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Samenvatting 
Voor u ligt het Kennisplan 2019, conform de ‘Samenwerkingsovereenkomst ter uitvoering van het 
Kennisprogramma Natte Kunstwerken 2017-2020’. In deze samenwerkingsovereenkomst is 
vastgelegd dat de stuurgroep per jaar een ‘kennisplan natte kunstwerken’ opstelt met daarin 
onderwerpen en bijdragen van de deelnemende partijen ter financiering van de uitvoering. 
 
In dit kennisplan 2019 zijn de onderwerpen benoemd. Rijkswaterstaat levert bij alle projecten een in 
kind bijdrage en wordt daarom niet specifiek bij de toelichting op de onderwerpen genoemd. In deze 
versie van het kennisplan voor extern gebruik ontbreken de tabellen met financiële bijdragen en 
personele inzet per partij. 
 
In de tekst zijn de meeste afkortingen uitgeschreven om de leesbaarheid van de tekst te vergroten. 
Ongetwijfeld zullen er afkortingen in zijn blijven staan die bij eerste lezing niet geheel duidelijk zijn. 
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1. Kennisprogramma Natte Kunstwerken 

1.1 Aanleiding 
Sluizen, stuwen, gemalen en stormvloedkeringen zijn belangrijke assets van assetbeheerders zoals 
Rijkswaterstaat en de waterschappen. Een groot deel van deze kunstwerken bereikt komende decennia het 
einde van de levensduur waarvoor het kunstwerk ontworpen is. De laatste jaren wordt steeds meer gezocht 
naar mogelijkheden om levensduur van kunstwerken te verlengen en om bij einde levensduur 
(noodzakelijke) ingrepen te koppelen aan gebiedsontwikkeling of functionele / netwerk ontwikkeling. 
 
In het kennisprogramma natte kunstwerken willen we dan ook kennis ontwikkelen om: 
 in het systeem zo efficiënt mogelijk gebruik te maken van de technische en  

functionele restlevensduur van bestaande kunstwerken en 
 een nieuw kunstwerk te kunnen ontwerpen, waar we 

o innovatieve oplossingen kunnen toepassen 
o in kunnen spelen op toekomstige ontwikkelingen 

 
Deltares en TNO hebben in 2014 de belangrijkste vragen op hun expertisevelden, grond, water en 
constructie, geïnventariseerd. Dit heeft geresulteerd in een meerjarig onderzoeksprogramma van  
ca. 10 miljoen euro, het Kennisprogramma Natte kunstwerken. 
 

1.2 Totstandkoming Kennisprogramma Natte Kunstwerken 
Het onderzoeksprogramma is gestart in 2015 door Deltares, TNO en Marin, gefinancierd met een eenmalige 
subsidie van de overheid om de samenwerking tussen TO2 kennisinstellingen te stimuleren. Het programma 
voor 2015 is in deze samenwerking “Natte Kunstwerken van de Toekomst” genoemd. In 2016 is het 
onderzoek verder gegaan grotendeels gefinancierd uit het budget dat de kennisinstellingen krijgen voor 
toegepast onderzoek. Naast TNO, Deltares en Marin is in 2016 ook RWS actief betrokken, zowel in de 
uitvoering als in de financiering. In 2017 hebben de betrokken partijen een vierjarige 
samenwerkingsovereenkomst (SOK) gesloten, waarmee de intentie is vastgelegd om de komende jaren 
samen de vragen rond de vervangingsopgave op te pakken. Naast deze samenwerkingsovereenkomst zijn er 
verschillende marktpartijen aangesloten middels TKI-overeenkomsten, zodat ook de expertise van de 
marktpartijen op specifieke onderwerpen kan worden benut. 
 

1.3 Kennisplannen 
In de SOK is afgesproken jaarlijks een kennisplan op te stellen om daarin vast te leggen aan welke 
onderwerpen dat jaar aandacht wordt gegeven. Het kennisplan is in feite de praktische concretisering van de 
NKWK1-onderzoekslijn “Toekomstbestendige Natte Kunstwerken”. In deze onderzoekslijn werken 
momenteel Deltares, TNO, Marin, RWS en NLingenieurs samen aan onderwerpen op het gebied van natte 
kunstwerken (stuwen, sluizen, gemalen en stormvloedkeringen). 
 
 

                                                             
1 Nationaal Kennisplatform Water en Klimaat 
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In het kennisprogramma Natte Kunstwerken wordt de kennis ontwikkeld langs 3 sporen, die alle bijdragen 
aan een effectief en efficiënte vervanging- en renovatieopgave en nieuwbouw van natte kunstwerken: 
 
- bestaand object - inzicht in (einde) technische levensduur 

- levensduurverlenging 
   
- object-systeem - inzicht in (einde) functionele levensduur en 

object-systeemrelaties 
   
- nieuw(e) object/objectonderdelen - toepassen innovaties 

- inspelen op toekomstige ontwikkelingen. 
 
Dit document is het kennisplan voor 2019. Dit voorstel is opgesteld door het programmateam Natte 
Kunstwerken en zal besproken en vastgesteld worden in de stuurgroep Natte Kunstwerken bestaande uit 
deelnemers van RWS en de kennisinstellingen Deltares, Marin en TNO. 
 

1.4 Context Kennisprogramma Natte Kunstwerken 
Afgelopen jaren hebben verschillende projecten bijgedragen aan de ontwikkeling van kennis en oplossingen 
rond natte Kunstwerken, zoals Vervanging en Renovatie (VenR), RINK, HWBP, WTI, RBK nat en TO2 Natte 
Kunstwerken van de Toekomst (Deltares, TNO en MARIN). Momenteel lopen er diverse programma’s, zoals 
Deltaprogramma, NKWK, HWBP, Grip op de Maas, Sluizenprogramma, kennisagenda waterkwantiteit van 
RWS-WVL, MultiWaterwerk, Kennis- en innovatieagenda Deltatechnologie 2016-2019, etc. Het kennis-
programma sluit aan op en draagt bij aan de oplossingen voor vragen die in bovenstaande initiatieven 
worden opgeworpen. 
 

1.5 Relatie met Programma VenR van RWS  
RWS heeft een vernieuwde werkwijze voor het Vervanging en Renovatie (VenR) proces  en heeft de opdracht 
een implementatieplan voor de Kennis en Innovatieparagraaf van deze werkwijze te schrijven. In 2016 
resulteert dit in een inventarisatie van kennisvragen. De onderdelen uit het kennisprogramma Natte 
Kunstwerken van Deltares en TNO in 2014 matchen goed met (een gedeelte van) de vragen uit deze 
inventarisatie. Uiteraard bevat de inventarisatie meer vragen, omdat de scope van het kennisprogramma 
Natte Kunstwerken vooral beperkt is tot de expertisevelden, grond, water (hydraulisch en nautisch), 
constructie, watersystemen en netwerken. Het VenR proces wordt in de Figuur 1 geschematiseerd.  
 
Niet alleen RWS is gebaat bij de kennisontwikkeling in het Kennisprogramma Natte Kunstwerken, ook andere 
assetbeheerders kunnen van deze kennis profiteren. Zij hebben aangegeven dat ze de gesignaleerde vragen 
herkennen. Komend jaar zetten we in op een actieve bijdrage van deze beheerders aan het programma. 
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Figuur 1 Vernieuwde werkwijze Programma Vervanging en Renovatie van Rijkswaterstaat 

1.6 Beoogde financiering per jaar 
De kennisinstellingen zijn bereid voor het meerjarig kennisprogramma strategische middelen in te zetten. 
Daarnaast passen de doelstellingen van het programma ook binnen het Innovatiecontract van de 
TKI Deltatechnologie, waardoor het mogelijk is (vanuit een pps-samenwerkingsconstructie) een hoeveelheid 
TKI-toeslag in te zetten. Hiervoor is het aanhaken van private partijen een voorwaarde.  
 
Ook RWS financiert mede het kennisprogramma. Gezamenlijk is de ambitie uitgesproken voor de 
ontwikkeling van een programma met een jaarlijkse omvang van ruim 1 miljoen euro (exclusief BTW). Dit 
betreft de omvang exclusief een geambieerde hoeveelheid TKI-toeslag van 500k€. 
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2. Voorstel onderzoek Natte Kunstwerken 2019 
In het kennisprogramma is de gezamenlijke programmering leidend. Dat betekent dat de programmering na 
intensief contact tussen vertegenwoordigers van RWS (bijvoorbeeld kennisveldtrekkers, VenR onderzoeks-
programma en specialisten) en het programmateam tot stand is gekomen. Op deze manier zijn de juiste 
onderwerpen voor onderzoek in 2019 bepaald. Het kennisprogramma gaat uit van een samenwerking tussen 
overheid (ook waterschappen), markt en kennisinstellingen om de kennis te ontwikkelen. 
 

2.1 Aandachtspunten voor 2019 
 
Fasen in de ontwikkeling van kennis 
Kennisplan 2019 bestaat deels uit voortzetting van onderwerpen die in 2017/2018 in het Kennisprogramma 
Natte Kunstwerken zijn gestart en deels uit nieuwe onderwerpen. Onderwerpen worden in 2019 voortgezet 
wanneer het resultaat potentie heeft en voortzetting noodzakelijk is om het tot een bruikbaar concept 
(richtlijn, protocol, et cetera) in de sector te maken. Voor de meeste onderwerpen uit de programmering van 
2018 lijkt dit het geval. 
 
Het kennisprogramma wil kennis ontwikkelen die bruikbaar is in de sector. Dat betekent ook dat de kennis 
moet worden geïmplementeerd, bijvoorbeeld in richtlijnen, modellen of publicaties, en beschikbaar moet 
zijn voor de sector. Dit betekent dat projecten doorlopen in de komende periode indien de bruikbaarheid in 
de sector nog niet is gerealiseerd. 
 

 
Figuur 2: Ontwikkelfasen van onderwerpen binnen Kennisprogramma Natte Kunstwerken 
 
In bovenstaande figuur is ter illustratie weergegeven hoe projecten veelal verschillende fasen doorlopen. 
Nieuwe onderwerpen in het kennisprogramma hebben we in 2017/2018 gesignaleerd en dit jaar zal het 
probleem verkend worden om daarmee zicht te krijgen op de noodzaak van het ontwikkelen van kennis. De 
doorlopende projecten bevinden zich veelal in een volgende fase. 
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Belangrijkste resultaten en verschuiving accent jaarplan 2019 
In 2018 is het accent verschoven naar kennis over het kunstwerk naar kennis van het functioneren van de 
interactie tussen object en systeem waarin het kunstwerk een plek functioneert. In 2019 zetten we deze lijn 
voort. Daarnaast starten we met schaalproeven om onze modelontwikkelingen te valideren. Bij het thema 
nieuwe objecten is daarom een stevig bedrag uit getrokken voor  bodembescherming stuwen. 
 
Zoals bekend, werken we in het onderzoeksprogramma met drie thema´s nl. bestaande objecten, nieuwe 
objecten en object systeemrelatie. De verdeling van strategische onderzoeksmiddelen over de thema’s is 
redelijk gelijkwaardig, terwijl TKI-toeslag op dit moment alleen in het thema bestaande objecten beschikbaar 
is gekomen. Met de waterschappen lopen de contacten goed, maar er is nog geen feitelijke aansluiting. 
Hetty Klavers dijkgraaf Zuiderzeeland en lid bestuur Unie van Waterschappen, zal tijdens ons symposium 
keynote houden vervanging en renovatie. 
 
Er zijn intensieve contacten met de ingenieursbureaus om aan te sluiten bij ons onderzoeksprogramma. De 
mogelijkheden worden verkend, oa via TKI en de Rapid Hydraulic Design Tools. 
 
We kunnen constateren dat het kennisprogramma op steeds meer onderdelen een platformfunctie begint te 
vervullen tussen experts van verschillende organisaties. 
 
 
In de tabel 1 staan de onderwerp voor kennisplan 2019. 
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Tabel 1: Kennisplan 2019 - Inhoudelijke programmering per thema en totaalbedrag 

 

Onderwerpen

Totaal budget in kEUR 
(Marin, Deltares, TNO 

en RWS plus TKI die 
binnen is (alles excl. 

BTW))

Data en besluitprocessen:
Gebruik van data in asset management natte kunstwerken

61

Veranderende belastingen i.r.t. veranderend gebruik:
Effecten van waterstand en golven

25

Veranderende belastingen i.r.t. veranderend gebruik:
Prestatie peilen model

30

Veranderende belastingen i.r.t. veranderend gebruik:
Laag water en ligging waterbodem

5

Probabalistische tools: Betrouwbaarheidsanalysemethoden voor beoordeling natte kunstwerken 95

Probabilistische tools:
Gebruik data voor updaten levensduur kunstwerken 

82,5

Probabilistische tools: Gebruik data voor updaten betrouwbaarheid onder- en achterloopsheid 6

Grond-constructie interactie: Numeriek modeleren 42

Grond-constructie interactie: Scheve buiging damwanden 22

Degradatiegedrag: Corrosie stalen damwanden 87,5

Toolbox Meten, Monitoren en Inspectie: Data collectie & data analyse damwanden 30

Toolbox Meten, Monitoren en Inspectie: Inspectietechnieken damwanden 20

Toolbox Meten, Monitoren en Inspectie: Structural Health Monitoring damwanden 52

Damwanden - LCC/LCA  (incl. 'landkaart' damwanden) 10

Innovatieve oplossingen met vezelversterkte kunststoffen 5

Veranderende belastingen i.r.t. veranderend gebruik: Schroefstralen 35

Vlot en veilig invaren 35

Trillingsgevoeligheid keermiddelen 3

Bodembescherming stuwen 89

Verticale belasting op sluisdeur 0

Aanvaarrisico kunstwerken 10

Rapid Hydraulic Design Tools 10

Meervoudige gebruik van natte kunstwerken 50

Regio-advies (incl. afwegingsstrategieën) 43,93

Kunstwerken in netwerkmodellen 43,93

Zouindringing schut - en spuisluizen 34,79

Functionele levensduur 40,06

Capaciteit vaarweg - case gestuwde Waal 18,26

Project management 2019 62,5
NKWK 12
Kennisdeling Kennisplan (website, symposium) 55

Totaal budget in kEUR voor 2018 (Marin, Deltares, TNO en RWS plus TKI die binnen is (alles excl. BTW)) 1115,48
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2.2 Onderwerp 1: Bestaand object 

2.2.1 Inleiding 
In de inleiding is aangegeven dat we met producten van het kennisprogramma beheerders zo efficiënt 
mogelijk gebruik willen laten maken van de technische restlevensduur van kunstwerken. Hierbij spelen  
o.a. technische vraagstukken over het meer in detail bepalen van de constructieve veiligheid van de 
kunstwerken, reparatietechnieken en het gebruik van innovatieve oplossingen.  
 
Voor het bestaande object wordt kennis ontwikkeld teneinde de technische restlevensduur (beter) te 
kunnen bepalen. Daarbij is zowel aandacht voor de technische staat en veroudering van het kunstwerk in de 
tijd als voor de (veranderende) belasting in de toekomst. Het doel hiervan is om de restlevensduur van het 
kunstwerk beter te voorspellen. Vaak blijkt dat de berekende restlevensduur een onderschatting van de 
werkelijke restlevensduur is. 
 
In 2019 zetten we het programma van de afgelopen jaren grotendeels voort. We beschouwen het efficiënte 
gebruik van data in de besluitvorming rondom natte kunstwerken. Beschouwd wordt verder het scherp 
definiëren van belastingen nu en in de toekomst (inclusief het veranderende gebruik) in relatie tot de 
verwachtingen over de technische restlevensduur. Bij het voorspellen van de restlevensduur is de 
verwachting dat het combineren van de grond en de constructie in één model en het goed modelleren van 
de veroudering van kunstwerken winst op kan leveren. Uit de tot nu toe gegenereerde resultaten blijkt dit 
ook. Het doorrekenen van dergelijke modellen gecombineerd met een probabilistische benadering blijkt erg 
veel rekentijd te kosten. Daarom zal ook aan de probabilistische tools aandacht worden besteed. Het 
verzamelen van corrosiedata is verder essentieel om de (probabilistische) reken modellen te voeden en 
gefundeerde uitspraken te doen over restlevensduur.  Onzekerheid over de toestand kan met innovatieve 
inspectie en monitoringsmethoden worden verkleind en dat leidt tot een betere voorspelling van de 
levensverwachting van kunstwerken. Daarom richten we ons op de volgende onderwerpen: 
 
 Data en besluitprocessen 

o Gebruik van data in management van natte kunstwerken 
 Veranderende belastingen in relatie tot veranderend gebruik: 

o Effect van waterstand en golven 
o Prestatiepeilen model 
o Laag water en ligging waterbodem 

 Probabilistische tools 
o Betrouwbaarheidsanalysemethoden voor beoordeling natte kunstwerken 
o Gebruik data in updaten levensduur kunstwerken 
o Gebruik data voor updaten betrouwbaarheid onder- en achterloopsheid 

 Grond- constructie interactie 
o Numeriek modelleren  
o Scheve buiging 

 Degradatiegedrag  
o Corrosie stalen damwanden 

 Toolbox Meten, Monitoren en Inspectie 
o Data collectie & data analyse damwanden 
o Inspectie technieken 
o Structural Health Monitoring damwanden 
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2.2.1 Data en besluitprocessen 
 
Gebruik van data in asset management natte kunstwerken 
Dit onderzoek richt zich op het identificeren van de mogelijkheden om analysetechnieken te ontwikkelen en 
te implementeren zodanig dat beslissingen voor V&R beter genomen kunnen worden, ondersteund door 
bestaande data. Er zijn steeds meer (technische) mogelijkheden om gegevens van (bestaande) assets te 
verzamelen en te analyseren. Dit biedt de mogelijkheid om sneller en beter beslissingen te nemen. Er zijn 
echter geen praktische richtlijnen voorhanden over de wijze waarop data in de besluitvorming kan worden 
gebruikt. In 2018 is, samen met RWS, een onderzoek uitgevoerd om het gebruik van de bestaande gegevens 
beter te benutten. Belangrijke elementen bij de uitwerking hiervan zijn: 

 Het identificeren van kritische risico-indicatoren van kunstwerken,  
 Het kwantificeren van deze risico’s op basis van beschikbare data en modellen  
 Het verkennen van methoden en technieken om, op basis van data, risico’s te signaleren  
 Het beschouwen op welke wijze informatie uit data kan worden verwerkt in de besluitvorming.  

 
In het bijzonder werd in 2018 onderzocht welke gegevens beschikbaar zijn, hoe deze worden verzameld en 
geanalyseerd en hoe deze momenteel worden gebruikt bij de besluitvorming. Er is geconcludeerd dat de 
besluitvormingsprocessen transparant kunnen worden gemaakt door gebruik van gegevens, waarbij de 
essentieel vraag is welke gegevens de meest informatie bevatten voor verschillende besluitvragen in 
verschillende fases van het besluitproces. De resultaten van het onderzoek onderschrijven de hypothese dat 
leeftijd van constructies niet de enige stimulans is voor renovatie en/of vervangende interventies maar dat 
er relatie licht met de risicoprofielen van kunstwerken en schade types. Deze vraag wordt verder in 2019 
uitgewerkt. De doelstellingen voor 2019 zijn: 

 Het analyseren van bestaande informatie over kunstwerken en systemen waarmee beslissingen in 
relatie tot vervanging en renovatie kunnen worden genomen. 

 Het formuleren van een raamwerk dat prestatie en risico’s kwantificeert gebaseerd op data. 
 
Een analytisch raamwerk voor beslissingen zou worden ontwikkeld dat gebaseerd is op analyse van beslis 
criteria. Door het maken van kostenprofielen voor verschillende typen kunstwerken of onderdelen daarvan, 
gebaseerd op meetgegevens en door met elkaar te combineren van data over schade en maatregelen wordt 
getracht om een relatie te leggen tussen specifieke maatregelen en het optreden van schade. 
 

2.2.2 Veranderende belastingen in relatie tot veranderend gebruik  
 
Effecten van waterstand en golven  
Eind 2016 is vastgesteld dat het voor robuust ontwerpen en scherp beoordelen nodig was de geldende 
aanpak van het bepalen van de belastingen nader te beschouwen. Het doel is tot belastingen (waterstand en 
golven) te komen waarmee robuust kan ontworpen kan worden, maar ook scherp getoetst. Hiervoor is een 
wensenlijst voor aanpassingen van de Richtlijn Beoordelen Natte Kunstwerken opgesteld. Onderzoek met 
betrekking tot modeleren van de effecten van hydraulische belasting op kunstwerken richt zich op het 
ontwikkelen van methoden voor minder conservatieve (her) evaluatie van bestaande kunstwerken. Op dit 
moment wordt in Wettelijke Beoordelingsinstrumentarium-tool (WBI) een aanpak gevolgd waarbij de 
constructie wordt geschematiseerd en een vereenvoudigd model word gebruikt voor veerdeling van 
hydraulische belasting, met verwaarlozen van het effect van eigen gewicht. Om een meer realistische 
weergave van het systeem te verkrijgen, moet het toegepaste model verfijnd worden door (1) rekening te 
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houdend met de interacties tussen de structurele componenten waarbij (2) de correlaties tussen de 
belastingsparameters (eigen gewicht, waterniveaus en golfinvloeden) worden meegenomen. In 2017 en 
2018 zijn belangrijke stappen gezet om de toetsing te verbeteren. In het bijzonder is in 2018 verbeterde 
kalibratie van de partiële factor voor belasting uitgewerkt en zijn resultaten beschikbaar gesteld voor 
implementatie in Werkwijzer WBI. Daarnaast is een meer gebruikersvriendelijke koppeling tussen Hydra-Ring 
en de op maat gemaakte faalmechanismen ontwikkeld, waarmee de flexibele beschrijving van 
faalmechanismen mogelijk is gemaakt. Deze tool heeft een grote toegevoegde waarde voor toetsing op maat 
van natte kunstwerken. Voor 2019 wordt voorgesteld om t.b.v. aanscherpen van Richtlijn Beoordelen Natte 
Kunstwerken belastingen door combinatie van golven en waterstanden te analyseren en aan te passen aan 
de nieuwste inzichten. Dit werk zou gedaan worden in kader van PhD onderzoek, welke in 2018 is gestart, en 
welke bijdraagt aan het beantwoorden van meer fundamentele vragen over probabilistische beoordeling van 
natte kunstwerken in primaire waterkeringen.  
 
Prestatiepeilen model 
Hydraulische belastingen op constructies zoals de Oosterschelde Stormvloedkering worden niet beschreven 
in de constructieve normen of het WBI. Bovendien is de keuze van de dominante belasting voor de 
beoordeling van de constructieve veiligheid afhankelijk van de locatie van het constructiedeel in de 
constructie. Voor de toekomst is meer inzicht nodig in de belastingen op de verschillende constructieve 
elementen, mede ook in verband met de verwachte verandering van de hydraulische belastingen door 
klimaatveranderingen. Er zijn momenteel een aantal modellen beschikbaar (Prestatie Peilen Model, IMPLIC) 
die hiervoor gebruikt kunnen worden. 
 
Voor 2019 wordt voorgesteld om de achtergronden en uitgangspunten van Prestatie Peilen Model te 
onderzoeken ten behoeve van de constructieve beoordeling om na te gaan hoe in de constructieve 
beoordeling van (onderdelen van) de Oosterscheldekering de input wordt vastgesteld met betrekking tot 
belastingen ten gevolge van waterstand en golven en kansen van optreden hiervan, gecombineerd met 
effecten van openen en sluiten van de waterkering en faalkansen van het operationele systeem. Het kennis 
ervan is essentieel in het beoordeling van de constructie van de Stormvloedkering in de Oosterschelde 
volgens de nieuwe normering. 
 
Laag water en ligging waterbodem 
In 2019 wordt als nieuw onderwerp gestart met een eerste verkenning van veranderende belastingen: 
laagwater door extremere weerscondities en ligging waterbodem. Door de extremere weerscondities dient 
rekening te worden gehouden met lager en langduriger laagwater. Deze extremere laagwaters kunnen 
worden veroorzaakt door droogte (2018 was een record droogte jaar) en door b.v. voorbemaling van 
watergangen als anticipatie op extreme neerslag. De ligging van de waterbodem kan sterk veranderen als 
gevolg van ontgrondingskuilen door schroefstralen van schepen. Voorgaande is een gevolg van de 
verandering van schepen (grootte, motorcapaciteit, etc.) in combinatie met de extremere laagwaters 
waardoor de schepen dichter bij de waterbodem komen. Voor grond kerende constructies, waaronder 
damwanden, is deze informatie van belang voor een goede bepaling van de technische restlevensduur. 
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2.2.3 Probabilistische tools 
 
Betrouwbaarheidsanalysemethoden voor beoordeling natte kunstwerken 
Behalve de verbeteringen aan de modellering van het constructieve gedrag onder invloed van de 
hydraulische belastingen zijn in voorgaande jaren probabilistische analysetools voor geotechnische 
problemen ontwikkeld. Desondanks blijft het een uitdaging om betrouwbaarheidsanalyses voor complexere 
toepassingen uit te voeren (bijvoorbeeld problemen waarbij meerdere faalmechanismen mogelijk zijn of/en 
waar gebruik wordt gemaakt van niet-lineaire eindige elementenanalyses). Door de toename in rekenkracht 
en nieuwe probabilistische technieken is het mogelijk om probabilistische analyses voor praktijkproblemen 
door ingenieurs uit te laten voeren. Daartoe is echter vereist dat het rekenschelheid en kwaliteit van de 
oplossing (robuustheid van de tool) aan praktijkeisen voldoen, dat best practices vastgelegd worden en dat 
de mogelijke gebruikers adequaat opgeleid worden. 
 
Om de rekenschelheid te vergroten en kwaliteit van de oplossing te verbeteren wordt voor 2019 voorgesteld 
om een benchmark van meest geavanceerde technieken voor betrouwbaarheidsanalyse uit te voeren op een 
realistisch constructie waarbij meerdere faalmodes worden beschouwd. De uitkomsten geven inzicht in het 
effect van de tools op de oplossing waardoor de toepassingsdomein van de tools beter kan worden 
beoordeeld. Deze tools zijn tevens nodig om de overige vragen in het kennisplan effectief op te lossen, in het 
bijzonder in relatie tot gebruik van data in probabilistisch beoordelen van bestaande kunstwerken en bij het 
numeriek modelleren van grond-constructie interactie. 
 
Gebruik data in updaten levensduur kunstwerken 
Reliability updating – het bijstellen van faalkansen met extra informatie – is de laatste jaren doorontwikkeld 
voor praktijktoepassing bij waterkeringen en inmiddels verkend en toegepast bij meerdere dijkversterkings-
projecten. Wanneer gebruikt wordt gemaakt van extra informatie (bijvoorbeeld uit belastinggeschiedenis of 
uit inspectie en monitoring) kan dit handvaten bieden tot het reduceren van onzekerheden in 
voorspelingsmodellen en kan dit benut worden voor het bijstellen van faalkansen voor kunstwerken. 
Momenteel ontbreekt kennis 1) hoe bij het bijstellen van faalkansen voor kunstwerken rekening gehouden 
moet worden met bewezen sterkte en 2) hoe meetgegevens zoals schade door degradatie meegenomen 
kunnen worden bij de constructieve beoordeling van bestaande natte kunstwerken. 
 
In 2019 zal aan de hand van probabilistische methoden worden onderzocht of de beoogde betrouwbaar-
heidsvereisten in de eerste jaren na de bouw veeleisender zijn (vanwege de onzekerheden met betrekking 
tot de eigenschappen van de bodem) of aan het einde van de levensduur (vanwege de corrosie-
geïnduceerde reductie van de structurele) weerstand). Hiermee wordt mede voorgesorteerd op de nieuwe 
Eurocode waarin overstapt zou worden gemaakt van levensduurkansen naar jaarkansen (analoog aan de 
Waterwet). Een verkenning wordt gestart naar de mogelijkheden van het meenemen van reliability updating 
door het bewezen sterkte (d.w.z. informatie over overleefde (bouw)fase of inspectie resultaten) mee te 
nemen Om het bijstellen van de faalkans van stalen damwanden op basis van metingen van de restdikte van 
het stalen profiel mogelijk te maken zal het effect worden onderzocht van het aantal metingen en de locatie 
van de metingen (binnen- / buitenflenzen en de baan van het profiel).  
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Gebruik data voor updaten betrouwbaarheid onder- en achterloopsheid 
Voor beoordelen van onder- en achterloopsheid bij natte kustwerken heeft de methode van reliability 
updating vergelijkbare potentie als bij updaten van levensduur kunstwerken: de ambitie is om, door 
toevoegen van performance data (zoals inspectie en monitoring, bewezen sterkte, proefbelastingen, etc), 
onzekerheden te reduceren en faalkansschattingen bij te stellen. In 2018 is de effectiviteit aangetoond van 
de methodiek voor onder –en achterloopsheid rondom kunstwerken aan de hand van de voorbeeld case 
Sluis de blauwe dromer. Voor deze case is de betrouwbaarheidstoename als functie van waarnemingen 
bepaald. Dat betekent ook dat beoordelingen kunnen worden bijgesteld, als geotechnische aspecten van 
belang zijn vaak in positieve zin, omdat de grote onzekerheid in grondeigenschappen doorgaans leidt tot 
hoge a-priori faalkansen. 
 
In 2019 wordt gestart met het verzamelen van daadwerkelijke cases waarbij het faalmechanisme onder –en 
achterloopsheid niet voldoet aan de gestelde eisen en waar sprake is van een belastinggeschiedenis. Op deze 
cases kan vervolgens de methodiek worden toegepast om de werkelijke impact op dit onderdeel te 
kwantificeren. Binnen deze activiteit is een goede samenwerking met de waterschappen essentieel. 
In 2019 wordt als nieuw onderwerp gestart met een eerste verkenning naar bredere 
toepassingsmogelijkheden van de methodiek voor natte kunstwerken. 
 

2.2.3 Grond- constructie interactie 
 
Numeriek modelleren  
In 2015 is gestart met de ontwikkeling van het grond-constructie interactie model, met de ambitie om tot 
een rekenmethode te komen waarmee (ook bij de aanwezigheid van degradatieschade aan constructie) de 
mogelijk verborgen reserves in draagkracht kunnen worden aangetoond. Conclusie was dat de ontwikkeling 
van een grond-constructie interactie model haalbaar was met het advies om te werken aan de 
doorontwikkeling. Dit betrof o.a. het vergroten van de robuustheid van het model, verfijnen van de eindige 
elementen modellen, het verbeteren van degradatiemodellen, een generieke interface tussen verschillende 
softwarepakketten. In 2017 is gewerkt aan de generieke doorontwikkeling van het grond-constructie 
interactie model en een probabilistische toolbox. Ook is een begin gemaakt met het uitbreiden van het 
model met plastische scharnieren en een vervormingscriterium. In 2018 concentreerde het onderzoek zich 
op (i) de vergelijking van numerieke voorspellingen van grond constructie interactie uitgevoerd met twee 
eindige elementen software pakketten, PLAXIS en Diana, (ii) de evaluatie van de robuustheid van de 
gebruikte modellen met betrekking tot variaties van de geldende bodemparameters, (iii) meer generieke 
koppeling tussen PLAXIS en een probabilistische toolkit en (iv) uitgebreid en van model met een beschrijving 
van plastische scharnieren inclusief softening. 
 
Het doel van het onderzoek in 2019 is om aanvullende kennis te verkrijgen bij het modelleren van de 
gebruikstoestand van damwanden, wat essentieel is om goed te kunnen beschreven omdat monitoring en 
inspectiegegevens hoofdzakelijk onder gebruikstoestand verkregen worden. Voor het koppelen van 
numerieke modellen en monitoring en inspectiegegevens is het noodzakelijk om een model te gebruiken dat 
adequaat is met betrekking tot de omstandigheden waaronder de gegevens worden verkregen, omdat de 
meeste benaderingen van systeem / schade-identificatie zijn gebaseerd op de analyse van verschillen tussen 
metingen en voorspellingen van het numerieke model. Als onderdeel van het onderzoek zal de gevoeligheid 
ten gevolge van modelfouten worden beoordeeld. Er zullen aanbevelingen gedaan worden voor de 
modelleringskeuzes die essentieel zijn voor het verbeteren van de nauwkeurigheid van de numerieke 
voorspellingen. 
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Scheve buiging damwanden 
Voor de beoordeling van damwanden is het hebben van een nauwkeurig en niet te conservatief mechanisch 
gedragsmodel voor damwanden essentieel. Voor damwanden uitgevoerd van het dubbele U-profiel met 
asymmetrische doorsnede is model verbetering wenselijk. Door de rotatie van de neutrale as heeft de 
damwand de neiging om zowel voorwaarts als zijwaarts af te buigen. Dit verschijnsel wordt scheve buigen 
genoemd. Als een resultaat van scheve buigen, kunnen de sterkte en stijfheid van een niet doorlopende 
damwand aanzienlijk afnemen in vergelijking met een doorlopende damwand. In kader van TKI 
samenwerking met Boskalis worden de achtergronden zijn van de huidige richtlijnen (CUR 166) in kaart 
gebracht en wordt nagegaan welke veiligheidsfilosofie is toegepast om de modelparameters af te leiden. In 
2019 zal worden onderzocht of de modellen gegeven in CUR166 minder conservatief kunnen worden 
gemaakt of dat in de specifieke omstandigheden (of voor specifieke structuren) een minder conservatieve 
schatting kan worden gemaakt in overeenstemming met het concept gegeven in CUR166. 
 

2.2.4 Degradatiegedrag 
 
Corrosie stalen damwanden 
Bestaande kunstwerken leiden aan verouderingsverschijnselen. Vervanging is een enorme inspanning. De 
geotechnische en constructieve consequenties zijn beperkt bekend, laat staan vastgelegd in gevalideerde 
voorspellings-modellen. Dit kan leiden tot onnodige kosten (reparatie, vervanging) of onveiligheid. Vooral 
ruimtelijke spreiding, lokale defecten (bv putcorrosie) en algehele constructieve staat spelen een rol bij de 
beoordeling. Daarom wordt sinds 2017 binnen het kennisprogramma gewerkt aan de ambitie om de 
constructieve gevolgen van corrosie van damwanden beter te onderbouwen, gebaseerd op:  
 geotechnische en constructieve eisen aan en eigenschappen van damwanden;  
 karakter en de verwachte ontwikkeling van de corrosieprocessen;  
 toepassen van geavanceerde niet destructieve technieken voor inspecteren, meten en monitoren aan 

(gevolgen van) corrosieprocessen (uit andere civieltechnische domeinen), zie paragraaf 2.2.5. 
 
In 2018 is een statistische analyse uitgevoerd van diktemetingen van 75 jaar oude damwanden aan de Eefde 
sluis. De statistische analyse was het uitgangspunt voor de ontwikkeling van een random field model die de 
ruimtelijke verdeling van de dikte beschrijft. Tevens is een eerste algemene verkenning uitgevoerd naar de 
sterkte van door grond ondersteunde dunwandige (sterk gedegradeerde) damwanden. Uit deze eerste 
algemene verkenning volgt dat er situaties zijn waarbij de grondondersteuning tot een hogere sterkte (en 
daarmee betrouwbaarheid) kan leiden.  
 
In 2019 wordt een vervolg gegeven aan de verkenning van de sterkte van door grond ondersteunde 
dunwandige (sterk gedegradeerde) damwanden incl. plooigedrag. Tevens is het doel om te begrijpen hoe het 
draagvermogen van damwandwanden wordt beïnvloed door de ongelijke verdeling van het dikteverlies. De 
ongelijke verdeling van de dikte zullen worden geanalyseerd in termen van weerstand van individuele 
staalprofielen. Bovendien zal het effect van de 3D-verdeling van de restdikte worden onderzocht met behulp 
van het random field model. Tevens zal worden onderzocht of een meer representatieve beschrijving van 
het werkelijke patroon van corrosieschade nuttig is bij de constructieve beoordeling van bestaande 
damwandwanden. 
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2.2.5. Toolbox Meten, Monitoren en Inspectie 
 
Data collectie & data analyse damwanden 
Op dit moment is het niet duidelijk welke inspectiemethoden op welke manier een beeld kunnen geven over 
de staat van de damwanden. Daarom wordt sinds 2017 binnen het Kennisprogramma door Deltares en TNO 
gewerkt aan het beter onderbouwen van de benodigde inspectiemethoden, gebaseerd op: 
 de geotechnische en constructieve eisen aan en eigenschappen van damwanden; 
 het karakter en de verwachte ontwikkeling van de corrosieprocessen; 
 het toepassen van geavanceerde niet destructieve technieken (NDT) voor inspecteren, meten en 

monitoren aan (gevolgen van) corrosieprocessen (uit andere civieltechnische domeinen). 
 
Een toolbox Meten, Monitoren en Inspectie kan ingezet worden indien er onzekerheden over staat of 
restlevensduur van kunstwerken. Hiermee kan bepaald worden of en hoe monitoring de onzekerheid over 
de (rest)levensduur kan verkleinen. Het gaat daarbij zowel om de staat en degradatie van het kunstwerk als 
de onzekerheden in de belastingen en belastingontwikkeling rond het kunstwerk. Het streven is om door 
combinatie van inspectie data en van (reken)modellen de status van corroderende stalen damwanden beter 
te beoordelen. Daartoe zijn zowel kennis van degradatieprocessen, het modelleren van dit degradatieproces 
alsook het experimenteel onderzoek naar degradatieontwikkeling in echte kunstwerken nodig. Momenteel is 
er erg weinig bekend over de corrosieontwikkeling in damwanden in zoete wateromstandigheden. 
Tegelijkertijd wordt erkend dat het gebruik van een database verkregen in zoutwatercondities niet tot de 
juiste resultaten leidt voor het damwandenareaal van RWS. In 2019 wordt daarom een volgende stap gezet 
in de ontwikkeling van een database over corrosie in damwanden in zoete wateromstandigheden. O.a. 
vervolg veldmetingen van corrosieschade zullen worden uitgevoerd op damwanden verkregen van een echte 
verouderde kunstwerk in Eefde. Vervolgens zal deze data geanalyseerd worden waarmee voor de eerste 
keer inzage wordt verkregen in de ruimtelijke verdeling van corrosie en de verschillen hierin tussen drie 
meetlocaties in Eefde.  
 
Inspectie technieken 
In 2017 is toegewerkt naar een plan van aanpak voor een systematische meetcampagne, waarbij aandacht 
ging naar het meten van (toenemende) belastingen als gevolg van (grotere) schepen en trillingen. Ook werd 
er een plan van aanpak voor monitoring en inspectie van de degradatie van bestaande stalen damwanden 
(langsconstructies werd als case uitgewerkt. In 2018 is een workshop “corrosie van bestaande stalen 
damwanden in zoetwater” georganiseerd. Hieruit voortvloeiend is een start gemaakt met de werkgroep 
‘protocol en database” en een aanzet gegeven voor opstellen van een meetprotocol ultrasone 
damwanddikte metingen. In 2019 is het streven van de werkgroep is om meetprotocol mee te nemen in een 
CROW publicatie als bijlage.  
 
In 2019 zou tevens gekeken worden in hoever innovatieve meet- , monitor- en inspectie methodes (wel/niet 
met gebruik van robotica of drones) ingepast kunnen worden in beoordeling van damwanden met gebruik 
van inspectie data. Met betrekking tot de geschiktheid van inspectie- en monitoringtechnieken wordt het 
potentieel van innovatieve technieken zoals Guided Wave verder onderzocht. Indien mogelijk wordt in 
samenwerking met marktpartijen, een innovatieve toepassing van ultrasone technieken voor de beoordeling 
van de constructieve veiligheid van damwanden in laboratoriumexperimenten of in pilotstudies onderzocht. 
Voor de beoordeling van de restlevensduur van grond kerende constructies is de betrouwbaarheid van 
verankeringsconstructies belangrijk. Daarom is voor 2019 de verkenning van inspectietechnieken en 
beschikbare resultaten van de actuele toestand van bestaande verankeringsconstructies gepland.  
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Structural Health Monitoring damwanden 
Structural health monitoring (SHM)-gegevens kunnen nuttige informatie verschaffen bij beoordeling 
kunstwerken. Het is echter nog niet voldoende verkend welke van de meetbare parameters informatie 
bevatten dat relevant is voor beter inschatting van de model parameters of voor het updaten van 
betrouwbaarheid van het kunstwerk. Voor damwanden lijkt het mogelijk om bijv. grondparameters op deze 
wijze beter vast te stellen door middel van de horizontale verplaatsingen van de damwanden in 
gebruikstoestand te analyseren. Over het algemeen is het echter nog niet duidelijk in welke mate het 
mogelijk is om SHM-gegevens effectief te gebruiken bijv. voor het schatten van de grondparameters die het 
gedrag buiten het elastische bereik bepalen. Dit onderzoek heeft tot doel de methodiek voor systeem- 
identificatie(of schade-identificatie) verder te ontwikkelen en de effectiviteit en robuustheid van een 
dergelijke aanpak voor praktijk situaties te beoordelen. De focus van het onderzoek ligt op bruikbaarheid van 
de methoden om (i) de grondparameters in te schatten, (ii) de oorzaken van een onverwacht falen van het 
ankersysteem te bepalen en (iii) het effect van SHM-gegevens op de faalkans van damwanden in te schatten.  
 

2.2.6 Damwanden - LCC/LCA (incl. 'landkaart’ damwanden) 
Naast het Kennisplan Natte Kunstwerken lopen er op het gebied van damwanden diverse initiatieven al dan 
niet met andere partijen. Dit in kaart brengen en negen, naast mogelijke kennis-omissies is wenselijk. 
 
Daarnaast vertegenwoordigen damwanden een zekere waarde die in de tijd verloopt. In beschouwing 
nemen van de Life Cycle Analysis (LCA) van damwanden en toepassen van Life Cycle Costing (LCC) voor 
damwanden geeft meer inzicht in restwaarde van damwanden, investeringsalternatieven (wellicht meer 
investeren aan de voorkant voor minder onderhoudskosten later), grondstoffengebruik en materiaal-
alternatieven, hetgeen belangrijk is voor de te nemen beslissingen mbt nieuw aan te leggen of vervangen en 
renovatie van damwanden. 
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2.3 Onderwerp 2: Nieuwe objecten 
In het kennisprogramma natte kunstwerken willen we kennis ontwikkelen om een nieuw kunstwerk te 
kunnen ontwerpen waar we: 
 innovatieve oplossingen kunnen toepassen; 
 in kunnen spelen op toekomstige ontwikkelingen. 

 
We doen dit binnen dit kennisprogramma omdat binnen de lopende projecten vaak te weinig tijd is om deze 
onderwerpen voldoende uit te zoeken. Als het project start is het te laat om een onderzoekstraject op te 
starten. Bovendien is onderzoek ten gunste van verschillende projecten. De keuze van de onderwerpen is 
gebaseerd op de programmeersessie die is gehouden op 10 januari 2019. De finale keuze van de 
onderwerpen is ook gebaseerd op ervaringen uit reeds uitgevoerde projecten en het beschikbare budget. 
Verder speelt ook mee in hoeverre het onderwerp als uitdagend onderzoek wordt beschouwd. 
 
Het plan is om aan de volgende onderwerpen te gaan werken: 
 Innovative solutions with Fiber Reinforced Composites  
 Veranderende belasting irt veranderend gebruik: Schroefstralen  
 Vlot en veilig invaren 
 Trilling gevoeligheid keermiddelen 
 Bodembescherming stuwen (Deltares) 
 Rapid Hydraulic Design tool 
 Aanvaarrisico van kunstwerken 
 
Het onderwerp ‘Schroefstralen’ was in de afgelopen jaren ondergebracht bij ‘bestaand object’. In de 
uitvoering zien we dat de mensen die hier aan werken betrokken zijn bij onderwerpen uit dit thema (Nieuwe 
Objecten). Om praktische redenen maar ook omdat de belasting door schroefstralen ook een rol speelt bij 
nieuwe objecten is er voor gekozen om het hier onder te brengen. 
 
Onderwerpen waar vorig jaar aan is gewerkt en/of onderwerpen die wel besproken zijn in de programmeer 
sessie maar waar uiteindelijk niet voor is gekozen zijn: 
 Afvoercapaciteit van stuwen 
 Innovatief afmeren 
 Verticale belasting op sluisdeur2 
 Innovatief afmeren 
 Doorvaren stuw 
 

2.3.1 Innovative solutions with Fiber Reinforced Composites 
Fiber reinforced composites (FRC) may offer new opportunities in civil engineering applications due to their 
unique material properties such as high strength-to-weight ratio, high corrosion resistance, ease of on-side 
construction, etc. Practitioners, however, have been reluctant to take advantage of these properties, 
partially due to the still lacking knowledge and understanding of the material and structural behaviour of 
FRC, but also due to absence of well documented past performance and an accepted design codes. The use 
of composites in lock gates is increasing, applications being mainly the doors of the lock gates and bearings. 
                                                             
2 Opzetten van TKI-project rondom dit onderwerp is binnen het Kennisplan 2018 niet gelukt, in het kader 

van Kennisplan 2019 zal nog een poging worden gedaan. 
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Also in the Netherlands this tendency can be observed. Also the application of FRC pile planking and sheet 
piling as well as plastic girders and fenders is quite common in the Netherlands for small (yacht) harbors, 
canals and lakes. Several suppliers offer these products. Also combined use of plastics and wood is available 
in the market. In 2017 TNO has written a position paper discussing the current practice and the potential for 
using FRC solutions in hydraulic structures. In 2019 a workshop will be organized by TNO discuss the needs, 
expectations and hesitations regarding the use of FRC in hydraulic structures, as experienced by the broad 
group of RWS stakeholders 
 
Problem definition 
Major challenge is to reduce the hesitation of asset owners and asset managers to use FRP in constructions, 
which is fed by: 
 knowledge gap regarding (long term) behavior of connections and joints e.g. in case of cyclic loading. 
 knowledge gap regarding behavior of the material in special circumstances, like collision, fire, etc.  
 missing / incomplete standards, including evidence based proof of existing standards  
 lack of proven positive LCC / LCA performance 
 lack of clarity about options to inspect and monitor the performance and durability (remaining lifetime) 
 
Objectives  
TNO aims to formulate an integrated research and development approach, which facilitates implementation 
and up-scaling of innovative solutions for civil structures in waterways and water defense systems, based on 
FRC. Discussion with RWS stakeholders shall lead to estimate of the R&D effort that is needed to develop 
knowledge bases at TNO that fits the prospect market questions. 
 
If collaboration with market parties will lead to granting TKI proposal, the objectives will be expanded 
accordingly. Possible research questions to be addressed are related to fatigue resistance and fatigue service 
life of bolted connections in FRP. For this topic, experimental research into fatigue behavior of bolted 
connections for different types of FRP materials shall  provide knowledge and understanding needed to 
review and update design procedure for resistances in bolted connections for investigated failure modes. 
 

2.3.2 Veranderende belasting irt veranderend gebruik: Schroefstralen 
Bij het in- en uitvaren van sluizen en het manoeuvreren bij kades kunnen bodem en oever worden aangetast 
door de schroefstraal van de hoofd-, boeg- en hekschroeven. Als gevolg van de schaalvergroting neemt het 
geïnstalleerd vermogen aan boord van schepen toe, waardoor de effecten van de schroefstralen heftiger 
worden. Daarnaast groeit de infrastructuur niet mee met de toegenomen scheepsafmetingen, waardoor de 
afstanden tussen de schroef en de infrastructuur kleiner worden. Hierdoor neemt de belasting op kades en 
oevers toe. Naast de interactie effecten met de omgeving is er ook een vraag over de effectiviteit van 
scheepsschroeven in sluizen. Door re-circulatie in de sluis neemt de geproduceerde stuwkracht af. Door de 
schaalvergroting zijn er grotere krachten nodig om het schip onder controle te houden. 
 
Voor het dimensioneren van oever- en bodembescherming zijn empirische formules beschikbaar die in het 
verleden met behulp van modelonderzoek zijn bepaald. Door de toegenomen vermogens en relatief kleinere 
afstanden tussen schroef en infrastructuur zijn deze formules waarschijnlijk niet meer toepasbaar. De 
ambitie van dit onderzoek is om te komen tot een nieuwe gevalideerde ontwerpmethodiek voor de 
dimensionering van oever- en bodembescherming. 
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In 2018 zijn er schroefstraalberekeningen met schepen stilliggend in een sluiskolk uitgevoerd in CFD met 
verschillende propellerconfiguraties: Een Actuator Disk implementatie en een volledige schroefgeometrie 
met Sliding Interfaces. Uit de resultaten van deze berekeningen kwam duidelijk naar voren dat er behoefte is 
aan validatiemateriaal. Zie ook het rapport: Research program Hydraulic Structures of the future, Existing 
object: Changing loads related to different use: propeller outflow, MARIN, 80336-1-CFD, November 2018. 
Om de geometrische complexiteit van zowel de proeven als de berekeningen binnen acceptabele grenzen te 
houden is het voorstel bij validatieproeven de focus te leggen op kleine kielspelingen, maar de wanden ver 
bij het schip vandaan te houden. Hierdoor is er aansluiting bij de proeven voor binnenvaartmanoeuvreer 
modellen dat in 2019 bij MARIN uitgevoerd gaat worden. Dit programma wordt opgezet in het kader van 
gezamenlijk onderzoek dat uitgevoerd wordt door MARIN en RWS. De focus zal hierbij liggen op de krachten 
die optreden op de bodem ten gevolge van de aanwezigheid van de werkende propeller. Deltares is 
betrokken bij de definiëring van de methoden om de bodembelasting te kwantificeren. 
 

2.3.3 Vlot en veilig invaren 
 
Invaarproces 
Schaalvergroting is een belangrijk aspect waardoor het invaren van sluizen kritischer wordt. De krachten op 
de schepen worden steeds groter en de marges worden relatief kleiner. Daarnaast wordt het steeds lastiger 
om grote sluizen in te passen in de bestaande infrastructuur. In het verleden was de vorm van de voorhaven 
altijd symmetrisch, door ruimtegebrek is men tegenwoordig genoodzaakt om een asymmetrische ingang te 
ontwerpen. We zien dit bijvoorbeeld bij de nieuwe sluizen in Panama en de nieuwe sluis in IJmuiden. Een 
asymmetrische vorm resulteert in dwarskrachten op het schip tijdens de invaart. Voor de projecten in 
Panama en IJmuiden zijn deze dwarskrachten bepaald met behulp van modelonderzoek. Recent onderzoek 
in het kader van het KPNK heeft laten zien dat we dit ook met CFD kunnen berekenen. De validatie van deze 
berekeningen is nog niet volledig afgerond. We willen de effecten van een draaiende schroef en het vrije 
wateroppervlak meenemen in de berekening. 
 
De ambitie van het onderzoek binnen het kennisprogramma is om aan te tonen dat de krachten op een 
invarend schip goed kunnen worden voorspeld met CFD. Dit geeft meer flexibiliteit bij het ontwerpen van 
sluizen en geeft ook de mogelijkheid om realistische trainingsscenario’s te ontwikkelen. Realistische 
trainingsscenario’s bevorderen het vlot en veilig gebruik van de sluis. 
 
Voorgaande berekeningen aan sluisinvaart manoeuvres hebben aangetoond dat de krachten op een schip 
met CFD goed voorspeld kunnen worden, maar dat er nog vragen zijn over de nauwkeurigheid en 
gevoeligheid van deze methoden. Zie ook het rapport: Research program Hydraulic structures of the future, 
Fluid and safe lock entry: Forces on a vessel during entry of a lock with an asymmetric approach, MARIN, 
80337.600-1-CFD, November 2018. Daarom wil MARIN dit jaar de invaartberekening nogmaals uitvoeren 
met werkende propellerimplementatie in de vorm van een Actuator Disk. Daarna is de modellering van het 
vrije vloeistofoppervlak de volgende stap in het berekenen van de krachten en momenten op het schip 
tijdens het invaren van een sluis in meer detail. Beide berekeningen zullen plaatsvinden in 2019. De 
uitkomsten van deze berekeningen zullen gebruikt worden om te bepalen hoe de optredende effecten op 
een robuuste manier geïmplementeerd kunnen worden in de simulator.  
 
Voor deze implementatie wordt gekeken naar de gewenste nauwkeurigheid in relatie tot effecten die 
kunnen optreden tijdens een invaart. Dank daarbij aan het excentrisch varen in de sluis, het varen met een 
opstuurhoek en het geven van toerenstoten met de schroef. 



Kennisplan 2019 
 

23 

 

 
 
 

 
Binnen andere onderzoeksrogramma’s wordt binnen MARIN gewerkt aan het effect van gelaagde 
stromingen en van slib op het manoeuvreergedrag van het schip. We verwachten dat we met de resultaten 
van deze onderzoeken in het volgend jaar verder te kunnen met zout/zoet effecten op het schip. 
 

2.3.4 Trillingsgevoeligheid keermiddelen 
In 2018 is een karakteristiek curve van lift-coëfficienten als functie van de schuifstand voor enkele vaak 
voorkomende ontwerpen van een hydraulische schuif opgeleverd. Ter afronding worden de resultaten met 
experts tegen het licht gehouden en een toepassingsgebied opgesteld. 
 

2.3.5 Bodembescherming stuwen 
De huidige state-of-the-art verificatie tool voor de stabiliteit van de bodembescherming van een stuw is het 
schaalmodel. In Zuid-Korea zijn in het “Four Rivers Restoration Plan” (2008-2012) 16 stuwen tussen 100m en 
1000m in breedte gebouwd. Voor elke stuw waren schaalmodel proeven uitgevoerd om de stabiliteit van de 
bodembescherming bij de stuw te onderzoeken. In Nederland zullen de 7 stuwen in de Maas tussen 2020 en 
2030 vervangen/gerenoveerd moeten worden. Dit onderwerp binnen het Kennis Programma Natte 
Kunstwerken onderzoekt of numerieke modellen een geschikte verificatie tool zijn voor hydraulisch 
onderzoek naar stuwen. Dit jaar willen wij schaalproeven van een onderlossende stuw uitvoeren. De 
proeven zullen gebruik maken van geavanceerde meettechnieken (PIV of Laser Doppler Velocimetry) om 
snelheden en turbulentie vlakbij de bodem stroomafwaarts van een stuw te bepalen. Deze proeven dienen 
als validatie data voor numerieke modellen (CFD) te fungeren. Dit werk bouwt verder op het werk dat in 
2018 uitgevoerd is onder het onderwerp Afvoercapaciteit stuwen (11200741-039-HYE-0002 Afvoercapaciteit 
stuwen – CFD validation for discharge coefficients of an embankment weir). In het werk van vorig jaar werd 
geïdentificeerd dat hoge resolutie metingen van stroombeelden bij een stuw ontbrak en dat het verder 
valideren van CFD ten behoeve van bodembescherming zulke nauwkeurige metingen nodig heeft. In 2019 
vullen wij deze leemte in de beschikbare dataset in. De data zal dan ook vervolgens gebruikt worden om CFD 
te valideren als verificatie tool voor de stromingsbelasting op de bodembescherming. Een gevalideerd model 
kan in de toekomst gebruikt worden in plaats van een langdurig en kostbaar schaalmodel. Hierbij dragen wij 
bij aan een efficiënte Vervangingsopgave van Natte Kunstwerken. 
 

2.3.5 Rapid Hydraulic Design Tools  
Bij het ontwerpen van een Natte Kunstwerk zijn bij de verschillende stadia van het proces verschillende 
ontwerp tools nodig. Bij het verifiëren van het definitief ontwerp zijn nauwkeurig en betrouwbare verificatie 
tools nodig om het bouwproces te starten met voldoende vertrouwen dat de functionele eisen van het 
kunstwerk gehaald zullen worden. Echter in het begin van het ontwerp proces zijn deze tools te langdurig en 
kostbare om snelle afwegingen te kunnen maken tussen verschillende ontwerpen en ontwerp-typen. 
Daarvoor zijn juist Rapid Design Tools belangrijk. Deze tools zullen dan minder nauwkeurig zijn maar snel 
genoeg om tot een kwalitatieve vergelijking te kunnen maken tussen ontwerpen waardoor belangrijke 
ontwerpbeslissingen in een vroege stadium gemaakt kunnen worden. LOCKFILL is een voorbeeld van zo een 
tool die door Deltares ontwikkeld is en die ook beschikbaar is voor de markt (mede dankzij inspanningen in 
eerdere jaren van het Kennis Programma – zie Onderwerp Vlot en Veilig Nivelleren 2014-2017). Deze tools 
zijn vaak ook door de markt zelf ontwikkeld. In dit project willen wij een inventarisatie maken van de 
mogelijke vlakken waarop een Rapid Hydraulic Design Tools toegevoegde waarde zou kunnen zijn voor de 
Markt of RWS en te bepalen of al bestaande in-huis Deltares tools omgevormd kunnen worden tot een tool 
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die voor de markt beschikbaar kunt worden gemaakt oftewel of nieuwe tools ontwikkeld kunnen worden. 
Hierbij dragen wij bij aan een efficiënte Vervangingsopgave van Natte Kunstwerken. 
 

2.3.6 Aanvaarrisico kunstwerken  
De drie instituten worden regelmatig geconfronteerd met vragen omtrent het aanvaarrisico van 
kunstwerken. Hierbij kan het gaan om de aanvaarkans van sluisdeuren, brugpeilers en constructies rond 
stuwen. Het gaat hierbij om nieuwe en bestaande constructies en soms ook om tijdelijke situaties tijdens de 
bouw. Er zijn ook wel methoden beschikbaar, onder andere een foutenboom analyse (ProBo).  Alle 
methoden vragen om veel invoergegevens. 
 
Voor 2019 willen de drie instituten samen een plan maken voor een onderzoek dat in 2020 gestart gaat 
worden. Met dit onderzoek willen we komen tot een uniforme methodiek voor het berekenen van het 
aanvaarrisico van kunstwerken.  
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2.4 Onderwerp 3: Relatie object - systeem 
Een groot deel van het areaal aan natte kunstwerken van RWS en waterschappen bereikt de komende 
decennia het einde van de levensduur waarvoor ze destijds zijn ontworpen. Er dient zich daarmee een 
aanzienlijke vervangings- en renovatieopgave aan. Het doel van thema ‘Relatie object-systeem’ binnen het 
Kennisprogramma Natte Kunstwerken is het mogelijk maken van een goed onderbouwde afweging op welk 
moment tot welk type vervanging zou moeten worden besloten. 
 
In de vernieuwde werkwijze voor het Vervanging en Renovatie proces van assets (zoals natte kunstwerken) 
binnen RWS (zie Figuur 1) wordt in het prognoserapport (stap 1) tot een object-specifiek vervangingstijdstip 
gekomen. Het is de wens van RWS om in het volgende prognoserapport niet alleen de technische, maar ook 
de functionele (rest)levensduur van de kunstwerken mee te kunnen nemen. 
 
Bij het oppakken van de vervangings- en renovatieopgave wordt de laatste jaren nadrukkelijk naar 
mogelijkheden gezocht om de levensduur van kunstwerken te verlengen en, bij einde levensduur, om 
(vereiste) ingrepen te koppelen aan gebiedsontwikkeling of functionele / netwerkontwikkeling. Het 
vervangingstype wordt in het regio-advies (stap 2) geadviseerd. Dit kan tussen twee uitersten liggen: 
enerzijds een 1-op-1 vervanging (waarin het kunstwerk de bestaande functionaliteit behoudt), anderzijds 
een complexe vervanging (waarbij de functionele eisen worden aangepast, nieuwe functionaliteit aan het 
kunstwerk kan worden toegevoegd en/of binnen het netwerk wordt geoptimaliseerd, meer/minder 
kunstwerken wellicht ook op andere locaties). 
 
Voor de keuze van juist vervangingsmoment en vervangingstype is beter inzicht en begrip nodig in de 
samenhang tussen het functioneren van netwerk en object, zowel onder de huidige als de toekomstige 
omstandigheden. Dit begrip moet vervolgens ook geoperationaliseerd worden in de praktijk van RWS en 
hiervoor zijn ondersteunende tools onmisbaar. 
 
Aanpak 
In Kennisplan 2018 is binnen het thema ‘Relatie object met systeem’ ingezet op enerzijds toepassing in de 
praktijk door middel van het gezamenlijk uitwerken van cases, en anderzijds op het ontwikkelen van tools 
die in de praktijk gebruikt kunnen worden (zie Figuur 3). 
 
Deze mix is noodzakelijk; er is bij natte kunstwerken sprake van een grote verscheidenheid aan soorten en 
maten, die binnen het netwerk meerdere functies vervullen waaraan ook nog eens ongelijksoortige 
(prestatie)eisen worden gesteld. Het is daarmee een uitdaging om tot generieke tools te komen. Deze 
aanpak wordt ook in Kennisplan 2019 aangehouden. 
 
Onderwerpen 
In de programmeersessie van 10 januari jl zijn de raakvlakken tussen kunstwerken en de netwerken waarvan 
zij deel uitmaken verkend. Hierbij zijn niet alleen technische, functionele en economische aspecten aan de 
orde gekomen. Ook de bestuurskundige kant en de inbedding in het werkproces van RWS zijn besproken. 
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Figuur 3 Onderwerpen Relatie object met systeem in 2018 
 
Er wordt voorgesteld om in 2019 de ontwikkelingen op de volgende (voor de werkwijze essentiële) 
onderzoekssporen door te zetten of op te starten: 
 Kunstwerken in netwerkmodellen 
 Zoutindringing schut- en spuisluizen 
 Functionele levensduur 
 Regio-advies (inclusief afwegingsstrategieën) 
 Meervoudig gebruik van kunstwerken 
 Capaciteit vaarweg – case gestuwde Waal 
 
In de onderstaande toelichting wordt per onderzoek de urgentie voor het doorzetten onderbouwd.  
 

N.B. Dit betekent ook dat de andere interessante onderwerpen opgehaald bij de programmeersessie, 
vanwege budgettaire beperkingen, niet kunnen worden opgepakt. Waar mogelijk wordt in de (nog te 
schrijven) plannen van aanpak voor de bovenstaande sporen getracht (delen van) onderwerpen mee 
te nemen. Voor de resterende onderwerpen wordt in 2019 actief gezocht naar kansen in aanpalende 
(onderzoeks)programma’s. En de inzet is om deze onderwerpen eind 2019 in een programmeersessie 
relatie object-systeem voor 2020 weer mee te nemen. 
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2.4.2 Kunstwerken in netwerkmodellen 
In 2018 is de ambitie geformuleerd om voor natte kunstwerken een aanvulling op ‘Baseline’ te ontwikkelen 
zodat, onafhankelijk van de vraag van de beheerder, op een zo uniform mogelijke wijze tot een passende 
modelschematisatie voor (delen van) het Hoofdwatersysteem kan worden gekomen. De mate waarin met 
een modelschematisatie tot de antwoorden wordt gekomen hangt sterk samen met die waarin er voldoende 
recht wordt gedaan aan de complexiteit en diversiteit van aanwezige kunstwerken. Dat vergt een 
gestructureerde database met een grote hoeveelheid gegevens die de constructie en het functioneren ervan 
goed kunnen beschrijven. 
 
In 2018 is gebleken dat het lastig is vooraf alle vragen te beantwoorden om tot een goed functioneel 
ontwerp te kunnen komen van deze database, waarin gegevens (over bijvoorbeeld de sturing van het 
kunstwerk) met de juiste mate van detail kunnen worden vastgelegd. [Deltares rapport “Kunstwerken in 
netwerkmodellen”, O. Weiler, december 2018 (concept)]. Ondanks dat de opzet ook een flinke inspanning 
zal vereisen, is er nog steeds de overtuiging dat het een noodzakelijke stap is om alle functies van het 
kunstwerk in de modelschematisaties te kunnen meenemen. 
 
Om die reden wordt er voorgesteld om in Kennisplan 2019 een beperkt aantal kunstwerken te gaan 
beschouwen, die samen een representatief beeld vormen van het areaal aan kunstwerken in Nederland. Van 
die kunstwerken zullen de relevante gegevens worden verzameld en geordend om daarmee toe te werken 
naar een mogelijke structuur van de database met de juiste mate van detail. Daarbij zal ook meer 
duidelijkheid ontstaan over de taak van de beheerder (welke informatie moet er worden aangeleverd om 
welke vragen te kunnen beantwoorden?) en kan een betere inschatting worden gemaakt van de kosten en 
de baten. Mogelijk dat er bij het oppakken van de cases ook gebruikt kan worden gemaakt van ervaringen in 
Nederland en/of het buitenland. 
 

2.4.3 Zoutindringing schut- en spuisluizen 
Een belangrijk aandachtpunt bij de vervanging en renovatie van natte kunstwerken is (het beperken van) de 
zoutindringing. Voor het berekenen van de zoutindringing door schutsluizen is het rekenmodel WANDA-locks 
beschikbaar, maar de aansluiting van dit rekenmodel op netwerkmodellen, waarmee de te verwachten 
zoutgehalten kunnen worden berekend, is op verschillende manieren ongemakkelijk. Daarmee is WANDA-
Locks minder geschikt voor het doorrekenen van scenario’s en maatregelen op de sluis naar de invloed op 
het zoutgehalte in een watersysteem. In 2017 en 2018 is daarom een formulering ontwikkeld (een stelsel 
van vergelijkingen) die de zoutindringing via schutsluizen goed berekent, maar evenzeer geschikt is om in 
netwerkmodellen te incorporeren [Deltares rapport “Zoutindringing schut- en spuisluizen - Opzet en 
verkenning Zeesluisformulering”, O. Weiler, december 2018 (concept)]. 
 
In 2019 zal op basis van de resultaten van 2018 verder worden gewerkt aan de formulering. Daarnaast zullen 
stappen worden gezet naar toepassingen in modelontwikkeling en projecten t.b.v. operationeel waterbeheer 
(NZK, VZM, KGT). 
 
Naast schutsluizen kunnen ook spuisluizen een bron zijn van zoutindringing. Dat is tijdens de droogte van 
2018 duidelijk geworden. Ook daarbij spelen geometrie en operatie een belangrijke rol. In 2019 zal daarom 
gewerkt gaan worden aan soortgelijke rekenregels voor spuisluizen, zodat ook een zo werkelijkheidsgetrouw 
mogelijke zoutlast door deze objecten in de netwerkmodellen kan worden meengenomen. 
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2.4.4 Functionele levensduur 
In 2017 is in het Kennisprogramma opgemerkt dat inzicht in de functionele levensduur van een kunstwerk 
belangrijke input is voor de afweging of, wanneer en hoe kunstwerken moeten worden vervangen. De 
functionele levensduur is van groot belang bij het opstellen van de regio-adviezen en de wens van RWS is om 
deze functionele levensduur in de toekomst ook onderdeel te laten zijn van het prognoserapport. Dit vereist 
wel een praktische, bij voorkeur generieke werkwijze.  
 

 
Figuur 4 Methodiek Functionele Levensduur 
 
Begin 2018 is in lijn met de aanpak in VONK de Methodiek Functionele Levensduur opgeleverd (zie Figuur 4), 
zie [Deltares rapport “Functionele levensduur - Inventarisatie bestaande projecten”, I. de Groot-Wallast, april 
2018 (concept)]. In de tweede helft van 2018 is deze methodiek op een case toegepast, met als doel de 
methodiek te testen en noodzakelijke verbeteringen in de bouwstenen en kenmerken concreet te maken, zie 
[Deltares rapport “Functionele levensduur - Toepassing methodiek op case Julianakanaal Grensmaas”, N. 
Kramer, J. Breedeveld, december 2018 (concept)]. In tegenstelling tot bij VONK is daarbij gebruik gemaakt 
van modelresultaten uit de literatuur (dus zonder zelf rekenmodellen te draaien); een soort van 
Methodiek Functionele Levensduur ‘light’. Ook is niet de functionele levensduur van één kunstwerk, maar 
die van een samenhangend geheel van objecten en rivier- en kanaalstrekkingen binnen een corridor. Deze 
samenhang heeft bemoeilijkt om per onderdeel tot het tijdstip einde functionele levensduur (inclusief een 
inschatting van de bijbehorende onzekerheid) te komen. De case bracht aan het licht dat (juist bij de ‘light’ 
aanpak!) betrouwbare case-specifieke informatie over eisen, prestaties en modelresultaten van belang zijn. 
 
Om de functionele levensduur in het volgende prognoserapport mee te kunnen nemen, is het nodig om in 
2019 nader te kijken naar de (samenhang in) de onzekerheden in de Methodiek Functionele Levensduur. Het 
lijkt noodzakelijk om voorafgaand aan dit onderzoek een redeneerlijn op te stellen. Aanvullend op de in 2018 
uitgevoerde case zal een sessie met RWS-GPO (verantwoordelijk voor het prognoserapport) worden 
georganiseerd, om de behoeften zoals die zich de afgelopen maanden hebben ontwikkeld, te concretiseren 
en om te zetten naar een concreet actieplan. 
 
Er wordt ingeschat dat het onderzoek ter verbetering van de Methodiek Functionele Levensduur het beste 
weer op basis van een case (mogelijk dezelfde als in 2018) kan plaatsvinden, voorafgegaan door een 
expertsessie (‘light-light’ methodiek) om de beschikbare case-/object-specifieke informatie voor alle functies 



Kennisplan 2019 
 

29 

 

 
 
 

boven water te krijgen. Mogelijk dat ook de inhoudelijke samenhang met de activiteit “kunstwerken in 
netwerkmodellen’ kan worden benut. In elk geval zullen de werkzaamheden moeten leiden tot een 
praktische bijdrage aan het prognoserapport, en tot methode bouwstenen voor het daaropvolgende 
prognoserapport. 
 

2.4.5 Regio-advies (inclusief afwegingsstrategieën) 
Eind 2016 is er binnen het kennisprogramma in samenwerking met verschillende RWS-regio’s onderzoek uit-
gevoerd naar de invulling van regio-adviezen. Bij het regio-advies wordt de vraag beantwoord of voor een 
kunstwerk voortzetting van het beheer en onderhoud, renovatie of vervanging de beste keus is. Nadat een 
aantal adviezen was opgesteld, werd in 2017 binnen het kennisprogramma ook naar de invulling en status 
van deze adviezen (zie Figuur 5) gekeken. Met als doel het proces en product te verbeteren. Hieruit bleek dat 
regio-adviezen meestal nog onvolledig waren en altijd in 1-op-1 vervanging van een kunstwerk resulteerden. 
Dit leek vooral te maken te hebben met het ontbreken van de juiste informatie, prioritering en tools. 
 

 
 
Figuur 5 Opzet regio-advies 
 
In 2018 is vanuit het Kennisprogramma meer in detail gekeken naar uitgebrachte regio-adviezen en is 
ondersteuning bij het opstellen aangeboden, zie [Deltares rapport “Regio-advies - Bevindingen vanuit de 
regio’s”, N. Sardjoe, A. Jeuken, november 2018 (concept)]. Het achterliggende doel hierbij was het 
optekenen van witte vlekken in kennis en tools als input voor de afwegingsystematiek, met daarin een 
belangrijke rol voor een goede operationele definitie van de functionele levensduur. Hieruit is gebleken dat 
de inbedding van en draagvlak voor het regio-advies binnen RWS moet worden verbeterd. Deze afweging is 
nieuw, lastig en in veel gevallen wordt het strategische belang ervan (het identificeren van 
meekoppelkansen) nog niet voldoende erkend. 
 
In 2019 is het voorstel om de hulpvraag te beantwoorden door het opstellen van een generieke en 
toegankelijke handreiking/leidraad regio-advies, waarbij het nuttig kan zijn onderscheid te maken in een 
globale (‘light’) en gedetailleerde (‘zwaar’) insteek. Het werk omvat eerst het maken van een 
hoofdstukindeling op basis van de 2016 rapportage. 
 
Daarnaast is het voorstel om op basis hiervan bij een lopend/toekomstig regio-advies (inclusief het 
ontwikkelen van een MKBA (waarbij de kosten met de LCC-methodiek worden bepaald), juist gericht op 
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ongelijksoortige alternatieven waarin ook de factor tijd een variabele is) mee te lopen/helpen. En zo met 
deze case de generieke handreiking/leidraad regio-advies te vullen. 
 

2.4.6 Meervoudig gebruik van kunstwerken 
Beheerders zijn terughoudend als het gaat om meervoudig gebruik van kunstwerken. Deze activiteit stelt 
zich ten doel om voor beheerders inzichtelijk te maken welke risico’s en onzekerheden er zijn en om meer 
grip te krijgen op of inzicht in de vragen die multidisciplinariteit met zich meebrengen. Daarbij zou moeten 
worden voldaan aan de eisen aan de constructie en operatie (denk aan energie-opwekking, zoals bij de Grip 
op de Maas nader is uitgewerkt, maar ook de relatie tussen windturbines, waterkeringen en wettelijk 
beoordelingsinstrumentarium). Waar mogelijk zullen elementen uit het onderdeel SAMENHANG (zie overige 
onderwerpen) in de planvorming worden meegenomen. 
 

2.4.7 Capaciteit vaarweg 
In het hoofdvaarwegennetwerk (HVWN) treedt een aantal veranderingen op die het verkeersbeeld en de 
verkeersafwikkeling op (en daarmee de capaciteit van) rivieren en kanalen zullen beïnvloeden: klimaat-
veranderingen, de ontwikkelingen rondom smart shipping en de transitie naar emissieloos varen. Eventuele 
maatregelen in het HVWN naar aanleiding van deze veranderingen kunnen impact hebben op het 
functioneren van de natte kunstwerken in deze vaarwegen en vice versa. Voor het Kennisprogramma is het 
daarom van belang aansluiting te houden op de studies en ontwikkelingen op dit vlak, om hierin gebruik te 
kunnen maken van de ontwikkelde kennis over de (veranderende) capaciteit van vaarwegen. In 2018 is 
daartoe een inventarisatie van initiatieven uitgevoerd [Deltares memo “Inventarisatie van initiatieven op 
raakvlak vaarweg en kunstwerk”, J. Breedeveld, december 2018]. 
 
In 2019 is het voorstel om op het raakvlak van RWS-programma “Klimaatbestendige netwerken” en het 
Kennisprogramma een case te beschouwen waarin (nog te bouwen) kunstwerken worden ingezet als een 
(ultieme) maatregel om de impact van klimaatverandering op het functioneren van het netwerk te beperken. 
Hierbij wordt gedacht aan een case waarin de Waal wordt gestuwd. De inventarisatie binnen deze activiteit 
kan bestaan uit wat er al wel/niet is onderzocht, en uit een KBA waarin het wel en niet stuwen van de Waal 
met elkaar worden vergeleken. 
 

2.4.8 Overige (niet geprogrammeerde) onderwerpen 
Wat betreft de overige onderwerpen, waarvan wordt voorgesteld om deze niet (volledig) mee te nemen in 
de programmering maar die mogelijk in de nabije toekomst door het Kennisprogramma kunnen worden 
opgepakt, worden de volgende opmerkingen geplaatst: 
 
 AMENHANG: Vooral bij de functionele levensduur wordt bij een kunstwerk de samenhang in functies, 

eisen en prestaties benoemd. Hierbij wordt ook geconstateerd dat door deze samenhang maatregelen 
bij een kunstwerk – hierbij kan worden gedacht aan het flexibeler omgaan met de functionele eisen of 
een aanpassing van de operatie – impact zullen hebben op de andere functies van dat kunstwerk, en 
daarmee op de prestaties van het netwerk. Dit zou ervoor kunnen pleiten om, ten behoeve van de 
analyse naar de onzekerheden in de Methodiek Functionele Levensduur, dit aspect in een case nader te 
beschouwen. 
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 CAPACITEIT VAARWEG: De technische en beleidsvragen illustreren dat verandering van het klimaat en de 
scheepvaartvloot worden gezien als processen met significante impact op de interactie tussen kunstwerk 
en vaarweg. De vraag hierbij is hoe groot daadwerkelijk het probleem is. Ook komt hier weer de 
samenhang in functies terug: een (aanpassing van) keuze in schutoperatie heeft invloed op het aantal 
scheepspassages, op de zoutlast in het systeem en daarmee op de beschikbare hoeveelheid zoetwater in 
Nederland. Gezien de beperkte ruimte in het onderzoeksbudget van het Kennisprogramma zal eerst 
worden nagegaan in hoeverre deze interessante onderzoeksvragen in aanpalende (onderzoeks)-
programma’s kunnen worden opgepakt. 

 
 REGIO-ADVIES: Het voorgestelde monitoren van de processen bij lopende regio-adviezen lijkt meer een 

interne aangelegenheid voor RWS als werk voor het Kennisprogramma. 
 
 CASES: Bij de input zijn vooral de case rondom de vervanging- en/of renovatie van de stuwen in de Maas 

en de case van wel/geen stuwen in de Waal naar voren gekomen. Wat betreft de eerstgenoemde wordt 
ingeschat dat er – ondanks dat de reeds gemaakte keuzen – nog steeds kansen liggen om de activiteiten 
binnen het Kennisprogramma te faciliteren. 

 
 DATA: In 2018 is in de activiteit “Data” binnen het thema “Bestaand object” o.a. de behoefte 

gesignaleerd om te kijken welke data beschikbaar zijn m.b.t. functionele prestaties. Voor schutsluizen is 
gekeken naar de mogelijkheid om prestatiegegevens (aantal schutbewegingen, aantal vaartuigen, 
wachttijden, etc.) te ontsluiten via het Scheepsvaartmanagement-portaal (SVM-portal) van RWS (dat nog 
deels in ontwikkeling is). Hiertoe leken mogelijkheden te zijn, maar daar kon geen vervolg aan worden 
gegeven. Er lijkt voor tenminste de functie schutten bij schutsluizen relevante informatie te kunnen 
worden ontsloten. Dit kan worden betrokken in het project kunstwerken in netwerkmodellen.  
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2.5 Productenlijst Kennisprogramma Natte Kunstwerken 

2.5.1 Bestaande objecten 
 

1. Visser, J.H.M. (2018). Fundamentals of alkali-silica gel formation and swelling: Condensation under 
influence of dissolved salts. Cement and Concrete Research, 105, 18-30. 

2. Visser, J.H.M. Opzetten zweldruk cel, memo TNO 
3. van Meerveld, H. Verslag projectteamoverleggen 2018 “Data hydraulic structures”, TNO memo 
4. van Meerveld H., Bektas K.E., Bigaj-van Vliet A.J., Knowledge programme hydraulic structures - 

activity report 2018 “Data hydraulic structures” - version1, rapport TNO  
5. Wessels J.F.M., van Meerveld H., Bakker J., Bektas K.E., "Considerations on the use of data to better 

predict long term replacement and renovation activities in transport infrastructure”, conference 
paper IALCCE 2018, Gent, October 2018 

6. la Gasse L.C., Allaix D.L., Spatial variability of sheet pile wall ultrasonic residual thickness 
measurements, report TNO 

7. la Gasse L.C., Allaix D.L., Spatial variability of sheet pile wall ultrasonic residual thickness 
measurements - summary, memo TNO 

8. Blacquiere G., “Ultrasone meetechniek”, presentatie workshop “Corrosie van bestaande stalen 
damwanden in zoetwater”, Delft, 31 mei 2018 

9. Allaix D.L., Degradation patterns from thickness measurements of 85-year old sheet pile walls, 
presentatie workshop “Corrosie van bestaande stalen damwanden in zoetwater”, Delft, 31 mei 2018 

10. la Gasse L.C., Kalibratie partiele factor voor eigengewichtsbelasting voor RNK-NAT - uitwerking 
deelvragen, rapport TNO 2018 R10541 

11. de Vries R., Steenbergen H., Tool for linking Hydra-Ring and tailor-made failure mechanisms, demo 
software  

12. Steenbergen, H., Tool for linking Hydra-Ring and tailor-made failure mechanisms, memo TNO 
13. Chai X., Probabilistic system identification and optimal sensor placement for a single anchored sheet 

pile wall", TNO internship rapport  
14. Brinkman, H., verslag workshop “Corrosie van bestaande stalen damwanden in zoetwater”,  

website Natte Kunstwerken van de Toekomst, 31 mei 2018 
15. Post, M., Toolbox MMI - The influence of soil embedment on local instability of a Class 4 profile, 

Deltares rapport, November 2018 (definitief) 
 

2.5.2 Nieuwe objecten 
 

16. Boschetti, T., Trillingsgevoeligheid keermiddelen, Deltares memo, december 2018 (concept) 
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2.5.3 Relatie object-systeem 
 

17. Weiler, O., Kunstwerken in netwerkmodellen, Deltares rapport, december 2018 (concept) 
18. Weiler, O., Zoutindringing schut- en spuisluizen - Opzet en verkenning Zeesluisformulering,  

Deltares rapport, december 2018 (concept) 
19. De Groot-Wallast, I., Functionele levensduur - Inventarisatie bestaande projecten,  

Deltares rapport, april 2018 (concept) 
20. J. Breedeveld, N. Kramer, Functionele levensduur - Toepassing methodiek op case  

Julianakanaal-Grensmaas, Deltares rapport,, december 2018 (concept) 
21. Jeuken, A., Sardjoe, N., Regio-advies - Bevindingen vanuit de regio’s, Deltares rapport,  

november 2018 (concept) 
22. Breedeveld, J., Inventarisatie van initiatieven op raakvlak vaarweg en kunstwerk, Deltares memo, 

december 2018 
 
 



 
 

 
 
 

 


