteit

- -

Vlotte en veilige
scheepvaart

mogelijk maken

Scheepvaart-
verkeerswet,
Structuurvisie
Infrastructuur

en Ruimte2

§ overschrijden kritieke
wachttijd

§ onvoldoende vaardiepte
en -breedte

§ Richtlijnen Vaarwegen

§ Beheer- en Ontwikkel-
plan Rijkswateren

§ Beheer- en Ontwikkel-
plan Rijkswateren

Constructieve
veiligheid

Woningwet
(Bouwbesluit)

§ constructief bezwijken

§ onvoldoende stabiliteit

§ NEN 1990 -serie en
Eurocode-serie

§ Richtlijn Ontwerpen
Kunstwerken

§ NEN 8700-serie

§ Richtlijn Beoordelen
Kunstwerken

Tabel 1-1: Overzicht (wettelijk) beoordelingskader per objectfunctie

Hoewel er in de praktijk wordt gestreefd naar technisch gezien steeds nauwkeuriger voorspellings-
modellen, komen de problemen met bestaande kunstwerken vaak neer op een probleem van
kostenoptimalisatie.  De  link  tussen  de  twee  “disciplines”  van  economie  en  technisch  analyse,  is
moeilijk te herkennen in de praktijk. Hierop is in Bijlage E ingegaan.

1.2.2 Eenduidigheid Woningwet vs. Waterwet
In Bijlage D wordt nader ingegaan op de vaak gehoorde constatering, dat het aan uniformiteit
ontbreekt tussen het Woningwet (Bouwbesluit) en de Waterwet. Het vormt een samenvatting van
[Jongejan-Steenbergen-2015], dat binnen het kenniscentrum InfraQuest3 op dit onderwerp is
opgesteld. De Woningwet stelt dat constructies dienen te voldoen aan de door het Bouwbesluit

1 beleidsdocument voor periode 2009-2015 volgend op de 4e Nota Waterhuishouding (1998-2006), een Nationaal
Waterplan voor de periode van 2016-2012 is in voorbereiding;

2 beleidsdocument uit 2012 volgend op de Nota Mobiliteit (2004) en Nota Ruimte (2004);
3 samenwerkingsverband tussen Rijkswaterstaat, TU Delft en TNO op het gebied van wegenbouw en civieltechnische

constructies (zie www.infraquest.nl);
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aangewezen normen en voorschriften; dit betreft de Eurocode (NEN-EN 1990) serie voor nieuwbouw
en de NEN 8700 serie voor bestaande bouw (zie tabel 1-1). De Waterwet wijst de door het ENW
opgestelde Leidraden en Technische Rapporten (zie subparagraaf 4.3.2) aan en stelt specifiek eisen
aan het waterkerende vermogen en de constructieve veiligheid van primaire waterkeringen,
waaronder waterbouwkundige kunstwerken. In de Richtlijn Ontwerpen Kunstwerken en de Richtlijn
Bestaande Kunstwerken, respectievelijk [RWS-rok 2013] en [RWS-rbk 2012], worden deze wettelijke
normen/voorschriften aangevuld met door Rijkswaterstaat geformuleerde eisen.

Op dit moment is er geen eenduidige normstelling beschikbaar, omdat de vigerende eisen uit het
Bouwbesluit en de Waterwet niet zonder meer in elkaar omgerekend kunnen worden. Verder schrijft
NEN 8700 een ten opzichte van nieuwbouw verlaagde betrouwbaarheidsindex voor. Dat leidt tot een
situatie voor de toetser waarbij het (doordat omrekenen niet zonder meer mogelijk is) niet op
voorhand duidelijk is in welk geval de Waterwet of het Bouwbesluit maatgevend is. Er is een
uniforme set uitgangspunten nodig, alsmede een aanbeveling voor concrete betrouwbaarheids-
niveaus, omdat die de basis vormen voor het beoordelen van waterbouwkundige kunstwerken.

De genoemde aspecten zijn binnen het InfraQuest-project uitgezocht. Wat nog ontbreekt zijn ten
eerste handreikingen hoe bij grondconstructies en kunstwerken de eisen en de veiligheidsfactoren
uit de Eurocodes naar eisen en factoren voor primaire en regionale waterkeringen kunnen worden
omgewerkt. Verder ontbreekt nog hoe praktisch met de relevante verschillen om te gaan. Zoals de
vraag welk kader onder welke condities maatgevend is voor het ontwerp dan wel de toetsing?

Tot slot wordt geconstateerd dat in het huidige beoordelingskader sprake is van witte vlekken in de
kennis. In die gevallen is de beoordelaar in het ontwerp of de toetsing genoodzaakt om zelf met een
kader te komen. Het verschijnsel ASR4 bijvoorbeeld heeft invloed op de prestatie van de betonnen
constructie-onderdelen. Hiervoor ontbreekt een tijdsafhankelijk voorspellingsmodel voor het ontwerp
en een meetmethode om het verschijnsel te kunnen toetsen.

1.2.3 Consequentie van gebrek aan eenduidigheid
In het voorliggende onderzoek is de hypothese dat beheerders (Rijkswaterstaat en Waterschappen)
op dit moment geen eenduidig, wettelijk verankerd beoordelingskader voorhanden hebben om hun
natte kunstwerken met meerdere objectfuncties te ontwerpen, te beheren en te toetsen. Dit gebrek
aan eenduidigheid in het huidige beoordelingskader heeft de volgende consequenties:

• Zonder een uniform ontwerp- en toetskader is het onmogelijk om een nat kunstwerk op basis
van de eisen aan alle functies efficiënt te ontwerpen.

• Zonder eenduidig beheer- en toetskader is het onmogelijk om kunstwerk(onderdel)en efficiënt
te toetsen en onderhouden, omdat er met het oog op alle functies geen onderbouwde keuzes
rondom te versterken onderdelen en passend tijdstip kunnen worden gemaakt.

• Zonder eenduidig ontwerp-, beheer en toetskader voor alle functies gecombineerd met
vergelijkbare rekenregels zal het onmogelijk zijn om eenduidigheid in aanbestedingen te
verkrijgen, en daarbij de mogelijkheid te scheppen om de levensduur van bestaande
kunstwerken volledig uit te nutten.

4 de alkali-silicareactie (ASR) is een chemische reactie tussen alkaliën in het beton, water en reactief silica uit het toeslag-
materiaal als grondstof voor beton waarbij een expansief gel wordt gevormd die het beton van binnenuit kapot drukt;
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1.3 Missie
Beheerder van een verouderd areaal aan natte kunstwerken hebben dus voordeel bij het
voorhanden zijn van een eenduidig beoordelingskader, om te beoordelen in hoeverre hun
kunstwerk(onderdel)en voldoen aan de minimale functionele en technische eisen die de
verschillende functies hieraan stellen.

Een eenduidige beoordeling van de prestaties zou het mogelijk maken op een beheersbare wijze de
technische levensduur van het verouderde areaal aan natte kunstwerken volledig uit te nutten.

Het doel van de voorliggende analyse is dan ook het in kaart brengen van de mate van eenduidig-
heid van het beoordelingskader rondom natte kunstwerken. Om zo een indruk te krijgen van de
bestaande verschillen in het kader bij het ontwerpen, beheren en toetsen waarvan bij natte
kunstwerken in het algemeen sprake zal zijn.

1.4 Doelstelling

1.4.1 Onderzoeksvraag
Uitgangspunt voor het voorliggende onderzoek is dat het systematisch in kaart brengen van de
overeenkomsten in en verschillen tussen het op de huidige wijze beoordelen van de prestaties van
natte kunstwerken met verschillende objectfuncties een eerste stap vormt in het komen tot een
meer eenduidig beoordelingskader vormt. Voor een beheerder zal het nuttig zijn om te weten:

1. van welke verschillen in beoordelingskader er sprake kan zijn;

2. van welke overeenkomsten in en verschillen tussen beoordelingskaders er nu sprake is;

3. welke functies invloed hebben op de afzonderlijke onderdelen van een nat kunstwerk.

1.4.2 Afbakening
In het verlengde van subparagraaf 1.2.1 richt de onderhavige analyse zich in eerste instantie alleen
op de eenduidigheid in de randvoorwaarden voor het rekentechnisch beoordelen. Daarbij beperkt
het zich qua beoordelen tot de toetsing volgens Woningwet (Bouwbesluit) en de Waterwet, en zal
alleen naar de prestaties van afzonderlijke civiele constructiedelen van een beperkt aantal typen
objecten (stuwen en sluizen) worden gekeken.

Er wordt echter verwacht dat deze aanpak, indien deze bruikbaar blijkt te zijn, ook toepasbaar is bij
het in kaart brengen van de eenduidigheid in het ontwerpen en beheren van natte kunstwerken, en
van de eenduidigheid in het beoordelen van andere onderdelen en functies van natte kunstwerken

1.5 Leeswijzer
In hoofdstuk 2 worden het wat en hoe van de analyse beschreven, inclusief een verwijzing naar de
beschrijving van de methodiek in bestudeerde rapporten in Bijlage F.

In hoofdstuk 3 wordt het resultaat gepresenteerd van een analyse naar de aspecten in het algemeen
waarop beoordelingskaders met elkaar overeen kunnen stemmen dan wel verschillen.
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In hoofdstuk 4 wordt de huidige situatie wat betreft het op een functionele en fysieke basis onder-
verdelen van natte infrastructuur toegelicht. Daarbij wordt voor het voetlicht gebracht dat er tussen
beide een verband aanwezig is. Vervolgens worden op basis van een onderhoudsmodel de wijzen
toegelicht waarop een nat kunstwerk het einde van haar levensduur kan bereiken. Tot slot wordt
ingegaan op het huidige beoordelingskader (inclusief wet- en regelgeving) rondom natte kunst-
werken, en het gebrek aan uniformiteit waarvan er tussen beoordelingskaders sprake zou zijn. Dit
hoofdstuk omvat ook een overzicht van de state-of-practice bij beheerders.

Vervolgens wordt in hoofdstuk 5 de feitelijke analyse naar het systematisch in kaart brengen van de
mate van eenduidigheid tussen Waterwet en Woningwet (Bouwbesluit) beschreven, alsmede
geconcludeerd waar de verbanden tussen functie en chassis zijn te leggen. In hoofdstuk 6 worden
hieruit conclusies getrokken en aanbevelingen gegeven.

In hoofdstuk 7 wordt een aantal relevante begrippen gedefinieerd, die in de analyses binnen dit
werkpakket regelmatig zullen worden gebruikt, waarna in hoofdstuk 8 wordt afgesloten met een
overzicht van gebruikte literatuur in het voorliggende rapport.
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2 Aanpak analyse

2.1 Wat wordt geanalyseerd?
In paragraaf 1.4.1 wordt aangegeven dat het systematisch in kaart brengen van de overeenkomsten
in en verschillen tussen het op de huidige wijze beoordelen van de prestaties van natte kunstwerken
een eerste stap vormt richting een meer eenduidig beoordelingskader. Dit heeft geleid tot de
volgende analysestappen:

• Eerst wordt in algemene aangegeven op welke aspecten beoordelingskaders met elkaar
kunnen overeenstemmen dan wel van elkaar kunnen verschillen.

• Daarna wordt het huidige toetskader voor de civiele delen van natte kunstwerken in kaart
gebracht, om na te gaan hoe eenduidig deze relevante toetskaders nu daadwerkelijk zijn.

• Vervolgens wordt voor de civiele (funderings)delen van een aantal sluizen en stuwen het
verband gelegd tussen de functies en hieraan gerelateerde faalmechanismen.

• De analyse wordt afgesloten met een (voorlopig) overzicht van welke functies invloed hebben
op de afzonderlijke civiele (funderings)delen van een nat kunstwerk.

• Tot slot volgende de conclusies en aanbevelingen voor nader onderzoek.

2.2 Hoe wordt geanalyseerd?
Het inventariseren van de aspecten waarop kaders kunnen overeenstemmen dan wel verschillen (zie
hoofdstuk 3) en het in kaart brengen van het huidige toetskader (zie hoofdstuk 4) vergen geen
nadere toelichting. Dat is anders voor de aanpak om de mate van eenduidigheid van het huidige
toetskader in kaart te brengen (zie paragraaf 5.3) en het verband tussen de maatschappelijke
functies en de relevante beoordelingskaders vast te stellen (zie paragraaf 5.4). Vanaf nu wordt qua
aanpak alleen ingegaan op de analyses in hoofdstuk 5.
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Als  startpunt  van  deze  analyse  wordt  tabel  2-1  in  hoofdstuk  2  aangehouden,  waarin  een  relatie
wordt gelegd tussen de maatschappelijke functies en objectfuncties enerzijds en de verschillende
typen natte kunstwerken anderzijds. In eerste instantie wordt getracht dit overzicht uit te breiden
door een relatie te leggen tussen de maatschappelijke functies en objectfuncties enerzijds, en de
civiele (funderings)delen anderzijds, zie de lege tabel 2-1.

ONDERDELEN KUNSTWERK (VB SLUIS)
MAATSCHAPPELIJKE

FUNCTIE

OBJECTFUNCTIES

Vo
or

ha
ve

n
bu

ite
n

sl
ui

sh
oo

fd
bu

ite
n

vo
or

zi
en

in
ge

n
te

ge
n

pi
pi

ng

sl
ui

sk
ol

k

sl
ui

sh
oo

fd
bi

nn
en

vo
or

ha
ve

n
bi

nn
en

waterveiligheid bieden
hoogwater keren

water afvoeren

voldoende zoet water
leveren

water inlaten
water pompen

zoet-zout scheiden

peil scheiden
mogelijk maken vlotte
en veilige scheepvaart faciliteren scheepvaart

scheepvaart doorlaten
mogelijk maken vlotte
en veilige wegvaart

wegverkeer doorlaten

schoon en gezond
water leveren

vis doorlaten

Tabel 2-1; Schematische weergaven matrix

Om voor het beperkte aantal sluizen en stuwen zowel de huidige mate van eenduidigheid in het
beoordelingskader in kaart te brengen als de link tussen de functies/faalmechanismen en onderdelen
te leggen worden de resultaten uit al uitgevoerde evaluaties van de actuele prestatie van dergelijke
objecten gebruikt. In overleg met RWS is daartoe een aantal RINK-studies beschouwd:

• Terneuzen West- en Oost-sluis (2011) (IV Infra)
• Sluis Belfeld (2011) (IV infra)
• Stuw Belfeld (2011) (IV Infra)
• Spoldersluis- en brug (2011) (Arcadis)

In de RINK-studies (zie Bijlage F) is ten eerste gekeken naar hoe risico’s van de (destijds) huidige
functionele en technische staat van een nat kunstwerk van invloed zijn op onder andere de
betrouwbaarheid en beschikbaarheid voor operationeel en toekomstig gebruik. Ook was het doel om
maatregelen aan te geven om deze RAMS-aspecten zo nodig weer op een aanvaardbaar niveau te
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brengen. In Bijlage F.5 wordt aangegeven dat de link tussen de constructieve analyse (op basis van
unity  checks)  en RAMS-prestaties  bestaat  door de faalkans van de belangrijke constructieve delen
mee te nemen in de foutenbomen van de natte kunstwerken. Welke faalmechanismen wel of niet
meegenomen moeten worden is bepaald met behulp van een FMECA analyse (zie Bijlage F.5).
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3 Aspecten van eenduidigheid
Voorafgaand aan het analyseren van (het gebrek aan) de eenduidigheid van het huidige toetskader
is eerst, om een zuivere discussie mogelijk te maken, nagegaan welke verschillende betekenissen
“eenduidigheid van het beoordelingskader” kan hebben. Daartoe is er als volgt onderscheid gemaakt
tussen een procesmatige en een rekentechnische betekenis:

• eenduidigheid in de randvoorwaarden voor het werkproces rondom het beoordelen, zoals
– wijze van technisch gelaagdheid (zoals getrapte insteek WBI);
– wijze van inzet modellen (beslisregel vs. wetmatigheid vs. fysische model);
– wijze van procesmatige gelaagdheid (zoals koppeling bestaande budgetten5);
– hoe juridische aspecten worden meegenomen (dus governance).

• eenduidigheid in de randvoorwaarden voor het rekentechnisch beoordelen, zoals
– basis voor (veiligheids)eisen (persoonlijk risico vs. economisch risico);
– karakter van de eisen (kwalitatief vs. kwantitatief);
– fysische scope van de eisen (onderdeelniveau vs. systeemniveau);
– referentie van de eisen (jaarbasis vs. levensduurbasis);
– mate van acceptatie van eisen (richtgetal vs. wettelijk verankerde eis);
– wijze van in kaart brengen onzekerheden (inschatting vs. vastgesteld);
– wijze van omgang met onzekerheden (deterministisch vs. probabilistisch);
– wijze in rekening brengen onzekerheden (op belasting(effect) vs. op sterkte);
– te gebruiken (voorspellings)modellen (vrije keuze vs. voorgeschreven).
– vorm van (voorspellings)model (beslisregel vs. fysisch model).

In het voorliggende onderzoek zal gebruik worden gemaakt van deze aspecten.

5 het gevoel  bestaat  dat  objectbeheerders voor het  in  stand houden van de functies (die hun objecten mogelijk  maken)
verschillende strikt gescheiden beheer- en kennisontwikkelingsbudgetten moeten aanspreken, wat de efficiëntie mogelijk
niet ten goede komt;
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Zo  zijn  deze  aspecten  van  eenduidigheid  in  Bijlage  B  opgenomen  in  een  tabel  waarin  tevens  de
verschillende (maatschappelijke) functies van natte kunstwerken zijn opgenomen. Deze tabel kan
door bijvoorbeeld beleidsmakers, kaderstellers of onderzoekers worden gebruikt om een
beoordelingskader te karakteriseren en, doordat het op uniforme wijze karakteriseren een
vergelijking relatief gemakkelijk maakt, de huidige mate van eenduidigheid tussen deze
beoordelingskaders in kaart te brengen.
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4 Huidige situatie

4.1 Decompositie van het systeem
Kunstwerken zijn de schakels in ons Hoofdwegennet, Hoofdvaarwegennet en Hoofdwatersysteem,
zie figuur 4-1. Uit tabel 4-1 volgt dat deze kunstwerken binnen het systeem maatschappelijke
functies en onderliggende objectfuncties kunnen vervullen. Voor natte kunstwerken zijn de functies
hoogwaterbescherming, afvoer van water (inlaten, pompen, zoet-zout scheiden), regulering van
waterstanden (peil scheiden), passage van schepen en/of kruising van waterwegen.

Figuur 4-1: Kunstwerken in infrastructurele netwerken: HWN (links), HVN (midden) en HWS(rechts) [DP2013-bH 2012]

Dit systeem kan op meerdere niveaus worden beschouwd, waarbij er op elk niveau een andere eis is
waaraan moet worden voldaan om passend te functioneren:

• op systeem- of netwerkniveau moet aan maatschappelijke behoeften worden voldaan;
• op kunstwerk- of objectniveau moet aan functie-eisen worden voldaan;
• op onderdeelniveau moet aan technische eisen worden voldaan.
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Tabel 4-1: Overzicht van natte kunstwerken met maatschappelijke en kunstwerk functies, volgens [DP2014-bC 2013]

In figuur 4-2 wordt het indirecte verband weergegeven tussen de functies van natte kunstwerken en
de (wettelijk verankerde) regelgeving. Hieruit komt duidelijk naar voren dat een object meerdere
functies tegelijk vervult, en dat een object bestaat uit verschillende onderdelen. Een aantal andere
aspecten binnen dit indirecte verband blijkt niet uit figuur 4-2, namelijk:

• Een onderdeel kan een bijdrage leveren aan meer dan één functie, wat ertoe leidt dat
meerdere (prestatie)eisen invloed uitoefenen op een onderdeel.

• Er zal één eis maatgevend zijn voor de minimaal vereiste prestatie van een onderdeel en dus
voor het vervullen van een bepaalde functie van het object.

• De invloed van verschillende faalmechanismen op een onderdeel is niet eenduidig, omdat elk
faalmechanisme onder andere relevante omstandigheden (belastingcombinaties) plaatsvindt.

• De regelgeving voor het beoordelen of aan een (prestatie)eis wordt voldaan is niet altijd een-
duidig, doordat voorschriften (zoals specifieke modellen of randvoorwaarden) soms ontbreken.
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Figuur 4-2: Verband tussen functies, prestatie-eisen, object(onderdelen), faalmechanismen en toetskader

In Bijlage A is een template opgenomen waarin deze aspecten wel met elkaar in verband zijn te
brengen, die ook is gebruikt in de analyses binnen dit werkpakket.

4.2 Onderhoudsmodel; einde levensduur
Aan het begin van de levensduur voldoet een object (ruim) aan de minimale functie-eisen en
technische eisen. Tijdens de levensduur van een object of onderdeel neemt de prestatie echter af.
In het extreme geval leidt dat ertoe dat een passend gebruik niet langer mogelijk is door overmatig
functieverlies (zie figuur 4-3). Tussentijds (vast of variabel, klein- of grootschalig) onderhoud kan het
risico op functieverlies op een acceptabel niveau brengen.

Figuur 4-3: Onderhoudsmodel voor (natte) kunstwerken [RWS-rink 2012]
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Het beheren van een infrastructureel systeem vereist onder meer het passend omgaan met functie-
verlies (zie figuur 4-3) en het bereiken van einde levensduur van de onderdelen waaruit het gehele
systeem is opgebouwd. Het vaststellen van einde levensduur van objecten binnen het systeem
gebeurt op basis van de functionele eisen aan het object, de technische eisen aan de onderdelen en
de kosten en risico’s.

De oorzaak voor het bereiken van einde levensduur van een nat kunstwerk kan zijn:

• einde functionele levensduur;
• einde technische levensduur.

In het geval van einde technische levensduur van een object of onderdeel moet de oorzaak vooral in
fysische processen worden gezocht: (sterkte)degradatie, schade en/of toegenomen belastingen. Om
inzichtelijk te kunnen maken in welke mate deze processen in de tijd invloed hebben gehad op het
functioneren – dus met welke mate van betrouwbaarheid het object of onderdeel de vereiste
technische eisen nog kan vervullen – is er een beoordelingskader nodig.

In figuur 4-4 wordt een voorbeeld gegeven van hoe het betrouwbaarheidsniveau met betrekking tot
de constructieve veiligheid van een onderdeel in de tijd verloopt.

Figuur 4-4: Verloop betrouwbaarheidsniveau m.b.t. constructieve eisen tijdens levensduur, zie [RWS-rbk 2012]

4.3 Overzicht bestaande normen en richtlijnen
Zoals gezegd in paragraaf 1.4.1, vormt een eerste stap in het komen tot een meer eenduidig
beoordelingskader het systematisch in kaart brengen van de overeenkomsten en verschillen die er
zijn tussen het beoordelen van de prestaties van natte kunstwerken verschillende objectfuncties. In
dit hoofdstuk wordt getracht een overzicht te geven van het huidige beoordelingskader.
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4.3.1 Relevante wetgeving algemeen
In tabel 4-2 is een (verouderd) overzicht uit [RWS-obrkw 2006], waarin onder elkaar is gezet wat
destijds de relevante wet- en regelgeving met betrekking tot natte kunstwerken was.

Tabel 4-2: Globaal overzicht van wet- en regelgeving rondom kunstwerken ontleend aan [RWS-obrkw 2006]

Hierbij wordt opgemerkt dat sinds 22 december 2009 de Waterwet in werking is getreden, die tot
stand  is  gekomen  door  het  samenvoegen  van  de  volgende  acht  wetten:  Wet  op  de
waterhuishouding, Wet op de waterkering, Grondwaterwet, Wet verontreiniging oppervlaktewateren,
Wet verontreiniging zeewater, Wet droogmakerijen en indijkingen, Wet beheer rijkswaterstaats-
werken (m.b.t. natte objecten) en de Waterstaatswet 1900. Verder is per 20 oktober 2006 de Wet
op de Ruimtelijke Ordening vervangen door de Wet ruimtelijke ordening. Tot slot wordt opgemerkt
dat in juli 2015 is ingestemd met een Omgevingswet die de verschillende plannen voor ruimtelijke
ordening, milieu en natuur beter op elkaar afstemt. Deze zal in 2018 van kracht worden.

In [TUD-deVlieger 2011] wordt ook nog de Nota Mobiliteit genoemd waarin door de ministeries van
Verkeer en Waterstaat en VROM de plannen, ambities en streefbeelden voor de toekomst op het
gebied van verkeer en vervoer zijn opgenomen.

4.3.2 Relevante wetgeving voor toetsing; Waterwet en Woningwet
In figuur 4-5 wordt de samenhang afgebeeld tussen de regelgeving die op verschillende niveaus
eisen stellen aan natte kunstwerken. De Woningwet stelt dat constructies dienen te voldoen aan de
door het Bouwbesluit aangewezen normen en voorschriften; dit betreft de Eurocode (NEN-EN 1990)
serie voor nieuwbouw en de NEN 8700 serie voor bestaande bouw. De Waterwet stelt specifiek eisen
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aan de constructieve veiligheid van waterkeringen de Waterwet en verwijst naar verschillende
Leidraden en het Wettelijk Toetsinstrumentarium (WTI). De Waterwet bevat normen ten aanzien
van het waterkerend vermogen van primaire waterkeringen, waaronder waterbouwkundige
kunstwerken. In de Richtlijn Ontwerpen Kunstwerken en de Richtlijn Bestaande Kunstwerken worden
deze wettelijke normen/voorschriften aangevuld met door Rijkswaterstaat geformuleerde eisen.

Figuur 4-5- Documenten op verschillende niveaus over eisen aan natte kunstwerken

In de onderstaande tabel 4-3, tabel 4-4 en tabel 4-5 zijn de documenten samengevat die voor de
toetsing van bestaande natte kunstwerken relevant zijn. In tabel 4-3 wordt eerst de relevante
wetgeving opgesomd, terwijl tabel 4-4 en tabel 4-5 de relevante leidraden en handreikingen
voorhanden binnen het kader van respectievelijk de Waterwet en het Bouwbesluit duiden.

Nr. Titel Wet- en regelgeving Datum

Waterwet 2009

Woningwet (inclusief latere wijzigingen) 1991

» Bouwbesluit 2012

Wet Milieubeheer 1979

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) 2010

Tabel 4-3: Relevante wetgeving voor de toetsing van natte kunstwerken
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Nr. Titel Leidraden/Technische Rapporten Datum

L7 Grondslagen voor Waterkeren (TAW) jan 1998

L 15 Leidraad Kunstwerken
Technische Adviescommissie voor de Waterkeringen (TAW)

mei 2003

TR 22 Technisch Rapport Kistdammen en Diepwanden in Waterkeringen
Technische Adviescommissie voor de Waterkeringen

nov 2004

Ontwerp stabiliteitsschermen (type II) in primaire
waterkeringen (groene versie)
Ontwerprichtlijn voor WSRL

mrt 2013

Ontwerp stabiliteitsschermen (type II) in primaire waterkeringen
(groene versie)
Achtergronddocument bij ontwerprichtlijn WSRL

feb 2013

Addendum Ontwerprichtlijn Stabiliteitsschermen mrt 2015

2006-03 Leidraad Historische Kunstwerken
Hulpmiddelen voor toetsers

aug 2006

2006-W-02 Voorbeeldenboek Historische Kunstwerken
Hulpmiddelen voor toetsers

aug 2006

Voorschrift Toetsen op veiligheid primaire waterkeringen
(VTV2006, Katern 7 Waterkerende Kunstwerken)
Ministerie van Verkeer en Waterstaat

sept 2007

Achtergrondrapportage Technisch deel VTV
Rijkswaterstaat Ministerie van Infrastructuur en Milieu
(Hoofdstuk 10 Hoogte waterkerend kunstwerk, hoofdstuk 11
Stabiliteit van constructie en grondlichaam, hoofdstuk 12 Sterkte
constructie onderdelen, hoofdstuk 13 Piping en heave waterkerend
kunstwerk, hoofdstuk 14 Betrouwbaarheid sluiting en bijlage D
Kunstwerken)

juli 2012

Handreiking ontwerpen met overstromingskansen apr 2014

Nog niet vastgesteld: eisen aan (overstromingskansen) primaire
waterkeringen incl. b-keringen

2011-15-ORK Leidraad Waterkerende Kunstwerken in Regionale keringen aug 2011

Leidraad RAMS
Sturen op prestaties van systemen

mrt 2010

Nog in ontwikkeling: leidraad ProBO

Tabel 4-4: Relevante normen en regelgeving Waterwet voor de toetsing van natte kunstwerken
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Nr. Titel Normen/Richtlijnen Datum

NEN 8700 Beoordeling van de constructieve veiligheid van een
bestaand bouwwerk bij verbouw en afkeuren – Grondslagen

dec 2011

Eurocode NEN-EN 1990-serie voor nieuwbouw
(NEN-EN 1990 Grondslagen van het constructief ontwerp)

dec 2011

RTD 1001:2013 Richtlijn Ontwerp Kunstwerken (ROK1.2) jan 2013

RTD 1006:2013 Richtlijnen Beoordeling Kunstwerken (RBK1.1)
Beoordeling van de constructieve veiligheid van een bestaand
kunstwerk bij verbouw, gebruik en afkeur

mei 2013

Richtlijnen Vaarwegen 2011 (RVW1.1) dec 2011

Tabel 4-5: Relevante normen en regelgeving Woningwet (Bouwbesluit) voor de toetsing van natte kunstwerken

Hieronder volgt een aantal zaken dat in het kader van (het gebrek aan) uniformiteit in de randvoor-
waarden van het rekentechnisch beoordelen kunnen worden genoemd:

• het ontbreken van uniformiteit tussen Bouwbesluit (Eurocode/NEN) en Waterwet (TAW- en
ENW-Leidraden en Technische Rapporten) door verschillen in referentieperiode en de daarbij
horende betrouwbaarheidsindex;

• de relatie tussen Machinerichtlijn en andere richtlijnen voor natte kunstwerken;
• de relatie tussen bedrijfswegzekerheid en andere richtlijnen voor bruggen;
• de relatie tussen bedrijfszekerheidseisen, te weten Prestatie IndicatoreN (PIN) en Service Level

Agreement (SLA), en andere richtlijnen voor natte kunstwerken;
• bij natte kunstwerken is vaak sprake van waterveiligheid én waterkwantiteit, waarbij de ene

functie mogelijk meer prioriteit heeft dan de andere (bijvoorbeeld de sluiteis komt eerst);
• hoe om te gaan met een dubbel keermiddel en de onzekerheid in stabiliteit van het kunstwerk

bij gebruik hiervan?

N.B. Als voorbeeld van het laatstgenoemde punt geldt de situatie bij Kornwerderzand, waarin het
keermiddel van de sluis een tekort aan sterkte heeft en er met een extra keermiddel getrapt
wordt gekeerd. Na het in werking van het tweede keermiddel moet de bedienaar snel weg.

4.4 Overzicht van bestaande (innovatie)programma’s
Op basis van een inventarisatie van lopende of juist afgeronde (innovatie)programma’s zal worden
getracht tot een bijbehorend overzicht van contactpersonen, doelen en methodieken te komen:

§ Sluizen Programma

§ Vervangingsopgave Natte Kunstwerken (VONK)

§ Risico-inventarisatie Natte Kunstwerken (RINK, zie brochure)

§ Prioriteiten Inspecties Natte Kunstwerken (PINK)

§ MultiWaterWerk (MWW, zie weblink)

§ Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP, zie weblink)

§ InfraQuest (Programmalijn Natte Kunstwerken, zie weblink)
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§ Belastingen bewegingswerken bestaande bruggen ()

§ Wettelijk Toetsinstrumentarium 2017 (WTI 2017, zie weblink)

§ Ontwerpinstrumentarium 2014 (OI 2014, zie weblink)

§ Ontwerpinstrumentarium 2018 (OI 2018)

§ VP Nat

§ De Bouwcampus, Grip op de Maas

4.5 State-of-practice bij beheerders
Rijkswaterstaat en de waterschappen beheren het grootste deel van de natte kunstwerken. Zij
hanteren daarbij de vigerende wet- en regelgeving, maar ook hun interne richtlijnen. Dit geldt van
aanleg tot aan vervanging en renovatie en al het beheer en onderhoud dat erop gericht is het natte
kunstwerk in stand te houden net zolang tot de functionele of technische levensduur bereikt is.

Maar  hoe  loopt  nu  dat  proces?  En  waar  zitten  in  het  proces  onduidelijkheden  in  normen  of
toetskader? En wat zijn die onduidelijkheden? Er wordt bijvoorbeeld gezegd dat er bij het ontwerp
onduidelijkheden zijn tussen Waterwet en Bouwbesluit (zie paragraaf 1.2.2). Mogelijk dat bij het
beheer verschillende wetten of regelgeving elkaar tegenspreken, zoals het Wettelijk
Toetsinstrumentarium en de SLA voor scheepvaart of de Wet Ondergrondse Netten en het feit dat
een kunstwerk een vitaal object is?

4.5.1 Introductie in taalgebruik beheerproces RWS
Eerst wordt op hoofdlijnen een toelichting gegeven op een aantal termen gebruikt in het RWS asset
management proces, mede ontleend aan [TUD-deVlieger 2011], die het interpreteren van de daarop
volgende gedetailleerde procesbeschrijving vergemakkelijken:

WAT BETREFT HET BEHEER- EN ONDERHOUDSPROCES
§ In het Beheer- en Ontwikkelplan voor de Rijkswateren (BPRW) staat hoe RWS het areaal wil

beheren. Hierin worden ook functies gegeven van kunstwerken.

§ Beheer en onderhoud van objecten in het Hoofd(vaar)wegennet en Hoofdwatersysteem
worden met Prestatie-IndicatoreN (PIN) gestuurd o.b.v. een Service Level Agreement (SLA).

§ Voor risico-gestuurde inspecties is het noodzakelijk dat de eisen aan het functioneren van een
object bekend zijn. Deze eisen zijn in het verleden vertaald in kennisdocumenten als het Basis-
onderhoudsniveau (BON) en Object Beheerregimes (OBR’s), die nu onderdeel van het RBO
(ReferentieBasis Onderhoud) zijn.

§ Voor kunstwerken zijn de OBR’s voor veel voorkomende onderdelen uitgewerkt in referentie-
documenten, die tevens uitgangspunten voor instandhoudingstrategieën beschrijven. Deze
worden als basis voor Instandhoudingsplannen (IHP’s) gebruikt, zie figuur 4-6.
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Figuur 4-6: Samenhang tussen BON, OBR, RBO en IHP in beheer- en RWS-onderhoudsproces

WAT BETREFT INSPECTIES:
§ Het gericht werven van de juiste informatie ten behoeve van de SLA-sturing wordt gedaan door

middel van de risico-gestuurde inspectiestrategie vastgelegd in het Inspectiehuis, waarbij de
RAMS-prestaties het referentiekader voor de inspecties vormen.

§ Binnen het RWS Inspectiehuis worden per object drie soorten van inspecties uitgevoerd:
− schouw: zorgplicht ter voorkoming van ongelukken, 1 x per week (regionaal);
− toestandinspectie: monitoring functionering object, 1 tot 2 x per jaar (regionaal);
− instandhoudingsinspectie: bepaling advies voor de toekomst, 1 x per 6 jaar (landelijk).

§ Op basis van toestands- en instandhoudingsinspecties worden keuzes gemaakt wat betreft de
onderhoudsbudgetten, zodat de areaalrisico's zo goed mogelijk worden beheerst. Hierbij wordt
gebruik gemaakt van (analyse)modellen zoals Data Informatie Systeem Kunstwerken (DISK) en
het Levensduur Verlengend Onderhoudmodel (LVO).

§ Het  RWS  Inspectiehuis  is  gericht  op  de economische instandhouding van objecten met
beperking van risico’s voor verkeer en hinder. Als in de cyclus van instandhouding wordt
geoordeeld dat een object niet meer op een economische wijze binnen dit proces onderhouden
(einde levensduur), dan begint een periode waarin wordt nagegaan hoe dit op een economisch
en organisatorisch verantwoorde wijze kan plaatsvinden.

§ Voor de routinematige inspectiekosten wordt door RWS rekening gehouden met een richt-
bedrag van €400 per object per jaar. Dit zijn cijfers uit een referentie voor het invoeren van het
RWS Inspectiehuis (hiervan maken waarschijnlijk de toestandsinspectie geen deel uit).

RBO
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WAT BETREFT KOSTEN:
§ Binnen RWS geldt dat de aanleg en het onderhoud uit verschillende budgetten komen:

− aanleg- of vervangingskosten worden in de Geïntegreerde verplichtingen-kasadministratie
geprogrammeerd en wordt uitgevoerd door RWS-GPO (Grote Projecten en Onderhoud);

− beheer- en onderhoudskosten worden afgedekt met het Baten- en lastenstelsel en worden
veelal uitgevoerd door RWS-PPO (Programma’s, Projecten Onderhoud).

§ Optimalisatie van budgetten gebeurt in principe op basis van Life Cycle Costing, maar veelal
óf voor aanleg óf voor onderhoud.

4.5.2 Gedetailleerd asset managementproces binnen RWS
Hieronder volgt een gedetailleerde beschrijving van dit proces binnen Rijkswaterstaat (RWS). Deze
beschrijving is in afstemming met een aantal asset managers binnen RWS tot stand gekomen.

Het is aan RWS om de beleidswensen van de opdrachtgever, waar de hele SLA-cyclus mee begint, in
een strategisch kader te vertalen naar concrete prestaties. Dit is de SLA-offerte in de vorm van “met
dit € onderhoudspakket realiseer ik deze beschikbaarheid”. Om deze op te stellen is een tactisch en
operationeel kader nodig, zodat plannen concreet worden. Dat is waarin de SLA-cyclus voorziet. De
keuzes van de minister worden vastgelegd in het vierjaarlijkse SLA. In het ideale geval is dit het
SLA-proces met prestatie-gestuurde instandhoudingsplannen en bovenliggende netwerkmodellen.

WAT BETREFT DE LEVENSDUUR VAN EEN OBJECT:
§ Een object wordt voor een periode voor 50 of 100 jaar aangelegd. Het is niet duidelijk wie of

wat de ontwerplevensduur bepaalt, maar overwegingen zijn de “duurzaamheid van de
functionele oplossing” (relatie met VONK-vraagstuk “hoe functionele einde levensduur te
bepalen”) en de “technische ontwerplevensduur”, waarbij er voor de civiele delen in principe
100 jaar wordt aangehouden. De prestatie-gerichte programmering gaat niet over de civiele
delen van de kunstwerken, maar de bewegingswerken (hoewel die twee wel samenhangen).

§ Voor het toetsen van de werkelijke levensduur kijkt de beheerder (van het RWS-district) naar

− techniek (is het nog sterk genoeg?);
− functionaliteit (doet het nog wat het moet doen? Hierbij wordt vanuit RWS vooral gekeken

naar het aspect veiligheid en niet of in mindere mate naar of het te klein is, te smal, etc.?);
− omgeving (wat zijn de maatschappelijke wensen en instandhoudingskosten, wegen de

onderhoudskosten nog op tegen nieuwbouw?).

CONSTATERING: Het doel van asset management is inderdaad naar al deze aspecten te
kijken, maar de processen hier omheen zijn nog niet uitontwikkeld6.

§ Het district formuleert alle eisen aan en wensen voor het kunstwerk, dit betreft (in principe)
een functionele specificatie. Er worden randvoorwaarden gegeven en Klant Eisen Specificaties
(i.e. de meer functionele specificatie, waarbij de mate van detail per object kan verschillen).

6 Op 17 juli 2015 is de de Strategische visie Vervanging en Renovatie (VenR) vastgesteld in het
Rijkswaterstaat-bestuur. Majeur item hierin is de vernieuwde werkwijze VenR. In vergelijking met de oude
werkwijze zijn er de nieuwe werkwijze een 3-tal stappen toegevoegd teneinde tegemoet te komen
aan de navolgende knelpunten: suboptimale oplossingen met te geringe maatschappelijke meerwaarde, gemiste kansen voor
innovatie, vertraging en onvoorziene kosten in de uitvoeringsfase. Momenteel werkt Rijkswaterstaat aan de implementatie.
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§ Als een kunstwerk einde levensduur nadert (10 of 20 jaar voor einde levensduur?) zal het
RWS-district een maatregel op laten nemen in de programmering in samenwerking met de
regionale afdeling Netwerkontwikkeling en Visie van het RWS-district en een landelijk
programma voor vervanging en renovatie van RWS-GPO.

§ Tegen de tijd dat een object vervangen moet gaan worden (5 tot 10 jaar voor einde levens-
duur?) zal het district een project initiëren, zodat RWS-GPO of RWS-PPO het project kunnen
inplannen voor zover dat nog niet vanuit het landelijk programma voor vervanging en renovatie
is gebeurd.

PROGRAMMERING BEHEER- EN ONDERHOUDSPROCES:
§ De informatie in het RBO wordt gebruikt voor de programmering, maar prestatie-eisen en faal-

definities bij de risicoanalyse zijn deels een gestandaardiseerde set en deels meer specifiek (=
niet standaard).

§ In het  IHP wordt  een beschrijving gegeven van het  in  stand te  houden object  en areaal,  de
kaders, de functies en functie-eisen, de huidige toestand, de risico’s (RAMSSH€EP), de te
programmeren maatregelen (beheer en onderhoud waarvoor budget aangevraagd moet
worden) en specifieke adviezen van de beheerder. De IHP’s zijn opgebouwd volgens Reliability
Centred Maintenance met een FMECA (Failure Mode, Effect and Criticality Analysis) hieronder.

CONSTATERING: Uit de afstemming met asset managers van RWS hebben we geconstateerd
dat technisch functioneren wordt opgehangen aan functies, maar dat er
niet “op functie” wordt onderhouden. Reden is dat dit - zeker systeem-
technisch - bij de assets vaak niet of heel moeilijk te scheiden is. Het is dus
veelal niet in het onderhoudscontract terug te vinden welke (technische)
eisen vanuit de verschillende functies in de onderhoudsstrategie van een
kunstwerk (moeten) worden meegenomen. En dus ook niet of daar
eventueel verschillende onderhoudsintervallen bij horen. Risico is dat als in
het contract bepaalde achtergronden of eisen en voorwaarden vanuit het
ontwerp niet meer te zijn herleiden, deze kennis verdwijnt (voorbeeld:
ontgrondingskuilen Oosterschelde).

Het variabel onderhoud bij kunstwerken baseert RWS op de programmeringsinspecties. In deze
programmeringsinspecties wordt een risicoanalyse gemaakt. DISK is het beheerprogramma
voor kunstwerken, waarin deze informatie en rapporten (inspecties), alsmede een planning van
de geadviseerde onderhoudsmaatregelen wordt vastgelegd:

− welke functie het dient,
− welke eisen daaraan gesteld worden,
− welke risico’s daaraan kleven en
− of bekend is hoe het daarmee staat.

Ook DISK is de basis voor de programmering. Hierin worden alle onderdelen beschreven; als
dit  niet  bekend  is  en  het  risico  is  groot,  dan  wordt  er  buiten  een  inspectie  gedaan  om  de
ontbrekende delen te inventariseren. Vervolgens wordt voor de grootste risico’s een maatregel
bedacht, zodat er budget aangevraagd wordt.

N.B. Het idee is dat dit budget vervolgens besteed wordt om deze risico’s te beheersen,
mogelijk door middel van de voorgestelde maatregelen. De werkelijkheid is dat de
voorgestelde maatregelen overgenomen worden en hier een schifting in komt zodra er
budgettekorten zijn. De koppeling met de originele risico-inschatting is zeer beperkt, laat
staan met de functies. Vanwege de kennis in het RWS-district wordt de schifting
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natuurlijk impliciet wel gemaakt met de functies en risico’s in gedachten. Dit levert wel
een goede, maar geen herleidbare keuze op. Het onderscheid in functies van de
verschillende maatregelen komt om deze reden niet terug in de POF.

Het onderhoudsinterval varieert niet alleen door verschil in functie, maar ook door verschil in
materiaal, of gebruiksfrequentie, of bouwwijze. Er is dus geen duidelijke koppeling met de
functie. Dat verschillende onderdelen verschillende onderhoudsintervallen hebben komt aan
het licht in de programmeringsinspectie, uit de risicoanalyse volgt of een onderdeel wel of niet
vervangen/onderhouden wordt.

Verschillende onderdelen behoeven ook verschillende inspectie-intervallen. Daar komt op
objectniveau onderscheid in doordat wij objecten gemiddeld 1x per 6 jaar inspecteren, maar
zelf kunnen bepalen wat wanneer geïnspecteerd wordt. We zouden dus ook het ene object 1x
per 4 jaar en het andere 1x per 12 jaar kunnen doen. Op onderdeelniveau moet dit nog verder
uitgewerkt worden in gerichte toestandsinspecties.

§ Vanuit DISK of het IHP wordt het RWS Uniforme Programmering Systeem gevuld, dat is de
meerjarenprogrammering voor de komende 5 jaar.

§ RWS werkt veelal met grote prestatiecontracten voor het onderhoud, waarin meerdere functies
zitten en niet met aparte contracten voor ICT, werktuigbouwkundige zaken, beton, et cetera.
In de prestatiecontracten worden het aantal en de frequentie van de toestandsrapportages
gegeven. Deze rapportages met areaalinformatie worden in principe in het Onderhouds
Management  Systeem  vastgelegd.  Op  dit  moment  is  de  ervaring  van  RWS  als  dagelijks
beheerder nog teleurstellend.

CONSTATERING:  Uit de afstemming met asset managers van RWS hebben we geconstateerd
dat er vanuit de beheerder / asset manager een grote behoefte is om
inzicht te krijgen in de functionele eisen (hoogwater keren, waterpeil
scheiden, scheepvaart schutten,…) in relatie tot de technische eisen op elk
moment gedurende de levensduur tot aan einde levensduur per onderdeel
van de kering. Reden is dat de beheerder/asset manager, dus de districten,
de prestatie-gestuurde instandhoudingsplannen (P-IHP’s) opstellen waarin
falen van een technisch component wordt gekoppeld aan functioneel
systeem falen.

CONSTATERING:  Uit de afstemming met asset managers van RWS hebben we geconstateerd
dat de verschillende diensten en afdelingen van RWS (keten) vormen
samen de beheerder van de natte kunstwerken. Met de juiste aanpak op
basis van systems engineering in het hele asset management en Life Cycle
proces voorkomen ze dat eisen aan het ontwerp volgend uit verschillende
vigerende wetten en regels niet op elkaar aansluiten.

WAT BETREFT DE KOSTEN:
§ De beheer- en onderhoudskosten van kunstwerken worden door RWS-PPO geprogrammeerd

telkens voor een periode van 5 jaar in de SLA. In programmering wordt wel een doorkijk
gemaakt over een paar jaren, maar er kan geleend worden uit andere jaren bij tegenvallers.

§ Het onderhoud aan een kunstwerk zit (meestal) in een prestatiecontract met een duur van 3
tot 10 jaar tussen RWS-district en aannemer, waarbij de scope afhankelijk is van de regio en
het contract. In deze contracten zit het vaste onderhoud en soms ook het variabele onderhoud.
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§ Op een kunstwerk wordt niet afgeschreven in de boekhouding. Alle investeringen zijn “a fond
perdu”. Dat wil zeggen, er wordt door RWS-GPO (aanleg en vervanging) en RWS-PPO (beheer
en onderhoud) geld vrijgemaakt in de schatkist op het moment van investering (wel hanteert
RWS een rentevoet bij Life Cycle Cost-berekeningen).

§ Bij het ontwerp van een kunstwerk worden uniforme Life Cycle Cost berekeningen gedaan om

− het mogelijk te maken de keuze van een voorkeursalternatief te baseren op de integrale
levensduurkosten;

− het reeds in de verkenning- en planuitwerkingsfase mogelijk te maken een reservering te
plaatsen voor de toekomstige beheer- en onderhoudskosten;

− in de realisatiefase te sturen op zowel aanleg als beheer- & onderhoudskosten;
− in principe (dit is nog in ontwikkeling) door het project budget voor beheer en onderhoud

voorafgaand aan het projectbesluit aan te vragen en bij oplevering af te staan aan de
toekomstige beheerder(s).

4.5.3 Beheerproces waterschappen of andere beheerders
De waterschappen en andere beheerders, zoals gemeenten en provincies zijn los opererende
overheidsinstanties. De beheerprocessen verschillen van instantie tot instantie. Bij nader onderzoek
naar een eenduidig toetskader loont het zich deze beheerprocessen in beeld te brengen.
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5 Resultaten analyse

5.1 Algemeen
Zoals aangegeven in subparagraaf 1.4.2 richt de voorliggende analyse zich alleen op de mate van
eenduidigheid in het huidige toetskader voor wat betreft de civiele (funderings)delen van een
beperkt aantal sluizen en stuwen. Bij het in kaart brengen van het huidige toetskader wordt, in lijn
met de bevindingen in hoofdstuk 3, een verdere afbakening aangehouden. Alleen de randvoor-
waarden voor het rekentechnische toetsen van de civiele delen worden beschouwd, te weten:

• basis voor (veiligheids)eisen (persoonlijk risico vs. economisch risico);
• karakter van de eisen (kwalitatief vs. kwantitatief);
• fysische scope van de eisen (onderdeelniveau vs. systeemniveau);
• referentie van de eisen (jaarbasis vs. levensduurbasis);
• mate van acceptatie van eisen (richtgetal vs. wettelijk verankerde eis);
• wijze van in kaart brengen onzekerheden (inschatting vs. vastgesteld);
• wijze van omgang met onzekerheden (deterministisch vs. probabilistisch);
• wijze in rekening brengen onzekerheden (op belasting(effect) vs. op sterkte);
• te gebruiken (voorspelings)modellen (vrije keuze vs. voorgeschreven).

5.2 Constatering wat betreft RINK-studies
In de RINK-studies werd er per nat kunstwerk systematisch voor een beperkt aantal (maatgevende)
faalmechanismen op een vereenvoudigde wijze gekeken naar de uiterste grenstoestand. De in de
RINK-studies gehanteerde aanpak, die werd toegepast om een uitspraak te kunnen doen over de
invloed van constructief falen op functies, en de voor deze prestatiebeoordeling gebruikte RAMS-
methodiek worden in Bijlage F toegelicht.
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Hierbij nog de volgende constateringen:

• In de toetspraktijk dienen eigenlijk de wettelijk gestelde eisen voor constructieve veiligheid te
moeten worden gehanteerd. Daarnaast zal een constructie, die in de uiterste grenstoestand op
basis van generieke regels niet voldoet, niet in de bruikbaarheidsgrenstoestand worden
doorgerekend. Deze zal worden afgekeurd of meer in detail verder worden berekend op basis
van een meer nauwkeurige en/of locatie-specifieke analyse. In de RINK-rapporten wordt de
BGT toets gebruikt om (op een snelle wijze) een uitspraak over de faalkans te kunnen doen en
dit in de foutenboom te kunnen gebruiken.

• Er is binnen de RINK-studies geen uniforme manier geweest om een object naar elementen af
te breken. Ter illustratie: bij een FMECA analyse wordt in sommige studies de DISK “indeling”
gebruikt, terwijl andere een iets verschillende manier van de indeling wordt gebruikt. Zolang
de contributie van de faalkansen van de verschillende elementen zeer beperkt is, zal dit
waarschijnlijk niet tot zeer verschillende uitkomsten leiden. Als de faalkansen van de
verschillende (deel-)elementen echter een grotere contributie leveren aan de totale faalkans,
dan kunnen uitkomsten van de analyse relevant beïnvloedt zijn door zulke verschillen.

• Er is in de beschouwde RINK rapportages duidelijk verwezen naar het ontbreken van eisen ten
opzichte van onderhoud, zodat het de vraag is of voor de sterkte van onderdelen gekeken is
naar de actuele situatie

Het TO2-onderzoek (waarvan deze rapportage deel uitmaakt) kan om de volgende redenen als een
nuttige uitbreiding van de RINK-evaluaties van de actuele prestaties van een object worden gezien:

• In de evaluaties werd geen rekening gehouden met de (mogelijk) gereduceerde capaciteit van
de constructie (onderdelen) door een, ten opzichte van het ontwerp, onvoorzien:

§ hogere belasting als gevolg van veranderingen in de omgeving, aanpassingen aan het
watersysteem waarvan het kunstwerk deel uitmaakt of een ander gebruik;

§ lagere sterkte als gevolg van schade- en degradatiemechanismen7.

• De uitkomst van de RINK-evaluaties gaven geen informatie over de restcapaciteit.

Het voorliggend onderzoek heeft zich per object vooral gericht op de delen (of domeinen) uit de
genoemde RINK-studies met betrekking tot de Civiele Bouw en de Integrale RAMS-analyse.

5.3 Eenduidigheid toetskader

5.3.1 Basis voor veiligheidseisen
In [IQ-nkw 2013] wordt aangegeven dat de basis voor de eisen in het Bouwbesluit voortkomen uit
een beschouwing van het economisch optimale veiligheidsniveau, dat wil zeggen de optimalisering
van  de  bouwkosten  versus  het  persoonlijk  risico  als  gevolg  van  constructief  bezwijken.  In  de
NEN 8700 worden de minimale eisen voor menselijke veiligheid in rekening gebracht.

7 Waar een schademechanisme een direct nadelig gevolg is voor de sterkte, impliceert een degradatiemechanisme een
tijdsafhankelijk  (indirecte)  afname  van  de  sterkte.  Een  gebrek  aan  kennis  maakt  het  overigens  lastig  om  de  (voor  de
restlevensduur zeer relevante) degradatiemechanismen in constructieve ontwerpanalyses passend mee te nemen.
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De basis voor de veiligheidsniveaus in de huidige Waterwet (i.e. normfrequenties per dijkring) –
deze maakt gebruik van de overschrijdingskansbenadering – zijn gebaseerd op enerzijds de kosten
van de aanleg van waterkeringen en anderzijds de mogelijke schade bij een overstroming.

N.B. In het project Veiligheid Nederland in Kaart zijn voor de toekomstige Waterwet (op basis van
de overstromingskansbenadering) nieuwe normen afgeleid rekening houdende met zowel de
economische schade als het aantal slachtoffers. Bij dit laatste aspect werd zowel naar het
lokaal individueel risico (LIR) als het plaatsgebonden risico (PR) van groepen beschouwd.

5.3.2 Karakter van eisen
De veiligheidseisen in zowel de Waterwet als het Bouwbesluit hebben een kwantitatief karakter in de
vorm van een toelaatbare faalkans (Pf), en worden voor de toetsing uitgedrukt in minimaal vereiste
betrouwbaarheidsindex (β). De relatie tussen de betrouwbaarheidsindex en de faalkans wordt door
de relatie beschreven. Hierin is Φ  de inverse standard normale verdeling functie.

= Φ−1(− )

De benodigde veiligheidsniveaus uitgedrukt in een minimaal benodigde betrouwbaarheidsindex voor
een referentieperiode van 15 jaar volgens de norm voor bestaande constructies, NEN 8700, zijn in
tabel 5-1 samengevat. Als aanvulling op de “basiseisen” van de Eurocodes wordt er in Nederland van
uitgegaan, dat in gevallen waar wind maatgevend is dit niveau niet gehaald wordt [TNO-NEN8700].

Tabel 5-1: Vereiste β-waarden  voor  de  minimum  referentieperiode,  NEN  8700.  In  geval  van  een*  is  de  ondergrens  voor
persoonlijke veiligheid maatgevend. wn=wind niet dominant; wd=wind dominant [Jongejan-Steenbergen-2015]

De minimaal benodigde veiligheidsniveaus voor natte kunstwerken gerelateerd aan de wettelijke
normfrequenties per dijkring volgens de Waterwet zijn in [TAW-LKW-2003] vertaald naar minimaal
vereiste betrouwbaarheidsindices voor de levensduur, zie tabel 5-2. Voor de vertaling van de
wettelijke jaarkansen naar kansen over de levensduur is in deze leidraad de zogenaamde levens-
duurfactor (met een arbitraire waarde van 10) geïntroduceerd. Ter vergelijking met de eisen in de
Eurocode en de NEN 8700 worden in tabel 5-3 de equivalente betrouwbaarheidsindices voor een
levensduur van 100 jaar volgens [IQ-nkw 2013] weergegeven.
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Tabel 5-2: Vereiste betrouwbaarheidsindices voor kunstwerk in waterkering (referentieperiode 10 jaar),
op basis van overschrijdingskansbenadering volgens [TAW-LKW-2013]

Tabel 5-3: Equivalente vereiste betrouwbaarheidsindices voor kunstwerk in waterkering (referentieperiode 100 jaar),
op basis van overschrijdingskansbenadering volgens [IQ-nkw 2013]

5.3.3 Fysische scope van eisen
De huidige Waterwet stelt overschrijdingskansnormen per dijkring vast. Een dijkring wordt hierbij
beschouwd als een seriesysteem, waarvoor bij de bepaling van de veiligheidseisen rekening wordt
gehouden met de bijdragen van de verschillende faalmechanismen van de secties en kunstwerken.
In  [TAW-LKW-2003]  wordt  voor  de  veiligheidseisen  aan  het  kunstwerk  uitgegaan  van  de  dijkvak-
benadering, waarbij de eis per faalmechanisme is gekoppeld aan de norm per dijkring. Hierbij
constateert [IQ-nkw 2013] dat aan alle constructie-onderdelen qua sterkte dezelfde faalkans wordt
toebedeeld als aan de constructie als geheel, wat een onveilige benadering kan opleveren.

In 2017 worden de overschrijdingskansnormen vervangen door overstromingskansnormen voor de
toetsing van de betrouwbaarheid van een waterkering in een dijkring of dijkringdeel.

Deze scope verschilt van de scope van normen in het Bouwbesluit. In [IQ-nkw 2013] wordt vermeld
“dat de veiligheidsnorm in de Eurocode in beginsel wordt gesteld aan een enkel constructie-element
(of snede) voor een enkel mechanisme. De veiligheid van de totale constructie als systeem kan daar
dus van afwijken. Meestal zal de veiligheid hoger zijn, omdat er normaliter een herverdeling van de
inwendige krachtsverdeling mogelijk is zodra ergens lokaal de sterkte overschreden wordt. De mate
waarin  dit  kan  hangt  af  van  het  statische  systeem  (mate  van  statisch  onbepaaldheid)  en  van  de
taaiheids-eigenschappen van de toegepaste materialen en verbindingselementen. Als regel kan men
er van op aan dat het systeem dat op onderdelen voldoet ook als geheel de betrouwbaarheidseis
haalt. Uitzonderingen zijn constructies met een uitgesproken serie-systeem-gedrag.”
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5.3.4 Referentie van eisen
Een verschil tussen de regelgeving volgens de Waterwet en de regelgeving volgens het Bouwbesluit
is dat er bij de veiligheid tegen overstromen wordt uitgegaan van de veiligheid op jaarbasis, terwijl
de constructieve veiligheid op basis van faalkansen in een ontwerplevensduur van 50 of 100 jaar
moet worden beschouwd. Voor toetsen van de constructieve veiligheid van bestaande bouw wordt
volgens het Bouwbesluit uitgegaan van kortere restlevensduren tot minimaal 15 jaar.

5.3.5 Mate acceptatie van eisen
In het geval van zowel het Bouwbesluit als de Waterwet is er sprake van wettelijke verankerde
eisen, die daarmee breed zijn geaccepteerd.

5.3.6 Wijze in kaart brengen onzekerheden
In Error! Reference source not found. zijn  er  de  volgende  belastingen  als  belangrijkste  voor
waterkerende kunstwerken verzameld:

• Permanente belastingen
o eigen gewicht constructie (onder)delen

o rustende belastingen

o gronddruk

o (grond)waterdruk horizontaal

o opwaartse (grond)waterdruk verticaal (zie Bijlage G-1)

• Veranderlijke belastingen
o drukverschil ten gevolge van waterstanden

o drukverschil ten gevolge van windgolven

o stroming (zie bijlage G-1)

o scheepsgolven / translatiegolven

o scheepsstroming

o troskrachten, bolderkrachten

o verkeersbelastingen (kraanbelastingen, zie Bijlage G.1)

o temperatuurbelastingen

o winddrukken

• Bijzondere belastingen
o aanvaring

o aardbeving

o explosie

o ijs

o stroming in geval van niet sluiten

o vandalisme, sabotage

• “Interne” belastingen, in samenhang met gebruik van het kunstwerk
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Daarnaast kunnen de volgende sterkten worden onderscheiden:

• Constructieve materialen:
o maximaal toelaatbare spanning

o maximaal toelaatbaar buigend moment (buigsterkte EI)

o maximaal toelaatbare normaalkracht (reksterkte EA)

o maximaal toelaatbare dwarskracht (afschuifsterkte GA)

o weerstand tegen plooi, knik en vermoeiing (zie Bijlage G.1)

• Grond:
o relatieve dichtheid (op basis van conusweerstand)

o Atterbergse grenzen

o effectieve cohesie (gedraineerd gedrag)

o hoek van inwendige wrijving

o ongedraineerde schuifsterkte (ongedraineerd gedrag)

o doorlatendheid

5.3.7 Wijze omgang met onzekerheden
In de Eurocode wordt een aantal ontwerpbenaderingen aan de gebruiker ter beschikking gesteld die
verschillen voor wat betreft de plek waar de onzekerheden worden afgedekt: op de belasting, op de
materiaalsterkte en/of op de belastingeffecten. Volgens de Nederlandse Nationale Bijlage dient er in
geotechnische ontwerpanalyses onzekerheden op zowel de belastingen als de materiaalsterkten in
rekening te worden gebracht. In de waterveiligheidsleidraden is dezelfde benadering aangehouden.

5.3.8 Wijze in rekening brengen onzekerheden
Er is geen enkel document dat de benodigde veiligheidsniveaus en de bijbehorende partiële factoren
voor het ontwerpen en / of toetsen van natte kunstwerken aangeeft. De voormalig tegenstrijdige
eisen gesteld door de Waterwet en Bouwbesluit zijn in [Jongejan-Steenbergen-2015] verwerkt, zoals
in subparagraaf 1.2.2 beschreven.

Voor de “dagelijkse praktijk” zijn er belasting- en materiaalfactoren afgeleid, die zorgen ervoor dat
de gewenste betrouwbaarheidsniveau gewaarborgd is. Rekening houdend met de juiste materialen

De Leidraad Kunstwerken [TAW-LKW-2003] is gericht op het ontwerpen van constructies in
waterkeringen. Er wordt er momenteel aan gewerkt en een geactualiseerde Leidraad, inclusief
aanbevelingen voor bestaande kunstwerken, en deze wordt in 2016 verwacht. In de huidige versie
van de Leidraad (2003), is er een samenvatting voor de principes, veiligheidsniveaus en
bijbehorende partiele factoren voor beoordeling van sterke en stabiliteit aangegeven. Het gaat hier
om waterkerende constructies,  uit  het  oogpunt  van waterkerende veiligheid.  Dit  betekent  dat  de
eisen niet per se geldig zijn voor natte kunstwerken die niet in het waterkerend systeem zitten.

De  top-eis  voor  constructieve  veiligheid  is  dat  de  kans  van  bezwijken  van  de  constructie  bij  de
maatgevende hoog water maximaal 1/100 van de door norm voorgeschreven waarde is. Door
“norm” wordt hier de (vertaalde) normfrequentie uit de Waterwet begrepen, zie subparagraaf 5.3.2.
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De belastingfactoren voor representatieve en combinatie-waardes van de meest voorkomende
belastingen in [TAW-LKW-2003] zijn in tabel 5-4 weergegeven. Voor hoe de belastingcombinaties
opgezet moeten worden wordt hierin verwezen naar de norm NEN 6702, die sindsdien vervangen is
met NEN-EN-1991.

Voor de drukverschillen ten gevolge van waterstanden, dient in sommige gevallen een
belastingfactor worden berekend (in plaats van de in tabel 5-4 gegeven waarde van 1,25). Voor het
controle van piping gelden er andere belastingfactoren. Reden hiervoor is dat in de berekeningswijze
al een zekere mate van veiligheid aanwezig is. Bij verschillende methodes (Bligh, Lane, Sellmeijer)
worden er andere belastingfactoren aangehouden, maar allebei zijn onafhankelijk van de vereiste
betrouwbaarheidsniveau.

Tabel 5-4: Belastingfactoren volgens de huidige Leidraad Kunstwerken, zie [TAW-LKW-2003]
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Voor de materiaalfactoren wordt er naar de NEN 6700 normen verwijst – tegenwoordig vervangen
door NEN-EN normen. Indien de betrouwbaarheidsindex strenger dan b = 3,6 is, dan dient er een
correctiefactor in rekening worden gebracht. Deze factor is afhankelijk van het vereiste betrouw-
baarheidsniveau en de variatiecoëfficiënt van de sterkte. In sommige gevallen wordt de
materiaalfactor niet gecorrigeerd, bij voorbeeld bij maatgevend hoogwater.

In de grondconstructie-gerelateerde ENW-Liedraden wordt er anders met de materiaalfactor
omgegaan. Daarin zijn de materiaalfactoren (per grondsoort) voor een zogenaamd basisbetrouw-
baarheidsniveau van b = 4,0 afgeleid. Met een schadefactor wordt vervolgens het verschil (qua
materiaalfactor) tussen het vereiste betrouwbaarheidsniveau en het basisbetrouwbaarheidsniveau
gerepareerd. De vermenigvuldiging van schadefactor en materiaalfactoren behorende bij b = 4,0 per
jaar leveren dus de werkelijke materiaalfactoren behorende bij vereiste betrouwbaarheid.

5.3.9 Te gebruiken (voorspellings)modellen
In de Nationale Bijlage bij de Eurocode wordt er (qua veiligheidsaanpak) wat betreft belasting- en
sterktemodellen voor beton- en staalconstructies de volgende vereenvoudigde fysische modellen,
gebaseerd op (constructie- dan wel grond)mechanica, voorgeschreven:

• overall stabiliteit constructie: fysisch model, gebaseerd op “eenvoudige” mechanica;
• sterkte gewapend beton (unity check):

– Buiging: gebaseerd op fysisch model van werking gewapend beton.
– Dwarskracht: gebaseerd fysisch / experimenteel model
– Het wordt in de RINK rapporten niet gecheckt, maar er gelden voor gewapend /

voorgespannen beton elementen regels met “harde” waardes, bij voorbeeld maximale
afstanden tussen wapening, maximale scheurbreedte.

• ondergrond: gesimplificeerd fysisch model gebaseerd op maximale draagvermogen van de
ondergrond;

Volgens [TAW-LKW-2003] kunnen de volgende belasting- en sterktemodellen worden gebruikt in het
ontwerpen dan wel toetsen van een nat kunstwerk in een waterkering (zie ook bijlage G.2):

• fundering op staal: draagvermogen op (niet-)gelaagde grond met groot/klein sterkteverschil;
• paalfundering: punt- en schachtdraagvermogen alleenstaande paal of paalgroep;
• verankeringen: draagvermogen trekelementen;
• grondkeringen: weerstand tegen instabiliteit (translatie / rotatie) bij bepaalde inbedding,

verticale draagkracht (als gevolg van verschilzakkingen)
• onderloopsheid: methode van Lane (wetmatigheid), methode Sellmeijer
• achterloopsheid: methode van Bligh (wetmatigheid);
• bodemerosie: weerstand op basis van kritieke stroomsnelheid (als gevolg van schroefstraal-

belasting van een schip) per grondsoort/bekleding;
• vervormingen: maximaal toelaatbare verschilzakking / hoekverdraaiing;



Eenduidige toetskader (2015)

Versie 1.1, april 2016, definitief 40/86

5.4 Samenvatting van uitkomsten
De volgende resultaten volgen uit de bovenstaande analyse (op basis van RINK-studies) naar over-
eenkomsten in en verschillen tussen de toetskaders van Woningwet (Bouwbesluit) en Waterwet:

• In beide wettelijk verankerde, en dus nationaal geaccepteerde toetskaders wordt gezocht naar
het economisch optimale veiligheidsniveau, waarbij ook het lokaal individueel risico (LIR) wordt
meegenomen. In de normering van de nieuwe Waterwet (vanaf 2017) wordt ook het
plaatsgebonden risico (PR) meegenomen.

• De kwantitatieve veiligheidseisen in beide toetskaders zijn in de vorm van een toelaatbare
faalkans (Pf) geformuleerd, en worden in beide gevallen ook uitgedrukt in minimaal vereiste
betrouwbaarheidsindex (β). Het verschil tussen beide kaders is de referentieperiode waarop
deze betrouwbaarheidsindices betrekking hebben (op jaar- dan wel levensduurbasis).

• De huidige en toekomstige Waterwet stellen veiligheidseisen aan een systeem van dijkvakken
en kunstwerken, waaruit per faalmechanisme (ten behoeve van een semi-probabilistische
analyse) eisen aan een dijkdoorsnede en (constructieve) onderdelen kunnen worden afgeleid.
Dit verschilt van het Bouwbesluit, dat eisen aan een enkel constructie-element (of kritische
snede) voor een enkel mechanisme formuleert.

• In de regelgeving van beide kaders (Eurocode en ENW-Leidraden) dienen onzekerheden in de
analyses op zowel de belastingen als de materiaalsterkten in rekening te worden gebracht.

• In de regelgeving van beide kaders bestaat er onder meer een (klein) verschil in aanpak om de
onzekerheden in de grondsterkte in rekening te brengen.

• In de regelgeving van beide toetskaders wordt de omgang (qua veiligheidsaanpak) met
vereenvoudigde fysische modellen, gebaseerd op (constructie- dan wel grond)mechanica,
beschreven. In ondergrond-gerelateerde analyses komen ook empirische rekenmodellen (zoals
Bligh en Lane) om de hoek kijken.

Wat betreft de RINK-studies nog de volgende bevinding:

• De contributie van de civiele (en stalen) delen aan de totale beschikbaarheid van de in RINK
bekeken functies: passeren, keren en spuien, is zeer beperkt. Dit betekent niet dat de functie-
eisen, en mogelijke verschillen van deze, niet op een relevante manier de eisen gesteld aan de
civiele / stalen delen beïnvloeden.

5.5 Mate van eenduidigheid huidig toetskader
Een vaak gehoorde opmerking, dat het tussen Bouwbesluit (Eurocode/NEN) en de Waterwet (ENW-
Leidraden) aan eenduidigheid ontbreekt, wordt niet door de resultaten in paragraaf 5.4 bevestigd.
Afgezien van het verschil in referentieperiode waarop veiligheidseisen betrekking hebben (op jaar- of
levensduurbasis) en het verschil in de fysische scope waarop deze eisen betrekking hebben, komen
uit de bovenstaande analyse geen significante verschillen in uniformiteit van beide toetskaders naar
voren. Hierop is in [Jongejan-Steenbergen-2015] ook al ingegaan (zie Bijlage D), waaruit blijkt:
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• Op dit moment is er geen eenduidige normstelling beschikbaar, omdat de vigerende eisen uit
het Bouwbesluit en de Waterwet niet zonder meer in elkaar omgerekend kunnen worden. Dit is
echter vanuit het “wetenschappelijk oogpunt” in [Jongejan-Steenbergen-2015] opgelost.

• Volgens paragraaf D-2 kan voor het gemak worden gesteld dat de Waterwet altijd maatgevend
is voor ontwerp. En omdat de toetseisen uit het Bouwbesluit in NEN 8700 aanzienlijk soepeler
zijn dan de ontwerpeisen, is de Waterwet ook altijd maatgevend voor de toetsing.

• Volgens [Jongejan-Steenbergen-2015] is er een uniforme set uitgangspunten benodigd, als-
mede een aanbeveling voor concrete betrouwbaarheidsniveaus, omdat die de basis vormen
voor de toetsing en het ontwerp van waterbouwkundige kunstwerken. Concreet zouden er
handleidingen nodig zijn die ingaan op hoe bij kunstwerken (maar ook grondconstructies) de
eisen en de factoren uit de verschillende delen van de Eurocode naar eisen voor (niet-)primaire
keringen kunnen worden omgewerkt. En op hoe praktisch met relevante verschillen kan
worden omgegaan (bijv. welk kader is onder welke omstandigheden maatgevend?).

Wat betreft andere voor natte kunstwerken relevante regelgeving nog de volgende opmerkingen:

• Er is geen eenduidige relatie tussen de Machinerichtlijn en andere relevante richtlijnen.

• Er is geen eenduidige relatie tussen bedrijfszekerheid en andere richtlijnen voor bruggen.

• Bij natte kunstwerken is vaak sprake van waterveiligheid én waterkwantiteit, waarbij de ene
functie mogelijk meer prioriteit heeft dan de andere (bijvoorbeeld de sluiteis komt eerst)Er
wordt geconstateerd dat in het huidige beoordelingskader sprake is van witte vlekken in de
kennis.  In  die  gevallen is  de beoordelaar  in  het  ontwerp of  de toetsing genoodzaakt  om zelf
met een kader te komen. Het verschijnsel ASR8 bijvoorbeeld heeft invloed op de prestatie van
de betonnen constructie-onderdelen. Hiervoor ontbreekt een tijdsafhankelijk voorspellings-
model voor het ontwerp en een meetmethode om het verschijnsel te kunnen toetsen.

• Verder ligt er de vraag hoe om te gaan met een dubbel keermiddel en de onzekerheid in
stabiliteit van het kunstwerk bij gebruik hiervan?

• Binnen het Wettelijk Beoordelingsinstrumentarium (WBI) kunnen in principe alle relevante
faalmechanismen voor de veiligheid tegen overstromen op drie niveaus worden beoordeeld:

– Allereerst wordt in de ‘eenvoudige toets’ met eenvoudige beslisregels (gebaseerd op
veilige afmetingen en algemene eigenschappen van het object) gecontroleerd of het
toetsspoor  relevant  is.  Als  wordt  voldaan aan deze beslisregels,  dan is  de bijdrage van
het mechanisme aan de overstromingskans van het dijktraject verwaarloosbaar klein.

– Als niet aan de eenvoudige toets wordt voldaan, dan moet de beoordeling worden
voorgezet met een ‘gedetailleerde toets’. Hierin wordt met behulp van generieke
(algemeen geldende) fysische en statistische (reken)modellen beoordeeld welke bijdrage
het mechanisme aan de overstromingskans van het dijktraject levert.

8 De alkali-silicareactie (ASR) is een chemische reactie tussen alkaliën in het beton, water en reactief silica uit het
toeslagmateriaal als grondstof voor beton. Bij de reactie wordt een expansief gel gevormd, die het beton van binnenuit kapot
drukt.
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– Als ook niet aan de gedetailleerde toets wordt voldaan, dan kan de beoordeling worden
voorgezet met een ‘toets op maat’. Hierin kan met behulp van locatie-specifieke fysische
en statistische (reken)modellen en/of een locatie-specifieke afdekking van onzekerheden
beoordeeld welke bijdrage het mechanisme aan de overstromingskans levert.

5.6 Overzicht verband tussen functies en civiele delen
Wat betreft het verband tussen functies en civiele delen bevestigt Bijlage G.2 dat vooral het faal-
mechanisme “onvoldoende sterkte en stabiliteit” het verband legt tussen functies en het chassis. Dit
faalmechanisme speelt namelijk in verschillende objectfuncties:

• hoogwater keren
• peil scheiden
• faciliteren van scheepvaart

In de gevallen, waarin dit faalmechanisme betrekking heeft op een constructief element, komt er
een wettelijke eis volgens de Waterwet dan wel het Bouwbesluit in de RINK-studies naar voren. Als
hetzelfde mechanisme echter van geotechnische aard is (erosie, onder-/achterloopsheid) dan zijn
blijkbaar de onzekerheden significant groter en wordt in de RINK-studie een richtlijn aangehaald.

Binnen de functies hoogwater keren en peil scheiden bestaat er door de faalmechanismen met
betrekking tot de stroming van water door het object (respectievelijk “niet sluiten” en “onvoldoende
doorvoercapaciteit”) ook verband met de bodembescherming voor, in en achter de sluis.

Tot slot bevestigt Bijlage G.2 dat er een verband bestaat tussen de constructieve sterkte van de
vloeren en wanden en de functie faciliteren van scheepvaart, via het faalmechanisme “onvoldoende
doorvaarbreedte/-lengte/-hoogte/-diepte”.

Andere functies rondom het leveren van voldoende zoet, schoon en gezond (vis)water stellen in de
beschouwde objecten (sluizen en stuwen) weinig tot geen voorwaarden aan het chassis, gezien het
ontbreken van een verband tussen deze onderdelen en de faalmechanismen.
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6 Conclusies en aanbevelingen

6.1 Conclusies
Uitgangspunt voor het voorliggende onderzoek is dat het systematisch in kaart brengen van de
overeenkomsten in en verschillen tussen het op de huidige wijze beoordelen van de prestaties van
natte kunstwerken met verschillende objectfuncties een eerste stap vormt in het komen tot een
meer eenduidig beoordelingskader vormt. Voor een beheerder zal het nuttig zijn om te weten:

1. van welke verschillen in beoordelingskader er sprake kan zijn;

2. van welke overeenkomsten in en verschillen tussen beoordelingskaders er nu sprake is;

3. welke functies invloed hebben op de afzonderlijke onderdelen van een nat kunstwerk.

6.1.1 Verschillen in beoordelingskader (algemeen)
Met de afbakening, dat de onderhavige analyse zich in eerste instantie alleen op de eenduidigheid in
de randvoorwaarden voor het rekentechnisch beoordelen heeft gericht, leidt dat tot:

• basis voor (veiligheids)eisen (persoonlijk risico vs. groepsrisico vs. economisch risico);
• karakter van de eisen (kwalitatief vs. kwantitatief);
• fysische scope van de eisen (onderdeelniveau vs. systeemniveau);
• referentie van de eisen (jaarbasis vs. levensduurbasis);
• mate van acceptatie van eisen (richtgetal vs. wettelijk verankerde eis);
• wijze van in kaart brengen onzekerheden (inschatting vs. vastgesteld);
• wijze van omgang met onzekerheden (deterministisch vs. probabilistisch);
• wijze in rekening brengen onzekerheden (op belasting(effect) vs. op sterkte);
• te gebruiken (voorspellings)modellen (vrije keuze vs. voorgeschreven).
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6.1.2 Overeenkomsten en verschillen Waterwet en Woningwet
Op basis van de afbakening van het voorliggende onderzoek, dat zich beperkt tot het toetskader van
de Woningwet (Bouwbesluit) en Waterwet en zich beperkt tot de prestaties van afzonderlijke civiele
constructiedelen van een beperkt aantal stuwen en sluizen, wordt er wat betreft overeenkomsten en
verschillen geconcludeerd:

Een vaak gehoorde opmerking, dat het tussen Bouwbesluit (Eurocode/NEN) en de Waterwet (ENW-
Leidraden) aan eenduidigheid ontbreekt, wordt niet door de resultaten in paragraaf 5.4 bevestigd.
Afgezien van het verschil in referentieperiode waarop veiligheidseisen betrekking hebben (op jaar- of
levensduurbasis) en het verschil in de fysische scope waarop deze eisen betrekking hebben, komen
uit de bovenstaande analyse geen significante verschillen in uniformiteit van beide toetskaders naar
voren. Hierop is in [Jongejan-Steenbergen-2015] ook al ingegaan (zie Bijlage D).

6.1.3 Invloed functies op onderdelen
Bijlage G.2 bevestigt dat vooral het faalmechanisme “onvoldoende sterkte en stabiliteit” (relevant bij
hoogwater keren, peil scheiden en faciliteren van scheepvaart) een verband legt tussen de functies
van het natte kunstwerk en het chassis.

Andere functies rondom het leveren van voldoende zoet, schoon en gezond (vis)water stellen in de
beschouwde objecten (sluizen en stuwen) weinig tot geen voorwaarden aan het chassis, gezien het
ontbreken van een verband tussen deze onderdelen en de faalmechanismen.

6.1.4 Algemeen
De aanpak, die in het voorliggende onderzoek (met beperkte scope) is gebruikt om overeenkomsten
en verschillen te duiden, blijkt daarvoor bruikbaar te zijn. Dientengevolge wordt verwacht dat deze
ook toepasbaar zal zijn bij het in kaart brengen van de eenduidigheid in het ontwerpen en beheren
van natte kunstwerken, en van de eenduidigheid in het beoordelen van andere onderdelen en
functies van natte kunstwerken

6.2 Aanbevelingen
Toetsen bij stakeholders (middels een meeting) in hoeverre het (eventuele) gebrek aan uniformiteit
in het beoordelingskader van natte kunstwerken daadwerkelijk invloed heeft op de efficiency van
hun asset management proces (met het oog op de vervangingsopgave).
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7 Definities

Asset management (infrastructuur)
Vakgebied waarmee beslissingen over aanleg, beheer en onderhoud van infrastructuur (dat tot doel
heeft om een bepaalde functie te vervullen) worden onderbouwd met een systematische, systeem-
georiënteerde en duurzame aanpak.

Basisonderhoudsniveau (BON)
Het BON gaf in het verleden aan welk minimumpakket aan maatregelen op het gebied van beheer
en onderhoud noodzakelijk was om de hoofdinfrastructuur op langere termijn in stand te houden en
naar behoren te laten functioneren. Ook gaf het BON weer welke gemiddelde jaarlijkse kosten
hieraan waren verbonden. Het BON was in feite het uitvoeringskader voor de Service Level
Agreements en fungeerde in de praktijk als referentiedocument voor het beheer en onderhoud.

Beschikbaarheid (availability)
Conform [RWS-rams 2010] de waarschijnlijkheid dat de vereiste functie op een gegeven willekeurig
moment kan worden uitgevoerd onder gegeven omstandigheden, wat overeenkomt met de fractie
van de tijd dat de vereiste functie kan worden uitgevoerd onder gegeven omstandigheden.

Betrouwbaarheid (reliability)
Conform [RWS-rams 2010] de waarschijnlijkheid dat de vereiste functie wordt uitgevoerd onder
gegeven omstandigheden gedurende een bepaald tijdsinterval.

Einde functionele levensduur
Conform  [IV-gtnk  2014]  is  er  sprake  van einde functionele levensduur indien een kunstwerk niet
meer één of meerdere functies uitvoert conform de functie-eisen – door veranderende eisen of
veranderende maatschappelijke en/of klimatologische omstandigheden – en dus in functionele zin
niet meer voldoet.
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Einde technische levensduur
Conform [IV-gtnk 2014] bereikt een kunstwerk einde technische levensduur wanneer het niet langer
kosteneffectief is een object zodanig in stand te houden, dat aan de gestelde prestatie-eisen kan
worden voldaan. Hierbij gaat het om de betrouwbaarheid, beschikbaarheid, onderhoudbaarheid
en/of veiligheid waarmee de bijbehorende functie-eisen worden vervuld.

Falen
Conform [RWS-rams 2010] een gebeurtenis, of een verzameling gebeurtenissen,  waardoor een
systeem zijn functionaliteit of een deel van zijn functionaliteit verliest.

Functie
Conform [RWS-rams 2010] de beoogde werking en verrichting van een product of dienst.

Inspectiehuis
Door RWS ontwikkelde risico-gestuurde inspectiestrategie die tot doel heeft om inspecties zo
doelmatig en efficiënt mogelijk op elkaar af te stemmen, om het veilig functioneren van objecten te
waarborgen. Hierbij wordt de vorm, de inhoud en het tijdstip van inspecties bepaald vanuit de
risico’s ten aanzien van veiligheid en functioneren en vanuit de informatiebehoefte.

Instandhoudingsplan (IHP)
Conform [TUD-deVlieger 2011] worden instandhoudingsplannen opgesteld door de beheerder van
de infrastructuur en geven tot op detailniveau weer welke beheersmaatregelen en
onderhoudsmaatregelen moeten worden genomen voor een bepaald object. Er wordt van een
Prestatiegericht Instandhoudingsplan (P-IHP) gesproken indien de (risico-gestuurde) onderhouds- en
inspectieactiviteiten worden gericht op het voldoen aan opgelegde prestatie-eisen aan het object.

Natte kunstwerken
Conform [RWS-rok 2013] civiel-bouwkundige constructie die onderdeel is van een vaarweg of
waterweg met als doel regulering van de waterstanden, passage van schepen, hoogwater-
bescherming, kruising van waterwegen of afvoer van water.

Onderhoudbaarheid (maintainability)
Conform [RWS-rams 2010] de waarschijnlijkheid dat de activiteiten voor onderhoud mogelijk zijn
binnen de hiervoor vastgestelde tijden, onder gegeven omstandigheden om de vereiste functie te
kunnen (blijven) uitvoeren.

Objectbeheerregime (OBR)
Aangezien de aard, de constructie, de specifieke functionaliteit en het gebruik van de verschillende
soorten objecten binnen de hoofdinfrastructuur sterk uiteenlopen, werden maatregelen voor het
beheer en onderhoud in het verleden conform [RWS-obrkw 2006] per objectcategorie in een
objectbeheerregime gespecificeerd.

Prioriteiten Inspecties Natte Kunstwerken (PINK)
Project dat ten behoeve van een ‘eenvoudige toets’ de link heft getracht te leggen tussen condition
en behaviour parameters, dus wetmatigheden wat betreft bepaalde indicatoren.

Prestatie-eisen
Conform [IV-gtnk 2014] eisen gesteld aan de kwaliteit waarmee een kunstwerk de algemene
technische functies moet vervullen, beschreven in een mate van betrouwbaarheid en/of
beschikbaarheid van het kunstwerk.
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Prestatie-Indicator (PIN)
Conform [TUD-deVlieger 2011] het gewenste kwaliteitsniveau dat van belang is voor de hoofd-
infrastructuur wordt uitgedrukt in prestatie-indicatoren, die betrekking hebben op de kwaliteit van
het netwerk en de kwaliteit van de serviceverlening wat betreft de bereikbaarheid, veiligheid,
leefbaarheid, comfort en/of aanzien.

Risico Inventarisatie Natte Kunstwerken (RINK)
Een risico-gestuurde inspectie van 500 natte kunstwerken met als doel (1) het geven van een totaal-
beeld van de onderhoudstoestand van het gehele areaal aan natte kunstwerken; (2) het beoordelen
van de RAMS-prestaties van de kunstwerken aan de hand van een te ontwikkelen meetlat op
netwerkniveau; (3) het in beeld brengen van de restlevensduur (vervangingsstrategie); (4) het
voorstellen en prioriteren van de noodzakelijk te treffen maatregelen/aanpassingen om zo te komen
tot een slimmer en een kostenefficiënter beheer- en onderhoudsmodel op netwerkniveau; (5) zorg
dragen dat de RINK- systematiek inhoudelijk en procedureel verankerd wordt binnen RWS
(inspectiehuis) waarbij de toetsingen periodiek worden uitgevoerd.

Service Level Agreement (SLA)
In Service Level Agreements worden voor meerdere jaren afspraken gemaakt over te bereiken
prestaties van een bepaald kwaliteitsniveau en de prijs die hiervoor betaald wordt. Afspraken over
service niveaus worden vastgelegd in PrestatieIndicatoreN (PIN), die worden gedefinieerd in output-
termen en alleen die zaken omvatten die RWS zelf in de hand heeft.

Toetskader
Om de actuele onderhoudstoestand ten opzichte van de minimaal vereiste onderhoudstoestand
inzichtelijk te kunnen maken, is een toetskader noodzakelijk. Als er sprake is van een toetskader dat
wettelijk is verankerd, dan wordt er over normering gesproken.

Veiligheid (safety)
Conform [RWS-rams 2010] het vrij zijn van onaanvaardbare risico’s in termen van letselschade aan
mensen.
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BIJLAGE A: Verband tussen functie-eisen en onderdelen

ONDERDELEN KUNSTWERK (VB SLUIS)
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BIJLAGE B: Karakterisering van beoordelingskader
In hoofdstuk 3 zijn de volgende aspecten van eenduidigheid benoemd:

• eenduidigheid in de randvoorwaarden voor het werkproces rondom het beoordelen, zoals
– wijze van technisch gelaagdheid (zoals getrapte insteek WBI);
– wijze van inzet modellen (beslisregel vs. wetmatigheid vs. fysische model);
– wijze van procesmatige gelaagdheid (zoals koppeling bestaande budgetten9);
– hoe juridische aspecten worden meegenomen (dus governance).

• eenduidigheid in de randvoorwaarden voor het rekentechnisch beoordelen, zoals
– basis voor (veiligheids)eisen (persoonlijk risico vs. groepsrisico vs. economisch risico);
– karakter van de eisen (kwalitatief vs. kwantitatief);
– fysische scope van de eisen (onderdeelniveau vs. systeemniveau);
– referentie van de eisen (jaarbasis vs. levensduurbasis);
– mate van acceptatie van eisen (richtgetal vs. wettelijk verankerde eis);
– wijze van in kaart brengen onzekerheden (expert judgement vs. vastgesteld);
– wijze van omgang met onzekerheden (deterministisch vs. probabilistisch);
– wijze in rekening brengen onzekerheden (op belasting(effect) vs. op sterkte);
– te gebruiken (voorspellings)modellen (vrije keuze vs. voorgeschreven);
– vorm van (voorspellings)model (beslisregel vs. fysisch model).

Om de mate van eenduidigheid van een leidraad, richtlijn of handreiking op basis van deze aspecten
op een transparante manier te kunnen karakteriseren is de onderstaande template ontwikkeld.

In de template dient eerst te worden aangegeven:

• welk document gekarakteriseerd wordt en, als in het document meerdere (faal)mechanisme
worden behandeld, op welk (faal)mechanisme de karakterisering betrekking heeft;

• wat voor een type document het betreft;
• op welke proces(sen) het document van toepassing is;
• onder welk wettelijk kader het document valt.

In samenhang hiermee moet worden aangegeven op welke objectfunctie(s) het beschouwde deel
van het document betrekking heeft. Vervolgens kan in de kolom van de relevante objectfunctie(s)
met kruisjes per aspect worden aangegeven welke karakterisering (het meeste) van toepassing is.

N.B. Er dient te worden vermeld dat de template nog niet volledig is ingevuld, en daarmee ruimte
biedt voor aanvulling wat betreft de karakteriseringsaspecten.

9 het gevoel  bestaat  dat  objectbeheerders voor het  in  stand houden van de functies (die hun objecten mogelijk  maken)
verschillende strikt gescheiden beheer- en kennisontwikkelingsbudgetten moeten aanspreken, wat de efficiëntie mogelijk
niet ten goede komt;
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DOCUMENT: …

(specifiek voor mechanisme) STERKTE / STABILITEIT / HOOGTE / …
TYPE DOCUMENT: LEIDRAAD / NORM / RICHTLIJN / HANDREIKING / …

TYPE PROCES: ONTWERPEN / TOETSEN / BEHEREN / …
WETTELIJK KADER: WATERWET / BOUWBESLUIT / …

Heeft betrekking op functies (X): … … … … … … … … … … …
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WERKPROCES rondom beoordeling
Wijze technisch gelaagdheid in kader:
- geen gelaagdheid
- getrapte aanpak (a la WTI)

Wijze van inzet modellen
- beslisregel
- wetmatigheid
- fysisch model

Wijze van procesmatige gelaagdheid:
- …

Wijze meenemen juridische aspecten:
- …

RANDVOORWAARDEN beoordeling
Basis voor (veiligheids)eisen:
- beschouwing economisch risico (KBA)
- beschouwing groepsrisico (PR)
- beschouwing individueel risico (LIR)

Karakter van eisen:
- kwalitatief
- kwantitatief
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Heeft betrekking op functies (X): … … … … … … … … … … …
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RANDVOORWAARDEN beoordeling
Fysisch scope van eisen
- systeem
- object
- onderdeel
- element

Referentie voor eisen:
- levensduurbasis
- jaarbasis

Mate van acceptatie bij eisen:
- richtgetal (beperkte ervaring/locaties)
- wettelijk verankerd (generiek)

Wijze in kaart brengen onzekerheden:
- inschatten (expert judgement)
- voorgeschreven waarden (ISO)
- vaststellen (inspectie, monitoren)

Wijze van omgang met onzekerheden:
- deterministisch (drempelwaarde)
- stochastisch (n-I, semi-probabilistisch)
- stochastisch (n-II, probabilistisch)
- stochastisch (n-III, volledig prob.)

Wijze in rekening brengen onzekerheid:
- op belasting
- op belastingeffect
- op sterkte
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Heeft betrekking op functies (X): … … … … … … … … … … …
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RANDVOORWAARDEN beoordeling
Te gebruiken (voorspellings)model:
- vrije keuze
- voorgeschreven

Vorm van (reken)model:
- beslisregels (geometrie)
- empirisch gedragsmodel
- fysische gedragsmodel
- wiskundig gedragsmodel (fuzzy logic)
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BIJLAGE C: Samenvatting beoordelingskader volgens Waterwet

De Waterwet van 29 januari 2009 met betrekking tot het beheer en gebruik van watersystemen is
als volgt in hoofdstukken (zonder vermelding van onderliggende artikelen) gestructureerd:

§ hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

§ hoofdstuk 2 Doelstellingen en normen

§ hoofdstuk 3 Organisatie van het waterbeheer

§ hoofdstuk 4 Plannen

§ hoofdstuk 4a Deltaprogramma

§ hoofdstuk 5 Aanleg en beheer van waterstaatwerken

§ hoofdstuk 6 Handelingen in watersystemen

§ hoofdstuk 7 Financiële bepalingen

§ hoofdstuk 8 Handhaving

§ hoofdstuk 9 Rechtsbescherming

§ hoofdstuk 10 Slotbepalingen

§ Bijlage I Dijkringen en primaire waterkeringen

§ Bijlage Ia Dijkringen en primaire waterkeringen langs de Maas ten zuiden van Nijmegen

§ Bijlage II Veiligheidsnormen primaire waterkeringen

Wat betreft de doelstellingen en normen voor waterkeren (§2 van hoofdstuk 2) wordt in artikel 2.2
verwezen naar het overzicht van veiligheidsnormen aan primaire waterkeringen in bijlage II.
Artikel 2.6 verwijst naar de technische leidraden voor het ontwerp, het beheer en het onderhoud van
primaire waterkeringen die beheerders tot aanbeveling strekken.

Voor de concretisering van doelstellingen en normen voor waterkwantiteit, waterkwaliteit en functie-
vervulling (§3 van hoofdstuk 2) wordt vooral naar Provinciale Verordeningen en AMvB’s10 verwezen.
In artikel 2.10 wordt wat betreft de normen voor de chemische en ecologische kwaliteit van water-
systemen naar de Wet Milieubeheer (eveneens een raamwet) verwezen, met een uitvoering die
overeenstemt met de Kaderrichtlijn Water. Aan de chemische en ecologische doelstellingen voor de
grensoverschrijdende stroomgebieden in deze EU richtlijn is een resultaatverplichting verbonden.

10 Een Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) is een uitvoeringsbesluit van de regering behorende bij een wet, met een
algemene strekking en een algemene werking. In tegenstelling tot bij een wet vereist een AMvB in principe geen
goedkeuring van de Staten-Generaal, maar dient alleen advies aan de Raad van State te worden gevraagd.
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BIJLAGE D: Integratie betrouwbaarheidseisen Bouwbesluit
en Waterwet

D.1 Uitgangspunten
1. Voor de toetsing en het ontwerp van bouwwerken, waaronder waterbouwkundige kunstwerken,

wordt in het Bouwbesluit gewerkt met referentieperiodes die groter zijn dan 1 jaar.
2. Over de aan te houden referentieperiode bij het ontwerp van waterkeringen op basis van de

nieuwe normen uit de Waterwet is nog geen besluit genomen.
3. Bij de toetsing van alle primaire waterkeringen op basis van de Waterwet, waaronder

waterbouwkundige kunstwerken, wordt in het WTI 2017 uitgegaan van een referentieperiode
van 1 jaar. Het besluit hierover is reeds genomen.

4. Indien de standaard RWS werkwijze om CC3 generiek van toepassing te verklaren kostbaar
blijkt, wordt voorgesteld dat een kunstwerk bij een norm van 1/300 per jaar in CC1 wordt
ingedeeld,  bij  normen van 1/1.000 of  1/3.000 per  jaar  in  CC2 en bij  normen van 1/10.000 of
1/30.000  per  jaar  in  CC3.  Onder  een  norm wordt  hier  een  maximaal  toelaatbare  faalkans  per
jaar verstaan (geen middenkans of signaalwaarde).

D.2 Bevindingen van deze studie
De hieronder besproken bevindingen en resulterende eisen zijn bedoeld voor het afleiden van
veiligheidsfactoren die in brede zin toepasbaar zijn. Bij de afleiding is uitgegaan van tijdsafhankelijke
variabele belastingen. Voor bijzondere gevallen, zoals situaties waarbij sterkte en belasting sterk in
de tijd zijn gecorreleerd, kan het nodig zijn om terug te gaan tot de basisprincipes waarop de
vermelde betrouwbaarheidseisen berusten.

1. Bij de omrekening van een norm op jaarbasis uit de Waterwet naar een betrouwbaarheidseis
voor een grotere referentieperiode dient rekening te worden gehouden met de achtergrond van
de normstelling:
a. Als de MKBA maatgevend is, dan mag worden uitgegaan van een referentieperiode die gelijk

is aan de levensduur. Er dient daarbij wel rekening te worden gehouden met de ontwik-
keling van de optimale faalkans binnen de levensduur die in de MKBA is aangenomen.

b. Als het LIR maatgevend is, dan dient te worden uitgegaan van een referentieperiode van
1 of 10 jaar en equivalente jaarkansen.

2. De betrouwbaarheidseisen (βLIR,1jaar ,  βLIR,10jaar en  βMKBA,50jaar)  die  volgen  uit  1a  en  1b  leveren
nagenoeg dezelfde veiligheidsfactoren op binnen realistische parameterranges voor veel
voorkomende waterbouwkundige constructies.

3. Gelet op het voorgaande punt mogen de betrouwbaarheidseisen uit het Bouwbesluit, voor een
referentieperiode van 50 jaar, direct worden vergeleken met βMKBA, 50jaar.  Het  resultaat  van  de
vergelijking is getoond in tabel D-2. De betrouwbaarheidsindices voor de Waterwet zijn ontleend
aan tabel D-1 en het uitgangspunt hierbij is de voorgestelde indeling in Eurocode gevolgklassen
zoals vermeld onder punt 4 van paragraaf D-1.
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Tabel D-1. Betrouwbaarheidseisen (minimale betrouwbaarheidsindices) voor het constructief falen van constructie-
onderdelen, voor verschillende referentieperiodes, wanneer de norm is gebaseerd is op de MKBA

Tabel D-2. Betrouwbaarheidseisen (minimale betrouwbaarheidsindices) voor het constructief falen van constructieonderdelen,
voor een referentieperiode van 50 jaar

Alleen bij een norm van 1/1000 per jaar blijkt het Bouwbesluit een fractie strenger te zijn. Voor
het gemak kan worden gesteld dat de Waterwet altijd maatgevend is voor ontwerp. Omdat de
toetseisen uit het Bouwbesluit aanzienlijk soepeler zijn dan de ontwerpeisen, is de Waterwet ook
maatgevend voor de toetsing.

Bij vergelijking van de eisen uit de Waterwet met de betrouwbaarheidsindices voor nieuwbouw
uit  het  Bouwbesluit  voor  100 jaar  (4,3;  3,8,  3,3 voor  respectievelijk  CC3,  CC2 en CC1) zijn  de
Bouwbesluit-eisen iets strenger, echter deze verschillen zijn nauwelijks van praktische betekenis.
Bij vergelijking van de eisen voor constructies met kortere levensduren dan 50 jaar (en
corresponderende referentieperiodes) zijn de eisen vanuit de Waterwet maatgevend, dit geldt
zeker voor de toetseisen.

Indien wordt uitgaan van generieke toepassing van CC3 blijven voor de toets van bestaande
kunstwerken de eisen uit de Waterwet maatgevend; voor nieuwbouw wordt voor normen van
1/300, 1/1000 en 1/3000 voor langere referentieperiodes echter de CC3-nieuwbouweis uit het
Bouwbesluit maatgevend.

4. Voor referentieperiodes die afwijken van 50 jaar (bijvoorbeeld omdat de restlevensduur korter is
dan 50 jaar) kan gebruik worden gemaakt van de omrekenmethode voor normen die berusten
op de MKBA (tabel D-3, zie ook tabel D-1). Uit punt 2 volgt dat in dat geval de eisen vanuit het
LIR een nagenoeg vergelijkbare constructie zullen opleveren. Een aanvullende toets op de LIR-
eis is dan ook niet nodig.
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Tabel D-3. Betrouwbaarheidseisen voor toetsing en ontwerp (minimale betrouwbaarheidsindices) voor het constructief falen
van constructieonderdelen, voor verschillende referentieperiodes wanneer niet standaard CC3 van toepassing wordt verklaard.

Indien generiek CC3 van toepassing wordt verklaard geldt nog steeds tabel D-2 voor toetsing
van bestaande bouw, voor nieuwbouw geldt dan tabel D-4. Te zien is dat dan CC3 (β = 4.3) dan
vaak maatgevend wordt.

Tabel D-4: Betrouwbaarheidseisen voor nieuwbouw (minimale betrouwbaarheidsindices) voor het constructief falen van
constructieonderdelen, voor verschillende referentieperiodes als generiek minimaal CC3 van toepassing wordt verklaard

5. Het toetsen en ontwerpen van constructies op basis van het uitgangspunt dat de faalkans
P(Zi<0) in elk willekeurig jaar kleiner is dan de norm, is per definitie conservatief. Er wordt
namelijk geen rekening gehouden met het feit dat in de jaren voorafgaand aan het beschouwde
jaar geen falen is opgetreden én er is geen sprake van middeling van de faalkans over
verschillende jaren. Bij realistische parameterranges voor veel voorkomende waterbouwkundige
constructies is dit conservatisme echter zeer gering. Dit betekent dat het gunstige effect van een
grotere referentieperiode in de praktijk zeer gering zal zijn. Als het economisch optimum de
norm dicteert wordt het effect van een mogelijk grote referentieperiode (b.v. 50 of 100 jaar)
gedempt door het stijgende verloop in de tijd van de economisch optimale faalkans. Als het LIR
de norm dicteert mag weliswaar worden uitgegaan van gelijke jaarkansen, maar is de referentie-
periode  begrensd  tot  1  of  10  jaar.  Het  zal  voor  de  afleiding  van  partiële  factoren  dus  weinig
uitmaken welke referentieperiode wordt gekozen.

6. Als de normen uit de Waterwet op bij punt 1 voorgestelde wijze naar grotere referentieperiodes
worden omgerekend, dan zal het rekenen met een grotere referentieperiode alleen in uitzonder-
lijke gevallen een wezenlijke besparing opleveren. Het is, zo beschouwd, een kwestie van smaak
of bij het ontwerp op basis van de Waterwet een referentieperiode van 1 jaar wordt aange-
houden (zoals in het WBI 2017) of een referentieperiode van 50 of 100 jaar (zoals in het Bouw-
besluit). De resulterende sterkte zal bij verschillende referentieperiodes nagenoeg gelijk zijn.

Aanbeveling is om bovenstaande methode ook voor grondconstructies (dijken) uit te werken.
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BIJLAGE E: Levenscyclus optimalisatie – Literatuur

E.1. Samenvatting
Op een bredere / hogere niveau bestaat de vraag:
‘Hoe kan er het meest economisch omgaan worden met vervanging en renovatie van natte
kunstwerken?’

Er is rondom deze problematiek een literatuur-scan uitgevoerd, met de doelstelling om een overzicht
te krijgen van bestaande modellen en methodieken voor omgaan met levenscyclus-optimalisatie
problemen. De gedetailleerde beschrijving is in Bijlage D te vinden.11

[Vrouwenvelder 2006] beschrijft ‘principes en modellen’ van ontwerpen voor de levenscyclus. Er zijn
hierin drie verschillende aanpakken vermeldt: modellen gebaseerd op kosten, modellen met de
conditie uitgedrukt als functie van de tijd (degradatie-modellen) en fysische modellen. Elk model is
geëvalueerd en het is aanbevolen om bij levenscyclus-optimalisatie (bij het ontwerpen) een gemixte
strategie te volgen, met elementen van elke aanpak. Het is aanbevolen om als uitgangspunt de kost-
gebaseerde model te gebruiken. Het is echter voorstelbaar dat de gekozen aanpak zou grotendeels
afhankelijk zijn van de aard van het probleem.

Op de Universiteit van California, Berkeley, is er continu onderzoek uitgevoerd naar optimalisatie van
onderhoud en reparatie van infrastructuur. Hierin wordt er verwezen naar onderzoek gericht op
bruggen. [Robelin-Madanat 2011] De onderzoekers bevelen een methodiek voor de optimalisatie van
reparatie van een bruggen-areaal. Ze werken met een speciale Markov-chain model, waarin tijd-
afhankelijkheid ook geïntroduceerd is. Er wordt eerst en optimalisatie van de reparatiekosten op
object-niveau gemaakt, rekening houdend met een minimale benodigde betrouwbaarheid. Daarna,
wordt er als tweede stap een optimalisatie gedaan voor de hele areaal, waarbij er wordt gestreefd
met een bepaalde (maximale) beschikbare budget de totale veiligheid te maximaliseren.

Een andere onderzoeksinstituut waar veel gedaan is ten opzichte van levenscyclus optimalisatie van
constructies is de Leigh Unviersity (Advanced Technology for Large Structures and Systems). Een
van de recente artikelen [Barone-Frangopol 2014] behandelt het problematiek van optimalisatie
onder meerdere doelstellingen, zoals totale betrouwbaarheid, totale risico, beschikbaarheid. Er wordt
een case berekend op een brug, gemodelleerd als een parallel systeem van dek en liggers. De
optimalisatie wordt voor elke criteria (b.v. maximale betrouwbaarheid) en de minimale kosten
uitgevoerd. Er is in feite geen multi-criteria optimalisatie uitgevoerd, maar een vergelijking gedaan
van verschillende uitkomsten bij de verschillende criteria.

In een afstudeerwerk uitgevoerd voor het bedrijf IV Infra [Rupke-TUD-IV-2013], is er een methodiek
ontwikkeld  voor  de  optimalisatie  van  onderhoud  van  een  sluis.  Er  wordt  hierin  gefocust  op
constructieve veiligheid, en er zijn degradatiemodellen voor corrosie van wapening en scheuren van
beton inbegrepen. Twee kritische beton elementen zijn als representatief gekozen en twee
grenstoestanden (vloeien van wapening en scheurwijdte van beton) zijn geëvalueerd. De mogelijke
beslissingen zijn: geen onderhoud, reparatie, en vervanging (van het element). Alles is “vertaald”
naar kosten en de optimalisatie is hiervoor gedaan.

11   Aangezien  dat  de  literatuur  in  het  Engels  beschikbaar  is,   de  onderstaande  samenvatting  is  ook  in  het  Engels
geschreven.
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Het Europees project TRIMM [Birkner-Karlsson-TRIMM 2014] behandelt het problematiek van (1)
onderhoud-optimalisatie en (2) waarde van monitoren. Het domein is een netwerk van wegen en
bruggen. In het project werd er met key performance indicators (KPI-s)  gewerkt. Het werd
bestudeert hoe en link gelegd kan worden tussen condities (beschreven door conditie parameters)
en prestaties (beschreven door KPI-s). Optimalisatie van onderhoud wordt met behulp van Markov-
chain modellen uitgevoerd.

Het blijkt dat er op een wetenschappelijk niveau verschillende modellen en methodieken beschikbaar
zijn om een levenscyclus-optimalisatie van een of meerdere kwantitatieve parameters van
constructies uit te voeren. Om deze in praktijk te brengen, zijn de volgende twee vragen van belang:

1) In welke situaties is er een winst te verwachten? (Bij voorbeeld welke typ objecten, welke
typ beslissingen)

2) Wat zijn de praktische beperkingen van de verschillende methoden en zou er verdere
onderzoek moeten gebeuren om deze methodieken toepasbaar te krijgen?

Van een aantal verzamelde literatuur, zijn er hieronder 5 verschillende onderzoeken vermeldt. De
scope, doel en aanpak is bij elke van deze beschreven. Daarnaast, de toepasbaarheid van de
ontwikkelde methodieken bij de problematiek rondom natte kunstwerken is bestudeerd.

E.2. Life cycle design: principles and models
[Vrouwenvelder 2006]

Context
Scope
This paper gives a (theoretical) overview of life-cycle modelling, evaluates approaches and gives a
recommendation for the path / strategy to choose. Furthermore, this paper shortly describes an
example of the EU-project DARTS (2014), where a decision-theoretic approach was developed for
new design for safe and durable tunnels.

Background
There are three “type” of models available for life-cycle management. These are described in the
paper and shortly summarized below.

1. Cost driven models
Models based on cost data, which typically are inspection, maintenance and repair costs of
the past couple of years.
For example, based on cost data, an equation for bridge costs can be given as: 12

c = A*cb*f
This can be further improved/expanded for a large amount of structures, by the following
adjustments:

a. f as a function of age, surface area
b. Differentiation of the model based on the type of structural system (Roskam, 1996)

Other option: instead of modelling based on “smoothed yearly averages”, maintenance at
discrete points in time, with different time intervals (per element type and maintenance
type) can be modelled.

12 A: bridge surface, cb: unit cost, f: maintenance factor



Eenduidige toetskader (2015)

Versie 1.1, april 2016, definitief 62/86

According  to  this  paper,  the  limitation  of  cost-based  models  is  that  there  is  little  or  no
optimisation possible.

2. Tuned mathematical / deterioration model
In these models, structural condition is expressed as a function of time.
Two types are available:

a. Continuous models, for example Gaussian or Gamma-process
b. Classification models or jump processes, where there is a transition between various

condition states by a jump. This can be for example a Markov model.
The limitation of tuned mathematical models is that they give little or no insight to the effect
of change in maintenance strategies.

3. Physical model
Examples of physical models are chloride ingress or fatigue models.
Once a physical model has been set up, it is possible to simulate the efficiency of various
repair options (partial repair, global repair, replacement). Furthermore, the efficiency of
these options can be studied.
As a limitation it is mentioned in the paper, that “reliable and mature physical models are
not available for all relevant materials and environments”.

Recommendation for method
“Probably it is the best, at least for the time being, to formulate a mixed strategy. One could start
with pure cost driven models and add physical models, classification models or tuned deterioration
models as far as possible. The mix could give the best possible guarantees to reach optimum
maintenance schemes, including all data and knowledge that is available today.”
The case study presented in this paper is considered less relevant for this research, as it focuses on
initial design.

Evaluation of approach with respect to ‘TO2 project’
The paper suggests a cost-based approach to life-cycle modelling, with inclusion of other models
(see above). This approach could be taken for tackling the optimisation problem of the replacement-
and renovation of hydraulic structures - “vervangingsopgave natte kunstwerken” - ,which is the main
topic of not only the work package “Normering” but also the aim of the TO2 project.

E.3. Reliability-based optimisation of maintenance and repair for a system of
bridges 13

[Robelin-Madanat 2011] – University of California, Berkeley

Context
Scope
"Optimisation  of  bridge  maintenance  and  replacement  (M&R)  decisions  for  a  system  of
heterogeneous facilities".
Problem
"The  determination  of  optimal  policies  for  a  system  of  facilities  cannot  be  reduced  to  the
determination of optimal facility-level policies, repeated independently for each facility.” There is a
budget constraint.

13 The term ‘facility’ in the article corresponds to the term ‘object’ in TO2 project
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Goal
“Determine optimal bridge M&R decisions for a system of heterogeneous facilities, while using the a
deterioration  model  that  takes  into  account  important  aspects  of  the  history  of  deterioration  and
maintenance.”

Background
The two central questions dealt with in this paper are:

1. Considering the system of several structures, not just one individual object;
2. Optimising the maintenance and replacement decisions.

For both aspects, the available strategies and the method followed in the paper are summarized
below.
Possible approaches to consider object and system-level decisions are described as:

1) Top-down approach
System-level requirements are formulated and actions are recommended for fractions of
the system. The limitation of this approach is that it is only applicable to relatively
homogeneous elements.

2) Bottom up approach
In this approach, M&R optimisation is performed at a facility level and actions are
recommended for individual facilities. This output for each object is then “aggregated”
and certain actions are selected to take into account system-level constraints.

The second method, bottom-up approach  is selected and developed in the article.

The possible approaches considered for management (M&R decisions) optimisation are:
1) Markov decision process

Uses Markov chain models, where the state represents the condition of the facility and
transition probabilities are assigned between the different states. The limitation of this
approach is that it is “memoryless”. The probability of going to a different state does not
depend on the time spent in a given state. 14

2) Deterioration models
In these models, history of deterioration is taken into account. The limitation is that
these models are complex, therefore only a few variables can be considered.

3) Markov decision process with information about previous action
This method, which is used by the authors, takes into account time by adding variables
to the state of the Markov chain “time since latest action” τ and “type of latest action”
m. The details are described in [C.-A. Robelin & Madanat, 2007].

Approach
Framework
A Cost-driven model  is  used,  based  on  a Markov decision process and including a deterioration
model with information about history. Two main steps are carried out.

14 [This  assumption  is]  “unrealistic  for  bridge  states  where  the  deterioration  is  governed  primarily  by  chemical  processes.”
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Step 1. Object / facility level cost-optimisation
“The goal is minimising the expected cost of maintenance and replacement, subjected to a reliability
constraint: the reliability of the facility must remain above a user-defined threshold.”
On the element level, the constraint is the minimum reliability (or with different terms: maximum
allowable failure probability).
The state of the Markov chain is composed of:

- β: current reliability index
- m: type of latest action (maintenance / replacement / no action)
- τ: time since the latest action, which is the additional term compared to a “classical” Markov

chain model.

Step 2. System level optimisation
After calculations on the element-level have been carried out, the aim is to determine a maintenance
strategy for each element, based on what is optimal on the system level.
The decision variables are the set of failure probabilities for each facility (p1,  p2,  p3…  pi)15

To each p there belongs an optimal cost per structure fi(pi), which has been determined in step1.
The total budget B is a constraint on the system level.
The task of the optimisation is to minimise the quantity J(p1, p2, p3… pi) , with overall costs not
exceeding B.  For this, the “obvious” choice is J(p1, p2, p3… pi) =max(Pi).
The system-level optimisation is carried out as follows.
For various discrete pi values, solve object-level optimisation problem. As a result, the cost f(pi ) and
optimal maintenance strategy for each object is determined, for each reliability level. Values over all
facilities can now be summed, where the function F: pà Σfi(p).
The constrained optimisation problem for the system is solved, where the constraint is the overall
budget and there is a maximum allowed Pf for each element

p* = min(p:F(p)=B)
Finally, the object-level optimal maintenance strategy is deduced from the system optimum.

Evaluation of approach with respect to ‘TO2 project’
Possible advantages

a. For an areal of objects this method would provide a cost-based decision model for
maintenance / restoration decisions and allocation of constrained budget.

b. Gives opportunity to consider time-dependent degradation, though for this a deterioration
model has to be chosen. (See following points)

Possible disadvantages
c. The model does not consider the interaction between the different elements of a system.

When applied to for example a system of few objects on one waterway, the influence
between different structures might be of high importance.

d. In this mode, only one performance indicator is used, namely the overall (structural)
reliability of one single object.
Especially for a hydraulic structure, which has multiple functions and is in some aspects more
complex, than  a bridge, it may be unrealistic to try to aim for one single indicator.
At the same time, if the KPI in focus is the structural reliability, this is maybe not a problem.

e. “The condition of each facility is assumed to be known perfectly, which in practice means
that inspections are carried out frequently and are error free.” This assumption may not be
realistic, the effect of it is not described / evaluated in detail.

15 The article mentions “risk” as well, to my understanding instead of P one could also calculate with risk. Not clear whether it
is also possible to formulate different criterion for each structure…
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E.4. Life-cycle maintenance of deteriorating structures by multi-objective
optimization involving reliability, risk, availability, hazard and cost
[Barone-Frangopol 2014] -  Leigh  University  -  Advanced  Technology  for  Large  Structures  and
Systems

Context
Scope
Several indicators have been proposed (literature) to represent the time-dependent structural
performance.
Problem
“While some of these indicators have been extensively used in literature, the advantages and
drawbacks related to their use into optimization frameworks for the determination of optimal
maintenance plans have not been specifically addressed.”
Goal
Investigate the four most commonly used performance indicators for determining optimal
maintenance plans for deteriorating structures. These indicators are the following:

- Point-in-time performance indicators
o Annual reliability index (βyear)
o Annual risk

- Lifetime distribution performance indicators
o Availability
o Hazard function

Background
Two “types” of time-dependent structural performance indicators are:

1. Point-in-time performance indicators
e.g. reliability index, annual risk, redundancy, robustness, vulnerability

2. Lifetime distributions
e.g. survivor, availability, hazard functions
Definition: “Representations of performance state of the system over its life-cycle through
functions that define the distribution of the system time to failure, considered as a
continuous, non-negative variable.”

Comparison of indicators: a preliminary comparison has been done (recent – 2014 article) using a
threshold-based approach. The current article presents a bi-objective optimisation, where the two
objectives are cost on one hand, and one of the chosen performance indicators on the other hand.
Maintenance is classified herein as (1) preventive and (2) essential. These are defined as:
Preventive maintenance:  “Applied before reaching critical conditions and is used to stop or delay the
structural deterioration process for a period of time.” For example, coating for corrosion prevention.
Essential maintenance: “Required when the structure has reached the prescribed performance
thresholds, threatening system safety. Provides recovery of structural performance….” This can be
partial , such as the repair of structural component or total, like the replacement of a component.
This paper discusses essential maintenance.

Approach

The  methodology  is  applied  to  a bridge deck,  modelled  as  a  combination  of series and parallel
system of deck and girders. Failure of both the deck and the individual girders are described by one
LSF and have one associated cost for repair. The input for the LSF comes from a PhD thesis (Akgül,
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2002). Deterioration is considered in the form of corrosion of reinforcement bars (from literature).
Loads are average daily traffic (from literature).16

In the second, optimisation phase the design variables are repair times. It is necessary to select a
criterion to determine which component should be repaired at each time, which depends on the
performance indicator used. The optimisation problem for each performance indicator is summarized
in the table below.

The optimisation is in fact only bi-objective, considers cost and one other criteria (one of the four
performance indicators mentioned above). Thus, four results are obtained for the repair times, each
in the form of a so called Pareto-front.17

Summary of optimisation problem for various performance indicators

Perf. Ind. Criteria 1. Criteria 2. Repair criterion
Annual Annual reliability - maximise

à min. of inverse

Cost –
minimise

Repair on component with lowest reliability

Annual risk -
minimise

Risk: direct (repair) & indirect (extra driving,
extra time, safety/environment) costs
Repair on component with highest risk

Lifetime
distribution

Availability -
maximise
à min. of inverse

Availability: calculated from survivor function
Repair on component with maximum
normalized ‘availability-importance factor’18

Hazard -
minimise

Hazard: derivative of availability w.r.t. time
Repair on component with maximum
normalized ‘hazard-importance factor’19

Some conclusions
The paper  concludes,  that  for  the studied case the repair  priority  based on component  risk  has a
higher cost-efficiency than priority based on component reliability.
Observing the various indicators (annual  indicator vs. lifetime distribution), it is concluded that
evaluating lifetime distribution is much faster computationally, because the expressions required in
the calculation are given in analytical form. Annual indicators require numerical methods (e.g. FORM
analysis). In this example there is an approximately 40-fold difference in necessary computational
time (10 hours vs. 17 minutes).
At the same time, lifetime distribution functions ignore correlations between elements, and only fully
correlated or fully independent elements are possible to consider. Therefore annual indicators are
more representative of the actual system performance.
Finally, a general conclusion is that optimal solutions (i.e. maintenance plan) are different for the
different performance indicators.

Evaluation of approach with respect to ‘TO2 project’
Possible advantages
a. Although not “easily” reproducible, the method seems to be relatively “straight-forward”.
b. The method considers time-dependent degradation. However, this is only done for one

specific variable, reinforcement corrosion. (Probably this is considered as the most influential
time-dependent resistance parameter.)

16  It is not clearly described how traffic loads are taken into account, average daily traffic is for the case of evaluation of an
ultimate limit state not sufficient. However, for the methodology described in the paper this is not highly relevant.
17 See Appendix
18 Increase in availability of system due to repair
19 Decrease in system hazard due to repair
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Possible disadvantages
c. Though the title of the article suggests “multiple criteria”, in fact the optimisation is done for

several different bi-criterion cases. It is not clear, how multiple of these could be combined.
d. The reliability- and risk-based methods require full structural reliability analysis of a

structure. Such an analysis, to the current knowledge of the author, has not yet been done
for a complete hydraulic structure.

E.5. Framework for a Risk Informed Maintenance Strategy for Deteriorating
Hydraulic Structures
[Rupke-TUD-IV-2013] IV Infra / TU Delft

Context
Scope
“Applicability of structural analysis and degradation modelling of older hydraulic structures for the
determination of a risk-based and time-dependent maintenance strategy.”
“(…) aid the development of a one replacement-multiple reparations strategy”
The domain of the research is hydraulic structures in general, applied to the case of a (fictional)
lock, more specifically to two reinforced concrete elements. These elements are chosen as “critical”.
No system failure or optimisation on the level of the whole structure is considered, the two elements
are treated separately.
Problem
“[The RINK] project (…) does not incorporate time-dependent degradation processes in failure
probability calculations, even though the data is available.”
Goal
“Create a methodology for the incorporation of degradation models into a risk-informed maintenance
strategy.”
The  main  question  in  this  work  is:  “how  can  the  three  aspects  of time-dependent physical
degradation, probabilistic parameter input and decision theory be  combined  to  lead  to  a
maintenance strategy?”

Background

Time-dependent degradation

Two degradation mechanisms are considered: corrosion of reinforcement  bars and cracking of
concrete (also induced by corrosion).

Deterioration of reinforcement bars
Corrosion rate: Uses method from Klinghoffer et.al. (2001)

with conversion factor from Roberge (2008)

Concrete cracking: corrosion induced crack width as  function  of time and structural parameters.
Applies a model  from Li et al. (2005)
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Decision models

In the thesis basic principles of decision theory are shortly described. The concepts of action,
circumstance/state, outcome and utility  are defined. Examples of deterministic strategies are the
maxmin-criterion and minmax-criterion,  as  a  stochastic  strategy  the utility-based decision tree is
presented.

Approach
Case study
Limit state functions for the two elements are:

1) Yielding of reinforcement bar
2) Exceeding allowed crack depth in concrete

Possible decisions are:
1) No maintenance
2) Reparation
3) Replacement

To  each  decision,  a  cost  as  well  as  consequences  (which  can  be  directly  translated  to  costs)  are
assigned.
First, failure probabilities are calculated over a time-scale, for various reparation intervals.
Then, capitalized costs are calculated, composed of: risk, reparation expenses and replacement
expenses. Costs are calculated for all possible replacement moments (discretized, of course, for
example yearly) and reparation intervals.

Evaluation of approach with respect to ‘TO2 project’
The framework that has been built up for one structure, and although it seems quite complex, it
could be used as a basis for:

- System of structures (for example combined with a methodology of [C. Robelin & Madanat,
2011] )

- Add multiple objectives for optimising one structure

It seems that in the definition of risk only structural failure probabilities are considered.

E.6. TRIMM – Tomorrow’s road infrastructure monitoring & management
[Birkner-Karlsson-TRIMM 2014]
European research project 2011 – 2014; 9 institutions (amongst which TNO) and 6 SME’s

Context
Scope
The scope of  this  project  was the optimisation of  maintenance actions and assessing the value of
monitoring. The domain is a network of roads and bridges.
Goal
The European research project TRIMM aimed to contribute to road asset-management decision
making  by  improving  the  means  of  collection  and  use  of  information  on  road  asset  condition  ,
maintenance needs and end user service.
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Background
Gives definitions (based on COST action 354) of various indicators: condition indicator, condition
index, impact indicator, performance indicator, performance index, technical parameter, transfer
function.

Approach
The approach followed in the research project is given in the following steps:

1. Determining how do condition parameters (obtained from monitoring) contribute to key
performance indicators (KPI);

2. Translation of KPI-s to one measure - for comparability - chosen as cost (€);
3. Investigation of KPI-s perform over time;
4. Maintenance actions are considered as decision variables, choice and timing of maintenance

actions is determined with the help of Markovian models.

Some conclusions
“A framework including condition and performance indicators has been presented with a
common structure for pavements and bridges. The common structure is important for cross asset
management prioritization and has included significant contributions to new indicators for bridge
management (…)”

E.7. Other
On Life-Cycle Structural Management
Life-Cycle performance, management and optimisation of structural systems under uncertainty:
Accomplishments and challenges [Frangopol 2011]

"In general, there are three main core components of any advanced life-cycle structural
management optimisation framework, namely the performance indicators upon which decisions are
made, the monitoring and updating tools by which the optimum plan is validated throughout the
lifespan of a structure or a network of inter-dependent structures, and  the optimisation technique
by which the best future plans are determined"

Concept of Pareto-front
Useful concept for multi-criteria optimisation
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From: [Frangopol 2011], Bridge network performance, maintenance and optimisation under uncertainty:
accomplishments and challenges

E.8. Evaluation and ideas
There has been significant progress in the field of life-cycle optimisation for a large amount of bridge
structures. The principles and models behind the existing work are general and could therefore be
applied to other type of civil infrastructure as well, such as hydraulic structures. These structures
however have different characteristics than bridges, some examples can be seen in the table below.

Comparison of aspects of life-cycle management for bridges and hydraulic structures

Aspect Bridges Hydraulic structures Impact
Size of areal e.g. 20 000 bridges

(article 1)
may be smaller, depending on the
type of object

“Degree” of
heterogeneity

Possibly lower Possibly higher

Functionà
Performance
indicator

Availability for traffic
Load bearing

Peil scheiden; schutten, spuien; …
Load bearing is a secondary,
“underlying” function

Multi-criteria optimisation may
be more challenging, as well
as looking at structures on a
system level

Structural
performance
indicator

Structural reliability
(component / system)

Element-level – probably OK
System level – may be more
complex, plus interaction (e.g.
multiple sluices / weirs in a
waterway) may play a higher role.

Challenging to set up a
(relatively simple) system
reliability model for hydraulic
structure in comparison to for
ex. a girder bridge

Organisational May belong to one
national road
authority

May have more organisational
complexity

A more complex / fragmented
organisational structure might
make implementation of a
developed method less
feasible
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General comments
Models in literature seem to deal with the whole life-cycle of the structures, while the focus in TO2
may be structures at the end of service life. The models may still be applicable, but maybe different
performance indicators and / or different decision variables have to be used to draw relevant
conclusions.
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BIJLAGE F: Beschrijving RINK-methodiek en RAMS-analyse
F.1 Algemeen
RWS heeft in de afgelopen jaren aan de markt gevraagd om de risico’s van het natte kunstwerken-
areaal in beeld te brengen en te bepalen in hoeverre deze risico’s van invloed zijn op onder andere
de betrouwbaarheid en beschikbaarheid voor operationeel en toekomstig gebruik, en maatregelen
aan te geven om deze RAMS-aspecten (zie paragraaf F-2) zo nodig weer op een aanvaardbaar
niveau te brengen. Met deze gegevens kan de beheerder (in dit geval RWS) prioriteiten stellen in de
onderhouds- en vervangingsprogramma’s en een prognose maken voor het benodigde budget. De
werkzaamheden voor het project Risico Inventarisatie Natte Kunstwerken (RINK) bestonden uit:

§ het in kaart brengen van de objecten;

§ het definiëren van de functies van de objecten;

§ het maken van controleberekeningen voor wat betreft de sterkte van de constructies;

§ het uitvoeren van inspecties, zowel onder als boven water;

§ het opstellen van RAMS-analyses (exclusief veiligheid tegen overstromen!).

Op basis van de gevolgen voor beschikbaarheid en betrouwbaarheid volgde per object een
Prestatiegericht Maatregel Pakket (PMP). Dit zijn maatregelen om de prestaties te verbeteren,
gerangschikt naar kosten/effectiviteit.

Het project RINK kent een doorlooptijd van 5 jaar, aangezien de grote aantal te onderzoeken
objecten, zie [RWS-rink-mgmt 2013]. De volgende fases zijn uitgevoerd in de periode 2009-2013:

- 2009: Pilot; 7-tal kunstwerken met verschillende functies

- 2010: 30-tal natte kunstwerken in de corridors Maas (23) en Benedenrijn/Lek (7)

- 2011: 20-tal natte kunstwerken; door IV-Infra en Arcadis

- 2012-13: 38 natte kunstwerken; door Movares (13), Arcadis (11), Witteveen & Bos (3)

De rapporten behandelen verschillende domeinen en bevatten de volgende onderdelen:

- Integrale RAMS analyse (IV, Movares)

- Inspectie (IV, Movares)

- Waterbouw (IV)

- Civiele bouw (IV)

- Staalbouw (IV, Movares )

- Werktuigbouw (IV, Movares)

- Bediening, Besturing, Elektrotechniek (BBE)  (IV, Movares – hierin ook Veiligheid)

Het rapport van het Complex Spooldersluis heeft een iets andere opbouw, met een Integrale
rapportage en een aantal bijlages, inclusief de boven genoemde delen.
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F.2 Integrale RAMS analyse
Per functie zijn er volgens [RWS-rams 2010] vier aspecten waarmee de vereiste prestatie van een
watersysteem (en daarmee van de onderliggende componenten) wordt beschreven, bepaald en
gemonitord. Dat zijn de vier zogenaamde RAMS-aspecten:

§ betrouwbaarheid20 (Reliability); de kans op niet-falen gedurende een bepaalde periode;

§ beschikbaarheid21 (Availability): een maat om aan te geven hoeveel van de theoretisch
beschikbare tijd een component of systeem daadwerkelijk functioneert;

§ onderhoudbaarheid22 (Maintainability): een maat voor de tijd die nodig is om de activiteiten uit
te voeren die zijn gericht op het voorkomen van functioneel falen, of de tijd die nodig is om na
functioneel falen de functie te herstellen;

§ veiligheid23 (Safety): een maat voor het gevaar dat een systeem kan opleveren voor mensen;
(i.e. constructieve veiligheid en veiligheid tegen overstromen).

Conform [RWS-rams 2010] zijn verschillende analysemethodieken geschikt om de prestaties van een
object op de RAMS-aspecten in samenhang te bepalen of aan te tonen (bv faalkansanalyse, fouten-
boom, hazard-analyse). RAMS-analyses maken inzichtelijk binnen welke beperkingen de functie(s)
van het systeem vervuld moet(en) worden gedurende de levenscyclus. De informatie uit RAMS-
analyses over deze vier aspecten kan worden vertaald in RAMS-eisen: deze verwoorden de
prestaties die een infrastructureel netwerk moet leveren.

F.3 Functies
De RAMS-analyse is gebaseerd op verschillende objectfuncties. De beschouwde functies in de RINK-
studies zijn hieronder beschreven, op basis van [RWS-rink-mgmt 2013].

Scheepvaartverkeer
Dit  is  beschreven  als  ‘prestatiemodel voor scheepvaartfuncties’, ontwikkeld voor het in beeld
brengen van maatregelen op objectniveau en prestaties op corridorniveau.

Watermanagement
Dit is beschreven als ‘prestatiemodel voor waterbeheerfuncties’ (zie boven)

Hoogwaterkeren
Dit  aspect  is  beschouwd  bij  toetsing  en  zijn  in  het  kader  van  RINK  niet  “opnieuw”  bekeken. “De
keer-functie die in RINK voor alle sluizen wel wordt beschouwd, betreft alleen de peil-
instandhouding van een aanliggend kanaalpeil”

20  betrouwbaarheid (formeel): de waarschijnlijkheid dat de vereiste functie wordt uitgevoerd onder gegeven
omstandigheden gedurende een bepaald tijdsinterval;

21 beschikbaarheid (formeel): de waarschijnlijkheid dat de vereiste functie op een gegeven willekeurig moment kan worden
uitgevoerd  onder  gegeven  omstandigheden,  wat  overeenkomt  met  de  fractie  van  de  tijd  dat  de  vereiste  functie  kan
worden uitgevoerd onder gegeven omstandigheden;

22 onderhoudbaarheid (formeel): de waarschijnlijkheid dat de activiteiten voor onderhoud mogelijk zijn binnen de hiervoor
vastgestelde tijden, onder gegeven omstandigheden om de vereiste functie te kunnen (blijven) uitvoeren;

23 veiligheid (formeel): het vrij zijn van onaanvaardbare risico’s in termen van letselschade aan mensen;
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Verder, is bij beweegbare bruggen de prestatie (welke, niet specifiek benoemd, maar opening /
sluiting lijkt hier logisch) verwerkt naar scheepvaartverkeer-functie. Andere functies van bruggen
(b.v. kruisend landverkeer) zijn “in onderliggende rapporten beschouwd, en opgenomen in de
samenvatting”. De functie zoet-zoutscheiding is op hetzelfde manier behandeld.

Ter  illustratie,  bij  de  analyse  van  de Spooldersluis [Arcadis-rink-2011], wordt er een
functiebeschrijving gegeven zoals in figuur F-1 afgebeeld.

Figuur F-1 - Functieboom complex Spooldersluis [Arcadis-rink-2011]

F.4 Algemene RAMS-methodiek
Wat de analyse van de verschillende RAMS aspecten betreft, wordt er de bedrijfszekerheid (R)  en
beschikbaarheid (A) kwantitatief bepaald, terwijl onderhoudbaarheid (M)  en veiligheid (S) worden
kwalitatief beschouwd. “Veiligheid betreft hoofdzakelijk de veiligheid voor bediening en
onderhoudspersoneel.” [RWS-rink-mgmt 2013]

Hoe in RINK met de RAMS-methodiek is omgaan, wordt o.a. in [RWS-rink-mgmt 2013] samengevat.
Hieronder is de aanpak (gevolgd door IV-Infra in 2010) [IV-rink-StB 2010] in het kort beschreven.

§ Stap 1: Decompositie object
Het object wordt naar “instandhoudingsonderdelen” (op basis van DISK-MIOK database),
“inspectie-onderdelen” en, waar nodig, naar componenten onderverdeeld.

§ Stap 2: FMECA analyse
Volgens [RWS-rams 2010] kan “met deze methode kan systematisch en per component of deel-
systeem worden geanalyseerd wat de gevolgen zijn van alle mogelijke faalwijzen. (…) Vormt en
goed uitgangspunt voor kwantitatieve analysemethoden, zoals foutenboomanalyse (gericht op
berouwbaarheid en beschikbaarheid) “

§ Stap 3: Foutenbomen per functie
Op basis van de uit FMECA identificeerde belangrijke componenten (die een relevante invloed op
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de beschikbaarheid en betrouwbaarheid kunnen hebben) worden er foutenbomen opgezet. Er is
een foutenboom per functie (passeren, keren, spuien) opgesteld.

§ Stap 4: Bepalen faalkansen
De basisgebeurtenissen van de foutenboom worden zo mogelijk gekwantificeerd.

§ In stap 5 is de onderhoudbaarheid bekeken, terwijl in stap 6 de veiligheid wordt geanalyseerd.

F.5 Beschrijving RINK methodiek
Link tussen constructieve analyse en RAMS
In de RINK methodiek, wordt er een benadering van meerdere stappen gebruikt. De link tussen
constructieve analyse en RAMS-prestaties bestaat door de faalkans van de belangrijke constructieve
delen mee te nemen in de foutenbomen van de natte kunstwerken. Welke faalmechanismen wel of
niet meegenomen moeten worden is bepaald met behulp van een FMECA analyse.

Voor constructieve onderdelen, bij voorbeeld in de aanpak gevolgd in [Arcadis-rink-2011], betekent
dit de volgende. De analyse is gebaseerd op ‘unity checks’ (UC), de verhouding van de
ontwerpwaarde van de (maatgevende) belasting en de ontwerpwaarde van de sterkte. De uitkomst
van elke UC is daarna doorgerekend naar een faalkans, volgens de in figuur F-2 afgebeelde
procedure. De normen zijn zodanig geschreven, dat met gebruik van de geschikte partiele factoren
een (wettelijk) benodigde minimale betrouwbaarheidsniveau, beschreven met de
betrouwbaarheidsindex β, bereikt is. Dit komt overeen met het niet overschrijden van de maximale
toelaatbare faalkans, Pf.max. Als de UC in de uiterste grenstoestand (UGT) voldoet (onder de 1 blijft)
wordt er dus deze, in de norm gestelde maximale toelaatbare faalkans aan het element toegekend.

Indien de UC in de UGT boven 1 is, wordt er een check in de bruikbaarheidsgrenstoestand (BGT)
uitgevoerd. Als deze UC voldoet, wordt er de benodigde veiligheidsniveau in de BGT,  aan de
faalmechanisme toegekend. Indien de UC tussen de waardes 1 en 2 valt er geldt:

= /

In [Arcadis-rink-2011] wordt er beschreven hoe de unity check procedure in de risico-inventarisatie
filosofie past, en is geïllustreerd in figuur F-2.

FMECA
Het  proces  van  de  FMECA  analyse  van  de Sluis Belfeld wordt in [IV-rink-SlB 2010] zodanig
beschreven: “Het wordt structureel in kaart gebracht welke afwijkingen, respectievelijk storingen
kunnen optreden. Vervolgens is voor elk van de afwijkingen aangegeven of deze zal leiden tot
onbetrouwbaarheid en niet-beschikbaarheid van het object ten aanzien van de functies passeren,
keren en spuien en negatieve effecten op de veiligheid.” Dit samenhang is geïllustreerd in tabel F-1.
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Figuur F-2 - Omschrijving totstandkoming van unity check procedure vanuit risico-inventarisatie filosofie [Arcadis-rink-2011]

Functie
Passeren Keren Spuien

R X X X
A X X X
M Niet gekoppeld aan functie
S Niet gekoppeld aan functie

Tabel F-1: RAMS aspecten per functie - FMECA Analyse Sluis Belfeld (o.b.v. [IV-rink-SlB-2010])

De elementen geselecteerd in de FMECA analyse als relevant om in de foutenboom mee te nemen
zijn voor twee aparte RINK cases in tabel F-2 verzameld. Het blijkt hieruit dat de precieze indeling
van  de  constructie  en  omschrijving  in  een  FMECA  “tabel”  anders  kan  zijn  afhankelijk  van  wie  de
berekening uitvoert. Bij sluis Belfeld [IV-rink-SlB 2010] bij voorbeeld zijn de elementen apart
vermeld (op basis van de DISK database), daarom komen vloeren / wanden meerdere keer voor. Er
zijn ook aparte rijen aanwezig voor de verschillende faalmechanismen van een constructie-element.
Bij de Spooldersluis [Arcadis-rink-2011], is elke element pas een keer vermeldt.

De conclusies getrokken voor de faalkans kunnen op basis van de maatgevende faalmechanisme of
op basis van een verzameling van verschillende faalmechanismes opgeschreven worden. Dit kan tot
verschillende uitkomsten leiden afhankelijk van de gekozen aanpak.



Eenduidige toetskader (2015)

Versie 1.1, april 2016, definitief 77/86

Sluis Belfeld
(IV-Infra, 2010)

Spoldersluis
(Arcadis, 2011)

Element Component Faalmechanisme Element Faalmechanisme
Sluishoofd vloer vloer constructief falen Vloer constructief falen

vloer verticale
instabiliteit - -

fundering vloer constructief falen - -
wand wand constructief falen Wand constructief falen

vloer vloer verticale
instabiliteit - -

vloer constructief falen - -
fundering vloer constructief falen - -

fundering vloer verticale
instabiliteit - -

wand wand constructief falen - -
- - - Taats constructief falen

Sluiskolk - - - Vloer constructief falen
- - - Wand constructief falen

Waterkerende
constructie

damwand Achterloopsheid-
scherm Achterloopsheid Achterloopsheid-

scherm * constructief falen

Onderloopsheid-
scherm Onderloopsheid Onderloopsheid-

scherm * constructief falen

* Zijn onder "sluishoofd" ingedeeld

Tabel F-2” Onderdelen chassis geselecteerd voor foutenboom-analyse, zie [IV-rink-SlB 2010] en [Arcadis-rink-2011]

F.6 Algemene RAMS bevindingen
Bij de Sluis Belfeld bij voorbeeld, als resultaat van de foutenboom-analyse, blijkt er dat de stalen en
civiele onderdelen nauwelijks invloed hebben op de beschikbaarheid van de bekeken functies. De
bijdrage van verschillende “disciplines” aan de niet-beschikbaarheid van de beschouwde functies is
in tabel F-3 samengevat.

Discipline

Bijdrage aan niet-
beschikbaarheid

Functie
Passeren Keren Spuien

Werktuigbouw 48.0% 14.6% 84.3%
E&I 14.0% 0.0% 30.8%
Staal 0.6% 2.2% 1.9%
Civiel 0.8% 3.7% 2.8%
Waterbouw 0.0% 0.0% 0.0%
Externe gebeurtenissen 23.4% 79.5% 33.3%
Natuurlijke randvoorwaarden 13.2% 0.0% 0.0%

Tabel F-3 Bijdrage disciplines aan niet-beschikbaarheid - Sluis Belfeld (o.b.v. [IV-rink-SlB 2010])

In het rapport zijn er kritische opmerkingen gesteld over zowel onderhoudbaarheid (M) als veiligheid
(S). Deze twee aspecten zijn alleen kwalitatief beschouwd.
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F.7 Evaluatie, tekortkomingen
In [IV-rink-SlB-2010] wordt er de volgende opmerking gedaan t.o.v. onderhoudbaarheid:

“Er zijn geen duidelijke planningen en eisen over tijden waarbinnen het vaste preventieve
werktuigkundige en elektrische vaste onderhoud uitgevoerd moet worden. Er bestaat dus geen
toetskader voor de onderhoudbaarheid in relatie tot dit onderhoud. Uit de analyses en interviews zijn
verder ook geen bijzonderheden naar voren gekomen ten aanzien van de preventieve
onderhoudbaarheid.”

Dit is een duidelijke verwijzing naar het ontbreken van eisen ten opzichte van onderhoud van deze
sluis, of sluizen in het algemeen.

Zoals in de paragraaf F.5 aangegeven, kunnen verschillende indelingen van de kunstwerk zoals bij
[IV-rink-SlB 2010] en [Arcadis-rink-2011] tot een verschillende overal faalkans van het object leiden.
Aangezien dat constructieve veiligheid de bekeken functies nauwelijks beïnvloedt, heeft zo’n verschil
geen grote en relevante invloed op de uitkomsten van de integrale RAMS analyse. Echter, wordt dit
aspect hier vermeldt omdat het op andere analyse mogelijk een invloed kan hebben.
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BIJLAGE G: Uitwerking cases
G.1 Case stuw Belfeld en Spooldersluis

Vloeren
Vloeren worden bij voorbeeld gecontroleerd als onderdeel van de Stuw Belfeld in [IV-rink-StB 2010].
De constructieve eisen gesteld aan een beton vloer zijn:

1.1 Waterdruk weerstaan

Er is geen specifieke informatie over de berekeningswijze in het rapport aangegeven. De
belasting waarmee rekening wordt gehouden is opwaartse waterdruk.

1.2 Maximale toelaatbare stroom weerstaan

Er is geen specifieke informatie over de berekeningswijze in het rapport aangegeven. De
belasting is uitgedrukt met maximale stroomsnelheid.

Gewichtsconstructie
Een gewichtsconstructie is bij voorbeeld gecontroleerd als onderdeel van de Stuw Belfeld, zie
[IV-rink-StB 2010]. De constructieve eisen gesteld aan een gewichtsconstructie zijn:

1.3 Verticale evenwicht

Belastingen:

- Eigen gewicht

- Rustende belasting

- Waterdruk onder- en boven de constructie

- Waterdruk horizontaal

- Kraanbelasting (indien toepasbaar)

- Calamiteit: aanvaring (wordt niet beschouwd)

- Windbelasting (op sommige onderdelen, b.v. op torens van sommige stuw typen)

- Onderhoudssituaties: bolderkrachten

Belastinggevallen:

- UGT: Maximale waterpeil bovenstroom / minimale waterpeil benedenstroom

- UGT: Uitgevallen stuw benedenstrooms, leidt tot lagere waterpeil beneden

1.4 Overal stabiliteit
Belastingen en belastinggevallen: zie boven (Verticale evenwicht)

Verankering kan de prestatie verbeteren en wordt bijvoorbeeld bij de Stuw Belfeld
toegepast, zie [IV-rink-StB 2010]. De berekening is eerst uitgevoerd zonder het anker.
De benodigde anker-kracht om de constructie in evenwicht te houden wordt daarna
beschouwd. Vervolgens, is de capaciteit van het anker berekend en het is aangetoond
dat het sterk genoeg is om de constructie stabiel te houden.
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Opmerkingen:

§ Met deze aanpak wordt een complexe grond-constructie interactie berekening
voorgekomen. Dit is een vereenvoudigde methodiek om de (rest)capaciteit van een
van de constructie elementen (met name het anker) te bepalen.

§ De resultaten corresponderen niet met een “faalkans”; indien er een kwantitatieve
risicoanalyse nodig is, dan is het resultaat moeilijk te verwerken.

1.5 Grond-constructie interactie: voldoende draagvermogen ondergrond
Twee aspecten zijn gecheckt:

§ Horizontaal draagvermogen

§ Verticaal draagvermogen

Belastingen en belastinggevallen: zie boven (Verticale evenwicht)

Twee situaties met betrekking tot het grondgedrag zijn gecheckt:

§ Gedraineerde situatie

§ Ongedraineerde situatie

“Dragende” constructie
(Waar gewapend beton een rol heeft)

Aanpak bij Complex Spooldersluis, zie [Arcadis-rink-2011]:
- Uitgaande van bestaande berekeningen: constructie voldeed aan eis bij het ontwerp.

- Bestudering van oorspronkelijke belastingen, belastingfactoren en materiaalfactoren

- Bestudering mogelijke veranderingen

o Sterkte

o Belasting

- Belasting bepalen volgens huidige normen

- Bepalen Unity Check in de huidige situatie

Geanalyseerde onderdelen:
Sluishoofd:  haalkom (staal), schotbalk, taats, vloer en wand (L-vorm)
Sluiskolk:  bolder, haalkom, vloer en wand (L-vorm)

Opmerkingen – Civiele bouw Spooldersluis en Spoolderbrug
- Uit inspectie zijn drie problemen gebleken. Deze zijn voor verschillende redenen

geconstateerd geen invloed te hebben op de constructieve analyse (beperkt risico):

o Krimpscheuren

o Voegvulling

o Corrosie en conservering

- Methodiek om te bepalen bij Unity Check hoger dan 1 is niet volledig onderbouwd.

Namelijk: βNieuw= βBGT/U.C.BGT zie [Arcadis-rink-2011], Bijlage 4, p.27



Eenduidige toetskader (2015)

Versie 1.1, april 2016, definitief 81/86

Stalen constructies Stuw Belfeld
Veiligheid: “In overleg met RWS is afgesproken om bij normale stuwpeilen met een belastingfactor
van 1,25 rekening te houden. In de situaties “onderhoud” en “uitval stuw Sambeek” (beneden-
stroom) moet met een belastingfactor van 1,00 rekening worden gehouden.”, zie [IV-rink-StB 2010]

Opmerking: het is niet duidelijk hoe de getallen voor de veiligheidsfactoren zijn onderbouwd. Inmid-
dels wordt bij UGT een faalkans corresponderend met β=3,6 toegekend aan de elementen die
voldoen aan de ‘unity checks’. Het is niet duidelijk of deze aanpak veilig is, gegeven dat de partiële
factor 1,25 is niet uit code-kalibratie afgeleid. (Of is niet binnen het RINK rapport onderbouwd).

Stoney stuw Belfeld

Figuur G-1: Stoney deel stuw Belfeld: schuiven in getrokken stand, bron [IV-rink-StB 2010]

Onderdelen (zie figuur G-1):
- Schuiven

- Onderhoudselementen

- Bedieningsbruggen

- Loopbruggen

Belastingen:
- Waterstand (gevallen: ‘normaal’ en ‘uitval benedenstroomse stuw’)

- Golven (ten gevolge van: wind, scheepvaart, translatiegolf)

Aanpak:
Een andere stuw (Sambeek) in de corridor heeft hetzelfde opbouw als de stuw Belfeld. Daarom is
een vereenvoudigde aanpak gevolgd. Stuw Sambeek voldoet aan de gestelde eisen. Daarom zijn
alleen de (enigszins verschillende) belastingen vergeleken. Met het toepassen van een lagere
belastingfactor  (1,25  in  plaats  van  1,5)  dan  bij  de  andere  stuw,  zijn  de  rekenwaardes  van  de
belastingen lager dan bij de andere stuw. Hieruit wordt geconcludeerd dat de constructie voldoet.
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Opmerkingen: de vereenvoudigde aanpak maakt een snelle vergelijking mogelijk. De resultaten
corresponderen niet met een betrouwbaarheidsniveau / faalkans. Indien er een kwantitatieve
risicoanalyse nodig is, dan is het resultaat moeilijk te verwerken.

Schuiven Stoney
Eisen:

1.1 Doorsnede-capaciteit staal (UGT)

- Maximale spanning

- Controle inclusief stabiliteit (effect van kip / knik)

1.2 Plooiveiligheid

1.3 Vermoeiing
Niet maatgevend

Poirree stuw Belfeld

Figuur G-2 - Benedenstrooms aanzicht Poiree-gedeelte bron [IV-rink-StB 2010]

Onderdelen (zie figuur G-2):
- Schuiven

- A-frames (verbinden de Jukken; mogelijk om scharnierend plat op de bodem te zetten)

- Jukken (12)

- Brugdelen (verbinden de jukken; uitneembaar)

- Onderhoudselementen

Normen:
- VOSB 1963 voor brugdelen en schuiven

Inmiddels is de Eurocode (NEN-EN) verplicht voor de brugdelen. Er wordt in het rapport
opgemerkt dat, omdat VOSB een veiligheidsfactor van 1,5 voorschrijft en in de nieuwe
normen de veiligheidsfactor tussen 1,2 en 1,5 is, dat de constructie aan nieuwe eisen
voldoet indien het ook aan de oude eisen voldoet.
Opmerking: Dit geldt indien de belasting- en sterktemodellen niet zijn veranderd!
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- NEN 6770 voor de A-frames

Schuiven Poiree
Wordt herberekend, omdat de belastingsituatie is veranderd.
Belastingen:  -  Water

- Golf

Belastingsituaties:
BG1:  Normale waterpeil
BG2:  Bijzondere situatie, benedenstroomse stuw uitgevallen, meer drukte op stuw (geen
“tegendruk” van benedenstroomse kant)

Gemodelleerd als ligger op meerdere steunpunten (hoewel het een plaat is), hierdoor wordt het
maximale moment en dwarskracht bepaald. Eisen:

- Doorsnede controle (maximale spanning)

Opmerking: Uit het rapport (Bijlage 5) is het niet duidelijk hoe van de belastingen de interne
krachten precies waren afgeleid.
Elastisch modellering. Geen lokale instabiliteit (plate buckling) meegenomen / gecheckt.

A-frames
Zijn niet herberekend, want de belastingen zijn niet veranderd.

Jukken
Belastingen en belastingsituaties zoals bij de schuiven.
Belastingeffecten berekend m.b.v. EEM software. Simpele handmatige check voor maximale
spanning uitgevoerd (σ=M/w+N/A). Verdere checks zijn door de software uitgevoerd.

Onderhoudselementen – Schotbalken
Belastingen en belastingsituaties zoals bij de schuiven.
Eisen:

- Doorsnede controle: maximale spanning (vloeigrens staal) niet overschrijden

- Plooistabiliteit: gecheckt voor (waarschijnlijk) maatgevende plaatveld

- Afdichting kuip – berekening niet te vinden. Bovendien, wordt een UC van 1.3 aangegeven,
en met redenering geaccepteerd (p.47. Analyse staalbouw). In de benoemde rekening is er
een partiële factoor van 3.0 gebruikt.

Opmerkingen – Staalbouw Stuw Belfeld
- Geen checks van verbindingen te vinden

- Geen toepassing van geometrische en/of materiaalparameters (bijvoorbeeld mogelijk
gereduceerde sterkte) te vinden

- Lagere veiligheidsfactor (1,25 in plaats van 1,5) toegepast voor belastingen op Stoney-stuw,
geen onderbouwing te vinden.

- Er is een uitspraak gedaan over de lasverbinding (u.c.=0.98) in het Poiree deel, maar er lijkt
geen berekening te vinden.

- De rekenmodellen zijn elastisch.
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Complex Spooldersluis, zie [Arcadis-rink-2011]
De volgende onderdelen behoren tot de discipline-analyse staalbouw:

(a) Aandrijving en bewegingswerk

(b) Afmeervoorziening

(c) Kerende constructie

(d) Loopbrug & Remming- en/of Geleidwerk

Sluisdeur en Sluishoofd

(e) Hoofddraagconstructie brug en Leuning

In de analyse van de stalen onderdelen is er de volgende, zeer vereenvoudigde manier gevolgd. De
“unity check” van vroegere analyses is aangepast op basis van de veranderde veiligheidsfactoren (op
zowel  de  sterkte-  als  aan  de  belastingkant).  Dit  wordt  dan  nog  verder  aangepast  met  de
“verhouding” van de nieuwe en oude belasting, indien deze verandert is ten opzichte van de oude
berekening. Het blijkt dat er onder “belasting” bijvoorbeeld de waterstand (in [m]) wordt begrepen.

Opmerking:
Het wordt hier opgemerkt dat, hoewel dit in sommige gevallen een acceptabele aanpak kan zijn, in
een geval van een complexere interactie tussen de sterkte- en belastingkant het opschalen niet juist
is. Verder hebben sommige belastingeffecten, bijvoorbeeld het buigend moment, geen lineair maar
bijvoorbeeld een kwadratische verhouding met het waterpeil. In zo’n geval kan dan de opschaling
een onbetrouwbare aanpak zijn.
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G.2 Sluis Terneuzen Oost- en Westsluis
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1. Niet voorgeschreven richtlijn voor erosieweerstand onbeschermde bodem tijdens doorstromen (kritieke stroomsnelheid per grondsoort), in de vorm
van een kwantitatieve beslisregel

2. Niet voorgeschreven richtlijn voor kerende hoogte overgangsscherm (maximum 1/3 van wandlengte), in de vorm van een kwantitatieve beslisregel
3. Niet voorgeschreven richtlijn voor erosieweerstand bodembescherming tijdens doorstromen (kritieke stroomsnelheid zet-/stortsteen, in de vorm van

een kwantitatieve wetmatigheid
4. Niet voorgeschreven richtlijn voor erosieweerstand bodembescherming als gevolg van schroefstraalbelasting (kritieke stroomsnelheid zet-/stortsteen),

in de vorm van een kwantitatieve beslisregel
5. Voorgeschreven richtlijn voor kwelwegverlenging door onderloopsheidscherm (methode Lane), in de vorm van een kwantitatieve wetmatigheid
6. Voorgeschreven wettelijke eis met verval volgens Waterwet aan capaciteit qua sterkte (unity check) inclusief invloed van grond(water)belasting, in

de vorm van een kwantitatieve wetmatigheid
7. Voorgeschreven wettelijke eis met verval volgens Bouwbesluit aan capaciteit qua sterkte (unity check) inclusief invloed van grond(water)belasting,

in de vorm van een kwantitatieve wetmatigheid
8. Niet voorgeschreven richtlijn aan belasting vanuit grondwater op kerende constructie (maximaal toelaatbaar te meten grondwaterpeil), in de vorm

van een kwantitatieve beslisregel
9. Voorgeschreven wettelijke eis met verval volgens Waterwet aan capaciteit qua stabiliteit (unity check) wat betreft horizontaal schuiven, in de vorm

van een kwantitatieve wetmatigheid
10. Voorgeschreven wettelijke eis met verval volgens Bouwbesluit aan capaciteit qua stabiliteit (unity check) wat betreft horizontaal schuiven, in de

vorm van een kwantitatieve wetmatigheid
11. Voorgeschreven wettelijke eis aan capaciteit qua sterkte (unity check) o.b.v. lockfill-analyse, in de vorm van een kwalitatieve wetmatigheid
12. Voorgeschreven richtlijn voor maximaal toelaatbare verschilzakking / hoekverdraaiing, in de vorm van een kwantitatieve beslisregel


