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In het Kennisprogramma Natte Kunstwerken (KpNK) werken Deltares, MARIN, 
Rijkswaterstaat en TNO samen aan de kennisontwikkeling om de vervangings- en 
renovatieopgave bij natte kunstwerken (stuwen, sluizen, gemalen en storm-
vloedkeringen) efficiënt en kostenbesparend aan te pakken. 

 
 
 
 

                

  
Voor het kennisprogramma wordt er jaarlijks een inhoudelijk Kennisplan inclusief 
bijbehorend financieringsplan opgesteld. Andere partijen (zoals waterschappen 
en marktpartijen) worden nadrukkelijk uitgenodigd om deel te nemen. 
 
Meer informatie over het Kennisprogramma Natte Kunstwerken vindt op 
www.nattekunstwerkenvandetoekomst.nl waar ook de onderzoeksresultaten ter 
beschikking worden gesteld. 
 

 
De samenwerking binnen het Kennisprogramma Natte Kunstwerken vormt de 
uitwerking van de onderzoekslijn “Toekomstbestendige Natte Kunstwerken” 
binnen het Nationaal Kennisplatform voor Water en Klimaat (NKWK). Dit kennis-
platform brengt Nederlandse overheden, kennisinstellingen en bedrijven bij 
elkaar om samen te werken aan pilots, actuele vraagstukken en lange termijn-
ontwikkelingen op gebied van water- en klimaatvraagstukken. 
 
Meer informatie staat op www.waterenklimaat.nl. 
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Voorwoord 

Sluizen, stuwen, gemalen en stormvloedkeringen zijn belangrijke assets van beheerders zoals 
Rijkswaterstaat en de waterschappen. Een groot deel van deze natte kunstwerken bereikt komende 
decennia het einde van de (technische) levensduur waarvoor het is ontworpen. Er dient zich dan ook 
een aanzienlijke vervangings- en renovatieopgave van deze kunstwerken aan. 

De laatste jaren wordt steeds meer gezocht naar mogelijkheden om levensduur van kunstwerken te 
verlengen, en om bij einde levensduur (noodzakelijke) ingrepen aan gebiedsontwikkelingen en/of 
functionele/netwerk ontwikkelingen te koppelen. Rijkswaterstaat heeft daartoe als asset manager een 
vernieuwde werkwijze voor het Vervanging en Renovatie (VenR) proces opgesteld, welke de basis 
vormt voor de inrichting van het Kennisprogramma Natte Kunstwerken (zie Figuur 1). 

 

Figuur 1.   Vernieuwde RWS-werkwijze Vervanging en Renovatie. 

In het Kennisprogramma Natte Kunstwerken wordt kennis ontwikkeld die bijdraagt aan de 
verschillende stappen binnen deze vernieuwde VenR-werkwijze, met als focuspunten stap 1 
(prognoserapport) en stap 2 (regio-analyse en -advies). Het prognoserapport richt zicht op de (einde) 
technische levensduur, het regio-advies brengt met name de relatie object-netwerk-gebied in kaart. 
 
Het onderzoek in het Kennisprogramma Natte Kunstwerken vindt plaats langs de onderstaande  
3 onderzoekssporen en heeft tot doel om een effectieve en efficiënte aanpak van de vervanging- en 
renovatie-opgave en nieuwbouw van natte kunstwerken mogelijk te maken: 
 
 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. 
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Sinds enkele jaren is er het Nationaal Kennisplatform voor Water en Klimaat (NKWK). Hieronder lopen 
diverse onderzoekslijnen. Eén van de onderzoekslijnen is “Toekomstbestendige Natte Kunstwerken”. 
Voor het praktisch laten functioneren van deze onderzoekslijn is er een Samenwerkingsovereenkomst 
Natte Kunstwerken en een Kennisprogramma Natte Kunstwerken opgesteld: 
 

 Samenwerkingsovereenkomst Natte Kunstwerken. De partijen die momenteel binnen deze 
overeenkomst samenwerken aan onderwerpen rondom de vervangings- en renovatieopgave 
bij natte kunstwerken zijn Deltares, MARIN, Rijkswaterstaat en TNO. 

 In het kader van de bovengenoemde Samenwerkingsovereenkomst Natte Kunstwerken en 
de 3 onderzoekssporen van het Kennisprogramma Natte Kunstwerken wordt er jaarlijks een 
inhoudelijk Kennisplan inclusief bijbehorend financieringsplan opgesteld. 

 
Naast de genoemde partijen zijn en worden andere partijen nadrukkelijk uitgenodigd om deel te 
nemen aan de Samenwerkingsovereenkomst Natte Kunstwerken en/of het Kennisplan. Inzet kan 
zowel in kind en/of financieel zijn. In het Kennisplan 2018 is er binnen het kader van 
Kennisprogramma Natte Kunstwerken samengewerkt met Acotec BV, Arcadis en ArcelorMittal. 
 
Resultaten uit het Kennisprogramma Natte Kunstwerken worden gedeeld met de gehele sector, onder 
andere via de website www.nattekunstwerkenvandetoekomst.nl. 
 
De hierop volgende samenvatting heeft betrekking op de onderliggende onderzoeksmemo “Grond-
constructie interactie model – onderdeel Gebruik performance data via reliability updating”. Dit 
onderzoek is geleid door Deltares in het kader van het Kennisplan 2018. In verband met de Algemene 
Verordening Gegevensbescherming is het originele Deltares rapport ten behoeve van het publiceren 
op de website alleen qua persoonsgegevens, maar niet qua inhoud aangepast. 
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1 

Samenvatting 

Grond-constructie interactie model - Gebruik 
performance data via reliability updating 
Aanleiding 

Veel natte kunstwerken in Nederland zijn aan het einde van hun technische levensduur en moeten op 
termijn vervangen worden. Hiervoor wordt bestaande bouw bij voorkeur zo scherp mogelijk beoordeeld. 
In het Kennisprogramma Natte Kunstwerken wordt onder meer onderzoek gedaan naar het toepasbaar 
maken van technieken en tools om de technische levensduur van natte kunstwerken te verlengen.  

Bij de beoordeling van bestaande kunstwerken leiden grote onzekerheden vaak tot onrealistisch slechte 
beoordelingsresultaten, waardoor de technische levensduur onterecht verkort kan worden. Reliability 
updating – het bijstellen van faalkansen met extra informatie – kan helpen in het verkleinen van 
onzekerheden en daarmee in het potentieel verlengen van de levensduur. Het principe is dat door het 
toevoegen van performance data uit verschillende bronnen (zoals bewezen sterkte, proefbelastingen en 
inspectie en monitoring) onzekerheden kunnen worden gereduceerd en faalkansschattingen kunnen 
worden bijgesteld. Dat betekent ook dat beoordelingsresultaten kunnen worden bijgesteld, zeker als grote 
onzekerheden in grondeigenschappen doorgaans leiden tot hoge a-priori faalkansen. 

Deze innovatieve methode is de laatste jaren doorontwikkeld voor praktijktoepassing bij waterkeringen en 
inmiddels verkend en toegepast bij meerdere dijkversterkingsprojecten1. De methode heeft vergelijkbare 
potentie voor levensduurverlenging van kustwerken. De ambitie is dan ook om te komen tot een goed 
onderbouwde, goed toepasbare en gevalideerde en geteste methode om reliability updating toe te passen 
bij kunstwerken (met focus op geotechnische aspecten). 

 

Onderzoeksvraag en -opzet (WAT) 

Het doel van deze (beperkte) studie is om door middel van een korte verkenning op een fictief maar 
realistisch voorbeeld de toepasbaarheid van het concept voor natte kunstwerken aan te tonen en een 
indruk van de potentiele impact te verkrijgen. 

 

  

                                                   
1 zie bijvoorbeeld Schweckendiek, T., Van der Krogt, M.G., Rijneveld, B., Teixeira, A. (2017). Handreiking 

Faalkansanalyse Macrostabiliteit Groene Versie. Deltares rapport 11200575-016; 
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Onderzoeksaanpak en -methode (HOE) 

Om de doelen te bereiken is de volgende aanpak gevolgd: 

1. Keuze casus en faalmechanisme 
2. A-priori faalkans en identificeren belangrijkste onzekerheden 
3. Keuze observatie(s) en reliability updating analyse 
4. Duiding van resultaten en impact op vervangingsopgave 

 

Onderzoeksresultaten en synthese 

Voor een fictief voorbeeld op een daadwerkelijke case is gedemonstreerd dat de faalkans bijgesteld kan 
worden door een overleefde belastingsituatie mee te nemen. Reliability updating heeft dus potentie voor 
het bijstellen van faalkansen bij natte kunstwerken. Voor de gekozen (eenvoudige) modellen Bligh en Lane 
is gedemonstreerd dat de faalkans met een factor 3 tot 10 naar beneden kan worden bijgesteld, wanneer 
een 1/5 jaar belastingsituatie overleefd zou zijn. De gepresenteerde uitkomsten van de (bijgestelde) 
faalkansen (a posteriori betrouwbaarheidsindices) zijn hierbij wel sterk afhankelijk van het gekozen model 
en de invoerparameters.  

 

Evaluatie en vooruitblik 

Voor bestaande kunstwerken die aan het einde van hun levensduur zijn, zou op basis van maatwerk 
analyses kunnen worden aangetoond dat de kunstwerken nog steeds voldoen aan de gestelde 
betrouwbaarheidseisen, zoals gedefinieerd in de Eurocode of Waterwet. Het bijstellen van faalkansen heeft 
praktisch gezien vooral nut, wanneer door een beperkte extra inspanning aangetoond kan worden dat een 
constructie/kunstwerk voldoet aan de gestelde veiligheidseisen. Dat betekent dat de methode vooral 
voordelen heeft bij constructies waar de berekende faalkans ongeveer een orde (factor 10) afligt van de 
vereiste veiligheid (bijvoorbeeld 𝛽 4,3 voor Eurocode gevolgklasse 3) voor een faalmechanisme. In andere 
gevallen is het waarschijnlijk doelmatiger om eerst te focussen op andere dominante onzekerheden.  
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1 Inleiding 

1.1 Aanleiding en doel 
Veel natte kunstwerken in Nederland zijn aan het einde van hun technische levensduur en 
moeten op termijn vervangen worden. Hiervoor wordt bestaande bouw bij voorkeur zo scherp 
mogelijk beoordeeld. In het Kennisprogramma Natte Kunstwerken wordt onder meer 
onderzoek gedaan naar het toepasbaar maken van technieken en tools om de technische 
levensduur van natte kunstwerken te verlengen.  
 
Bij de beoordeling van bestaande kunstwerken leiden grote onzekerheden vaak tot 
onrealistisch slechte beoordelingsresultaten, waardoor de technische levensduur onterecht 
verkort kan worden. Reliability updating – het bijstellen van faalkansen met extra informatie – 
kan helpen in het verkleinen van onzekerheden en daarmee in het potentieel verlengen van de 
levensduur. Het principe is dat door het toevoegen van performance data uit verschillende 
bronnen (zoals bewezen sterkte, proefbelastingen en inspectie en monitoring) onzekerheden 
kunnen worden gereduceerd en faalkansschattingen kunnen worden bijgesteld. Dat betekent 
ook dat beoordelingsresultaten kunnen worden bijgesteld, zeker als grote onzekerheden in 
grondeigenschappen doorgaans leiden tot hoge a-priori faalkansen. 
 
Deze innovatieve methode is de laatste jaren doorontwikkeld voor praktijktoepassing bij 
waterkeringen en inmiddels verkend en toegepast bij meerdere dijkversterkingsprojecten 
(Schweckendiek en Kanning, 2016; Schweckendiek et al, 2016; Schweckendiek et al, 2017; 
Kanning en Schweckendiek, 2017). De methode heeft vergelijkbare potentie voor 
levensduurverlenging van kustwerken. De ambitie is dan ook om te komen tot een goed 
onderbouwde, goed toepasbare en gevalideerde en geteste methode om reliability updating 
toe te passen bij kunstwerken (met focus op geotechnische aspecten). 
 
Het doel van deze (beperkte) studie is om door middel van een korte verkenning op een fictief 
maar realistisch voorbeeld de toepasbaarheid van het concept voor natte kunstwerken aan te 
tonen en een indruk van de potentiele impact te verkrijgen. Hiervoor is de volgende aanpak 
gevolgd: 
 
1. Keuze casus en faalmechanisme 
2. A-priori faalkans en identificeren belangrijkste onzekerheden 
3. Keuze observatie(s) en reliability updating analyse 
4. Duiding van resultaten en impact op vervangingsopgave 
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De bovenstaande elementen komen achtereenvolgens in dit memo aan de orde. 

1.2 Reliability updating 
Het updaten van faalkansen vormt een uitbreiding op standaard faalkansanalyses (a-priori 
analyse). Wat nodig is voor een faalkansanalyse is een beschrijving van het (faal)mechanisme 
en kansverdelingen voor de invoer parameters. Op basis hiervan kan berekend worden hoe 
groot de kans is dat een bepaalde combinatie van parameters (𝑿) leidt tot het overschrijden 
van een vooraf gestelde grenstoestand 𝑔: 
 

𝑃(𝐹) = 𝑃(𝑔(𝑿) < 0) 
 
Faalkans updaten komt in de basis neer op het toepassen van de stelling van Bayes, waarbij 
de kans op falen (𝑃(𝐹)) wordt geconditioneerd op basis van een observatie (‘evidence’ 𝜀), 
zodat de a-posteriori faalkans berekend wordt als volgt: 
 

𝑃(𝐹|𝜀) =
𝑃(𝐹 ∩ 𝜀)

𝑃(𝜀)
 

 
Het principe is weergegeven in Figuur 1.1: voor alle parameterrealisaties die lager zijn dan de 
overleefde belasting wordt de kansmassa gelijkgesteld aan nul; deze hadden immers moeten 
falen, maar zijn overleefd. De kansmassa wordt herverdeeld over de kansverdeling die wel aan 
de observatie voldoet. Voor verdere informatie wordt verwezen naar relevante bronnen, zoals 
Straub (2014) en Schweckendiek (2014).  
 

  
Figuur 1.1  Principe faalkansupdating 

1.3 Casusbeschrijving 
Als voorbeeld om reliability updating toe te passen is gekozen voor een casus van 
onderloopsheid bij sluizen. Onderloopsheid bij sluizen is een van de faalmechanismen waarop 
huidige kunstwerken momenteel als onvoldoende worden beoordeeld. Het faalmechanisme 
betreft de erosie van zand in kanaaltjes onder de constructie als gevolg van kwel, waardoor de 
stabiliteit van het kunstwerk ondermijnd wordt. De erosie wordt voorkomen door stalen 
damwanden toe te passen welke de kwellengte verlengen en de (lokale) gradiënt verlagen.  
 
Voor het voorbeeld wordt een fictieve casus opgesteld, welke gebaseerd is op de bestaande 
sluis De Blauwe Dromer in Zeewolde. Vanwege kwelproblematiek op deze locatie is voldoende 
achtergrondinformatie aanwezig, zie Sman en Forster (2012). In Figuur 1.2 is een 
principeschets van de sluis getekend.  
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Om kwel en onderloopsheid te voorkomen zijn op diverse plaatsen damwandschermen die de 
kwelweglengte verlengen geplaatst. Van de getekende Klei/veen laag is onduidelijk of deze het 
watervoerend pakket 1 en 2 (nog) volledig van elkaar afsluit. Omdat niet uit te sluiten is dat er 
zandtransport langs de damwand kan plaatsvinden, is onderloopsheid mogelijk.  
 

 
Figuur 1.2  Principeschets sluis De Blauwe Dromer 

  

1111
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2 Faalkansanalyse 

Allereerst wordt een faalkansanalyse gemaakt voor onderloopsheid op basis van een 
eenvoudig model en beschikbare informatie uit Baars-CIPRO (2008).  

2.1 Model 
Als modellen voor onderloopsheid bij sluizen worden in deze studie gangbare modellen 
gebruikt: Bligh voor zuiver horizontale kwellengtes, en Lane indien er sprake is van een 
verticale kwellengte. Ten behoeve van dit voorbeeld worden de formuleringen conform 
Deltares (2015) overgenomen.1 Opgemerkt wordt dat toepassing van de methode hangt niet 
afhankelijk is van het specifiek gekozen model, maar dat in principe voor ieder 
faalmechanisme met een model de methode worden toegepast. Wel kan de impact van 
faalkans updating verschillend zijn bij verschillende methoden. Voor het demonstreren van de 
potentiele impact van reliability updating in dit beknopte voorbeeld gaan we uit van 
onderstaande eenvoudige modellen voor onderloopsheid.  
 
Bligh: 

𝑔 = 𝐿 − 𝐿 , = 𝑚 ⋅ 𝐿 − 𝑚 , ⋅ 𝑐 ⋅ Δ𝐻 𝑓𝑎𝑙𝑒𝑛 𝑖𝑛𝑑𝑖𝑒𝑛 𝑔 < 0 
 
Lane: 

𝑔 = 𝐿 − 𝐿 , = 𝑚 ⋅
1

3
𝐿 + 𝐿 − 𝑚 , ⋅ 𝑐 ⋅ Δ𝐻 𝑓𝑎𝑙𝑒𝑛 𝑖𝑛𝑑𝑖𝑒𝑛 𝑔 < 0 

2.2 Stochastische parameters 
De onzekere parameters in de bovenstaande formules zijn de horizontale en verticale 
kwelweglengte, het optredende verval en de modelonzekerheid op de doorlatendheidsfactoren 
(𝑐) en de kwelweglengte (𝐿), zie Tabel 2.1. 
 
Tabel 2.1 Parameters en kansverdelingen in de gebruikte modellen, µ is de gemiddelde waarde, VC de variatie 

coëfficiënt en σ de standard afwijking. 

Symb. Beschrijving Eenh.  Kansverdeling Kansverdeling 
parameters 

Δ𝐻 Verval over de sluis m Gumbel 𝑆ℎ𝑖𝑓𝑡 = 5.1  
𝑆𝑐𝑎𝑙𝑒 = 0.145  

𝐿  Horizontale kwelweglengte m Normaal 𝜇 = 68; 𝑉𝐶 = 0.05 
𝐿  Verticale kwelweglengte m Normaal 𝜇 = 24; 𝑉𝐶 = 0.05 
𝑐  Doorlatendheidsfactor Bligh - Normaal 𝜇 = 18; 𝑉𝐶 = 0.1 
𝑐  Doorlatendheidsfactor Lane - Normaal 𝜇 = 8.5; 𝑉𝐶 = 0.1 
𝑚  Modelonzekerheid aanwezige 

kwelweglengte 
- Lognormaal 𝜇 = 2.2; 𝜎 = 0.27 

𝑚 ,  Modelonzekerheid doorlatendheids-
factor Bligh 

- Lognormaal 𝜇 = 1.0; 𝜎 = 0.1 

𝑚 ,  Modelonzekerheid doorlatendheids-
factor Lane 

- Lognormaal 𝜇 = 1.0; 𝜎 = 0.1 

                                                   
1 In Schweckendiek (2014) wordt een andere grenstoestandsfunctie met andere 
modelonzekerheden beschreven. Het verschil is op dit moment niet duidelijk, maar wordt buiten 
beschouwing gelaten.  
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2.3 A priori analyse (faalkansanalyse) 
Met behulp van de hierboven beschreven modellen (faalmechanisme en onzekerheden), wordt 
de faalkans voor onderloopsheid berekend. Er worden twee verschillende methoden gebruikt: 
Monte Carlo Simulatie (MC) en de First Order Reliability Method (FORM). MC is een simulatie 
methode en is exact wanneer een oneindig aantal willekeurige trekkingen word gedaan. FORM 
is een benaderingsmethode op basis van een linearisatie in het zogenoemde ontwerppunt. Het 
voordeel van FORM is dat (op basis van de invloedscoëfficiënten) een indruk gekregen kan 
worden van de onzekerheden met de grootste faalkansbijdrage. Deze onzekerheden zijn dus 
dominant in het bepalen van de faalkans (en dus op een lage verwachte levensduur). Omdat 
het model voor onderloopsheid rekenkundig niet zwaar is, kan ook een Monte Carlo Simulatie 
worden uitgevoerd om de resultaten van de FORM analyse te verifiëren.  
 
In Tabel 2.2 en Tabel 2.3 zijn de resultaten van de analyses weergegeven. In Figuur 2.1 zijn de 
gekwadrateerde invloedsfactoren uit de FORM analyse weergegeven.  
 
Tabel 2.2 A-priori faalkansanlayse o.b.v. FORM 

 Faalkans 𝑷(𝑭) [-] Betrouwbaarheidsindex 𝜷 [-] 
Bligh 7.3e-03 2.44 
Lane 5.2e-06 4.41 
 
Tabel 2.3 A-priori faalkansanlayse o.b.v. MC (Importance Sampling) 

 Faalkans 𝑷(𝑭) [-] Betrouwbaarheidsindex 𝜷 [-] 
Bligh 8.8e-03 2.37 
Lane 5.9e-06 4.38 
 

 
Figuur 2.1  Gekwadrateerde invloedsfactoren uit FORM berekening. 

2.4 Duiding resultaten 
De resultaten van de faalkansanalyse laten zien dat de faalkans betrekkelijk hoog is voor het 
model van Bligh. Voor het model van Lane wordt in dit geval een relatief lage faalkans 
gevonden. Ter vergelijking zijn in Tabel 2.4 voor enkele faalkansen de bijbehorende 
betrouwbaarheidsindices weergegeven. Voor constructies worden vaak eisen aan de 
betrouwbaarheidseis in de orde van 𝛽 tussen 3 en 4,5 gesteld. Voor primaire waterkeringen 
zijn de eisen soms nog hoger.  
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Tabel 2.4 Relatie tussen betrouwbaarheidsindex en faalkans 

𝛽  0 1,3 2,3 3,1 3,7 4,2 4,7 5,2 
𝑃(𝐹)  0,5 10   10   10   10   10   10   10   
 
In de beide analyses zijn de modelonzekerheden in de aanwezige kwelweglengte 𝑚  
dominant, maar ook de doorlatendheidsfactoren (𝑐  en 𝑐 ) en de modelonzekerheden voor de 
doorlatendheidsfactoren (𝑚 ,  en 𝑚 , ) dragen voor een groot deel bij aan de berekende 
faalkansen. Bij elkaar dragen deze onzekerheden voor meer dan 80% bij aan de totale 
faalkans. De aanwezige kwellengte (𝐿) en de onzekerheid in het verval (𝐻) hebben in de 
analyses een betrekkelijk kleine invloed op de faalkans.  
 
De grootste onzekerheden in het beschouwde probleem zijn dus de modelonzekerheden, 
zowel in de zogenoemde doorlatendheids-factoren voor Bligh en Lane maar vooral in de 
benodigde kwellengte. Deze modelonzekerheid neemt mee dat de berekende kwelweglengte 
volgens Bligh of Lane niet gelijk is aan de werkelijk benodigde kwelweglengte. 
Modelonzekerheid heeft doorgaans zowel een kennisonzekerheidscomponent (gecorreleerd in 
plaats en tijd) als een inherent onzekere component (ongecorreleerd in plaats en tijd). Vaak 
wordt verondersteld dat modelonzekerheid volledig uit kennisonzekerheid bestaat, zeker als 
modelonzekerheid geen dominante rol speelt in de beschouwing. In het beschouwde 
voorbeeld heeft de modelonzekerheid een significante bijdrage in de faalkans en moet goed 
worden doordacht of de modelonzekerheid intrinsiek variabel is, opdat de faalkans niet 
(mogelijk) onterecht wordt bijgesteld (en er te veel faalkans updating wordt berekend). Zie 
Schweckendiek en Kanning (2016) voor meer details hierover. In het huidige voorbeeld gaan 
we ervanuit dat de onzekerheid voor dezelfde constructie constant in de tijd is, wat niet met 
zekerheid te zeggen valt.  
 
Epistemische (of kennisonzekerheden) zijn reduceerbaar door extra informatie toe te voegen, 
zoals extra monitoring of een overleefde belastingsituatie. Dit is in tegenstelling tot aleatorische 
onzekerheden, welke wel intrinsiek variabel zijn in plaats of tijd, zoals bijvoorbeeld ruimtelijke 
variabiliteit in een grondparameter of de maximale jaarlijkse waterstand, welke ieder jaar 
verschillend kan zijn. De epistemische onzekerheid is dus alleen reduceerbaar wanneer de 
waarde tijds-invariant is, d.w.z. dat de ‘echte’ waarde constant blijft tussen de beschouwde 
situaties, bijvoorbeeld ten tijde van overleven en ten tijde van de beoordeling. Zie ook 
Schweckendiek en Kanning (2016) en Kanning en Schweckendiek (2017) voor meer 
informatie. 
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3 Faalkans updating (Reliability updating) 

3.1 Observaties 
Observaties van ‘performance’ kunnen grofweg worden ingedeeld in twee categorieën: zgn. 
‘equality’ en ‘inequality’ performance data. Het verschil is dat de eerste gaat over een 
getalsmatige meting van een bepaalde prestatie, zoals bijvoorbeeld de vervorming van een 
damwand, terwijl de tweede gaat over het al dan niet overschrijden van een grenstoestand, 
zoals bijvoorbeeld overleefde proefbelastingen, bijvoorbeeld geen zandtransport of 
onderloopsheid geobserveerd onder een sluis.  
 
In het huidige voorbeeld over onderloopsheid is performance data van het ‘equality’ type niet 
relevant; er is niet zoiets als een 𝑥 hoeveelheid onderloopsheid. Daarnaast zijn de gekozen 
modellen ook niet in staat om (bijvoorbeeld) een bepaalde hoeveelheid zakking van de 
constructie ten gevolge van de hoeveelheid onderloopsheid te voorspellen. Daarom focussen 
we nu alleen op overleefde situaties (dus ‘inequality’ performance data). We definiëren 
overleven (d.w.z. het niet optreden van piping) als de situatie waarin geen zand uitspoelt.  
 
Eerst zullen we een (fictieve) observatie van het overleven van het dagelijkse verval toevoegen 
om de impact op de faalkans te demonstreren. Omdat de dagelijkse belasting niet significant 
is, ten opzichte van mogelijk extreem hogere waterstanden, bekijken we ook een situatie 
waarin de overleefde waterstand een waterstand betreft, welke gemiddeld eens per 5 jaar 
voorkomt. Op basis van metingen en veldobservaties zou kunnen worden aangetoond dat 
deze waterstand in de afgelopen jaren is voorgekomen en niet heeft geleid tot problemen met 
onderloopsheid.  
 
Vervolgens zullen we de impact op de faalkans demonstreren wanneer er een proefbelasting 
zou worden uitgevoerd. In dit geval zou kunstmatig (en gecontroleerd) een groter verval 
aangebracht kunnen worden om op deze manier onzekerheden te verkleinen.  
 
Voor het verval (Δ𝐻) worden de volgende overleefde situaties aangehouden: 
• Overleven van een dagelijkse belastingsituatie: verval 5.1m 
• Overleven van een 1/5 jaar belastingsituatie: verval 5.3m 
• Overleven van een proefbelasting: verval in stappen verhogen van 5.1m naar 6.1m 

3.2 Resultaten faalkans update  
Zoals al eerder beschreven is faalkans updating een aanvulling op een standaard faalkans 
analyse. Het verschil is dat in de posterior analyse alleen (combinaties van) realisaties van 
parameters worden meegeteld die ook voldoen aan hetgeen dat overleefd is. In feite wordt de 
onzekerheid (van de reduceerbare parameters/onzekerheden) geconditioneerd aan de 
overleefde situatie. In dit voorbeeld betekent dit: 
 

𝑃(𝐹|𝜀) =
𝑃(𝐹 ∩ 𝜀)

𝑃(𝜀)
 

Waarbij 
𝐹 ≔ 𝑔(𝑿, Δ𝐻 ) < 0 en 𝜀 ≔ 𝑔 (𝑿, Δ𝐻 ) > 0  
 
Waarin 𝑿 alle sterkteparameters (alle parameters behalve het verval) bevat.  
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In onderstaande tabellen Tabel 3.1, Tabel 3.2 en Tabel 3.3 zijn de resultaten van de a-
posteriori analyse weergegeven.  
 
De gepresenteerde uitkomsten van de a-priori en a-posteriori faalkansen (en 
betrouwbaarheidsindices) zijn sterk afhankelijk van het gekozen model en de kansverdelingen 
van de invoerparameters. Zodoende zegt dit fictieve voorbeeld weinig over de faalkans van de 
daadwerkelijke sluis, omdat er ook andere onzekerheden een rol spelen, welke niet met het 
huidige model (of modelonzekerheid) gemodelleerd zijn, zoals de vraag of de damwand wel 
zanddicht is. Hier wordt in dit fictieve voorbeeld niet op ingegaan, omdat de focus ligt op het 
demonstreren van reliability updating en de relatieve impact in termen van faalkansafname 
factoren.  
 
Tabel 3.1 Overleven dagelijks verval 𝛥𝐻 =5.1m. 

 A-priori faalkans 𝑷(𝑭) [-] A-posteriori faalkans 𝑷(𝑭) [-] Factor afname 
faalkans 

Bligh 8.8e-03 (β=2.37) 3.0e-03 (β=2.75) 3 
Lane 5.9e-06 (β=4.38) 2.8e-06 (β=4.54) 2 
 
Tabel 3.2 Overleven 1/5 jaar verval 𝛥𝐻 =5.3m 

 A-priori faalkans 𝑷(𝑭) [-] A-posteriori faalkans 𝑷(𝑭) [-] Factor afname 
faalkans 

Bligh 8.8e-03 (β=2.37) 1.3e-03 (β=3.01) 7 
Lane 5.9e-06 (β=4.38) 1.7e-06 (β=4.65) 3 
 
Tabel 3.3 Proefbelasting, verval in stappen verhogen van 𝛥𝐻 =5.1m naar 6.1m 

Bligh  Lane 
𝚫𝑯 [-] A-posteriori  

faalkans 𝑷(𝑭) [-]  
Bligh 

Factor afname 
faalkans 

 𝚫𝑯 
[-] 

A-posteriori  
faalkans 𝑷(𝑭) [-] 
Lane 

Factor afname 
faalkans 

5.5 5.4e-04 (β=3.27) 14  5.5 9.2E-07 (β=4.77) 6 
5.7 1.9e-04 (β=3.55) 38  5.7 5.0E-07 (β=4.89) 10 
5.9 5.7e-05 (β=3.86) 130  5.9 2.3E-07 (β=5.04) 22 
6.1 1.9e-05 (β=4.12) 388  6.1 1.1E-07 (β=5.18) 47 
 
De resultaten van de faalkans (reliability) update als functie van het overleefde verval 
(bijvoorbeeld aangebracht door een proefbelasting) is in onderstaand figuur weergegeven.  
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Figuur 3.1  Faalkans update (betrouwbaarheid) als functie van overleefde verval. 

3.3 Duiding resultaten 
Om iets te kunnen zeggen over de impact van het meenemen van een overleefde situatie, is in 
Tabel 3.1, Tabel 3.2 en Tabel 3.3 naast de posterior faalkans en betrouwbaarheid ook de 
factor van faalkansafname weergegeven. We zien dat de faalkansafname groter is bij het 
gebruik van Bligh dan bij Lane, wat te verklaren valt door het feit dat de a-priori faalkans van 
Lane al hoger was, waardoor de kans op overleven al hoger was en de update minder groot is.  
 
Bij het overleven van een dagelijkse belasting (𝛥𝐻 =5.1m) is de impact op de faalkans niet 
heel groot. Dit komt overeen met wat gevonden is door Schweckendiek (2014), dat het 
overleven van een belasting vooral impact heeft op de faalkans wanneer het gaat om een 
significante belasting van een dominante belasting parameter (d.w.z. een parameter waarvan 
de onzekerheid een grote bijdrage in de faalkans heeft). Het verval is wel een dominante 
belastingparameter, maar het dagelijks verval is niet echt een significante belasting. Als de 
(fictief) overleefde belasting hoger wordt, wordt ook de faalkansafname groter.  
 
In Figuur 3.2 is te zien dat de faalkansupdate ertoe leidt dat de hele slechte realisaties van 
bijvoorbeeld de doorlatendheidsfactor van Bligh (hoge waarden van 𝑐 ) weggefilterd worden. 
De blauwe lijn geeft namelijk de originele (a-priori) kansverdeling van de parameter aan, de 
rode lijn geeft de kansverdeling aan waarbij de onmogelijke realisaties (die niet voldoen aan 𝑔) 
zijn weggefilterd. Zoals te zien is, is het effect op een individuele parameter niet heel groot; de 
update zit vooral in het wegfilteren van combinaties van parameters (i.e. combinaties, per 
model, van 𝑚 , 𝑐 , 𝑐 , 𝑚 ,  en 𝑚 , ) die niet voldoen aan de observatie.  
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Figuur 3.2  Parameter update van de doorlatendheidscoefficient in de formule van Bligh, na wegfilteren van 

realisaties die niet aan de overleefde situatie voldoen.  

3.4 Aanbevelingen 
In de faalkans update, in het hierboven beschreven voorbeeld, is uitgegaan van perfecte 
informatie tijdens de overleefde observatie. Deze benadering is acceptabel, omdat de 
onzekerheid in het opgetreden verval waarschijnlijk klein is.  
 
Er kunnen echter ook condities tijdens de observatie anders zijn dan tijdens de toekomstige 
beoordeling. Indien het mogelijk is, moeten deze verschillen expliciet meegenomen worden als 
verschil tussen modelinvoer tijdens de observatie en de beoordeling. Als er onzekerheid is in 
de condities kan dit expliciet als onzekerheid gemodelleerd worden (bijvoorbeeld als 
onzekerheid in Δ𝐻 ). Onzekerheid in de observatie kan de impact van de faalkans update 
verminderen. Echter, door bijvoorbeeld monitoring tijdens de observatie (van bijv. een 
proefbelasting), kan deze onzekerheid ook verkleind worden, wat de impact op de faalkans 
weer vergroot.  
 
In dit fictieve voorbeeld is niet ingegaan op de representativiteit van het gekozen model en de 
kansverdelingen van de invoerparameters voor de daadwerkelijke sluis. In een specifieke 
casus zal bijvoorbeeld ook rekening gehouden moeten worden met de onzekerheid ten 
aanzien van de zanddichtheid van de damwand(en). Daarnaast kan ook verfijnd worden door 
een complexer model te gebruiken, waarbij bijvoorbeeld ook onzekerheid in korrelgrootte een 
plaats kan krijgen (zoals bijvoorbeeld in de regel van Sellmeijer). Hoe groot de impact is van 
het meenemen van overleefde situaties in dit soort specifieke gevallen en wanneer andere 
modellen gebruikt worden kan niet op voorhand gezegd worden, maar er is zeker potentie voor 
het toepassen van de methode reliability updating.   
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4 Conclusie 

Dit memo geeft een voorbeeld van de toepassing van reliability updating bij natte kunstwerken, 
in dit voorbeeld specifiek voor onderloopsheid bij sluizen. Voor een fictief voorbeeld op een 
daadwerkelijke case is gedemonstreerd dat de faalkans bijgesteld kan worden door een 
overleefde belastingsituatie mee te nemen. Reliability updating heeft dus potentie voor het 
bijstellen van faalkansen bij natte kunstwerken.  
 
In het voorbeeld is aangetoond hoe significanter de geobserveerde belasting, hoe groter de 
impact op de faalkans is. Daarnaast is het effect groter wanneer de a-priori kans al lager is. 
Beide is in overeenstemming met wat in eerdere studies is gevonden (Schweckendiek, 2014 
en Schweckendiek et al, 2016). Voor de gekozen (eenvoudige) modellen Bligh en Lane is 
gedemonstreerd dat de faalkans met een factor 3 tot 10 naar beneden kan worden bijgesteld, 
wanneer een 1/5 jaar belastingsituatie overleefd zou zijn. De gepresenteerde uitkomsten van 
de (bijgestelde) faalkansen (a posteriori betrouwbaarheidsindices) zijn hierbij wel sterk 
afhankelijk van het gekozen model en de invoerparameters.  
 
Het bijstellen van faalkansen heeft praktisch gezien vooral nut, wanneer door een beperkte 
extra inspanning aangetoond kan worden dat een constructie/kunstwerk voldoet aan de 
gestelde veiligheidseisen. Dat betekent dat de methode vooral voordelen heeft bij constructies 
waar de berekende faalkans ongeveer een orde (factor 10) afligt van de vereiste veiligheid 
(bijvoorbeeld 𝛽 4,3 voor Eurocode gevolgklasse 3) voor een faalmechanisme. In andere 
gevallen is het waarschijnlijk doelmatiger om eerst te focussen op andere dominante 
onzekerheden.  
 
Toepassing van reliability updating begint met een faalkansanalyse. Een faalkansanalyse geeft 
ook inzicht in welke onzekerheden dominant zijn en dus leiden tot hoge faalkansen. Hieruit 
kunnen we opmaken op welke parameters we verder onderzoek het beste kunnen focussen 
om onzekerheden te verkleinen. Daarnaast kunnen we hieruit opmaken of faalkans updating 
potentie heeft; bijvoorbeeld wanneer onzekerheden vooral met een gebrek aan kennis te 
maken hebben (epistemisch zijn). Hierbij is het wel van belang om na te gaan welke condities 
en omstandigheden veranderd kunnen zijn tussen de overleefde situatie en de 
beoordelingssituatie.  
 
Voor bestaande kunstwerken die aan het einde van hun levensduur zijn, zou op basis van 
maatwerk analyses kunnen worden aangetoond dat de kunstwerken nog steeds voldoen aan 
de gestelde betrouwbaarheidseisen, zoals gedefinieerd in de Eurocode of Waterwet.  
 
Naast de toepassing in dit voorbeeld, is er ook potentie om faalkansupdating bij andere 
faalmechanismen en bij andere natte kunstwerken toe te passen. Een voorbeeld hiervan is de 
sterkte van een grondkerende constructie, zoals een damwand. De onzekerheid in sterkte is 
namelijk vaak erg groot, omdat de constructie al oud is en het ingewikkeld is om de sterkte te 
beproeven. In deze gevallen kan reliability updating worden gebruikt om op basis van 
monitoringgegevens (van bijvoorbeeld vervormingen) een betere inschatting te krijgen van de 
actuele sterkte van de damwand en de ondergrond. De praktische uitdaging zit hier vooral in 
welke monitoringsgegevens benodigd zijn, hoeveel monitoring benodigd is en op welke 
locaties sensoren geplaatst moeten worden om de impact op de faalkans te vergroten. 
Daarnaast zou de faalkans updating beschouwd kunnen worden in combinatie met een 
proefbelasting, zie bijv. Den Adel (2018). 
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Een eerste proof-of-concept wordt momenteel in het kader van een Master thesis project 
uitgewerkt door een student van de TU Delft (zie Bijlage B). De betrokken partijen (TNO, TU 
Delft, Deltares) zijn hier allen bij betrokken omdat het onderwerp relateert aan probabilistiek, 
geotechniek, complexe rekenintensieve modellen en schadedetectie. Vooral de combinatie van 
faalkans updating met monitoring en schadedetectie (samengevat als Structural Health 
Monitoring) biedt ons inziens veel kansen om de technische levensduur van Natte 
Kunstwerken te verlengen waar mogelijk en vroegtijdig te indenticeren waar kunstwerken 
eerder aan vervanging toe zijn.  
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6 Bijlage A – Plan Reliability updating KPNK 2018 

6.1 Inleiding 
Nederland komt vanuit een verleden welke, op in ieder geval het gebied van Natte 
Kunstwerken, werd gedomineerd door robuust ontworpen nieuwbouw en gaat richting een 
toekomst waarin (vervanging van) bestaande bouw centraal zal staan. Dit komt ook tot uiting 
in de vernieuwde werkwijze Vervanging en Renovatie binnen RWS (zie onderstaande figuur). 
Voorafgaand aan de programmering van de vervangingsopgave wordt hierin een 
prognoserapport opgesteld, om vast te stellen welke kunstwerken (vanwege de technische 
restlevensduur) nu daadwerkelijk als eerste aan vervanging toe zijn (zie stap 1 in de 
onderstaande visualisering van werkwijze). 
 

 
Figuur Vernieuwde werkwijze Programma Vervanging en Renovatie van Rijkswaterstaat 

 
Bestaande bouw wordt bij voorkeur zo scherp mogelijk beoordeeld. Een zo scherp mogelijke 
beoordeling leidt immers tot een zo lang mogelijke technische restlevensduur, welke leidt tot 
de laagste maatschappelijke kosten en overlast voor wat betreft de vervangingsopgave. 

6.1.1 Probleem/ambitie 
Het zo scherp mogelijk beoordelen van een bestaande constructie is meestal nog complexer 
dan het ontwerpen van een nieuwe robuuste constructie. De “gereedschapskist” van de 
(geotechnisch) ingenieur dient hiervoor te zijn gevuld met andere en/of dieper analyserende 
“tools”. Binnen het Kennisprogramma Natte Kunstwerken (KPNK) wordt aan dergelijke tools 
gewerkt. 
 
In 2017 is binnen het KPNK een TKI-voorstel ingediend en gehonoreerd rondom de 
levensduur van stalen damwanden in natte kunstwerken. Stalen damwanden, de meest 
toegepaste grondkering in Nederland, kennen door hun flexibiliteit een sterke grondconstructie 
interactie, die door degradatie effecten in de loop van de tijd nog sterker wordt. Om deze 
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redenen is de afgelopen jaren gestart met innovaties rondom de beoordeling van dit 
constructie type (zie onderstaande figuur). De reeds ontwikkelde en nog verder te ontwikkelen 
tools en methoden kunnen vervolgens ook worden ingezet op andere constructies. 
 

 
Figuur De innovatie cirkel rondom de beoordeling van de bestaande (stalen) damwand met daarin 6 relevante 

innovaties 

 
Grote onzekerheden bij het beoordelen van bestaande kunstwerken leiden vaak tot 
onrealistisch ongunstige beoordelingsresultaten. Hierdoor de kan de technische levensduur 
onterecht verkort worden. Reliability updating (innovatie 4) – het bijstellen van faalkansen 
met extra informatie – helpt in het verkleinen van onzekerheden en daarmee in het potentieel 
verlengen van de levensduur. Het principe is dat door het toevoegen van performance data uit 
verschillende bronnen zoals  
 
• inspectie en monitoring  
• bewezen sterkte  
• proefbelastingen etc.  
 
Onzekerheden kunnen worden gereduceerd en faalkansschattingen worden bijgesteld (zie 
onderstaande figuur). Dat betekent ook dat beoordelingsresultaten kunnen worden bijgesteld, 
zeker als geotechnische aspecten van belang zijn vaak in positieve zin, omdat de grote 
onzekerheid in grondeigenschappen doorgaans leidt tot hoge a-priori faalkansen. 
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Deze innovatieve methode is de laatste jaren doorontwikkeld voor praktijktoepassing bij 
waterkeringen en inmiddels verkend en toegepast bij meerdere dijkversterkingsprojecten. De 
methode heeft vergelijkbare potentie voor levensduurverlenging van kustwerken. De ambitie is 
dan ook om te komen tot een goed onderbouwde, goed toepasbare en gevalideerde en 
geteste methode om reliability updating toe te passen bij kunstwerken (met focus op 
geotechnische aspecten). 

6.1.2 Doelstelling 2018 
Doel 2018 is door middel van een korte verkenning op een fictief voorbeeld de 
toepasbaarheid van het concept aan te tonen en een indruk van de potentiele impact te 
verkrijgen. De invulling van het voorbeeld is grotendeels budget-gestuurd. 

6.1.3 Producten en planning 
Fasering van activiteiten 2018: 
 
1. Keuze voorbeeld i.o.m. RWS (juni-augustus) 
2. A-priori faalkans en identificeren belangrijkste onzekerheden (september) 
3. Keuze observatie(s) en reliability updating analyse (september) 
4. Gevoeligheidsanalyse/grove kosten-baten beschouwing (oktober) 
5. Rapportage (oktober/november) 
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7 Bijlage B – Plan MSc-thesis project: Probabilistic system 
identification and optimal sensor placement for a single 
anchored sheet pile wall (TNO, TU Delft, Deltares) 

Xuzheng Chai1,2 
Arpad Rozsas1 
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Abstract 
Given its geographical location and history, water defense is of utmost importance for the 
Netherlands, e.g. 21% of its population lives under the sea level. Sheet pile walls play an 
essential role in this water defense system. However, problems occur when maintaining or 
building such a system due to the large uncertainty of soil properties which largely influence 
the structure performance. These uncertainties are usually not considered, or a specific value 
of a certain soil parameter, e.g. the elastic modulus, is determined based on each observation 
of the sheet pile wall, e.g. the horizontal displacement. In this report, an updating method 
based on Bayesian theory is adopted, in which model uncertainty representing the difference 
between real structure and model and measurement uncertainty representing the error 
between measured value and true value are included. The result is thus a distribution of a 
certain soil parameter instead of a specific value as what used to be obtained. In this analysis, 
surrogate models are used to save computational time for two dimensional cases, in which 
response surfaces are generated first and the true value of an observation neglecting 
uncertainty is determined by linear interpolation. 
 
Based on this framework, this report aims at the system identification of an anchored sheet pile 
wall, in which soil parameters, namely elastic modulus, internal friction angle and saturated unit 
weight, and corrosion of sheet pile wall represented by the reduction of its thickness are 
inferred based on different observations. The optimal placement of sensors to obtain such 
observations is also included. In these analyses, the strain of sheet pile wall proves to be the 
most efficient observation to infer these parameters while the optimal sensor position varies 
from scenario to scenario. 
 
This report provides a naïve but new thought about system identification. In practice, more 
work should be done, e.g. higher dimensional problems, not only for this system but for more 
complex one. 
 


