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VOORWOORD 

Dit rapport bevat een 14-tal case studies over het gebruik van risico-analytische 

methoden in de civiel technische praktijk. 

 

Op het moment van verschijnen van Deel 2 was de samenstelling van de begeleidende 

commissie als volgt: 

 

Prof. Drs. Ir. J.K. Vrijling, Voorzitter 

Dr. Ir. P.H.A.J.M. van Gelder, Editor 

Ir. G.J. Verkade, 

Ir. H.K.T. Kuijper, 

Drs. A. Roos, 

Ir. H. Nederend, 

Dr. K.G. Bueno de Mesquita. 

 

Nadat het ontwerp en de bouw van de stormvloedkering in de Waterweg waren voltooid 

door de Combinatie Maeslandkering ontstond er behoefte aan een boek waarin de state 

of the art van het probabilistisch ontwerpen werd vastgelegd. Deze behoefte vloeide 

voort uit de vele debatten tussen opdrachtnemer en opdrachtgever over aspecten van 

het ontwerp van de kering. Een boek waarin zoveel mogelijk de in Nederland 

beschikbare kennis werd vastgelegd en waarin werd verwezen naar de achterliggende 

bronnen zou een wegwijzer moeten zijn bij in de toekomst uit te voeren werken. 

 

In 1997  zag dit boek het licht als CUR 190 "Kansen in de civiele techniek".  Het boek 

geeft een overzicht van de theorie van de betrouwbaarheidsanalyse en de risicoanalyse 

in de civiele techniek, doch ook elementen van de technieken die benut worden bij het 

analyseren van chemische installaties staan erin, evenals gedachten over het 

aanvaardbare risiconiveau en de er achterliggende theorie van beslissen onder 

onzekerheid. Het boek dient als leerstof voor het vak Probabilistisch Ontwerpen aan de 

faculteit Civiele Techniek en Geowetenschappen van de TU Delft en is mede daardoor 

wijd verspreid. Ook vormde het de basis voor een drietal Post-Academische cursussen. 

 

Deze   Post-Academische cursussen vormden de springplank voor het realiseren van een 

ambitie die groeide tijdens het schrijven van het boek. De schrijversgroep wilde graag 

een tweede deel tot stand brengen, dat de toepassing van de theorie uit deel 1  

"Kansen in de civiele techniek"  in een groot aantal werkvelden binnen en rondom de 

civiele techniek toonde. Door aan de  Postacademische cursussen een één-daags 

symposium toe te voegen, waar mensen uit de praktijk case studies presenteerden, 

ontstond een bundel beschrijvingen waaruit geput kon worden voor een tweede deel. 
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Uit deze verzameling vrijwillig aangeleverde casestudies is nu, vijf jaar na het 

verschijnen van  het eerste deel, met een beperkt budget, een tweede deel 

samengesteld. 

 

De geselecteerde verhalen bestrijken niet alleen het ontwerp, maar ook de uitvoering en 

het onderhoud van civiel technische werken. De toepassing van probabilistische 

methoden in het ontwerp is bekend, maar de bijdragen over de Ekofisk 

beschermingswand, het Transport van tunnelelementen over zee en de Evaluatie van 

ramingsstijgingen bij tunnels en aquaducten geven aan dat ook de uitvoering veel baat 

kan hebben van de moderne inzichten. In het verhaal over Golfbrekers worden ontwerp 

en uitvoering zelfs met succes in samenhang bestudeerd en het verhaal over 

Onderhoudsoptimalisatie toont ook de probabilistische integratie met onderhoud. 

 

In het hoofdstuk over de Oosterschelde stormvloedkering wordt de uitdaging van prof ir 

W.R. de Sitter aangenomen. Hij heeft in het tijdschrift Cement ooit gezegd dat de 

probabilistische methoden hun waarde maar eens moesten bewijzen door niet alleen 

uitspraken te doen over faalkansen bij zeer zeldzame belastingen, maar ook door de 

passing van prefab bouwdelen tijdens de assemblage te garanderen.  De succesvolle 

beheersing van maatafwijkingen bij de stormvloedkering Oosterschelde is dat bewijs. 

 

In veel gevallen is voor het functioneren van civiel technische werken behalve een 

goede constructie ook een betrouwbare werking van mechanische bewegingswerken en 

de menselijke organisatie nodig. Een zeer innovatieve benadering van de 

betrouwbaarheid van bewegingswerken wordt geschetst in het gelijknamige hoofdstuk. 

De statische, de dynamische en de betrouwbaarheidsanalyse worden daar in één gang 

uitgevoerd.  

 

De invloed van het falen van de mens en de menselijke organisatie wordt in het 

hoofdstuk over Mens-machine systemen bestudeerd. 

 

In het hoofdstuk over de Veiligheid van de kernenergiecentrale Borssele wordt de 

toepassing van het probabilistische gereedschap op een dergelijk complex systeem van 

bouwwerken, mechanische installaties en mensen getoond. 

 

Tegenwoordig bestaat er veel maatschappelijke belangstelling voor de veiligheid van 

mensen die op enigerlei wijze betrokken zijn bij het functioneren van grote technische 

systemen. Het betreft hier zowel de werknemers als de gebruikers als derden die 

zonder er veel mee te maken te hebben, in de omgeving verkeren. Bij chemische 

installaties en kernenergiecentrales is de veiligheid van de omwonenden vanoudsher 

een zorg. Hier ligt de oorsprong van het Externe Veiligheidsbeleid van het Ministerie van 

VROM.  
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De veiligheid van passagiers en omwonenden is heden ten dage ook een zorg bij de 

aanleg en uitbreiding van luchthavens en hogesnelheidslijnen. In de hoofdstukken 

Methoden en modellen voor externe veiligheid bij luchthavens en Spoortunnels HSL-

Zuid wordt de aanpak van deze problematiek uiteengezet. 

 

In het geheel genomen biedt deel twee dus een heel scala van praktijkproblemen waar 

de probabilistische  methoden en de theorie van besluitvorming onder onzekerheid 

succesvol zijn toegepast. Door steeds het verband te leggen tussen de details van de 

toepassing in elk hoofdstuk en de theorie van deel 1 is voor de hedendaagse praktijk 

een goed bruikbaar handboek gereed gekomen, dat tevens een rijke inspiratiebron zal 

vormen voor de oplossing van ontwerp- en veiligheidsvraagstukken in de toekomst. 

 

Dit boek is tot stand gekomen dankzij de bereidheid van 14 auteurs die hun case 

studies geheel belangenloos ter beschikking hebben gesteld, waarvoor onze dank. 

Tevens danken wij de student assistenten, Wouter v.d. Wiel, Jaap Korf, Wen Wang, en 

Jan Willem Vrolijk, allen van TU Delft, voor het editen van dit boek. Tot slot een woord 

van dank aan Rijkswaterstaat (DWW en BD) voor de financiele bijdrage die zij bij de 

realisatie van dit boek geleverd hebben. 

 

8 April 2002 

J.K. Vrijling, Rotterdam 

P.H.A.J.M. van Gelder, Zoetermeer 
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1  J am u na  b r ug  i n  B an g l a des h  
Ontwerp met behulp van een integrale risico-analyse, waarbij de 
faalkansen van de verschillende onderdelen van het ontwerp 
gekwantificeerd worden door middel van probabilistische niveau II 
berekeningen. 

Ir. B. te Slaa, 

Royal-Haskoning, Nijmegen 

S A M E N V A T T I N G  

In het kader van de haalbaarheidsstudie voor deze brug is een risico-analyse 

uitgevoerd. Er is gekozen voor een streeflengte van de brug van 4.8 km en de lengte 

van de individuele overspanningen bedraagt 100 m. Zie Figuur 1.1 voor de verdere lay-

out van de brug. 

 

Allereerst zijn verschillende benaderingen voor het bepalen van een acceptabele 

veiligheidsniveau met elkaar vergeleken, waaruit volgt dat de nagestreefde acceptabele 

faalkans kleiner dient te zijn dan 3.0*10-4 per jaar. Vervolgens wordt door middel van 

foutenbomen inzicht verkregen in de wijze van falen van de brug en kunnen faalkansen 

aan de verschillende componenten toegekend worden. Daarna worden probabilistische 

niveau II-sommen gemaakt teneinde de verschillende onderdelen zo te kunnen 

dimensioneren dat de totale faalkans voldoende klein is. 

1 . 1  I N L E I D I N G  

Eind jaren tachtig werd het begin gemaakt met het ‘Jamuna Multipurpose Bridge 

Project’, inhoudende de aanleg van een brug en bijbehorende riviergeleidingswerken 

over de vlechtende Brahmaputra in Bangladesh, lokaal Jamuna genaamd (zie ook [1.1] 

en [1.2]). In het kader van de haalbaarheidsstudie werd een risico analyse uitgevoerd. 

De doelen van deze analyse waren de volgende: 

> Definitie van een acceptabel veiligheidsniveau  

> Identificatie en kwantificering van bezwijkkans  

> Integratie van de risico analyse in het ontwerp van de brug  

> Vaststelling van aan te nemen veiligheidsfactoren voor de diverse componenten van 

het project. 

 

Na een kwalitatieve analyse van het brugsysteem zullen de faalkansen van verschillende 

onderdelen van het ontwerp gekwantificeerd worden door middel van probabilistische 

niveau II berekeningen. Er zal een acceptabel veiligheidsniveau worden vastgesteld en 

de verschillende onderdelen zullen worden getoetst aan deze veiligheid. 
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1 . 2  O N T W E R P  

1 . 2 . 1  A L G E M E E N  

Na een analyse van het morfologisch gedrag van de Jamuna werd de bruglocatie 

vastgesteld op zo'n 100 km ten noordwesten van Dhaka. Hier bevindt zich een 

samenvloeiing van twee riviertakken, die de 20 jaar voorafgaande aan de bouw van de 

brug vrij stabiel is gebleven. De totale breedte van het rivierbed ter plaatse van de 

bruglocatie bedraagt 12 km. De lay-out van het Jamuna brugsysteem is weergegeven in 

Figuur 1.1. 

 

 

Figuur 1.1 Lay-out van het Jamuna brug systeem. 

1 . 2 . 2  B O V E N B O U W  E N  F U N D E R I N G  V A N  D E  B R U G  

Na bestudering van een groot aantal opties, inclusief de locatie van de brug, de 

minimaal vereiste breedte van de rivierdoorgang, de boven- en benedenstroomse 

bezwaren, de noodzaak van geleiding van de rivier naar de brugopening, is gekozen is 

voor een zekere locatie en een streeflengte van de brug 4,8 km. Op het moment van 

keuze konden een groot aantal zaken nog niet definitief worden vastgelegd, omdat op 

dit moment over de toekomstige ligging van de geulen, dat wil zeggen op het moment 

van de bouw, onvoldoende zekerheid kon worden gegeven. De bovenbouw is 

geconstrueerd in gewapend en voorgespannen beton. De lengte van de individuele 

overspanningen bedraagt 100 m. De bodem ter plaatse van de bruglocatie bestaat in 

essentie uit silthoudend zand, dat zich uitstrekt tot op grote diepten; er bevindt zich vrij 
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veel mica in het zand. De fundering van de brug zal bestaan uit cirkelvormige stalen 

palen met een diameter van 3,15 m, die na het heien worden gevuld met beton. 

 

De belangrijkste belastingen op de brug zijn: 

> Windbelasting. Zowel sterke wind veroorzaakt door zwaar tropisch onweer, lokaal 

bekend als ‘Nor-Westers’, als cyclonen kunnen optreden ter plaatse van de brug.  

> Aardbevingsbelasting. De brug is gesitueerd in een seismisch actief gebied, waar bij 

komt dat de gronden gevoelig zijn voor verweking (liquefaction). 

> Diepe erosie van de rivierbodem door riviergeulen met daarmee samenhangende 

grote stroombelasting.  

1 . 2 . 3  R I V I E R G E L E I D I N G S W E R K E N  

De riviergeleidingswerken bestaan uit twee geleidedammen (guide bunds), en twee 

verdedigde punten aan de rand van de 'braid belt' (het hoogwaterbed) ongeveer 8 km 

bovenstrooms van de bruglocatie (bij de plaatsen Sirajganj en Bhuapur).  

 

Bij rivierafvoeren boven de gemiddelde afvoer heerst een dynamisch systeem van in het 

brede hoogwaterbed meanderende riviergeulen. Uitbochtende geulen, elk met een 

afvoer van enige malen de afvoer van de Rijn, kunnen de rivierdijken en 

aanvoerdammen aanvallen. Om deze aanvallen, vooral die op de aanvoerdammen naar 

de brug te voorkomen strekken de geleidedammen zich tot ongeveer 3 km 

bovenstrooms van de brug-as uit. 

 

De geleidedammen worden geconstrueerd door het baggeren van een brede geul in het 

hoogwaterbed van de rivier. Een van de beide taluds wordt vervolgens voorzien van een 

bescherming bestaande uit met steen en asfalt bedekt geotextiel, met aan de teen een 

zogenaamd 'falling apron'. 

 

De belangrijkste belastingen op de (voltooide) riviergeleidingswerken zijn: 

> Rivierstroming 

> Windgolven  

> Erosie van de rivieroever (in dit geval van de falling apron) t.g.v. migrerende 

riviergeulen  

> Aardbeving met als mogelijk gevolg verweking 

 

De genoemde belastingen zullen in het volgende hoofdstuk verder uitgewerkt worden.  

1 . 3  R A N D V O O R W A A R D E N  

1 . 3 . 1  H Y D R O L O G I S C H E  R A N D V O O R W A A R D E N   

Belangrijke stochastische grootheden zijn de rivierafvoeren en -waterstanden. Hiervoor 
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zijn overschrijdingslijnen vastgesteld.  

D e b i e t e n  

Op zeven locaties langs de Jamuna is een lange serie dagelijks gemeten waterstanden 

beschikbaar. Op een van deze punten, Bahadurabad (ongeveer 60 km bovenstrooms 

van de brug, is tevens een lange reeks debieten bekend. 

 

Met behulp van de historische data bij Bahadurabad is een frequentieverdeling 

berekend, een Gumbel verdeling van de afvoeren aannemende. Zie Tabel 1.1.  

W a t e r s t a n d e n  

Per locatie is door middel van lineaire regressie een verband vast te stellen tussen de 

gemeten waterstanden en het bijbehorende debiet (gemeten in Bahadurabad), en met 

behulp van deze betrekkingscurven en de frequentieverdeling voor het debiet is voor 

iedere locatie een frequentieverdeling voor de waterstanden berekend. 

 

Aangezien lineaire regressie nagenoeg dezelfde betrekkingscurve opleverde als 

berekening met een fysisch model, zijn de resultaten van dit model aangehouden voor 

bepaling van de waterstanden bij de ontwerpafvoer. De waterniveau-debiet relatie luidt: 

 

 04,6
09,1

22,3
1000 +

−
=

Q

H     (1.1) 

waarin: 
 Q = debiet in [m3/s]; 

 H = waterniveau bij bruglocatie in [m] t.o.v. referentieniveau PWD. 

 

Voor de bruglocatie is afgeleid: 

Tabel 1.1 Debieten Bahadurabad en bijbehorend waterniveau bruglocatie. 

Frequentie [1/iaar] Debiet [m3/s] Waterpeil t.o.v. PWD [m] 

1:100 91.000 15,08 

1:50  87.000 14,88 

1:10 76.000  14,29 

gemiddeld hoogwater  65.000 13,66 

1 . 3 . 2  H Y D R A U L I S C H E  E N  M O R F O L O G I S C H E  

R A N D V O O R W A A R D E N   

Belangrijke hydraulische en morfologische randvoorwaarden bij dit project zijn erosie, 

stroomsnelheden en golven. 

E r o s i e  

De volgende empirische betrekkingen zullen in hoofdstuk 6 gebruikt worden ter 
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berekening van de diverse vormen van erosie, die samen aanleiding geven tot de 

uiteindelijke erosiediepte op een bepaalde plaats. Opgemerkt wordt dat niet op iedere 

plaats alle erosievormen zullen of kunnen optreden. Bijvoorbeeld samenvloeiingserosie 

van twee hoofdgeulen zal per definitie niet plaats vinden vlak langs de oever. 

 

Bochterosie:    he = k1 * hgem 

Erosie t.g.v. constructie van rivierprofiel: he = k2 * hconstr  

Lokale erosie rond brugpijler:  he = (1,6 +/- 0,16) * b 

Lokale erosie t.p.v. geleidedammen:   he = hr *(k3 - 1)  

Samenvloeiingserosie:   he = (k4 + 0,0308 * θ) * hgem 

 

Waarin: 

 he = erosie diepte (beneden waterspiegel)     [m] 

 hgem = gemiddelde diepte rivier      [m]  

 hconstr = constructiediepte;     [m]  

 b = breedte brugpijler      [m]  

 hr = zgn. regime-diepte; vastgesteld op 18 m     [m] 

 θ = hoek tussen twee samenvloeiende takken     [-] 
 k1 = empirische factor:  µk1

 = 1,9, σk1
 = 0,2   [-]  

 k2 = empirische factor,  µk2
 = 1,5, σk2

 = 0,3   [-]  

 k3 = model factor;   µk3
 = 2,2; σk3

 = 0,12   [-]  

 k4 = empirische factor;  µk4
. = 2,235; σk4

= 0,0308  [-]  

 

De genoemde parameters zijn stochastische variabelen. 

S t r o o m s n e l h e d e n   

Stroomsnelheden worden uitgerekend met behulp van de formule van de Chézy: 

 

 IhCv ⋅⋅=      (1.2) 

waarin: 

 
i
QC

14,0126,0 ⋅=      (1.3) 

Bij het dimensioneren van de geleidedammen (zie 1.6.2) is voor h een diepte van 40 m 

aangenomen voor het gehele talud. Het verhang kan worden afgeleid uit de 

waterstanden bij de meetstations beneden- en bovenstrooms van de brug. 

G o l v e n   

Voor golfaanval wordt gerekend met 15 minuten overschreden windsnelheden, 

veroorzaakt door een storm met een ‘return period’ van T [jaar]. De maximale 

snelheden worden met 50% gereduceerd om de gemiddelde snelheid te vinden:  

vgem = 15 + 2,25 in T [m/s]  
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Met aanname van een duur van 15 minuten, waterdiepte van 10 m en strijklengte van 

4000 m voor de riviergeleidingswerken kunnen de golven berekend worden met de 

methode Brettschneider. 

1 . 4  A C C E P T A B E L  V E I L I G H E I D S N I V E A U   

1 . 4 . 1  I N L E I D I N G  

Deze paragraaf bespreekt de aanvaardbare faalkans van de Jamuna brug. Het gevolg 

van falen is de verstoring van verkeer over de brug. Dit betekent een economisch 

verlies, afgezien van de schade aan de constructie. Bovendien kan bezwijken 

slachtoffers tot gevolg hebben.  

 

Vanuit twee gezichtshoeken wordt de aanvaardbaarheid van het risico beoordeeld: 

vanuit het persoonlijke en vanuit het maatschappelijke oogpunt. In het eerste geval 

wordt het gevolg beperkt tot het aantal slachtoffers. In het tweede geval wordt ook het 

economische verlies in rekening gebracht. Hierin is het risico gedefinieerd als kans * 

gevolg.  

1 . 4 . 2  P E R S O O N L I J K  O O G P U N T   

In Bangladesh kan de kans op dood door een ongeval ruwweg geschat worden op 10-3 

tot 10-4 [1/pers.jaar].  

 

De aanvaardbare faalkans Pf—aanv  van een brug of andere constructie is (zie ook 

hoofdstuk 4, deel I): 

 

 
( )

fd
aanvf P

P
|

43

_
1010 −− −⋅= β

    (1.4) 

De waarde van P d|f, d.w.z. de kans om het leven te laten als de brug bezwijkt, kan als 

volgt geschat worden. Als een ineenstorting twee overspanningen betreft en de mensen 

zijn gelijkmatig verdeeld over de bruglengte, dan is de kans op de locatie van de 

calamiteit te zijn: 

 

 overspanningslengte / bruglengte = 200 / 4800 = 0,042  

 

De aanvaardbaarheid van bezwijken van deze prestigieuze brug is "niet te hoog", wat 

leidt tot een $-waarde van 0,10. De resulterende toelaatbare faalkans is dan: 

 

 
( ) 43

43

_ 102102
042,0

101010,0 −−
−−

⋅−⋅=−⋅=aanvfP  [1/jaar]  (1.5) 
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1 . 4 . 3  M A AT S C H A P P E L I J K  O O G P U N T  

B e o o r d e l i n g  g e b a s e e r d  o p  t o t a a l  a a n t a l  s l a c h t o f f e r s   

Het totaal aantal slachtoffers door een bezwijken van de brug is gerelateerd aan het 

aantal mensen dat de brug passeert. Dit aantal is indertijd geschat op 100.000 per dag 

in het jaar 2000. Als deze mensen hoofdzakelijk gedurende 10 uur overdag oversteken 

komt dit neer op 10.000 mensen per uur. Met een gemiddelde snelheid van 50 km / hr 

volgt hieruit een dichtheid van:  

 

 (4,8 [km] / 50 [km / hr]) * 10.000 [pers./ hr] = 960 personen 

 

Hiervan kunnen maximaal 0.042 * 960 = 40 passerenden omkomen in geval van 

bezwijken van twee overspanningen.  De maatschappelijke aanvaardbaarheid van een 

aantal slachtoffers wordt gemodelleerd met de volgende vergelijking [1.3]: 

 

 
3

22

22

100,7100 −⋅=
⋅
⋅=

d
f Nk

P β
 [1/jaar]   (1.6) 

waarin: 

 β = beleidsfactor = 0,10  

 k = veiligheidsfactor =3  

 Nd = aantal doden bij een ongeval = 40  

 

In deze uitdrukking is het aantal slachtoffers als gevolg van onvrijwillige activiteiten als 

industrie geschat op 100 per jaar.  

E c o n o m i s c h e  b e o o r d e l i n g  

Het optimale veiligheidsniveau kan ook afgeleid worden uit economische overwegingen. 

Een lagere faalkans van de brug kan verkregen worden door de "sterkte" van de brug te 

verhogen of aanvullende voorzorgsmaatregelen te nemen, wat uiteraard gepaard gaat 

met hogere investeringskosten. Het optimum is bereikt als een extra investering dI juist 

gelijk is aan de winst aan veiligheid (overeenkomend met een daling van de contante 

waarde van het verwachte verlies dC): 

 
 ( ) 0=+ fdPCId      (1.7) 

waarin: 

 C = contante waarde van het verwachte verlies = 
( )∑

= +

⋅N

n
n

f

r

SP

1 1
 [$] 

 N = 75 [jaar] 

 Pf = faalkans  

 S = schade bij falen [$] 

 r = rentestand  
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Falen van de Jamuna brug is gedefinieerd als een verstoring van de oeververbinding 

voor minimaal een maand. Er is echter aangenomen dat instorting van bijvoorbeeld een 

brugoverspanning pas na minimaal een jaar zal zijn hersteld. Dit vanwege de lange 

aanlooptijd voordat zwaar materieel als een hei-installatie op de projectlocatie 

beschikbaar zal zijn. 

B e p a l i n g  s c h a d e  d o o r  f a l e n   

De totale geldschade door falen van de brug S wordt gevonden door de directe schade 

en indirecte economische schade op te tellen. 

De directe schade is moeilijk te schatten. Zij zou kunnen bestaan uit de kosten van het 

vervangen van een brugpijler met aangrenzende overspanningen of de herstelkosten 

van een grote erosiekuil in één van de aanvoerwegen. Vanwege de hoge 

mobilisatiekosten wordt de directe schade geschat op $20 miljoen.  

 

De economische schade kan grof geschat worden op basis van de volgende observatie. 

Het rendement van de $600 miljoen kostende infrastructurele investering dient bij 

voorkeur meer dan 15% bedragen. Dit betekent dat de verbinding een bijkomend 

inkomen van $90 miljoen per jaar zou genereren. Als de verbinding voor een jaar 

verstoord is betekent dit dus een inkomstenderving van $90 miljoen. 

 

Dit bedrag is echter een ondergrens aangezien de nu opererende veerdienst bij Bhuapur 

door de brug verdreven zal worden. Daarom vertegenwoordigt de verbetering van 

veerdiensten naar een brug een kleinere winst dan het verlies veroorzaakt door de 

teruggang van een brug naar nagenoeg niets in geval van falen.  

 

De schade bedraagt dus in totaal $110 miljoen. Aangezien dit een ondergrens is zal de 

minimale totale schade in het interval $110 tot $200 miljoen liggen.  

 

Als de brug echter bijvoorbeeld door een zware aardbeving compleet verwoest zou 

worden kan de directe schade oplopen tot $600 miljoen (de kosten van een nieuwe 

brug). In dit geval is de oeververbinding voor minimaal drie jaar verbroken wat leidt tot 

een conservatieve schatting van de economische schade van $270 miljoen. De totale 

schade bedraagt in dit geval $870 miljoen.  

 

Concluderend kan gesteld worden dat de totale schade zal liggen tussen de $200 en 

$900 miljoen. In een gevoeligheidsanalyse is het resulterende interval voor de 

acceptabele faalkans gedetailleerder vastgesteld. Het bleek dat, uitgaande van de 

acceptabele faalkans van dat element, een variatie van het veiligheidsniveau met een 

factor 10 resulteerde in een variatie van 10 tot 15 procent in de constructiekosten van 

het element. Voor een factor 100 was de kostenvariatie tweemaal zo groot als het 

verschil bij een factor 10. (Een toename van de faalkans corresponderend met een 

kostenreductie, en vice versa.) 
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Verder is vastgesteld dat bij opname van onderhoudskosten in de berekening het 

economisch optimum in de richting van een hoger veiligheidsniveau (lagere faalkans) 

schuift. Het gevonden economisch optimum ligt dicht in de buurt van de faalkans die 

was gevonden volgens het persoonlijk oogpunt,in een orde van grootte van 10-4 tot 10-3
. 

1 . 4 . 4  C O N C L U S I E   

In de voorgaande paragrafen werden 3 methoden geschetst om de aanvaardbare 

faalkans te bepalen. De resultaten zijn geëvalueerd en geschetst in Figuur 1.2. In 

principe wordt de keuzevrijheid beperkt tot het gebied begrensd door alle benaderingen. 

De economische benadering in overweging nemend wordt de nagestreefde faalkans 

geacht kleiner te zijn dan 3.0*10-4 per jaar.  

 

 

Figuur 1.2 Aanvaardbaarheid faalkans Jamuna brug. 

1 . 5  F O U T E N B O O M A N A L Y S E  

1 . 5 . 1  A L G E M E N E  O P D E L I N G  J A M U N A  B R U G  S Y S T E E M   

Om de faalkans van het Jamuna brug systeem te kunnen kwantificeren dient het 

ontleed te worden in onderdelen waarvoor de faalkans afzonderlijk bepaald kan worden.  

 

In het algemeen kan het Jamunabrug-systeem beschouwd worden als een seriesysteem 

bestaande uit vijf (min of meer) onafhankelijke componenten: de twee aanvoerwegen 
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buiten het hoogwaterbed, de twee aanvoerdammen in het hoogwaterbed en de brug. 

  

Falen van één van deze componenten zal leiden tot een onderbreking van de 

verkeersstroom voor een zekere periode, afhankelijk van de ernst van het falen. Om te 

voorkomen dat de aandacht afgeleid wordt door triviale gebeurtenissen is falen 

gedefinieerd als onderbreking van de verkeersstroom voor meer dan een maand. Een 

lokaal falen dat bijvoorbeeld binnen een week hersteld kan worden wordt dus niet 

beschouwd als falen van het systeem.  

 

De aanvoerwegen en aanvoerdammen worden beschermd door de 

riviergeleidingswerken, bestaande uit de beide geleidedammen en de 

verdedigingswerken bij Sirajganj en Bhuapur. De brug en zijn fundering worden direct 

door de rivierstroming bedreigd evenals de riviergeleidingswerken. De aanvoerdammen 

worden pas bedreigd bij een uitbochting van een rivierarm ‘achter’ de geleidedammen.  

 

De hoofdfoutenboom die de vijf hoofdonderdelen relateert aan de topgebeurtenis 

'onderbreking van de verkeersstroom voor minimaal een maand' is gegeven in Figuur 

1.3. Afgezien van falen van het brugsysteem als gevolg van aanval door de rivier, is het 

eveneens mogelijk dat de brugverbinding faalt doordat hij is ondergedimensioneerd, 

bijvoorbeeld voor het gewicht of volume van het verkeer. 

 

 

Figuur 1.3 Hoofdfoutenboom. 
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1 . 5 . 2  A A N V O E R W E G E N  

De aanvoerwegen aan de landzijde van de rivierdijken kunnen falen ten gevolge van 

verschillende oorzaken. Twee categorieën kunnen worden onderscheiden: 

1. De wegverbinding wordt verbroken door een zware, minimaal een maand reparatie 

vergende instorting van het weglichaam. Dit kan veroorzaakt worden door: 

> Golfoverslag door water stromend aan de landzijde van de rivierdijken. Door de 

aanleg van duikers etc. zal erosie door regenwater geen ernstige bedreiging 

inhouden. Als de rivierdijken echter falen kunnen de duikers en mogelijk delen 

van de aanvoerwegen bedreigd worden door het grote verval dat zich over het 

weglichaam kan instellen. 

> Bezwijken van het talud over aanzienlijke lengte. Het talud zal slechts over een 

aanzienlijke lengte bezwijken als er een gemeenschappelijke oorzaak is als een 

snel dalende waterspiegel of aardbeving. De maximale waterspiegeldaling zal 

echter nooit meer dan twee meter per dag bedragen wat geen bedreiging voor 

het relatief poreuze weglichaam van silthoudend zand inhoudt. Een aardbeving 

zou weliswaar kunnen leiden tot zetting van de weg maar niet tot langdurige 

onbruikbaarheid.  

2. Ernstig overschatting van de levensduur van het wegdek, waardoor uitvoerige 

reparaties benodigd zijn en het verkeer verhinderd wordt. Een hoogwatergolf en 

hierdoor veroorzaakte hoge grondwaterspiegel kan de korrelspanningen in de grond 

onder het wegdek doen afnemen zodat het verkeer meer schade toe kan brengen. 

In een extreem geval zou dit het wegdek over aanzienlijke lengte kunnen 

verwoesten. 

1 . 5 . 3  A A N V O E R D A M M E N  I N  H E T  H O O G W AT E R B E D   

De aanvoerdammen in het hoogwaterbed kunnen falen door verschillende oorzaken. 

Dezelfde twee categorieën als genoemd bij de aanvoerwegen kunnen ook hier 

onderscheiden worden. Ernstige instorting van de aanvoerdammen kan veroorzaakt 

worden door: 

> Golfoverslag bij een hoge rivierwaterstand. Aangezien het verval over de dam in dit 

geval klein zal zijn door het brede rivierbed onder de brug is de kans op 

ondermijning klein, zeker als de aanvoerdammen hoger zijn dan de omringende 

rivierdijken.  

> Erosie van de taluds door golfaanval. Golfaanval op een onbeschermde zandhelling 

zal leiden tot een verflauwing van het talud tot circa 1:40, maar een flauw talud 

bedekt met klei en begroeid met gras zal voldoende bescherming bieden.  

> Bezwijken van het talud over een aanzienlijke lengte als beschreven in de vorige 

paragraaf.  

 

Een hoge grondwaterspiegel veroorzaakt door een hoogwatergolf waardoor de 

korrelspanningen in de grond onder het wegdek afnemen zodat het verkeer meer 

schade toe kan brengen. In geval van een 1/20 jaar hoogwater is het maximale 



KANSEN IN DE CIVIELE TECHNIEK 

 

26 

waterniveau ruim  beneden de onderzijde van het wegdek. Slechts een aanzienlijk 

hogere hoogwatergolf zou het wegdek over de gehele lengte kunnen verwoesten. maar 

een dergelijke hoogwatergolf is erg onwaarschijnlijk vanwege toenemende stroming 

over land in deze fase. Bovendien zal verkeer in deze omstandigheden verhinderd zijn 

door overstroming buiten het 'bruggebied'. 

1 . 5 . 4  D E  B R U G C O N S T R U C T I E   

Er kunnen vier basis onderdelen van de brugconstructie worden onderscheiden die 

kunnen falen, te weten de fundering. de brugpijlers, de verbinding onderbouw/ 

bovenbouwen de brugoverspanningen.   

 

Falen kan veroorzaakt worden door natuurlijke oorzaken (omgevingsbelasting) en 

menselijk handelen of verschillende combinaties daarvan: 

Tabel 1.2 Belastingen. 

Natuurlijke belastingen Menselijke belastingen 

Eigen gewicht Variahele belasting 

Rivierstroming Aanvaring schip  

Windbelasting Treinontsporing  

Temperatuurseffecten Brand, explosie  

Chemische aantasting 

(corrosie)  

 

Aardbeving   

Ongelijke zettingen Slijtage 
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Figuur 1.4 Foutenboom voor aanvoerwegen. 

Na definitie van sterkte (bijv. in geval van de fundering de draagkracht van de 

ondergrond en de inheidiepte) en belastingen (verschillende combinaties van 

bovengenoemde belastingen) kan d.m.v. niveau II berekeningen de faalkans van een 

onderdeel bepaald worden.  
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1 . 5 . 5  R I V I E R G E L E I D I N G S W E R K E N  

Er zijn twee scenario's waarin falen van de riviergeleidingswerken uiteindelijk kan leiden 

tot verbreking van de oeververbinding: 

> Een landhoofd kan onder stroomaanval komen en bezwijken als de geleidedammen 

falen, bijvoorbeeld door zware stroomaanval, of  

> Als riviererosie, in de loop van enkele jaren, de aanvoerdammen aanvalt en dit 

proces wordt niet verhinderd door de lay-out van de geleidewerken kan een 

doorbraak in de aanvoerdammen ontstaan. 
 
In beide gevallen ontwikkelt de schade zich geleidelijk en kan falen voorkomen worden 

door inspectie en onderhoud. Dit voordelige effect is opgenomen in de foutenboom. 

 

Falen van de geleidedammen kan geïnitieerd worden door: 

> Falen van de taludbescherming van de geleidedam onder stroomaanval.  

> Een diepe erosiekuil aan de teen van de geleidedam kan geotechnische 

instabiliteiten veroorzaken die leiden tot desintegratie van de taludbescherming. Het 

erosieproces kan de dam ondermijnen. 

 

Falen van de twee bovenstroomse beschermingswerken kan veroorzaakt worden door 

dezelfde mechanismen als bovenstaand beschreven. De gevolgen zijn aanvankelijk 

slechts lokaal van aard, maar als het proces meerdere jaren  niet gestopt wordt kunnen 

eroderende riviergeulen uiteindelijk de aanvoerdammen of zelfs aanvoerwegen (buiten 

het invloedsgebied van de geleidedammen) bereiken. 

1 . 5 . 6  ' O U T F L A N K I N G ’  ( A C H T E R L O O P S H E I D )   

Gezien het feit dat de brug wordt geacht een verbinding tot stand te brengen tussen de 

beide oevers moet de kans dat de rivier "niet onder de brug blijft" bekeken worden. 

Twee scenario's zijn reeds genoemd: 

> Bekijken van de aanvoerdammen in het hoogwaterbed als gevolg van falen van de 

geleidedammen.  

> Bekijken van de aanvoerwegen buiten de rivierdijken, die meest waarschijnlijk volgt 

op falen van de rivierdijken.  

 

In beide gevallen zal de rivier een groot erosiegat vormen via de doorbraak. Direct na 

het passeren van de vloed zal de schade gerepareerd moeten worden, wat aannemelijk 

is omdat de brugverbinding verbroken is en de druk om te repareren daarom hoog zal 

zijn. 

 

Erosie van een nieuw kanaal door de aanvoerdam zal een aanzienlijke periode 

(meerdere jaren) in beslag nemen. Verdere erosie van verlaten riviergeulen is daarom 

gevaarlijker.  
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Een sluipend, maar serieus gevaar bestaat als de Jamuna de neiging mocht vertonen in 

zijwaartse richting te verschuiven. Hoewel het technisch mogelijk is, zou het in plaats 

houden van de rivier buitensporige kosten inhouden. Op grond van morfologische 

studies is echter geconcludeerd dat de rivier hoogstwaarschijnlijk niet een dergelijke 

neiging vertoont. 

1 . 6  P R O B A B I L I S T I S C H E  B E R E K E N I N G E N  

1 . 6 . 1  I N L E I D I N G   

Uit de foutenboomanalyse van het vorige hoofdstuk volgen eisen m.b.t. de veiligheid 

van de onderdelen van het Jamuna brug systeem. Om de onderdelen zodanig te kunnen 

dimensioneren dat de faalkans voldoende klein is, zijn verschillende niveau II AFDA-

berekeningen uitgevoerd. 

 

Het betreft hier ten eerste het ontwerp van de bescherming van de geleidedammen. 

Wat betreft het gedeelte van het talud onder de waterspiegel is gekozen voor de aanleg 

van een bescherming bestaande uit een laag stortsteen op geotextiel aangezien deze 

bescherming waterdoorlatend is, relatief goedkoop en gemakkelijk toepasbaar en 

repareerbaar. 

 

Vanwege overwegingen betreffende kosten en constructieduur wordt deze verdediging 

niet over de gehele mogelijke erosiediepte toegepast maar wordt op zekere diepte aan 

de teen van het talud een zgn. ‘falling apron’ toegepast die verdere erosie moet 

bedekken. Boven water wordt een laag open steenasfalt op een geotextiel aangebracht.  

 

Probabilistische berekeningen zijn uitgevoerd om de te verwachten diepte van de 

uitschuring te bepalen en de benodigde grootte van de stortsteen te bepalen, zowel 

onder aanval door stroming als door golven. 

 

De verdedigingswerken bij Bhuapur bestaan onder water uit cellulaire matrassen gevuld 

met zandasfalt. Boven water wordt weer open steenasfalt toegepast. De te verwachten 

diepte van de uitschuring en aanval op de matrassen is bekeken d.m.v. niveau II 

berekeningen.  

 

Tenslotte is ook gekeken naar de erosie rond de brugpijlers en benodigde 

rivierdijkhoogte.  

1 . 6 . 2  TA L U D B E S C H E R M I N G  G E L E I D E D A M M E N   

D i e p t e  v a n  d e  u i t s c h u r i n g  l a n g s  d a m m e n   

Teneinde de stroomaanval op de geleidedammen te kunnen berekenen is het ten eerste 

nodig de te verwachten diepte van de uitschuring te kennen. Deze erosie is berekend 



KANSEN IN DE CIVIELE TECHNIEK 

 

30 

door gebruik te maken van de formules genoemd in 1.3.1 en 1.3.2, en door de 

variabelen als stochasten te behandelen is de kans dat een bepaalde erosiediepte wordt 

bereikt met behulp van probabilistische niveau II berekeningen bepaald. 

 

Het uiteindelijke bodempeil is te berekenen door van het rivierpeil de totale waterdiepte 

na erosie af te trekken. De totale waterdiepte is opgebouwd uit drie componenten: 

> De lokale erosie hlok. Deze wordt opgebouwd uit constructie-erosie en bochterosie.  

> De algemene bodemdaling (dan wel -stijging) halg ter plaatse van de bruglocatie. 

> Een modelterm. 
 
Met het voorgaande is het erosiepeil dus te bepalen volgens: 

 

 Erosiepeil = rivierpeil – htot ,    (1.8) 

 

waarin: 

 htot= hlok + hmodel + halg = (k1* hgem + k2*hconstr) + 18*(k3-1) + halg  

 hgem= hHWB+ rivierpeil- 12,16 

 

hHWB is de waterdiepte corresponderend met een afvoer waarbij het gehele 

hoogwaterbed geïnundeerd is. Deze afvoer is Q = 44.000 m3/s. 
 
De gebruikte Z-functie is: 
 
 Z = htot - hlok - hmodel - halg    (1.9) 

 

Met de onafhankelijke stochasten: 

> Rivierpeil. Dit wordt via de betrekkingsfunctie van 1.3.1 omgerekend uit de 

Gumbel- verdeling van de afvoeren bij Bahadurabad. 

> De coëfficiënten k1, k2 en k3  

> halg, hconstr en hHWB 

 

Voor alle stochasten, behalve het rivierpeil, is een normale verdeling aangenomen. De 

overschrijdingskans van een bepaald erosiepeil kan nu bepaald worden met behulp van 

de β-waarde in het ontwerppunt. De volgende overschrijdingskansen zijn gevonden: 

Tabel 1.3 Erosie langs geleide dammen. 

Erosiepeil (t.o.v. PWD) Kans (per jaar) 

-28 0,050 

-30 0,023 

-32 0,008 

-34 0,002  
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S t r o o m a a n v a l  o p  b e s c h e r m i n g   

Voor berekening van de stromingskrachten op de stenen van de taludbescherming is 

gebruik gemaakt van de formule van Shields, met daarin gesubstitueerd de formule van 

Chézy voor berekening van de gemiddelde stroomsnelheid en die van Nikuradse ter 

bepaling van de Chézy coëfficiënt.  
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Gebruikmakend van het feit dat de formule slechts geldig is voor ondiep water en de 

verhouding h/D daarom maximaal 50 bedraagt, en toepassing van de reductiefactor 

omdat de elementen niet horizontaal maar op een helling liggen, volgt uiteindelijk voor 

de te gebruiken Z-functie:  
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De onafhankelijke stochasten zijn: 

 Q = Debiet (de eerder bepaalde Gumbel-verdeling)  

 C = De Chézy coëfficiënt 

 Ψ = Shields constante  

 D = Steendiameter 

 ρs = Specifieke dichtheid beschermingselementen  

 α = Helling van het talud van de geleidedam 

 ϕ = Hoek van inwendige wrijving van beschermingslaag (steen op steen) 

 h = Waterdiepte  

 

Zowel het waterpeil, de hellingsfactor als de relatieve dichtheid  kunnen uit de 

bovenstaande parameters worden afgeleid. Afgezien van de afvoer worden alle 

parameters weer gekarakteriseerd door een normale verdeling met een gemiddelde en 

standaardafwijking. Na invoeren van een steendiameter volgt de faalkans uit de niveau 

II berekening. Door iteratie kan aldus de steen gevonden worden met de gewenste 

faalkans als volgend uit de foutenboom.  

 

Voor een helling 1:3,5 (onderwatergedeelte steenlaag op geotextiel) geeft een steen 

met een D50 van 0,18 m een voldoende kleine faalkans, en voor de helling 1:2 

(uiteindelijke helling na werking van ‘falling apron’) is een steen van 0,25 m voldoende. 

Voor het geotextiel gedeelte is dit vertaald in stenen 10-60 kg met een D50 van 

ongeveer 0,22 m. in een laagdikte van 0,5 m. (Iets meer dan 2 steenlagen.) Voor de 

‘falling apron’ is voor een goede filterwerking een wat grotere spreiding nodig en is 
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gekozen voor stenen 1-100 kg.  

G o l f a a n v a l  o p  b e s c h e r m i n g   

Probabilistische berekeningen betreffende de benodigde steendiameter voor golven van 

1,2 m met een herhalingsduur van 100 jaar leverden een benodigde  D50 van 0,22 m. 

 

Voor het open steenasfalt is een simpele vuistregel gebruikt: 

 

 sigHCD ⋅=      (1.12) 

waarin: 

 D = laagdikte  

 C = Coëfficiënt; 1/6 voor open steenasfalt op geotextiel 
 Hsig = Significante golfhoogte  

 

De significante golfhoogte corresponderend met een maximaal toelaatbare faalkans van 

4.10-1  per jaar is 0,93 m. leidend tot een benodigde laagdikte van ongeveer 0,15 m. 

Deze dikte is eveneens een praktisch minimum voor het toepassen van open steenasfalt 

op een helling.  

1 . 6 . 3  B H U A P U R  V E R D E D I G I N G S W E R K E N  

D i e p t e  v a n  d e  u i t s c h u r i n g   

Ter bepaling van de diepte van de uitschuring langs de Bhuapur verdedigingswerken is 

dezelfde werkwijze gevolgd als bij de bepaling van de aanval op cellulaire matrassen 

(zie hieronder) met dien verstande dat de constructie-erosie hier weggelaten is. Het 

resultaat van de probabilistische berekeningen is:  

Tabel 1.4 Erosie langs Bhuapur verdedigingswerken. 

Erosiepeil t.o.v. PWD Kans er .aar 

-16 0,1  

-18 0,095 

-20 0,084 

-22 0,065 

A a n v a l  o p  c e l l u l a i r e  m a t r a s s e n   

De volgende door de CUR aanbevolen formule is gebruikt om de benodigde dikte van de 

cellulaire matrassen te bepalen: 
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    (1.13) 

waarin: 

( )m 1 n∆ = − ⋅ ∆ , met n en ∆ de porositeit (n ≈ 0,4), respectievelijk relatieve dichtheid 
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van zandasfalt. 

 

Na invullen van 212log
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M diepte en Mhelling als in 1.6.2 en beperking van de 

diepte h/D tussen 5 en 50 volgt uiteindelijk voor de te gebruiken Z-functie: 
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Deze formule komt nagenoeg overeen met die gebruikt in 1.6.2. Dezelfde parameters 

zijn gebruikt, met een (deterministische) Shields constante van 0,038. 

 

De berekening levert de kans dat de verdediging bezwijkt als deze wordt aangevallen 

door een hoofdgeul. Daar deze kans geschat is op 0,10 per jaar wordt de uiteindelijke 

kans een factor 10 kleiner. 

 

Hoewel dit niet direct volgt uit de foutenboom lijkt eens in de 20 tot 30 jaar een 

redelijke waarde voor de na te streven faalkans. De voor deze faalfans benodigde 

matrasdikte is 0,21 m. Bij fabricage van 0,5 m brede cellen wordt deze dikte bij een 

vullingspercentage van 80 tot 90% gehaald.  

 

Aangezien de strijklengte voor de Bhuapur verdedigingswerken wat korter is dan die 

voor de geleidedammen zal de golfaanval op het open 'steenasfalt minder zijn. Daarom 

is ook hier gekozen voor het praktische uitvoeringsminimum van 0,15 m.  

1 . 6 . 4  E R O S I E  R O N D  B R U G P I J L E R   

De erosie rond de brugpijlers wordt bepaald analoog aan die langs de geleidedammen 

en Bhuapur. Voor de brugpijlers moet rekening gehouden worden met de volgende 

soorten erosie: 

> Samenvloeiingserosie 

> Constructie erosie  

> Lokale erosie rond pijler 

> Algemene bodemverlaging ter plaatse van de bruglocatie  

 
 htot = hsamenvl. + hv + halg    (1.15) 

 

waarin: 
 hsamenvl. = (k5 + 0,037 * θ) en k5 een (stochastische) constante factor is. 

 

De vergelijkingen voor halg, de totale erosie en het rivierpeil en de afvoer identiek zijn 

aan die gebruikt voor de bepaling van de erosie langs de geleidedammen in 1.6.2. Zie 
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ook weer 1.3.2. 

 

De resulterende Z-functie is: 

 

 Ztot = htot – hsamenvl – hv – halg     (1.16) 

 

Het resultaat van de probabilistische berekeningen is: 

Tabel 1.5 Erosie langs brugpijlers. 

Erosiepeil (t.o.v. PWD) Kans (per jaar) 

-16 0,051 

-18 0,025 

-20 0,012 

-22 0,005 

-24 0,002  

1 . 6 . 5  H O O G T E  R I V I E R D I J K   

Om de vorming van nieuwe geulen achter de rivierdijk, die mogelijk door bresvorming 

de stabiliteit van de aanvoerwegen zouden kunnen bedreigen te voorkomen, is het 

noodzakelijk dat deze dijken voldoende hoog zijn om hoge rivierwaterstanden te kunnen 

keren. Ernstige golfoverslag dient voorkomen te worden. Het aan te nemen niveau 

moet, volgens de foutenboom voor de aanvoerwegen, overeenkomen met een 

overschrijdingskans van eens in de 200 jaar. Dit niveau is als volgt bepaald: 

 

 Q 1:200 = 95.850 m3/s, volgens de afgeleide Gumbel-verdeling;  

 h 1:200 = PWD +15,26rn, via de waterpeil-debiet relatie van par. 3.1.  

 

Na bijtelling van 0,3 m vanwege opstuwingseffecten is het resulterende peil: PWD + 

15,6 m. Er is voorgesteld om ter plaatse van de bruglocatie een dijkkruinhoogte van 

PWD + 16 m aan te nemen, in noordelijke richting geleidelijk oplopend tot + 16,5 m in 

verband met het rivierverhang. De theoretische waking van 0,4 m moet voldoende zijn 

om overslag van kleine golven die in de moesson verwacht kunnen worden te beperken.  

 

(Een hoge dijk alleen niet voldoende is: een groter gevaar schuilt in ondermijning van 

de dijk door erosie aan de teen.) 

1 . 7  N A S C H R I F T  

De eerste probabilistische ontwerpen voor de Jamuna Brug zijn gemaakt omstreeks 

1988. Door de nodige vertragingen in het beslissingsproces, kon eerst veel later met de 

bouw van de brug en de riviergeleidingswerken worden begonnen. Toen waren er ter 

plaatse van de bruglocatie veel veranderingen in het geulenpatroon opgetreden, 
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waardoor het ontwerp en de uitvoeringsvolgorde van de onderdelen van het project 

danig zijn gewijzigd. Onder meer was het noodzakelijk een drietal riviergeulen af te 

sluiten en de westelijke geleidedam op een inmiddels ontstaan eiland midden in de 

rivier te bouwen. Er zijn toen niet opnieuw formele risicoanalyses uitgevoerd, maar de 

inzichten verkregen uit eerdere exercities waren wel degelijk zeer nuttig bij het 

oplossen van de tussentijds gerezen problemen. Overigens zijn wel weer 

probabilistische ‘sommen’ gemaakt ten behoeve van aangepaste onderdelen van het 

werk. 

 

De Jamuna Brug is in 1998 voltooid. De riviergeleidingswerken zijn in datzelfde jaar 

behoorlijk op de proef gesteld, toen zich een zeer langdurige periode van hoog water, 

met dienovereenkomstige stroomsnelheden en ontgrondingen voordeed. Gesteld kan 

worden dat  de natte werken hierbij ruimschoots aan de verwachtingen voldeden. 

 

Een satellietbeeld van het project in voltooide toestand is te zien op Figuur 1.5. 
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Figuur 1.5 Satellietbeeld van het project. 
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2  Ek o f i s k  b es c he r m i ngs wa n d  
De offshore-installatie van de Ekofisk beschermingswand op basis van een 
integraal risicosimulatiemodel. 

Prof. dr. ir. H.A.J. de Ridder 

TU Delft 

S A M E N V A T T I N G  

Het Ekofisk veld is een erg belangrijke schakel in het olie en gas producerende en 

transporterende Noordzee netwerk. Door zakking van de zeebodem ten gevolge van olie 

en gaswinning nam de golfbelasting op de installaties toe. Daarvoor moest een 

oplossing gevonden worden. In 1989 is de Ekofisk Beschermingswand rond de centrale 

Ekofisk opslagtank voltooid onder extreme tijdsdruk, 18 maanden voor het gehele 

project. Deze beschermingswand bestond uit 2 delen, waarvan de plaatsing en offshore 

koppelingsactie kritiek en zeer complex bleken. Uiteindelijk kon het probleem 

teruggebracht worden tot drie aspecten met onderling vele gerelateerde parameters. Dit 

leverde een aantal tegenstrijdige eisen op. 

 

In deze case studie wordt het top down risicomanagement van de gehele offshore 

operatie van het plaatsen van de Ekofisk beschermingswand gepresenteerd. Gezien de 

vele weersafhankelijke processen, de niet lineaire variabelen, en de veranderende 

randvoorwaarden is het risicomanagement opgezet rondom een integraal 

simulatiemodel, waarbij zowel het golfklimaat als de operatie een groot aantal malen 

gesimuleerd is. De uitkomsten zijn gebruikt als de invoer voor alle beslissingen. In het 

model is een onderscheid gemaakt tussen strategische, tactische en operationele 

maatregelen. Het risicomanagement model is door de aard van de opzet zeer modern 

en universeel bruikbaar. Het onderscheidt zich in veel opzichten van de gebruikelijk 

risicomanagement modellen. 

 

Het overall model werd gesplitst in een dynamisch tolerantiemodel en een dynamisch 

sterkte- en stabiliteitsmodel.  

2 . 1  I N L E I D I N G  

Het Ekofisk veld bevindt zich op 400 km ten oosten van Edinburgh (zie Figuur 2.1). Het 

is sinds 1970 het belangrijkste knooppunt in het olie en gas producerende en 

transporterende Noordzee netwerk (zie ook [2.1], [2.2] en [2.3]). 
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Figuur 2.1 De Ekofisk in de Noordzee. 

Door een significante zakking van de zeebodem ten gevolge van olie en gaswinning nam 

de golfbelasting op de installaties toe. In 1987 was het noodzakelijk om de stalen 

jacketconstructies te voorzien van opzetstukken om de dekken te vrijwaren van 

golfklappen. Voor de grote centrale opslagtank die ook de belangrijkste 

procesinstallaties herbergt moest een andere oplossing worden verzonnen.  

Het op dat moment ontwikkelde concept bestond uit een op de bodem af te zinken 

betonnen beschermmuur rondom de bestaande tank, te installeren in twee helften en 

na het installeren constructief te koppelen. Na een half jaar engineering bleek het 

initiële concept niet haalbaar door een groot aantal onoplosbare problemen.  Het 

belangrijkste probleem was dat er een aantal tegenstrijdige eisen aan het licht kwamen, 

namelijk de passing van de koppelingsplaat en de sterkte van de voeg. Door de 

tegenstrijdige eisen werd snel de conclusie getrokken dat een centraal coördinatie 

model moest komen. Hiermee kon het ontwerpwerk worden aangestuurd, waarbij het 

risico op falen de belangrijkste stuurparameter was. 

2 . 2  A C H T E R G R O N D I N F O R M A T I E  E K O F I S K  

B E S C H E R M I N G S W A N D  

2 . 2 . 1  U N I E K  C O N C E P T  

Het concept van de “Ekofisk Protective Barrier” kan in een aantal belangrijke opzichten 

uniek genoemd kan worden. 

> Het is de eerste offshore-constructie die niet als een monoliet is geplaatst. 

> De vorm is afwijkend van wat voor offshore-constructie ooit gemaakt is. 

> De golfbelasting op de constructie is zowel in de bouwfase als in de gebruiksfase 

vele malen groter dan die op elke andere offshore constructie die tot nu toe is 

gemaakt of momenteel wordt gepland. 

> Het uitwerken van een zeer globaal conceptueel idee tot een kant en klare 
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constructie binnen 19 maanden voor een totaal bedrag van 1.5 miljard gulden is 

nog nooit vertoond. 

2 . 2 . 2  C O N T R A C T  E N  P L A N N I N G  

In februari 1988 werd een contract getekend voor het ontwerpen, bouwen en installeren 

van de Ekofisk protective barrier, Tussen de opdrachtgever Phillips Petroleum en de Joint 

venture Ekofisk AF bestaande uit twee Nederlandse aannemers (HBG (Hollandsche 

Beton Groep), KVS (Koninklijke Volker Stevin)) en drie Noorse aannemers (Eeg 

Henriksen, Veidekke en Lau Eide). Het was een zgn. EPCI contract (engineering, 

procurement, construction and installation) waarin het maken van de caissons voor een 

vaste prijs moest gebeuren en de offshore operatie verrekenbaar was. 

Voor het maken van de caissons was er een zgn. Award Fee/Penalty clausule 

opgenomen teneinde de aannemerscombinatie te prikkelen de uiterste datum van 

uitvaren (1 juni 1989) te halen.  Het gehele project moest dus in 18 maanden voltooid 

zijn. 

2 . 2 . 3  P R O B L E E M  E N  C O N C E P T  O P L O S S I N G  

Het feitelijke probleem was een afgenomen veiligheid van de olie en gas verwerkende 

installaties op de jackets en de centrale tank ten gevolge van de bodemdaling van het 

veld. Dit veiligheidsprobleem was groot omdat er nogal wat staat. Tevens valt te zien 

dat ingrepen van enige omvang rondom de centrale tank niet van risico zijn ontbloot. 

Niet alleen zijn er veel jackets maar ook veel olie en gasleidingen op de zeebodem.  Het 

concept dat is ontwikkeld om de veiligheid van de installaties op de centrale tank te 

vergroten is geschetst in Figuur 2.2, zowel in aanzicht als in doorsneden. Het concept 

bestaat uit twee banaanvormige caissons die eerst op de zeebodem worden gezet en 

vervolgens worden geballast en gekoppeld. Met het concept werden de volgende 

belangrijkste eisen, randvoorwaarden, uitgangspunten en aannamen geformuleerd. 

Figuur 2.2 Zijaanzicht en horizontale dwarsdoorsnede (dimensies: lengte buitenwand 432 m, 

breedte 15.5 m, buitendiameter 140 m en hoogte boven het zeebed 106 m). 
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Eisen: 

> Sterkte en stabiliteit moeten voldoende zijn om een storm met een 

voorkomensfrequentie van eens per 100 jaar te weerstaan 

> Ontwerplevensduur 30 jaar 

> Huidige olie en gasproductie en opslag mag tijdens de installatie niet worden 

gestoord 

> Veiligheid van huidige jackets met topsides moet worden gegarandeerd tijdens de 

complete installatieperiode 

> zeewaterverversingsopeningen in de beschermmuur 

 

Randvoorwaarden: 

> Het Noordzee golfklimaat ter plekke 

> Maximale buitendiameter (140 meter) van de beschermmuur in verband met 

golfbelasting op omringende constructie als gevolg opslingering 

 

Uitgangspunten: 

> Voor de tijdelijke bouwfasen mag gerekend worden met 10 jaars golfcondities 

 

Aannamen: 

> Voor de grondgegevens ter plekke werd aangenomen dat die overeenkomen met de 

grondgegevens die beschikbaar zijn van een plek 0- 250 meter afstand van de tank. 

2 . 3  K O P P E L I N G  V A N  D E  T W E E  H E L F T E N  A L S  K R I T I E K E  

O P E R A T I E  

2 . 3 . 1  H E T  K O P P E L I N G S  P R I N C I P E  

Van alle onderdelen was de koppeling van de twee helften de meest kritieke. 

Belangrijkste eis was dat de koppeling in principe net zo sterk was als het caisson. Dit 

betekende een koppeling in staal (trek) en beton (druk).  

 

De caissons waren aan beide uiteinden voorzien van scharnieren. De scharnierdelen 

waren bevestigd aan de caissons. Na plaatsing werden de caissons gekoppeld met een 

grote stalen pen. Vervolgens werd e.e.a. ingepakt met twee stalen platen die de hele 

opening tussen de caissons afsluiten waarna het geheel gegrout kon worden. 

 

Omdat er alleen gegrout kan worden als de twee helften onbeweeglijk staan was het 

van belang de duur van het grouten zo kort mogelijk te houden. Daartoe dienden de 

twee helften (elk zo’n 200.000 ton) op een afstand van niet meer dan 50 cm van elkaar 

te worden geplaatst. 
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Twee maanden na de start van het project bleek dat de grootte van de krachten die in 

het onderste deel van de ‘joint’ moesten worden overgebracht veel groter waren dan 

was aangenomen. Om deze op te nemen was een koppeling van de bodemplaten ook 

noodzakelijk.  

 

Na een half jaar engineering bleek het initiële concept niet haalbaar door een groot 

aantal onoplosbare problemen. De belangrijkste waren de sterkte van de koppelingspen, 

de interne krachtsoverdracht tussen de scharnieren, de passingsproblematiek en de 

levering en installatie van de scharnierpen. Doorslaggevend bleek uiteindelijk de 

productieproblemen van de scharnieren met betrekking tot de tijd. Hoewel op dat 

moment de bouw van de caissons al klaar was tot een hoogte van 12 meter inclusief de 

voorzieningen van het ‘oude’ koppelingsconcept, leidde deze problemen uiteindelijk tot 

een geheel ander koppelingconcept. Dit bestond uit een koppeling met behulp van 

staalplaten die verankerd werden in ‘boxen’. Het grouten bleef in dit nieuwe concept 

beperkt tot het gedeelte wat binnen de platen viel. Dit veel eenvoudiger en sneller te 

produceren concept is geschetst in Figuur 2.3 samen met het oude concept. 
 
Op dat moment waren er dus drie soorten koppelingen: 

> de koppeling van de bodemplaat 

> de koppeling van de onderste 12 meter met behulp van de scharnierconstructie 

> de koppeling met behulp van de plaat en box constructie. 

 

Figuur 2.3 Het oude en het aangepaste koppelingsconcept. 
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2 . 3 . 2  P L A AT S I N G  V A N  D E  T W E E  C A I S S O N S  

Zoals gezegd was het zaak de twee helften zo dicht mogelijk tegen elkaar aan te zetten 

(maximaal 50 cm). Dat was geen gemakkelijke opgave omdat de uitwijkingen van een 

drijvend caisson aan de bovenkant een amplitude had van 80 cm bij een werkconditie 

met Hs = 1.5 m en Tp 4 s. 

 

De plaatsing is onder te verdelen in een aantal fases: 

 

Fase 1: Nadering van het westelijke caisson totdat het rotatiepunt van het caisson zich 

precies boven de reeds aangebrachte vangpaal vlak naast de centrale tank bevindt (zie 

Figuur 2.4). 

 

Fase 2: Rotatie van het westelijke caisson rond de vangpaal totdat de gewenste positie 

rond de centrale tank is bereikt. De rotatie-energie wordt opgenomen door een bumper-

fender die aan de binnenzijde van het westelijke caisson is bevestigd 

 

Fase 3: Afzinken van westelijke caisson door waterballasten 

 

Fase 4: Nadat voldoende penetratie van de bodem is bereikt, ondergrouten van de 

bodemplaat teneinde genoeg stabiliteit te waarborgen 

 

Fase 5: Nadering van het oostelijke caisson tot dat er slechts 1 meter afstand is tussen 

de twee bovenkanten van de caissons. De pen zit dan in het gat en de fenders zouden 

net aan liggen als er geen bewegingen zouden zijn. Met 80 cm amplitude is er dan geen 

beton op beton contact te verwachten. 

 

Fase 6: Door middel van waterballasten wordt een kleine slagzij bewerkstelligd totdat 

de twee caissons aan de onderzijde op een gemiddelde afstand zitten van 50 cm. Op 

deze afstand ligt de onderfender net aan. Met een amplitude van 40 cm is er dan geen 

beton beton contact te verwachten 

 

Fase 7: Afzinken door waterballasten, waarbij het oostelijke caisson langzaam in 

rechtstand komt. Door de zeebodem worden de bewegingen opgenomen. De 

bovenfenders vervormen sterk en de twee caissons komen zonder te botsen zeer dicht 

bij elkaar. 

 

Fase 8. Nadat voldoende penetratie van de bodem is bereikt, ondergrouten van de 

bodemplaat teneinde genoeg stabiliteit te waarborgen. 

 

De gehele plaatsingsprocedure voor de twee caissons is geschetst in Figuur 2.4. 
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Figuur 2.4 De installatie procedure van de twee caissons. 

2 . 3 . 3  O N T W E R P P R O B L E M E N  B I J  D E  O F F S H O R E  I N S TA L L A T I E   

Het ontwerpproces was gezien de enorme tijdsdruk nogal hectisch. In principe werd in 

verschillende technische disciplines aan het totaal concept gewerkt. De coördinatie van 

het ontwerpwerk bestond in eerste instantie voornamelijk uit het controleren van de 

voortgang. Na twee maanden werd het duidelijk dat voor de koppeling van de twee 

helften een sterke centrale coördinatie nodig was. Het betrof alle problematiek rond de 
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passing (spelingen, toleranties, deformaties en maatafwijkingen). Een dergelijk centraal 

coördinatie model werd opgezet volgens het tolerantiemodel van de Stormvloedkering in 

de Oosterschelde. 

 

Tijdens het opzetten van het tolerantiemodel voor het plaatsen van de caissons bleek 

dat twee belangrijke invloedsfactoren significant afweken van hetgeen daarover in 

eerste instantie was aangenomen. De eerste was een compleet andere 

overdrachtsfunctie voor de golfkrachten op de caissons waardoor de golfbelasting twee 

keer zo hoog was als initieel was berekend. De tweede was een veel slechtere 

grondconditie ter plaatse van het oostelijke caisson. Beide afwijkingen hadden tot 

gevolg dat de stabiliteit van de nog ongekoppelde caissons onvoldoende was om de 

maatgevende 10 jaars zomerstorm te weerstaan. Dit betekende dat in de ongekoppelde 

situatie  extra geballast moest worden. Op zich was dat niet erg ware het niet dat door 

de vorm van caissons (hoefvormig), de caissons door extra penetratie in de zeebodem 

achterover gaan hellen.  

 

Door deze achterwaartse rotatie kwam de passing van de koppelingsplaten in gevaar, 

omdat de koppelingsplaten van te voren op maat worden gemaakt en worden voorzien 

van de nokken.  

Aan de andere kant was een versnelde koppeling niet mogelijk omdat daarmee 

weliswaar de koppelingsplaten probleemloos op hun positie konden worden gebracht, 

maar de sterkte van de voeg onvoldoende zou zijn om de deformatie ten gevolge van 

het noodzakelijk doorballasten op te nemen. Dat doorballasten was nodig om de 

maatgevende belasting in de gebruikssituatie te weerstaan. 

 

Deze tegenstrijdige eisen betekende in eerste instantie dat niemand er naar keek. Iets 

wat niet op te lossen is, wordt meestal gemeden. Omdat het engineering werk 

uiteindelijk toch door de onzekerheden rond het koppelen begon te stagneren is er een 

stafmanager benoemd die tot taak had de gehele offshore operatie op hoofdzaken te 

modelleren en de belangrijkste keuzes in kaart te brengen met als doel het 

minimaliseren van de risico’s. 

2 . 3 . 4  O N T W E R P F I L O S O F I E  V A N  D E  M O D E L L E R I N G  V A N  D E  

K O P P E L I N G S O P E R AT I E  

Door de tegenstrijdige eisen werd snel de conclusie getrokken dat een centraal 

coördinatie model op alleen het aspect passing onvoldoende was. Het model moest 

naast het aspect passing van de voegconstructie in ieder geval worden uitgebreid met 

de volgende aspecten: 

> sterkte voegconstructie 

> stabiliteit van de twee caissons in ongekoppelde toestand 

> stabiliteit van de twee caissons tijdens de totale koppelingsoperatie 
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Een van de belangrijkste invloedsfactoren wat de te volgen strategie bij het vullen van 

de caissons met grind. Deze strategie was bepalend voor het gewicht en de 

gewichtsverdeling die op haar beurt weer bepalend is voor de sterkte, de passing en de 

stabiliteit.  

 

Met deze 3 aspectsystemen kon het ontwerpwerk worden aangestuurd, waarbij het 

risico op falen de belangrijkste stuurparameter was. Het ontwerpwerk was volgens de 

verschillende technische disciplines (constructieve cluster, geotechnische cluster, marine 

engineering cluster en Mechanical electrical cluster) georganiseerd. In principe leidde dit 

tot een op het eerste gezicht eenvoudig coördinatiemodel. 

 

Een van de belangrijkste uitgangspunten was dat een slecht model dat snel beschikbaar 

was beter was dan een goed model dat te laat beschikbaar was. Er werd dus ten 

aanzien van de modellering ook van grof naar fijn gewerkt.  

 

Voor de praktische uitwerking is gekozen voor een gesplitste aanpak. Het overall model 

werd gesplitst in een dynamisch tolerantiemodel en een dynamisch sterkte en 

stabiliteitsmodel.  

2 . 4  S Y S T E E M  D Y N A M I S C H  T O L E R A N T I E M O D E L   

2 . 4 . 1  O P Z E T  M O D E L  

Een eerste analyse toonde aan dat een deterministische aanpak van het 

passingsprobleem zou leiden tot onrealistische en niet haalbare voegdimensies. Door 

het twee dimensionale passingsprobleem als functie van de hoogte en de stochastische 

processen, is een Monte Carlo simulatiemodel ontwikkeld gebaseerd op drie belangrijke 

pijlers: (1) het concept met de daarbij behorende ontwerpvariabelen, (2) de 

natuurrandvoorwaarden en (3) de processen die doorlopen moesten worden. 

Het belangrijkste uitgangspunt was dat gemikt zou worden op 50 cm als de optimale 

afstand tussen de twee geplaatste caissons. Dit volgde uit een globale optimalisatie van 

de beschadigingskans tijdens het plaatsen (liefst grote afstand) en het minimaliseren 

van de grouttijd van de joint (liefst kleine afstand). 

 

Een geometrische modellering was noodzakelijk om op een centraal niveau te 

coördineren met betrekking tot vervormingen, maatafwijkingen, verplaatsingen, rotaties 

en de daarvoor benodigde  speelruimten van de twee caissons ten opzichte van elkaar. 

Coördinatie wil zeggen dat kansverdelingen van vervormingen, maatafwijkingen, 

verplaatsingen en rotaties werden opgehaald bij de verschillende ontwerpende 

disciplines en in een totaal model werden samengebracht. De beschikbare tolerantie 

ruimte werd vervolgens weer verdeeld onder die disciplines op basis van een 

minimalisatie van het totaal risico. Daarbij dient te worden opgemerkt dat het gevolg 
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van niet passing catastrofaal was omdat in dat geval de koppeling niet tot stand 

gebracht had kunnen worden en de twee helften met de najaarsstormen achterwaarts in 

de zeebodem waren weggezakt, met alle gevolgen van dien (doorsnijding gas en 

olieleidingen). 

 

Het geometrische model concentreerde zich op twee typische dwarsdoorsneden, te 

weten boven de 12 meter hoogte en beneden de 12 meter hoogte en had betrekking op 

de passing van de koppelingsmiddelen en de daarbij behorende ruimtelijke spelingen 

(Figuur 2.5). 

 

Figuur 2.5 De twee karakteristieke dwarsdoorsneden van de voegconstructie, waarin duidelijk het 

'oude' en het 'nieuwe' concept zijn te herkennen. 

De nog niet gefixeerde ontwerpvariabelen waren: 

> de diameter van de onderste scharnierpaal gegeven de reeds aanwezige gaten  

> de dimensies van de onderste koppelingsplaten 

> de dimensies van de box 

> de dimensies van de koppelingsplaten 
 
De coördinatie inspanningen zouden uiteindelijk moeten leiden tot optimale maten en 

afmetingen  van de bovengenoemde ontwerpvariabelen. Een voorbeeld van de 

resulterende tolerantieruimte op een hoogte van 12 meter boven de bodem is geschetst 

in Figuur 2.6. 
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Figuur 2.6 Resulterende tolerantieruimte op een hoogte van 12 meter boven de bodem. 

2 . 4 . 2  P R O C E S  M O D E L L E R I N G   

Voor het passingsprobleem werden drie soorten processen beschreven die ieder een 

geheel eigen bijdrage had tot de totale passing en het daarbij behorende risico. Deze 

processen werden beschreven met behulp van verschillende typen verdelingsfuncties 

waarin de kansverdeling van de relevante passingsgrootheden werden gegeven. De drie 

processen waren: 

I n t r i n s i e k e  p r o c e s s e n ,  d i e  o n v e r m i j d e l i j k  w a r e n  e n  w a a r m e e  

r e k e n i n g  g e h o u d e n  m o e s t  w o r d e n :  

> De bewegingen van het oostelijke caisson tijdens de plaatsing en veroorzaakt door 

golven. Deze bewegingen waren de belangrijkste parameter voor het ontwerp van 

de fenders dat op zijn beurt weer bepalend is voor de uiteindelijke 

positioneringsnauwkeurigheid. 

> De penetratie en de verschil penetratie van de caissons in de zeebodem. Dit proces 

werd beïnvloed door het gewicht van de caissons, de geometrie van de ribben onder 

de bodem van de caissons en de grondeigenschappen. Belangrijk was in ieder geval 

dat er een minimum penetratie moest worden gehaald teneinde lekkage te 
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voorkomen van het grout, waarmee de holle ruimten tussen de ribben moesten 

worden opgevuld. De penetratie werd bepaald door de uniformiteit van de grond. 

> Zetting en verschilzetting die door het gewicht van de caissons alsmede de 

grondeigenschappen werd bepaald. 

S t r a t e g i s c h e  p r o c e s s e n ,  d i e  v a n  t e  v o r e n  g e d a a n  k o n d e n  

w o r d e n  e n  g e r i c h t  w a r e n  o p  h e t  v e r g r o t e n  v a n  d e  k a n s  o p  

s u c c e s  o f f s h o r e :  

> Het vlakken van de zeebodem waardoor de caissons zo recht mogelijk zouden 

kunnen worden geplaatst. Met behulp van uitpeilingen en overdrachtsfuncties voor 

scheefstanden als functie van onvlakheid konden de verdelingsfuncties van de 

caissonscheefstanden worden bepaald. 

> Het installatie principe waarbij de bewegingen van het oostelijke caisson door de 

grond werden opgenomen en waardoor de twee caissons zeer dicht tegen elkaar 

aan konden worden gepositioneerd met een kleine spreiding rond een 

verwachtingswaarde. 

> Grote constructienauwkeurigheid van de ‘inshore’ productie, waardoor er meer 

tolerantieruimte offshore beschikbaar was 

> Vergroten van de ‘inshore’ productiesnelheid waardoor er eerder in het 

zomerseizoen gestart kon worden met de offshore operatie. Als gevolg daarvan zou 

de plaatsingsoperatie onder  mildere golfcondities plaats vinden waardoor er 

kleinere deformaties zouden optreden en de kans op succes aanzienlijk zou 

toenemen 

T a c t i s c h e  p r o c e s s e n ,  d i e  t i j d e n s  d e  o p e r a t i e  o v e r w o g e n  

k u n n e n  w o r d e n  t e n e i n d e  b i j  t e  s t u r e n  a l s  h e t  m i s  d r e i g t  t e  

g a a n  

> Selectief grouten van de tussenruimte tussen de caissons. Dat was mogelijk omdat 

de onderkant van de caissons door de ribben was gecompartimenteerd. Het was 

aldus simpel om op plaatsen die te snel penetreerden alvast te grouten waardoor 

het penetratieproces op die bewuste plekken abrupt stopte. 

> Selectief waterballasten. Door de compartimentering was het in beperkte mate 

mogelijk om te spelen met de waterballast. Daardoor kon met de gewichtsverdeling 

worden gespeeld en het penetratie en zettingsgedrag worden beïnvloed. 

> Selectief grindballasten. Ook hiermee was het mogelijk om het penetratie en 

zettingsgedrag te beïnvloeden. 

2 . 4 . 3  R E S U LTA T E N  V A N  H E T  T O L E R A N T I E M O D E L  

De bedoeling van het model was een overall faalkans – gedefinieerd als het niet passen 

van op zijn minst een van de onderdelen van de voegconstructie - als functie van het 

gewicht van de twee caissons. Zoals gezegd is een zeker gewicht noodzakelijk voor de 

stabiliteit. In eerste instantie is de faalkans gepresenteerd zonder de tactische 

processen. De faalkans is bepaald door de operatie 10000 keer te simuleren, waarbij 
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het simulatieprogramma zodanig was opgezet dat de relatieve bijdrage van bepaalde 

(proces)onderdelen kon worden gepresenteerd. Daardoor was het mogelijk om het 

ontwerp bij te sturen op de meest kritieke onderdelen.  Met het resultaat van de 

simulaties kon worden gestuurd in zowel de mogelijkheden van de tactische ingrepen 

als in het tijdstip van koppelen. Dat laatste was een belangrijke randvoorwaarden voor 

het dynamisch sterkte en stabiliteitsmodel. 

2 . 5  S Y S T E E M  D Y N A M I S C H E  S T E R K T E  E N  

S T A B I L I T E I T S M O D E L  

2 . 5 . 1  O P Z E T  M O D E L  

Het systeem dynamisch sterkte en stabiliteitsmodel moest door de veranderende 

golfrandvoorwaarden als functie van de tijd een transient stochastisch gedrag kunnen 

beschrijven waarbij bovendien de meeste processen tijds- en golfafhankelijk waren, niet 

lineair en in bijna alle opzichten onomkeerbaar. De enige manier om een dergelijk 

model op te zetten is een volledig probabilistisch Monte Carlo simulatiemodel. 

 

Op het hoogste abstractieniveau bestond het hart van het dynamisch model uit de 

geïntegreerde faalkans functies voor stabiliteit en sterkte: 
 
 Fi (t) = Ri (W,Q)/Li(Hs,Tp,")  

Met voor  i = 1: Stabiliteit westelijk caisson 

  i = 2: Stabiliteit oostelijk caisson  

  i = 3: Sterkte voegconstructie 

 

waarin: 

 Fi = Faalfunctie 

 Ri  = Opneembaar moment (MNm) 

 Li = Momentbelasting 

 Hs = Significante golfhoogte (m) 

 Tp = f(Hs) = piekperiode van golfspectrum 

 " = Golfrichting (graden t.o.v noorden) 

 W = Gewicht caisson (MN)  

 t = tijd in dagen na start voegoperatie 

 Q = f(t) = Sterkte van de voegverbinding (MNm) 

 

Voor de gehele installatiefase inclusief de voegverbindingsoperatie was falen 

gedefinieerd als: 

 

 P{Fi < 1} > 1% voor i = 1 t/m 3 
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Het doel van het dynamisch model was viervoudig: 

> in kaart brengen van de kritieke onderdelen 

> bepalen van de optimale installatievolgorde 

> bepalen van de meest optimale start datum voor de offshore operatie 

> bepalen van de invloed van de diverse procesparameters 

2 . 5 . 2  S C H E M AT I S AT I E  G O L F K L I M A A T  

Omdat het golfklimaat op de Noordzee sterk fluctueert over het jaar was het 

noodzakelijk om de golfaanval op de twee caissons te beschrijven als functie van de 

tijd. Daartoe was het eerst nodig om het golfklimaat in de tijd te beschrijven.  

V e r b a n d  t u s s e n  H s  e n  t i j d v a k  

In eerste instantie werd gezocht naar een verdeling van de significante golfhoogten. Op 

grond van een 10-jaars observatiereeks van golven in de zomermaanden juni t/m 

september kon het golfklimaat uitgedrukt in Hs eenvoudig worden weergegeven. In 

verband met de risico’s werden de golfgegevens geëxtrapoleerd naar oktober en 

november. 

V e r b a n d  t u s s e n  H s  e n  T p  

Omdat de golfaanval op een object zeer sterk gerelateerd is aan de golfperiode, was het 

zaak de relatie tussen golfhoogte en golfperiode zo goed mogelijk te bepalen. Daartoe is 

de relatie tussen Hs en de piekperiode van het golfspectrum bepaald op grond van de 

aanwezige scatterdiagrammen op dit deel van de Noordzee en beschreven met behulp 

van een gemiddeld verband met daarop een driehoekige verdeling er omheen: 

 

 mu Tp = 5.Hs 0.3 + 1.05 

 0,5 basis van de driehoek = 32,7 exp (- 0,3 mu Tp) 

 

Aldus zou het mogelijk zijn de scatterdiagrammen eenvoudig doch nauwgezet in te 

voeren in het model. 

V e r b a n d  t u s s e n  H s  e n  "  

De relatie tussen Hs en de golfrichting is bepaald op grond van de aanwezige 

scatterdiagrammen en is gefit in een Gaussische distributieverdeling met een 

gemiddelde en een standaardafwijking ten opzichte van het Noorden: 

 

 mu " = 13.3 Hs + 190 (deg) met Hs in meters 

 sigma " = - 6.1 Hs + 90 (deg) met Hs in meters 

V e r i f i c a t i e  g o l f k l i m a a t  

Op grond van de Ekofisk tijdreeksen van golfhoogten en golfperioden zijn 

autocorrelatiefuncties bepaald waarmee het mogelijk was het golfklimaat te genereren. 

Met de afgeleide verdelingsfuncties en de autocorrelatie functies, zijn telkens 10.000 

runs gemaakt waarmee de beste fit kon worden gemaakt met de gemeten tijdreeksen.  
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2 . 5 . 3  B E P A L I N G  G O L F B E L A S T I N G  

Voor de invoer van het model was het noodzakelijk om de golfbelastingen te bepalen als 

functie van Hs, Tp en golfrichting alpha. Ten aanzien van de overdrachtsfuncties waren 

er een aantal modelproeven beschikbaar voor de 10-jaars zomercondities, waarmee de 

golfbelasting kon worden bepaald in de buurt van die golfcondities.  

Omdat verkennende berekeningen aantoonden dat de koppelingsoperatie niet mogelijk 

was bij een 10-jaars golfbelasting, had Phillips Petroleum, de maatgevende golfbelasting 

in voorkomenskans verlaagd van een 10-jaars naar een 3-jaars herhalingsfrequentie. 

Met de daarvoor uitgevoerde modelproeven was er opeens interessante informatie 

beschikbaar om de golfbelasting te bepalen voor verschillende golfvelden.  

G o l f b e l a s t i n g  v o o r  l o o d r e c h t  i n k o m e n d e  g o l v e n  

Voor loodrecht inkomende golven waren zowel de achterwaartse momenten als 

achterwaartse krachten beschikbaar. Met behulp van een regressie analyse werd de in 

Figuur 2.7 geschetste verbanden gevonden.  

Figuur 2.7 Achterwaardse krachten en momenten als functie van Hs en Tp. 

De voor de sterkte en stabiliteit maatgevende achterwaartse belastingen waren: 

 

 mu F = 0,59 Hs. Tp
2 in Mn  

 sigma F = 0,052 Hs. Tp
2 in Mn 

 mu M = 0,045 Hs. Tp
1.7 in GNm 

 sigma = 0,004 Hs. Tp
1.7 in GNm 

 

waarin: 

 mu = de gemiddelde waarde 

 sigma = standaard deviatie 

 Hs in meters,  Tp in seconden 



KANSEN IN DE CIVIELE TECHNIEK 

 

52 

G o l f b e l a s t i n g  v o o r  s c h u i n  i n k o m e n d e  g o l v e n  

Voor de bepaling van de golfbelasting bij schuin inkomende golven zijn 

diffractieberekeningen gemaakt. Hoewel aan de absolute waarde van dergelijk 

berekeningen kan worden getwijfeld vanwege de aanwezigheid van de tank in de 

nabijheid van de caissons, kon de afhankelijkheid van de golfkrachten als functie van de 

hoek van golfinval naar tevredenheid gemodelleerd worden. 

2 . 5 . 4  S T E R K T E  E N  S TA B I L I T E I T  T I J D E N S  D E  K O P P E L I N G  

De stabiliteit speelt vooral een rol in de ongekoppelde fase, daar waar de sterkte van de 

voegconstructie bepalend wordt op het moment dat er gekoppeld wordt. Het is dus van 

belag om twee fase systemen te onderscheiden, t.w. de ongekoppelde fase en de 

koppelingsfase 

S t a b i l i t e i t  i n  o n g e k o p p e l d e  f a s e   

De stabiliteit in de ongekoppelde fase was een functie van gewicht en 

grondeigenschappen. Verder speelt uiteraard de hoefvorm een grote rol waardoor de 

achterwaartse stabiliteit (van de tank af geredeneerd) veel geringer was dan de 

voorwaartse stabiliteit. Op grond van de resultaten van het ijlings tijdens het 

ontwerpwerk gestarte grondonderzoek bleek dat de grondeigenschappen het oostelijk te 

plaatsen caisson veel slechter waren dan die van de westkant. Een geluk bij een 

ongeluk omdat de grootste golfbelastingen op de westkant te verwachten waren. De 

opneembare achterwaartse momenten zijn uitgedrukt in een Gaussiche verdeling met 

een verwachtingswaarde en een standaardafwijking. In Figuur 2.8 zijn deze momenten 

met een 2 sigma band geschetst voor zowel het westelijke als het oostelijke caisson. 



 

53 

Figuur 2.8 Opneembare momenten voor zowel het westelijke als het oostelijke caisson 

(ongekoppeld).  

Een eerste vergelijk tussen de opneembare momenten met de te verwachten 

momenten leerde dat de stabiliteit marginaal was. Twee van de eerder genoemde 

tactische processen te weten verschilwaterballasting en verschilgrindballasting konden 

stabiliteitsverhogend werken ten aanzien van het achterwaarts bezwijken, zij het in 

beperkte mate (15%) omdat anders het voorwaarts bezwijken maatgevend zou worden.  

S t e r k t e  i n  k o p p e l i n g s f a s e  

Het opneembaar moment in de koppelingsfase werd zoals gezegd volledig bepaald door 

de voegconstructie. De meest kritieke fase is de start van het grouten van de 

voegconstructie omdat tijdens het hardingsproces geen bewegingen mogen optreden. 

Deze voorwaarde betekende een dramatische terugval in het opneembaar moment. 

Uiteraard nam het opneembaar moment weer toe met het percentage van de voeg dat 

al verhard was. De uiteindelijke strekte werd pas bereikt als de dakplaten zouden zijn 

verhard. Omdat er nauwelijks op voorhand een werkvenster te vinden was waarbij de 

golfbelasting zo klein zou zijn dat er geen bewegingen zouden optreden is voorzien in 

een tijdelijke verbindingsconstructie aan de bovenkant van beide caissons. Daarnaast 

werd een noodmaatregel ontwikkeld waarbij water weggepompt zou kunnen worden 

tussen de caissons en de tank. Dit is echter alleen mogelijk als het onderste deel van de 

voeg al gegrout was.  
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2 . 5 . 5  R E S U LTA T E N  V A N  H E T  S T E R K T E  E N  

S TA B I L I T E I T S M O D E L  

De planning van de gehele Installatie Operatie inclusief het maken van de voeg 

constructie vormde het hart van het Monte Carlo simulatie model. Op grond van een uit 

het tolerantiemodel gekomen optimale strategie ten aanzien van het ballasten en het 

tijdstip van koppelen werd een offshore planning opgezet waaruit een optimale ‘tow out’ 

datum moest rollen met de volgende  belangrijkste ontwerpvariabelen: 

> aantal in te zetten kraanschepen voor het installeren van de voegplaten 

> aantal in te zetten hoppers voor het grindballasten 

> capaciteit van de groutcentrale  

 

Voor het model werd de verwachte duur van alle activiteiten geschat en voorzien van 

een onzekerheidsband ten aanzien van uitloop. Verder werden alle golfgevoelige 

activiteiten voorzien van een grenstoestand waarbij niet meer zou worden gewerkt. 

Om de echte faalkans te kunnen berekenen was het noodzakelijk om de netto (dat wil 

zeggen zonder veiligheidsfactor) opneembare momenten te bepalen. Dat was lastig 

omdat de meeste constructeurs impliciet diverse veiligheden hanteren op zowel 

belasting, sterkte als stabiliteit. 

 

Er is een Monte Carlo model gebruikt waarin 1000 installatie en koppelingssimulaties 

per run werden gemaakt. Voor elke simulatie werd eerst een golfklimaat bepaald. 

Vervolgens werden de activiteiten met de bijbehorende werkvensters ingevoerd. 

Hiermee konden de faalfuncties per tijdstap worden bepaald. Voor de drie 

faalmechanismen (stabiliteit west, stabiliteit oost en sterkte voeg) werd ieder falen 

geteld, waarmee de totale faalkans eenvoudig kon worden bepaald. Met het model zijn 

diverse ‘tow out dates’onderzocht. Gevoeligheidsanalyses werden uitgevoerd voor de 

diverse werkonderdelen en vertragingen. Veel interessante informatie kon worden 

gegenereerd zoals bijvoorbeeld totale duur en werkbaarheid als functie van startdatum 

en gegeven in overschrijdingskansen. De belangrijkste output is gegeven in Figuur 2.9, 

waarin voor de drie faalmechanismen de respectievelijke faalkansen zijn gepresenteerd 

als functie van de uitvaardatum. 
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Figuur 2.9 Faalkans van de drie faalmechanismen als een functie van de uitvaardatum. 

Op grond van de modellen werd het snel duidelijk dat 10 juni 1989 de uiterste datum 

was, waarop nog kon worden uitgevaren. Alles op alles is gezet om dit te halen, 

hetgeen er uiteindelijk toe leidde dat ondanks allerlei inshore tegenslagen op tijd werd 

uitgevaren. Dat neemt niet weg dat de a-priori faalkans van het gehele systeem (2% 

stabiliteit oost) groter was dan aanvankelijk als aanvaardbaar werd geacht (1%).  

 

Figuur 2.10 laat enerzijds zien de verwachtingswaarde van de optredende momenten op 

de twee helften als gevolg van de golfbelastingen (getrokken lijn) en anderzijds de 

verwachtingswaarde van het opneembaar moment (lijn met bolletjes). Merk op dat de 

a-priori kans dat de operatie succesvol zou verlopen niet erg groot was. Gelukkig was 

de werkelijkheid wat gunstiger omdat de uiteindelijke onomkeerbare plaatsingsoperatie 

pas werd ingezet als het golfveld binnen een streng venster viel en er tegelijkertijd 

sprake was van een behoorlijke persistentie van het weerbeeld. Bovendien was er 
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voorzien in een noodmaatregel die de sterke terugval in het opneembare moment 

onmiddelijk na het starten van de groutoperatie van de voeg enigszins reduceerde. Die 

maatregel bestond uit het wegpompen van water tussen de tank en de Barrier waardoor 

de twee helften als het ware tegen elkaar werden geperst en dus aan overall stabiliteit 

wonnen.   

 

Figuur 2.10 Momenten als functie van de datum 

2 . 6  C O N C L U S I E S  

Het ontwerp en de realisatie van de Ekofisk Beschermmuur, was een uiterst complex en 

zeldzaam door een mix van factoren. Nog nooit eerder vertoond qua voor en dimensies, 

gekenmerkt door veel niet-lineaire, afhankelijke en onomkeerbare processen en 

onderworpen aan veranderende stochastische natuurrandvoorwaarden. 
 
De offshore plaatsings- en koppelingsoperatie bleek het meest kritisch, niet alleen door 

het vijandige golfklimaat midden op de Noordzee, maar ook door een aantal 
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conflicterende eisen. 

 
Voor het ontwerp van de operatie zijn volledig probabilistische Monte Carlo 

simulatiemodellen ontwikkeld rond een viertal faalmechanismen, waarbij de activiteiten 

centraal stonden. Met behulp van deze modellen kon een optimaal scenario worden 

ontwikkeld waarbij de faalkans minimaal was. 

 

In het model waren ook nog mogelijkheden opgenomen voor verschillende ingrepen van 

zowel operationele, tactische als strategische aard, waarmee het model zich 

onderscheidt van de meest gebruikelijke in dit genre (dobbelen met ingreep i.p.v. 

dobbelen zonder ingreep).  

 

Het overall risicomanagement model zoals gebruikt bij de Ekofisk Beschermwand heeft 

bewezen van onschatbare waarde te zijn voor het ontwerp van complexe processen. Het 

onderscheidt zich fundamenteel van ander risicomanagement modellen doordat het 

coördineert op hoofdlijnen daar waar de gebruikelijke modellen zich concentreren op het 

operationeel verbeteren van diverse activiteiten. 
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3  O os t e r sc he ld e  s t o r m v l o edk e r i n g  
Beslistheorie in geval van maatafwijkingen bij de bouw van de 
Oosterschelde stormvloedkering. 

S.E. van Manen 

Ministerie van Verkeer en Waterstaat 

S A M E N V A T T I N G  

Een groot aantal delen van de Oosterschelde stormvloedkering zijn geprefabriceerd. De 

constructie bestaat, zeer globaal, uit een gegraven cunet met daarop drie 

geprefabriceerde funderingsmatten. Op deze funderingsmatten zijn de pijlers geplaatst 

en tussen twee pijlers bevindt zich een dorpelbalk, een bovenbalk, een schuif en een 

verkeerskoker. Al deze elementen zijn elders gemaakt en op de bouwplaats 

geassembleerd. 

 

De betonnen en stalen elementen kunnen met geringe maatafwijkingen worden 

gefabriceerd. Ook kunnen deze elementen in de reguliere droge bouw veelal zonder al 

te grote maatafwijkingen worden geplaatst. In dat geval kunnen de verbindingen zo 

worden ontworpen dat maatafwijkingen worden gecompenseerd bij het samenstellen. 

Bij de Oosterschelde stormvloedkering daarentegen werd verondersteld dat bij het 

samenstellen van de diverse geprefabriceerde elementen zodanige maatafwijkingen 

zouden kunnen optreden, dat in een later stadium dure aanpassingen nodig zouden zijn 

om de bouw te kunnen voortzetten.  

3 . 1  I N L E I D I N G  

Bij maatafwijkingen in het ontwerp van de Oosterscheldekering is met name gedacht 

aan: 

> de vlakheid en de nauwkeurigheid van het te graven en te verdichten cunet; 

> de mogelijkheid van zandophoping tussen de (drie) funderingsmatten; 

> de plaatsingsnauwkeurigheid van de pijlers. 

 

Geen van deze bouwwijzen waren ooit eerder uitgevoerd, althans niet met de hier 

toegepaste afmetingen en vereiste nauwkeurigheid. 

Er is in het ontwerp terdege rekening gehouden met maatafwijkingen door marges met 

betrekking tot de maatafwijkingen in te bouwen. Maar het construeren van een marge 

kost geld en er waren technische grenzen aan de toelaatbare overschrijding van de 

geplande maatvoering. Waar moesten deze grenzen liggen? Hoe worden de marges 

optimaal vastgesteld? En op welke wijze kan in de bouw rekening gehouden worden met 

reeds geconstateerde maatfouten? 

Een probabilistische beschouwing gaf antwoord op bovenstaande vragen en resulteerde 
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in een model waarmee na elke realisatie van een bouwfase - het verdichten van het 

zand in een cunet, het leggen van een mat, het plaatsen van een pijler - een beslissing 

kon worden genomen met betrekking tot ofwel het herhalen van de voorgaande 

bouwfase(n) of , eventueel aangepast, doorbouwen. 

Dit model, het “Tolerantie Beslis Model” genoemd, zal in het volgende kort worden 

besproken. De volgende begrippen worden daarbij gehanteerd: 

> Maatafwijking: afwijking van de ideale positie of vorm, veroorzaakt door 

meetonnauwkeurigheden of fabrikage-onnauwkeurigheden; 

> Tolerantie: maatafwijking die zonder extra kosten kan worden getolereerd: in feite 

de ontworpen toelaatbare marge; 

> Deelproces: het maken, of het plaatsen van een zelfstandig onderdeel van de 

kering; 

> Passing: de in termen van vrijheidsgraden beschreven geometrische relatie tussen 

twee elementen. Een passing heeft altijd een tolerantie en meestal kan één van 

beide elementen nog worden aangepast, wanneer de tolerantie wordt overschreden. 

3 . 2  O N T W E R P  

Zeer globaal is de Oosterschelde stormvloedkering als volgt opgebouwd (zie Figuur 3.1, 

en [3.2], [3.3]). In een gegraven cunet, waarvan de ondergrond zorgvuldig verdicht en 

soms verbeterd is, zijn in de natte twee ‘matten’ gepositioneerd. De onderste mat van 

200 x 42 m bestaat uit twee lagen filterdoek met daartussen een zorgvuldig 

samengesteld filter van zand, kif en grind. De bovenmat is 60 x 30 m groot en is alleen 

met grind gevuld. Het boven- en onderdoek van beide filtermatten wordt 

bijeengehouden door stalen pennen en de gehele mat is in een rol met behulp van een 

speciaal vaartuig afgezonken. De gemiddelde dikte van beide matten is 36 cm en 

alhoewel de maatafwijkingen van de filtermatten zelf niet noemenswaard waren, was de 

verwachting dat de bodem van het cunet aanzienlijke maatafwijkingen zou kunnen 

vertonen, met name in diepteligging. Het bij grote stroomsnelheden uitbaggeren van 

zanderige bodem is geen eenvoudig proces indien dit nauwkeurig dient te gebeuren. 

Daarnaast werd gevreesd dat in de periode tussen het uitbaggeren en het plaatsen 

zandaanspoeling een extra onvlakheid zou kunnen veroorzaken. Tenslotte was men niet 

zeker of men de mat wel op de juiste plaats kon neerleggen in horizontale zin. 
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Figuur 3.1 Schematische opbouw van de kering in de Oosterschelde. 

Na het plaatsen van de beide filtermatten werd de positie van het bovenste vlak 

opgemeten. Vervolgens werd een mat bestaande uit grote betonnen ‘tegels’ 

gefabriceerd die de gemeten maatafwijkingen zou moeten compenseren: de 

zogenoemde ‘gecontramalde tegelmat’. Theoretisch zou daarmee een nauwkeurig 

horizontaal vlak ontstaan waarop de pijler geplaatst zou worden. In de praktijk was het 

echter lastig om het bovenvlak van de beide filtermatten nauwkeurig in te meten: 

enerzijds door het troebele, snelstromende water en anderzijds door de voortdurende 

aanzanding. Daarnaast werd ook nog aanzanding van de tegelmat zelf gevreesd, 

waardoor de pijler op een, wellicht later weer uitspoelbaar, laagje zand zou kunnen 

komen te staan. 

Het plaatsen van de pijler is ook met een speciaal vaartuig gebeurd en ook van dat 

deelproces was de nauwkeurigheid niet bekend. Tenslotte moesten de diverse 

geprefabriceerde tussenelementen, zoals de dorpel- en bovenbalk, de schuiven en 

verkeerskokers tussen de pijler worden geplaatst. In deze fase was het uit 

kostenoverwegingen niet meer haalbaar de pijlers te verplaatsen: bij het niet-passen 

van deze onderdelen moesten de onderdelen zelf op maat gemaakt worden. Het op 

maat maken van deze onderdelen delen was kostbaar en afhankelijk van de mate 

waarin de aanpassing moest plaatsvinden. Voorkomen hiervan had vanzelfsprekend 

hoge prioriteit. 

Na elk deelproces, in feite het plaatsen van een geprefabriceerd onderdeel, werd de 

gerealiseerde positie gemeten. Op dat moment moest beslist worden om het element te 
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herplaatsen, of om door te gaan met het volgende element. Beslissen tot herplaatsing 

in een later stadium zou veel kostbaarder zijn: met name de funderingsmatten zouden 

dan opnieuw gefabriceerd moeten worden. 

Bij het plaatsen van de volgende pijler was het ook nog mogelijk om rekening te houden 

met de maatafwijking van de reeds eerder geplaatste pijler. Dit zou de tolerantie voor 

de onderdelen tussen beide pijlers vergroten, maar de totale maatafwijking van de 

kering zou wel eens zodanig groot kunnen worden dat het laatste deel niet meer te 

realiseren zou zijn. Ook een mengvorm van absoluut en relatief plaatsen behoorde tot 

de mogelijkheden. 

Al deze aspecten gaven aanleiding een probabilistisch model te maken, waarmee de 

beslissing tot herplaatsing of doorbouwen rationeel kon worden ondersteund. 

3 . 3  B E S L I S T H E O R I E  

In het geval dat een keuze gemaakt moet worden tussen alternatieven die in geld uit te 

drukken consequenties kunnen hebben, is de meest rationele beslistheorie de theorie 

die kiest op basis van het laagste totale verwachte kosten of grootste verwachte nut. 

Een duidelijke verhandeling hierover is gegeven in [3.1]. De procedure ter bepaling van 

het nut, of van de verwachte kosten per alternatief is als volgt. 

 

Voor elk alternatief wordt geïnventariseerd wat de mogelijke gevolgen zijn en de 

bijbehorende kansen worden geschat. Hierbij speelt kennis van het proces wat volgt na 

de keuze van een alternatief een grote rol. Vervolgens wordt voor elk mogelijk gevolg 

(scenario) bepaald wat de daarbij behorende kosten zijn. De kosten van deze scenario’s 

worden relatief ten opzichte van het gewenste scenario bepaald. In het algemeen zal 

dan gelden dat het gewenste scenario geen kosten kent. Daarna worden voor elk 

scenario de verwachte kosten bepaald door vermenigvuldiging van de kosten van en 

kans op het scenario. Tenslotte worden de verwachte kosten van alle scenario’s die bij 

één alternatief  horen gesommeerd. Samen met de directe kosten van een alternatief 

geeft dit de totale verwachte kosten. Het alternatief met de laagste totale verwachte 

kosten is het beste alternatief. Een en ander is nog eens weergegeven in Figuur 3.2. 
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Figuur 3.2 Beslisboom. 

De beslisser kan kiezen tussen de alternatieven a1 t/m a4. Elke keuze kan directe 

kosten met zich brengen. Gegeven een keuze, bijv. a1, slaat vervolgens “het toeval” toe 

en wordt één van de scenario’s met kansen p1 t/m p4 gerealiseerd. Elk scenario zal in 

het algemeen verschillende gevolgen met verschillende gevolgkosten hebben: c11 t/m 

c14. 

 

In formule zien de totale verwachte kosten per alternatief er als volgt uit: 

 
'

, , , ,
1

Scenario s

a d a a i g a i
i

C C p C
=

= + ⋅∑     (3.1) 

waarin: 

 Cd,a = de directe kosten van de keuze van alternatief a; 

 pa,i = de kans op scenario i, gegeven keuze van alternatief a; 

 Cg,a,i = de kosten van de gevolgen van scenario i, gegeven de keuze van 

alternatief a. 

 

De beste keuze is nu voor het alternatief met de laagste totale verwachte kosten Ca. 

3 . 4  B E S L I S S E N  B I J  M A A T A F W I J K I N G E N  

Bij de bouw van de Oosterschelde stormvloedkering konden 14 beslispunten per 

doorstroomopening met betrekking tot maatafwijkingen worden onderscheiden. De 

totale beslisboom werd daarmee nogal complex en wordt in dit bestek niet verder 

behandeld. Een aantal beslispunten had relatief weinig invloed op de uiteindelijk te 

realiseren posities en enkele waren relatief belangrijk. Een van de belangrijkste was het 
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moment waarop de pijler ‘voor 20%’ op de matten was geplaatst. ‘Voor 20% plaatsen’ 

betekende dat het gewicht van de pijler voor 20% op de matten rustte, hetgeen 

eenvoudig te constateren was door de positie van het hefschip ten opzichte van de 

waterlijn te meten. Bij 20% kon de eerste positiemeting van de pijler verricht worden 

met de mogelijkheid de pijler alsnog te verplaatsen, indien nodig. Bij 20% gewicht werd 

ingeschat dat de onderliggende funderingsmatten nog niet beschadigd zouden zijn: de 

gevolgkosten zijn dan nog gering. Ook zou bij deze meting voor het eerst echt aan het 

licht komen of de matten horizontaal liggen. De meetfout onder water werd erg groot 

ingeschat en veel zekerheid over de precieze positie van de matten zou tot op dat 

moment niet voorhanden zijn. Achteraf bleek overigens dat de voorspellende waarde 

van de vlakheidsmeting heel hoog was. 

 

Op dit beslispunt kon uit zes alternatieven gekozen worden: 

1. Ophijsen van de pijler, wegvaren uit het sluitgat en bij een volgende laagwater-

kentering herplaatsen; 

2. Ophijsen van de pijler, op positie blijven liggen en bij de volgende laagwater-

kentering herplaatsen; 

3. Ophijsen van de pijler en direct in dezelfde kentering herplaatsen; 

4. Ophijsen van de pijler en de tegelmat (de bovenste funderingsmat) vervangen; 

5. Ophijsen van de pijler en onderwaterbeton op de tegelmat storten; 

6. Doorgaan met plaatsen en tot 100% afvieren van de pijler. 

 

De eerste twee alternatieven komen in aanmerking als de vlakheid van de mat anders 

blijkt te zijn dan voorspeld: in dat geval is het denkbaar dat het zinvol is een andere 

plaats (een ander ‘nulpunt’) voor de pijler te kiezen. Het wegvaren uit het sluitgat zou 

dan alleen gebeuren bij een slecht-weer-voorspelling. De overige alternatieven spreken 

voor zichzelf. 

 

Ten opzichte van de basisgedachte met betrekking tot beslissen, zoals beschreven in 

paragraaf 3.3, kende de echte beslisboom nog enkele complicaties: 

1. de realisaties na een beslissing (het toeval) zijn niet discreet maar continu; 

2. een aantal handelingen (en dus de beslissing daartoe) kunnen in principe 

oneindig vaak herhaald worden; 

3. de realisatie na een beslissing wordt gemeten en deze meting is nog behept 

met een meetfout. 

 

Ad. 1. 

Bij discrete realisaties wordt vergelijking (3.1) toegepast; bij een continue 

uitkomstenruimte gaat (3.1) over in: 

 

 ( ) ( ), , ,a d a x a g a
G

C C f C dξ ξ ξ= + ⋅∫    (3.2) 
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waarbij: 

 fx,a = de (geschatte) kansdichtheidsfunctie van de resulterende maatafwijking 

x, gegeven de keuze van alternatief a; 

 Cg,a = de kosten die gemaakt worden bij een realisatie van x, als functie van 

die realisatie en van de keuze a; 

 G = het mogelijke uitkomstengebied. 

 

Omdat de kostenfunctie Cg,a verschillend was voor elke passing, werd vergelijking (3.2) 

altijd numeriek uitgewerkt. De resulterende maatafwijkingen zijn steeds normaal 

verdeeld verondersteld. Dat betekende dat van het deelproces slechts de gemiddelde 

maatafwijking (vrijwel altijd nul) en de spreiding moest worden geschat. De 

verantwoordelijkheid voor de schattingen van de ‘maakspreiding’ lag bij de verschillende 

uitvoeringsclusters, zoals de groep die zich bezighield met het verdichten van de 

ondergrond, de groep die zich bezig hield met het maken en plaatsen van de 

funderingsmatten en de groep die zich bezighield met het plaatsen van de pijler.  

 

Ad. 2 

Het buiten beschouwing laten van de mogelijkheid een actie te herhalen leidt tot een 

overschatting van de, bij die actie behorende, totale verwachte kosten. Het bleek goed 

mogelijk de mate van overschatting analytisch te berekenen en in de berekening te 

verdisconteren. De overschatting was overigens maar beperkt, omdat de kans op het 

herhalen van een actie altijd klein is. 

 

Ad. 3 

Na een deelproces werd het resultaat gemeten. Deze meting bezat echter een meetfout. 

Vooral van de metingen onder water werd verwacht dat de echte waarden wel eens flink 

konden afwijken van de gemeten waarden. Op basis van deze gemeten waarden moest 

echter wel besloten worden hoe verder te gaan. Het blijkt dat dit probleem vrij 

eenvoudig opgelost kan worden door de onzekerheid in de meting te verdisconteren in 

de kansschattingen van de maatparameters: fx,a. 
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Pijler i Pijler i+1

Z vk

Tenslotte moest de relatie gelegd worden tussen een maatafwijking en kosten, Cg,a. In 

het geval dat de maatafwijkingen groter bleken dan de ontwerp-toleranties, dan 

dienden de ‘kritieke’ geprefabriceerde onderdelen alsnog op maat gemaakt te worden. 

Voor sommige onderdelen, zoals de schuif, was dat een bijzonder kostbare 

aangelegenheid. De relatie tussen de vrijheidsgraden van een pijler en de afmeting van 

kritieke onderdelen (de passing) bleek in een aantal gevallen behoorlijk complex te zijn. 

Als simpel voorbeeld van een passing wordt de lengte van de verkeerskoker beschouwd. 

In Figuur 3.3 Aanzicht van de verkeerskoker. is een eenvoudig aanzicht van de 

verkeerskoker getekend. 

Figuur 3.3 Aanzicht van de verkeerskoker. 

In dit geval zijn de relaties tussen de pijlerposities nog eenvoudig: 

 

 ( ) ( ), , 1 , , 1 1 1vk vk z i z i vk x i x i iL X Z y yϕ ϕ ϕ ϕ− − −= − − − + −   (3.3) 

 

waarin de X-richting de richting is loodrecht op de as van de kering in het horizontale 

vlak, de Y-richting de richting is langs de as van de kering en de Z-richting naar 

beneden wijst. Verder is: 

 Xvk = de breedte van de (geprefabriceerde) verkeerskoker (meetfout 

verwaarloosbaar); 

 Zvk = de hoogte van de verkeerskoker; 

 ϕz,i = de hoekverdraaiing van pijler i in Z-richting; 
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 ϕx,i = de hoekverdraaiing van pijler i in X-richting; 

 yi = de plaats van pijler i in Y-richting. 

 

Indien de afwijking van de nominale lengte, na het plaatsen van de pijlers i -1 en i, een 

bepaalde waarde heeft gekregen (een realisatie), dan kunnen de eventuele kosten voor 

aanpassing bepaald worden uit de kostengrafiek: voor de verkeerskoker is deze grafiek 

gegeven in Figuur 3.4. 

Figuur 3.4 Maatafwijking van de verkeerskoker tegen de kosten van aanpassing. 

Uit Figuur 3.4 blijkt dat bij het ontwerp al rekening gehouden is met een tolerantie van -

1200 tot +600 mm. Zou de maatafwijking meer dan 1800 mm bedragen, dan zou een 

nieuwe verkeerskoker gemaakt moeten worden. De kosten zouden dan naar tenminste 

Fl. 1 miljoen stijgen. 

3 . 5  P R A K T I J K  E N  N A B E S C H O U W I N G  

Het berekenen van de juiste beslissing, waarbij alle volgende mogelijke beslissingen in 

rekening werd gebracht, was een tijdrovende zaak. Het complete computerprogramma 

kon alleen aan de wal, op een relatief grote computer, gedraaid worden. Daarom is in de 

praktijk een aanzienlijke vereenvoudiging aangebracht, namelijk dat elk beslispunt 

apart werd beschouwd en er werd geen rekening gehouden met mogelijke latere 

correcties. Hierdoor werd het mogelijk om aan boord van de positioneringsvaartuigen 

met behulp van een PC onmiddellijk een beslissing te nemen. 
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150.000

1.000.000
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0-1200-1800 600 1200 1800
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Uitgangspunt bij elke beslissing was de grootte van de spreidingen van de 

fabricageprocessen. Deze spreidingen waren verstrekt door de verschillende 

gespecialiseerde diensten. In de praktijk bleek echter dat de werkelijk gerealiseerde 

spreidingen veel kleiner waren dan de verwachte. Het plaatsen van de pijler, 

bijvoorbeeld, kon 3 à 4 keer nauwkeuriger worden uitgevoerd dan in eerste instantie 

was geschat. Dat heeft in de praktijk betekend dat altijd de beslissing ‘gewoon 

doorbouwen’ is genomen, dat in feite nooit een deelproces is herhaald en dat slechts 

één element (een schuif) qua maatvoering is aangepast. 

 

Opvallend was dat alle spreidingen van alle deelprocessen stelselmatig waren overschat. 

Enerzijds zal dit gelegen hebben aan de onbekendheid: alles was nieuw en 

onvoorstelbaar groot. Maar anderzijds zal ook de gedachte hebben meegespeeld dat 

een beetje aan de ‘veilige kant zitten’ geen kwaad zou kunnen: dan valt het in de 

praktijk altijd mee. Deze manier van denken was in veel aspecten van de bouw van de 

Stormvloedkering Oosterschelde aanwezig. 

 

Naast de ontwikkeling van het hier besproken beslismodel zijn ook andere additionele 

maatregelen getroffen om maatafwijkingen te compenseren zonder het effect van deze 

maatregelen expliciet te toetsen met het hier beschreven model. Voor een deel werd dit 

mede veroorzaakt doordat reeds in een vroeg stadium ontwerpbeslissingen genomen 

moesten worden, nog vóór dat het beslismodel operationeel was. In dit kader kan 

worden genoemd: 

> de tegelmat. De beslissing om een ‘gecontramalde’ tegelmat voor elke pijler apart 

te maken bleek niet gestaafd te kunnen worden door bovenstaand beslismodel. 

Aangezien een aparte  tegelmattenfabriek gebouwd moest worden, gaat het over 

een niet-geringe investering. De tegelmat is overigens wel toegepast: op drie 

locaties zijn gedeeltelijk tegelmatten neergelegd.  

> de verstelbare kopbalk. De funderingsmatten die op de zeebodem werden uitgerold, 

konden nog wat beter in positie gebracht worden door middel van dit gereedschap. 

> ‘Geheime’ extra toleranties in het ontwerp van kritische onderdelen. 

 

Deze maatregelen werden genomen door de diensten die verantwoordelijk waren voor 

het betreffende proces en het is wellicht de opsplitsing van processen en diensten 

geweest die in het geval van maatafwijkingen en toleranties niet altijd even efficiënt is 

gebleken.  

 

Een laatste bijzonderheid die niet onvermeld mag blijven is dat niet alle (ongewenste) 

gevolgen even gemakkelijk in geld uit te drukken waren. Zo bleek dat er uit technische 

overwegingen eigenlijk geen reden bestond veel te doen aan maatafwijkingen in de 

richting loodrecht op de as van de kering. Met name een horizontale verplaatsing van de 

pijler zelf , richting zee of richting Oosterschelde, bleek nauwelijks consequenties te 

hebben. Toch werd gesteld dat afwijkingen van meer dan 40 cm ontoelaatbaar zouden 
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worden geacht. Het esthetische aspect was het enige argument. Door “trial en error” is 

vervolgens vastgesteld welke ‘straf’, in kosten uitgedrukt, zou moeten staan op het 

zodanig verkeerd positioneren van de pijler dat de beslissing ‘herplaatsen’ goedkoper 

zou uitvallen bij een maatafwijking van meer dan 40 cm. Het bleek dat de 

‘maatschappij’ er een relatief grote som geld voor overhad om ervoor te zorgen dat alle 

pijlers netjes in het gelid zouden komen te staan. 
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4  Z e e t ra nsp o r t  e l e m en t en  W i j ke r t un ne l  
Probabilistische beschrijving van de golfbelasting op de elementen van de 
Wijkertunnel tijdens transport ten behoeve van de beoordeling van het wel 
of niet plaatsvinden van het transport. 

Tjerk J. Zitman 

TU Delft 

S A M E N V A T T I N G  

Voor de realisatie van de Wijkertunnel is ervoor gekozen om de zinkelementen te 

vervaardigen in een bouwdok dat op grote afstand ligt van de locatie van de tunnel. Die 

keuze had als consequentie dat de elementen over zee van het bouwdok naar hun 

uiteindelijke bestemming moesten worden gesleept. De veiligheid bij het transport van 

de elementen hangt in grote mate af van de golfcondities die onderweg heersen. Vanuit 

die achtergrond is een instrument ontwikkeld waarmee die condities vanuit het oogpunt 

van veiligheid konden worden beoordeeld op basis van een voorspelling. 

4 . 1  I N L E I D I N G  

Om het hoofd te kunnen bieden aan de toenemende filevorming op de snelweg A9 nabij 

de Velsertunnel, is gekozen voor de aanleg van een extra tunnel onder het 

Noordzeekanaal [4.2]. Sinds 1996 is deze nieuwe tunnel, de Wijkertunnel geheten, 

open voor het verkeer. 

 

De Wijkertunnel is opgebouwd uit elementen die in een bouwdok nabij Barendrecht zijn 

vervaardigd. Na gereedkomen zijn deze elementen drijvend naar het Noordzeekanaal 

gesleept om vervolgens in een speciaal daartoe gebaggerde geul te worden afgezonken 

(zie ook [4.1]). De afstand tussen het bouwdok en de uiteindelijke bestemming van de 

elementen is beduidend groter dan wat in het verleden bij andere afgezonken tunnels in 

Nederland gewoon was. De reden daarvoor was dat er in de directe omgeving van de 

plaats waar de tunnel moest komen, geen geschikte locatie voor een bouwdok 

gevonden kon worden. Als alternatief is ervoor gekozen om gebruik te maken van het 

reeds bestaande en ook beschikbare bouwdok bij Barendrecht. Het voordeel daarvan 

was dat er geen nieuw dok gemaakt hoefde te worden. Aan de andere kant hield deze 

keuze wel in dat de elementen via de Noordzee naar hun bestemming gevaren moesten 

worden. De transportroute liep vanaf de Oude Maas via de Nieuwe waterweg naar de 

Noordzee om vervolgens via de zeesluis bij IJmuiden op het Noordzeekanaal uit te 

komen. 

 

Bij het transport over zee moet rekening gehouden worden met de effecten van 

windgolven en deining. Daarop zijn de elementen niet primair ontworpen, zodat hun 
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zeewaardigheid beperkt is. Deze zeewaardigheid is direct gekoppeld aan de 

constructieve eigenschappen van een element. Bij het ontwerp zijn eisen aan die 

eigenschappen gesteld op basis van een inschatting van de belasting die tijdens 

transport over zee waarschijnlijk zou optreden. Vervolgens zijn die eigenschappen 

gebruikt als uitgangspunt bij het bepalen van de golfcondities waartegen het element 

bestand is en dus ook bij welke condities getransporteerd kan worden. 
 
Omdat er onderweg geen mogelijkheden zijn om uit te wijken naar een beschutte 

plaats, moest steeds voorafgaand aan elk transport beoordeeld kunnen worden of de te 

verwachten condities toelaatbaar zijn of niet. Tegen deze achtergrond is een instrument 

ontwikkeld waarmee op basis van een voorspelling van de te verwachten golfcondities, 

kon worden beoordeeld of een gepland transport doorgang kon vinden of dat uitstel 

gewenst was. Dit instrument wordt besliscriterium genoemd. In het navolgende wordt 

beschreven hoe dit criterium tot stand is gekomen en hoe het is toegepast. 

4 . 2  O N T W E R P  

Het afgezonken deel van de Wijkertunnel bestaat uit 24 segmenten die in een speciaal 

daartoe gebaggerde geul in de bodem van het Noordzeekanaal zijn geplaatst. De 

verbinding tussen de segmenten is zo geconstrueerd dat ze enigszins ten opzichte van 

elkaar kunnen roteren. Dit maakt de tunnel tot een flexibele constructie, waarbij de 

toeritten aan beide oevers van het kanaal vaste punten vormen. 

 

De flexibiliteit is nodig om, bijvoorbeeld, zettingen in de ondergrond te kunnen volgen. 

Na het afzinken wordt zand onder de tunnel gespoten om een gelijkmatige 

ondersteuning te realiseren. Bovendien is de oorspronkelijke bodem van het kanaal 

hersteld door de geul na het afzinken van de tunnel weer op te vullen. Door deze 

manier van construeren zweeft de tunnel als het ware in de ondergrond en zal dus in 

staat moeten zijn om eventuele (ongelijkmatige) zettingen te kunnen volgen. 

 

Om de benodigde flexibiliteit te combineren met al even noodzakelijke waterdichtheid, 

worden de voegen tussen de segmenten voorzien van een rubber profiel. Door de 

elastische eigenschappen van dit materiaal kan een waterdichte en tegelijkertijd 

flexibele verbinding tussen de segmenten worden gerealiseerd. 

 

De 24 segmenten van de Wijkertunnel zijn in een bouwdok aan de Oude Maas nabij 

Barendrecht in sets van 4 vervaardigd. Zo'n set wordt een element genoemd. De 

segmenten in een element worden bij elkaar gehouden door de eerder genoemde 

flexibele verbinding en door voorspankabels in dak en vloer. Deze voorspanning is 

bedoeld om tijdens transport en afzinken van de elementen, de vier segmenten tegen 

elkaar aan te drukken. Daardoor gedraagt een element zich als een samenhangend, min 

of meer stijf object. Dat is nodig om overbelasting van de flexibele verbinding tijdens 

transport en afzinken te voorkomen. Na het afzinken wordt de voorspanning verwijderd, 
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waarmee de beoogde flexibele constructie wordt verkregen. 

 

De Wijkertunnel is opgebouwd uit 6 elementen die elk bestaan uit 4 segmenten. De 

segmenten zijn circa 24 m lang, 8 m hoog en 30 m breed. De totale lengte van een 

element komt daarmee op 96 m (zie Figuur 4.1). 

 

Figuur 4.1 Schematische doorsnede van een element 

Ten behoeve van transport en afzinken zijn de elementen aan de beide uiteinden 

voorzien van waterdichte schotten. Daarmee krijgt een element de vorm van een 

rechthoekige doos. Door zorgvuldige plaatsing van ballast is gerealiseerd dat de 

bewegingen van deze dozen tijdens transport en afzinken goed onder controle 

gehouden konden worden. In drijvende toestand is het vrijboord van een element 

slechts enkele tientallen centimeters. 

4 . 3  A C C E P T A B E L  V E I L I G H E I D S N I V E A U  

In Nederland bestaat reeds ruime ervaring met afgezonken tunnels. Echter, het 

transport van tunnelelementen vanuit het bouwdok naar de plaats van afzinken heeft 

daarbij steeds over binnenwater plaats gevonden. De elementen van de Wijkertunnel 

waren, samen met die van de Piet Heintunnel, die in dezelfde periode is gebouwd, de 

eerste die over zee zijn getransporteerd. Deze noviteit was aanleiding tot bezinning over 

ontwerpcriteria die verband houden met het transport. Immers, anders dan op 

binnenwater moet bij transport over zee nadrukkelijk rekening gehouden worden met 

de effecten van golven. 

 

Bij transport over binnenwater werd in het verleden gebruikelijk geëist dat de 

voorspanning die de segmenten in een element tegen elkaar aan drukt, zodanig moet 

worden gekozen dat er overal in de voeg tussen twee naast elkaar gelegen segmenten, 
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steeds een drukspanning van tenminste 0,2 N/mm2 heerst. Tegen de achtergrond dat 

de condities op zee door de aanwezigheid van golven aanmerkelijk dynamischer zijn 

dan op binnenwater, is die eis voor de Wijkertunnel aangescherpt tot 0,3 N/mm2. Deze 

ondergrens voor de drukspanning komt overeen met de zogeheten gebruikstoestand. 

Zij is vastgelegd in het bestek voor de tunnel en heeft daarmee een juridische status 

gekregen. 
 
Implementatie van deze, in deterministische termen geformuleerde eis is niet voor de 

hand liggend, omdat met name de golfbelasting op een element een stochastisch 

karakter heeft. De partij die verantwoordelijk was voor het transport van de 

tunnelelementen heeft geredeneerd dat, volgens de huidige normen, de 

gebruikstoestand wordt geassocieerd met 1,8 maal de te verwachten belasting. Als 

wordt aangenomen dat die belasting normaal verdeeld is, dan volgt dat de kans dat de 

ondergrens voor de drukspanning tijdens het transport van een element één of 

meerdere keren wordt onderschreden, ten hoogste 3,5% mag bedragen. 

 

Met deze redenering was de eis die in het bestek was vastgelegd, heel pragmatisch 

vertaald naar een norm die past bij een probabilistische aanpak. Vervolgens is ervoor 

gekozen om bij implementatie van deze norm uitsluitend te kijken naar de belastingen. 

In essentie is dat niet op z'n plaats. De drukspanning in een voeg wordt niet alleen 

bepaald door de belasting op een element, maar bijvoorbeeld ook door de aangebrachte 

voorspanning. Deze kan in de praktijk afwijken van wat de ontwerper heeft 

voorgeschreven. In feite is de werkelijk aanwezige voorspanning slechts een realisatie 

van een stochastische variabele die een kansverdeling heeft waarin de voorgeschreven 

voorspanning een parameter is. Echter, bij de implementatie van de norm is 

aangenomen dat de spreiding die hoort bij de kansverdeling voor de voorspanning, zeer 

klein is ten opzichte van de spreiding in de belasting. Dat houdt in dat de spreiding in de 

drukspanning in een voeg vrijwel volledig wordt bepaald door de spreiding in de 

belasting. Op grond daarvan is het redelijk om de implementatie van de norm te 

concentreren op de belasting. 

 

De norm en de bijbehorende methode van toepassen die in de bovenstaande redenering 

zijn afgeleid, volstaan voor een probabilistische beschouwing van grenzen aan de 

condities op zee waarbij nog juist getransporteerd kan worden. Echter, de norm is geen 

uitwerking van, bijvoorbeeld, veiligheid tegen bezwijken. Dat treedt namelijk niet op 

zodra de voorgeschreven grenswaarde voor de drukspanning in de voeg wordt 

onderschreden. Daarmee is de geformuleerde norm overigens niet zonder betekenis. 

Het vormt immers een praktisch hanteerbare interpretatie van een harde eis die in het 

bestek voor de tunnel is neergelegd. Het is alleen niet a priori duidelijk wat 

overschrijding van de norm voor consequenties heeft. Dat kan pas in beeld worden 

gebracht nadat kwantitatief inzicht is verkregen in de probabilistische karakteristieken 

van de belasting op een element tijdens transport. Dit kan worden geïllustreerd door te 
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kijken naar de kans op bezwijken in het geval dat de gebruiksbelasting wordt 

overschreden. In die situatie geldt dat 
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waarin: 

S belasting op een element; 

Sz bezwijkbelasting; 

Sg gebruiksbelasting; 

en waarbij moet gelden dat Sg≤Sz. 

 

Als juist aan de gestelde norm is voldaan, dan is P(S>Sg)= 3,5%, zodat 

 

 ( ) ( )1P | P
3,5%z g zS S S S S S> > = >    (4.2) 

 

Het rechter lid in bovenstaande vergelijking hangt af van de kansverdeling van de 

belasting. Dat geldt dus ook voor het linker lid. Ergo, zonder inzicht in de kansverdeling 

van de belasting is het niet duidelijk tot welke veiligheid tegen bezwijken de 

gehanteerde norm leidt. 

 

Om deze onduidelijkheid het hoofd te bieden, is ervoor gekozen om een aanvullende eis 

te stellen: de kans dat de bezwijkbelasting tijdens transport één of meerdere malen 

wordt overschreden, mag ten hoogste 0,01% bedragen. Daarbij is bezwijken 

geassocieerd met zodanige schade dat het element niet direct na het transport kan 

worden afgezonken. De waarde 0,01% is vooral bedoeld om uiting te geven aan een 

gevoel van aversie tegen eventueel bezwijken. Er zit geen economische optimalisatie of 

andere, al of niet objectieve argumentatie achter. 

 

Samenvattend kan worden gesteld dat een geaccepteerd veiligheidsniveau is bereikt 

zodra simultaan is voldaan aan twee eisen: 

> de kans dat de gebruiksbelasting tijdens transport één of meerdere malen wordt 

overschreden, bedraagt niet meer dan 3,5%; 

> de kans dat de bezwijkbelasting tijdens transport één of meerdere malen wordt 

overschreden, bedraagt niet meer dan 0,01%. 

 

De ontwerpcriteria die voor de elementen van de Wijkertunnel zijn gehanteerd, zijn 

mede gebaseerd op een inschatting van de golfcondities die tijdens transport over zee 

waarschijnlijk zullen optreden. Die criteria zijn gebruikt in een conventionele methode 

voor constructieberekeningen, zoals onder meer vastgelegd in de TGB. De definities van 
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gebruiksbelasting en bezwijkbelasting zijn aan deze aanpak gerelateerd. De kans dat ze 

worden overschreden, wordt in de onderhavige aanpak volledig bepaald door de 

statistische eigenschappen van de belasting. 

4 . 4  A N A L Y S E  

4 . 4 . 1  I N L E I D I N G  

De belasting die een element tijdens transport ondervindt, wordt in belangrijke mate 

bepaald door de golfcondities die het onderweg tegenkomt. Om deze reden is het nodig 

om, voorafgaand aan het transport van een element, te beoordelen of de golfcondities 

die tijdens het transport zullen heersen wel of niet tot overschrijding van het gewenste 

veiligheidsniveau leiden. Echter, op het moment dat de beoordeling plaats moet vinden, 

zijn die golfcondities nog niet bekend. Het is dus nodig om vooraf een uitspraak te doen 

over de te verwachten condities en de daarmee samenhangende belasting op een 

element. 

 

Om tot zo'n uitspraak te komen, is inzicht nodig in de voorspelbaarheid van 

golfcondities en in de relatie tussen golfcondities en de belasting op een element. Op 

deze twee aspecten gaan we in het navolgende in. Eerst, echter, kijken we naar de 

structuur van golfcondities en hoe we die kunnen beschrijven. 

4 . 4 . 2  M E T H O D E  V A N  B E S C H R I J V E N  V A N  G O L F C O N D I T I E S  

Een golfveld, zoals dat op de Noordzee kan worden aangetroffen, bestaat uit een 

samenspel van golven met uiteenlopende hoogte, periode en richting (bovendien is 

sprake van variatie in golflengte, maar omdat de lengte van een golf is gerelateerd aan 

diens periode, kan in de beschrijving van golfcondities met één van beide worden 

volstaan). De golven die tot relevante belasting op een element leiden, worden 

hoofdzakelijk veroorzaakt door wind. 

 

Windgolven worden opgewekt doordat energie wordt overgedragen van de wind naar 

het water. In het golfveld zelf vindt continu een herverdeling plaats van energie over 

golven met verschillende periode. Eén van de effecten hiervan is dat zich een 

opeenhoping van energie voordoet rond de zogeheten piekperiode. Naarmate de leeftijd 

van een golfveld toeneemt, verschuift deze piek naar een steeds grotere periode. Deze 

verschuiving gaat door, ook als er geen toevoer meer is van energie vanuit de wind. 

 

Vaak kunnen we een golfveld naar leeftijd opdelen in twee componenten. Het relatief 

jonge deel (de zeegang) omvat de golven die zijn opgewekt door de lokale wind. De 

andere component is betrekkelijk oud en is, in vergelijking tot de zeegang, op een 

andere plaats door een andere wind opgewekt. Deze component wordt deining 

genoemd. 
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Vanwege het verschil in leeftijd heeft de verschuiving van energie naar golven met 

steeds langere periodes zich bij deining langer kunnen manifesteren dan bij zeegang. 

Deining kenmerkt zich dan ook door gemiddeld langere periodes dan bij zeegang 

worden aangetroffen. Bovendien kan deining zich door het verschil in plaats en tijd van 

opwekken, in een andere richting voortplanten dan zeegang. 

 

Voor meer details over windgolven wordt verwezen naar de handboeken en artikelen 

waarin dit onderwerp aan de orde komt. Voor de onderhavige analyse is vooral van 

belang dat er tussen zeegang en deining onderscheid bestaat dat tot uiting komt in 

verschillen in golfperiode en richting van voortplanten. 

 

De hoogte en periode van individuele golven in een veld worden gezien als 

stochastische variabelen. Golfhoogtes zijn bij goede benadering Rayleigh-verdeeld. 

Aangezien in de wiskundige formulering van deze verdeling slechts één parameter 

voorkomt, is het mogelijk om de diversiteit aan golfhoogtes in een veld te beschrijven 

met één karakteristieke waarde die eenduidig aan deze parameter is gerelateerd. 

Meestal wordt hiervoor de significante golfhoogte1 Hs gebruikt. 

 

De golfperiode laat zich niet beschrijven met een universele verdeling. Om daaraan 

tegemoet te komen, wordt vaak gebruik gemaakt van een karakteristieke waarde die is 

ontleend aan het energiedichtheidsspectrum (dat is de verdeling van golfenergie over 

de periodes). De eerder genoemde piekperiode Tp is een voorbeeld van zo'n 

karakteristieke waarde. De vorm van het spectrum is goed voorspelbaar. Bovendien 

bestaat er een directe relatie tussen de schaal van het spectrum en de parameter van 

de Rayleigh-verdeling. Ergo, de combinatie Hs , Tp (of een soortgelijke combinatie) 

levert een vrij volledig beeld van zeegang. Voor deining kan ook zo'n combinatie worden 

gegeven. 

4 . 4 . 3  V O O R S P E L L I N G  V A N  G O L F C O N D I T I E S  

Voor het voorspellen van de te verwachte golfcondities is gebruik gemaakt van een 

bestaand numeriek model, waarmee de opwekking en voortplanting van windgolven in 

een groot deel van de Noordzee kan worden berekend. De weersverwachting voor het 

modelgebied en de golfcondities juist daarbuiten, vormen de randvoorwaarden voor de 

berekeningen. 

 

Ten behoeve van het transport van elementen van de Wijkertunnel zijn uit de 

rekenresultaten drie parameters afgeleid. Twee daarvan hebben betrekking op zeegang 

(Hs en Tp). De derde is de significante golfhoogte voor deining (genoteerd als D). Er is 

geen karakteristieke periode voor deining voorspeld. In plaats daarvan is gebruik 

                                                      
1 De significante golfhoogte is gedefinieerd als het gemiddelde van het hoogste 1/3 deel. 
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gemaakt van de ervaring dat, althans voor de Noordzee, deining wordt gekenmerkt 

door een periode van 10 sec. of meer. In de probabilistische berekeningen is 10 sec. 

aangehouden. Dat is een vrij conservatief uitgangspunt. Langs de transportroute hoort 

bij deze periode een golflengte die overeenkomt met de lengte van de tunnelelementen. 

Dat leidt in het algemeen tot grotere buigende momenten in de elementen dan wanneer 

beide lengtes duidelijk van elkaar verschillen. 

 

Met het gehanteerde model is het mogelijk om golfcondities in ieder geval 12 tot 24 uur 

vooruit vrij nauwkeurig te voorspellen. Voor de Wijkertunnel is dat voldoende, omdat 

het zeetransport 12 of 18 uur in beslag neemt (het transport duurt altijd een veelvoud 

van 6 uur, omdat begin en eind gekoppeld zijn aan het getij). Echter, ook al zijn de 

voorspellingen weliswaar nauwkeurig, ze zijn niet altijd exact. Een deel van het verschil 

tussen voorspelde en werkelijk optredende golfcondities is van systematische aard, 

terwijl het overige deel van het toeval afhangt. Beide delen moeten in rekening worden 

gebracht als op grond van een voorspelling beoordeeld wordt of een transport kan 

starten of dat uitstel noodzakelijk is. 
 
Tegen deze achtergrond is kwantitatief inzicht nodig in het verschil tussen werkelijke en 

voorspelde golfcondities. Om dit inzicht te verwerven is een analyse gemaakt van 

golfcondities waarvan zowel een voorspelling als een waarneming beschikbaar is. Ruim 

400 van deze combinaties zijn in de analyse betrokken. Alle hebben betrekking op de 

maanden mei tot en met augustus. Daar is met opzet voor gekozen, omdat de 

transporten in die maanden zouden plaatsvinden. De condities op zee zijn dan 

overwegend gematigd, en de praktijk wijst uit dat het lastiger is om 'goed weer' te 

voorspellen dan 'slecht weer'. Daardoor zou een analyse die gericht is op het gehele 

jaar, kunnen leiden tot een overschatting van de nauwkeurigheid van de voorspellingen. 
 
Bij de analyse is verondersteld dat het systematische deel van het verschil tussen 

voorspelling en waarneming voor elk van de drie onderscheiden golfkarakteristieken, 

kan worden beschreven met een relatie van de vorm 

 

 ln lna bξ ξξ ξ= +      (4.3) 

 

waarin ξ staat voor een van de drie karakteristieken (Hs , Tp en D), aξ en bξ coëfficiënten 

zijn en ^ aangeeft dat het om een voorspelling gaat. Er is geen objectief argument voor 

deze veronderstelling. Het is het resultaat van visuele inspectie van de basisgegevens. 

 

De coëfficiënten aξ en bξ zijn geschat door toepassing van lineaire regressie op de ruim 

400 historische sets van waarneming en voorspelling. Daartoe is (4.3) herschreven als 

 

 
( )( ) ( )ln ln
ii ia bξ ξ ξξ ξ ψ= + +     (4.4) 
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waarin (i) het volgnummer van de set aangeeft. Vervolgens zijn aξ en bξ bepaald uit 

 

 ( ) ( )2 2( ) ( ) 0i i

i ia bξ ξ
ξ ξ

ψ ψ∂ ∂= =
∂ ∂∑ ∑    (4.5) 

 

In Figuur 4.2 zijn van de drie karakteristieken Hs, Tp en D van het golfveld, voorspelling 

en waarneming tegen elkaar uitgezet. De rechte lijnen in deze figuur geven het 

veronderstelde lineaire verband (4.3) weer. 

 

Figuur 4.2 Vergelijking van voorspelde en  waargenomen golfcondities 

Het aantal punten dat in de drie grafieken van Figuur 4.2 is uitgezet, lijkt niet even 

groot. Met name bij de golfhoogte voor deining valt dat op. Dit is echter schijn. De 

grafieken zijn samengesteld uit combinaties van afgeronde waarden van voorspellingen 

en waarnemingen. Bij deining, bijvoorbeeld, is afgerond op veelvouden van 0,1 m. Door 

deze afronding vallen veel punten samen, wat ten onrechte de indruk wekt van 

ongelijke aantallen. 

 

Als het veronderstelde lineaire verband (4.3) inderdaad de systematische fout in de 

voorspelling aangeeft, dan staat ψξ voor de toevallige fout. Inherent aan de toegepaste 

lineaire regressie (4.5) is dat het gemiddelde van ψξ gelijk is aan nul. 

 

In de analyse is verondersteld dat ψξ normaal verdeeld is en dat de bijbehorende 
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spreiding niet varieert met ξ. Helemaal juist is die veronderstelling niet. Uit de grafiek 

voor de golfhoogte bij zeegang (zie Figuur 4.2), bijvoorbeeld, komt duidelijk naar voren 

dat de spreiding in ψH afneemt met toenemende Hs. Als deze kennelijke afhankelijkheid 

buiten beschouwing wordt gelaten, blijkt ψH bij redelijke benadering normaal verdeeld 

(zie Figuur 4.3). Dat geldt ook voor ψT. 

 

Figuur 4.3 Histogrammen voor het verschil tussen voorspelde en waargenomen golfcondities. 

Voor ψD gaat dit eigenlijk niet op. Dit is in de analyse wel geconstateerd, maar er zijn 

geen consequenties aan verbonden. In de probabilistische berekeningen is uitgegaan 

van normaal verdeelde, onderling gecorreleerde (ψH , ψT , ψD ), met gemiddelden gelijk 

aan nul en (co-)varianties die zijn afgeleid uit de resultaten van de toegepaste lineaire 

regressie. 

4 . 4 . 4  B E L A S T I N G  O P  E E N  E L E M E N T  

Tijdens transport is de momentane golfbelasting op een element gerelateerd aan de 

afmetingen van individuele golven. Als de golflengte groot is ten opzichte van een 

karakteristieke lengte van een element, dan zal dat element in z'n geheel met de 

golfbeweging mee op en neer gaan (zie Figuur 4.4a). Bij relatief korte golven, 

daarentegen, zullen over betrekkelijk geringe afstanden fluctuaties in opwaartse druk 

optreden (zie Figuur 4.4c). Vanuit constructief oogpunt heeft dat nauwelijks 

consequenties  voor de belasting op de constructie. Dat ligt anders voor golven die een 

lengte hebben van de orde grootte van de lengte van het element. In zulke gevallen 

kunnen de uiteinden van het element in een golftop terecht komen terwijl het midden 
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juist samenvalt met een golfdal (zie Figuur 4.4b), of omgekeerd. De opwaartse kracht is 

dan niet langer gelijkmatig gespreid over de lengte van het element, maar 

geconcentreerd ter plaatse van één of twee golftoppen. Dergelijke situaties leveren de 

grootste krachten in een element en zijn dus ten minste mede bepalend voor de 

bovengrens aan de toelaatbare golfcondities tijdens transport. 

 

Figuur 4.4 Golflengte en karakteristieke lengte van een element 

Naast de lengte van golven speelt ook de hoogte een rol. De krachten die in de 

constructie optreden zijn evenredig met de golfhoogte. Dat houdt in dat er altijd sprake 

is van een maximaal toelaatbare golfhoogte. Naarmate de golflengte dichter in de buurt 

komt van de lengte van het element, zal de toelaatbare golfhoogte afnemen. 

 

Met de bovenstaande beschrijving hebben we een redelijke indruk gekregen van de 

relatie tussen golfbeweging en belasting op een element. Voor een verantwoorde 

kwantificering van deze relatie, echter, biedt het onvoldoende basis. Dat komt omdat 

een aantal potentieel relevante aspecten in de beschrijving ontbreken, zoals: 

> onregelmatigheid van golven in een natuurlijk golfveld (golven met verschillende 

afmetingen komen door elkaar voor); 

> in een natuurlijk golfveld is er enige spreiding in de voortplantingsrichting van 

golven; 

> de hoek waaronder golven op een element invallen; 

> diffractie van golven om een element; 

> reflectie tegen een element (in zijaanzicht, bijvoorbeeld, vormt een element een 

verticale wand die bijna 8 m in het water steekt); 

> overslag over een element (het vrijboord van een drijvend element is slechts enkele 

tientallen centimeters, zodat overslag al bij betrekkelijk rustige zee kan optreden); 
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> door de voorwaartse snelheid van een element tijdens transport is er sprake van 

Doppler-verschuiving (de elementen 'ervaren' een andere golfperiode dan een 

stilstaand waarnemer); 

> sleepkrachten tijdens transport; 

> hydrostatische belasting. 

 

Om het effect van al deze aspecten op een verantwoorde manier in kaart te brengen, 

heeft de partij die belast was met het transport van de elementen, modelproeven laten 

uitvoeren. Deze proeven waren erop gericht om een relatie af te leiden tussen, 

enerzijds, de integrale karakteristieken van een golfveld en, anderzijds, de 

kansverdeling van de maximale belasting die tijdens het transport op een element 

wordt uitgeoefend. 

 

In de navolgende beschrijving van de modelproeven kijken we naar het buigend 

moment in een element zoals dat door de golfbeweging wordt veroorzaakt. Vanwege 

het stochastische karakter van de golfbeweging is het momentane buigend moment 

M(t) een stochastische variabele. Een voorbeeld van het verloop van dit moment in de 

tijd en de bijbehorende kansdichtheid, is gegeven in Figuur 4.5. 

 

 

Figuur 4.5 Tijdreeks van het buigend moment 

Voor de beoordeling of tijdens transport het geaccepteerde veiligheidsniveau niet wordt 

overschreden, is de verdeling van de momentane buigend momenten niet zo 

interessant. Omdat die beoordeling betrekking heeft op het maximum van M(t) dat 

tijdens transport optreedt, is juist de verdeling van pieken van M(t) van belang (zie 
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Figuur 4.5), en in het bijzonder de verdeling van de hoogste piek in een tijdsinterval 

gelijk aan de duur van een transport. 

 

Bij de interpretatie van de resultaten van de modelproeven is aangenomen dat M(t) een 

zogeheten Gaussisch proces is. In dat geval zijn de momentane waarden van M(t) 

normaal verdeeld en kunnen de pieken worden beschreven met een Weibull-verdeling 

(voor theoretische achtergronden van Gaussische processen en de Weibull-verdeling 

wordt verwezen naar handboeken over spectraal-analyse en statistiek van extreme 

waarden). 
 
Uitgezet op Weibull papier blijken de extremen in het buigend moment zoals die tijdens 

de proeven zijn gevonden, vrij redelijk op een rechte lijn te liggen. Bij de uitwerking van 

de modelresultaten is door middel van extrapolatie van zulke lijnen bepaald bij welke 

werkelijke zeegangscondities (combinaties van Hs en Tp) de kans gelijk is aan 1% dat 

het maximale buigend moment dat zich tijdens transport voordoet, de kritieke waarde 

Mc overschrijdt2. Zulke combinaties van golfhoogte en -periode vormen in het H-T vlak 

een kromme die de werkbaarheidslijn wordt genoemd. Deze kromme wordt genoteerd 

als Hw(T).  
 
Overigens hangt het verloop over een tunnelelement van het (maximale) buigend 

moment af van de golfcondities. Naast golfhoogte en -periode speelt daarbij ook de 

richting van golfvoortplanting ten opzichte van de as van het element een rol. Er is dus 

niet zoiets als de werkbaarheidslijn voor een element in z'n geheel, maar bij elke 

combinatie van relatieve golfrichting en locatie in de constructie hoort een aparte 

werkbaarheidslijn. In de modelproeven zijn metingen verricht aan acht van zulke 

combinaties. Daarbij is onderscheid gemaakt tussen vier golfrichtingen, variërend van 

langs de as van een element tot dwars daarop3. 

 

Voor elk van deze vier golfrichtingen is het buigend moment in de middelste en één van 

de twee buitenste voegen van het tunnelelement (zie Figuur 4.1) in kaart gebracht. 

Vanwege de symmetrie van de elementen volstaat het om slechts één van de buitenste 

voegen te beschouwen. De reden om het onderzoek op de voegen te concentreren is 

dat toenemende buiging eerst tot lekkage in de voegen zal leiden en pas veel later tot 

constructief bezwijken. 

 

In het modelonderzoek zijn voor elk van deze acht combinaties van relatieve golfrichting 
                                                      
2 Voor de gebruikstoestand komt Mc overeen met een minimale drukspanning van 0,3 N/mm2 in de 

voeg, terwijl bij een beschouwing over de bezwijktoestand Mc het buigend moment is waar het 

element vanuit constructief perspectief nog juist tegen bestand is. 
3 Anders dan in het modelonderzoek heeft een element tijdens transport een voorwaatse snelheid. 

Waar de golfrichting een component langs de as van een element heeft, is in de analyse vanwege 

die voortbeweging rekening gehouden met een Doppler-verschuiving (correctie op de golfperiode). 
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en middelste of buitenste voieg, werkbaarheidslijnen geschat. Daartoe is per combinatie 

bij dertien verschillende waarden van de piekperiode, de significante golfhoogte gezocht 

waarbij de kans 1% bedraagt dat Mc tijdens het transport wordt overschreden. Het 

resultaat is weergegeven in Figuur 4.6. 

 

Figuur 4.6 Werkbaarheidslijnen: voor acht locaties in het tunnelelement is voor dertien golfperiodes 

uit modelproeven bepaald bij welke significante golfhoogte de kans juist 1% is dat Mc tijdens 

transport wordt overtreden. De getrokken lijn is de onderste van de modelresultaten 

Voor de onderhavige analyse waren alleen de dertien punten van elk van de acht 

werkbaarheidslijnen beschikbaar. Het is niet mogelijk om op grond van uitsluitend deze 

informatie terug te rekenen naar de Weibull-verdelingen voor extreme buigende 

momenten als functie van de karakteristieken van het golfveld. Elk punt op een 

werkbaarheidslijn hoort weliswaar bij het 99%-kwantiel van een Weibull-verdeling, 

maar de bijbehorende Weibull parameters hangen af van de golfcondities en kunnen dus 

van punt tot punt verschillen. Dat wil zeggen dat er per punt van een werkbaarheidslijn 

slechts één gegeven beschikbaar is om twee parameters uit te schatten en dat lukt niet. 

 

Om hieraan tegemoet te komen, is ervoor gekozen om de Weibull-verdeling te 

benaderen met een exponentiële verdeling. Dit type verdeling kent slechts één 

parameter en die kan dus voor elk punt van een werkbaarheidslijn eenduidig worden 

bepaald. De bijbehorende dichtheid wordt gegeven door 
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waarin µm de bedoelde parameter van de verdeling is en m = M/Mc, met 

 M = grootste buigend moment tijdens transport en 

 Mc = kritieke waarde van het buigend moment, waarbij het geaccepteerde 

veiligheidsniveau nog net niet wordt overschreden. 

 

Uit de resultaten van de modelproeven is afgeleid hoe de parameter µm van de 

exponentiële verdeling afhangt van Hs , Tp en de richting van golfinval op het element. 

Daarbij veronderstellen we dat µm evenredig is met de golfhoogte, waarbij de 

evenredigheidsconstante kan variëren met de golfperiode. We kunnen dit schrijven als 

 

 ( ) ( ),m s p p sH T T Hµ α=     (4.7) 

 

Passen we dit toe op een punt van een werkbaarheidslijn, dan volgt 

 

 ( ) ( )*
m wT H Tµ α=      (4.8) 

 

zodat 
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Ter plaatse van de werkbaarheidslijn is de kans dat het kritieke buigend moment wordt 

overschreden gelijk aan 1%, dus 
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Combinatie van (4.9) en (4.10) levert vervolgens 
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   (4.11) 

 

Om een indruk te krijgen of de modelresultaten een bevestiging vormen van het 

kwalitatieve beeld dat een element het meest gevoelig is voor golven met een lengte 

die in de buurt komt van de lengte van een element, is de overschrijdingskans van Mc 
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berekend als functie van Hs en Tp  volgens 
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Het resultaat voor de onderste omhullende van de acht werkbaarheidslijnen is 

weergegeven in Figuur 4.7. Uit deze figuur blijkt dat het kwalitatieve beeld juist is. 

 

Figuur 4.7 Overschrijdingskans van het kritieke buigend moment als functie van significante 

golfhoogte en piekperiode 

In de modelproeven is niet gekeken naar een combinatie van zeegang en deining, 

terwijl die in werkelijkheid wel voor kan komen. In de probabilistische berekeningen is 

daaraan tegemoet gekomen door overschrijding van Mc niet te associëren met m=1, 

maar met een kleinere waarde. 

4 . 5  P R O B A B I L I S T I S C H E  B E R E K E N I N G E N  

4 . 5 . 1  I N L E I D I N G  

Aan het transport van elementen van de Wijkertunnel over zee zijn twee eisen gesteld 

waaraan simultaan moet worden voldaan. Eén van die eisen heeft betrekking op het 

onderschrijden van een voorgeschreven minimum drukspanning in de voegen tussen de 

segmenten waaruit een element is opgebouwd. De andere eis betreft overschrijding van 
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de bezwijkbelasting. Terwille van de overzichtelijkheid in de probabilistische 

berekeningen, zijn beide eisen herleid tot een kritieke waarde  Mc van het buigend 

moment dat in een element optreedt. De kans dat deze kritieke waarde wordt 

overschreden door het maximale buigend moment M dat zich tijdens transport 

voordoet, mag ten hoogste γ bedragen. Dit wordt weergegeven als 

 

 ( )P 1cM M γ≤ > −      (4.13) 

 

De waarden van Mc en γ hangen af van de vraag naar welke van de twee eisen we 

kijken. Voor beide gevallen is de Mc gerelateerd aan de constructieve eigenschappen 

van een element. Met betrekking tot het onderschrijden van de minimum drukspanning 

in de voeg wordt γ = 3,5% aangehouden, terwijl voor bezwijken γ = 0,01%. 

 

De beoordeling of tijdens het transport van een element aan deze eis zal worden 

voldaan, baseren we op een voorspelling van de golfcondities. Zo'n voorspelling heeft 

betrekking op integrale karakteristieken van het golfveld, terwijl de momentane 

belasting op een element wordt bepaald door individuele golven. Zodoende moet bij de 

beoordeling rekening worden gehouden met twee factoren die deels van het toeval 

afhankelijk zijn. Eén van deze factoren is het verschil tussen voorspelde en werkelijk 

optredende karakteristieken van het golfveld. De andere factor is de natuurlijke 

variabiliteit van het golfveld. 
 
Deze beide factoren kunnen niet los van elkaar worden gezien. Door onvolkomenheden 

in de methode van voorspellen, zullen de werkelijke golfkarakteristieken afwijken van 

de bijbehorende voorspelling. Een deel van die afwijking heeft een systematisch 

karakter, terwijl het andere deel van het toeval afhangt. Op grond hiervan beschouwen 

we de werkelijk optredende golfkarakteristieken als de realisatie van een stochastische 

variabele. De voorspellingen zijn parameters in de bijbehorende kansverdeling. 

 

Vervolgens kunnen we op soortgelijke manier omgaan met de natuurlijke variabiliteit 

van het golfveld. Het maximale buigend moment dat tijdens transport in een element 

optreedt, zien we als de realisatie van een stochastische variabele waarvoor geldt dat 

de bijbehorende kansverdeling afhangt van de optredende karakteristieken van het 

golfveld. Samenvoegen van deze beide overwegingen levert een kansverdeling voor het 

buigend moment waarin de voorspelde golfkarakteristieken als parameter voorkomen. 

 

Met andere woorden: 

> Bij elke mogelijke voorspelling hoort een unieke kansverdeling voor de werkelijk 

optredende golfkarakteristieken en 

> bij elke combinatie van werkelijk optredende golfkarakteristieken hoort een unieke 

kansverdeling voor het buigend moment, dus 

> bij elke mogelijke voorspelling hoort een unieke kansverdeling voor het buigend 
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moment. 

 

Deze laatste kansverdeling hebben we nodig om, voorafgaand aan het transport van 

een element, op basis van een actuele voorspelling te kunnen beoordelen of wordt 

voldaan aan de eis ten aanzien van overschrijding van het kritieke buigend moment. In 

de navolgende drie paragrafen gaan we achtereenvolgens in op de kansverdelingen die 

in de bovenstaande cursief gedrukte regels worden genoemd. Daarna kijken we hoe het 

daaruit voortgekomen resultaat is herleid tot een praktisch hanteerbaar instrument 

waarmee, voorafgaand aan een transport, kan worden beoordeeld of is voldaan aan de 

gestelde eis. Dit instrument noemen we het besliscriterium. 

4 . 5 . 2  K A N S V E R D E L I N G  V O O R  D E  W E R K E L I J K E  

G O L F K A R A K T E R I S T I E K E N  

Direct voorafgaand aan het transport van een element moet worden beoordeeld of de te 

verwachten golfcondities wel of niet aanleiding geven tot overschrijding van het 

geaccepteerde veiligheidsniveau. Deze beoordeling is gebaseerd op een voorspelling van 

de significante golfhoogte en de piekperiode voor zeegang en een significante 

golfhoogte voor deining. Net als bij het weer, kunnen bij golven de werkelijk optredende 

condities afwijken van de voorspelling. In de onderhavige probabilistische berekeningen 

is aangenomen dat deze afwijking kan worden benaderd met 
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(zie (4.3) en (4.4)) waarin ^ aangeeft dat het om een voorspelling gaat. De ψ zijn bij 

benadering gezamenlijk normaal verdeeld, met een gemiddelde gelijk aan nul. De (co-) 

varianties van de ψ zijn geschat uit voorspellingen en bijbehorende waarnemingen uit 

het verleden. Die gegevens zijn ook gebruikt om de coëfficiënten a en b te bepalen. 

Daarbij is gebruik gemaakt van lineaire regressie. 

4 . 5 . 3  R E L A T I E  T U S S E N  G O L F K A R A K T E R I S T I E K E N  E N  

B U I G E N D  M O M E N T  

Uit modelproeven is een verband afgeleid tussen, enerzijds, het grootste buigend 

moment dat zich tijdens transport in een element voordoet en, anderzijds, golfhoogte 

en periode (Hs en Tp). Dit maximum blijkt bij goede benadering exponentieel verdeeld 

volgens 
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waarin µm=µm(Hs , Tp) en m is een geschaald buigend moment, gedefinieerd als 
 

 
c

Mm
M

=      (4.16) 

 

Hierin is M het werkelijke buigend moment en Mc is een kritieke waarde voor dat 

moment. Als wordt gekeken naar de gebruikstoestand, dan staat Mc voor het buigend 

moment waarbij de minimaal vereiste drukspanning in de voegen tussen de segmenten 

van een element nog juist niet wordt onderschreden. Anderzijds, als we kijken naar 

bezwijken, dan is Mc gelijk aan het buigend moment dat nog net niet tot bezwijken leidt. 

De waarde van Mc is dus afhankelijk van de vraag naar welke van de twee gestelde 

eisen aan de veiligheid we kijken. Het voordeel van deze aanpak is dat we in de opzet 

van de probabilistische berekeningen kunnen volstaan met één formulering, terwijl er 

twee eisen zijn gesteld. De uiteindelijke berekeningen zullen wel twee keer moeten 

worden uitgevoerd, elk met een andere waarde voor Mc.Vervolgens moeten we nagaan 

welke uitkomst bepalend is. 

 

In de afleiding van (4.15) is geen rekening gehouden met het effect van deining. De 

reden daarvoor is dat de combinatie van zeegang en deining in de modelproeven niet 

aan de orde is geweest. Daaraan is als volgt tegemoet gekomen. 

 

In de eerste plaats is verondersteld dat het totale buigend moment in een element de 

superpositie is van de effecten van zeegang en deining. Dat wil zeggen dat we 

onderscheid kunnen maken tussen een geschaald moment ten gevolge van zeegang (m) 

en een geschaald moment dat gerelateerd is aan deining (md). De kans dat de som van 

beide groter is dan 1, mag de kritieke waarde 1-γ niet overschrijden. Met andere 

woorden, 

 

 

11

0 0

1
dm

m d df f dmdm γ
−

> −∫ ∫     (4.17) 

 

waarin fm is gedefineerd in (4.15) en fd is de kansdichtheid voor het geschaalde buigend 

moment md. Echter, in de voorliggende analyse is ter wille van de eenvoud voorbij 

gegaan aan het stochastische karakter van deining. In plaats daarvan hebben we 

verondersteld dat deining een monochromatisch verschijnsel is met een periode van 10 

sec. De golflengte die hoort bij deze periode komt overeen met de lengte van de 

tunnelelementen. Dat wil zeggen dat we met deze aanname voor de periode, impliciet 

veronderstellen dat deining steeds leidt tot de grootste buigende momenten die 

mogelijk zijn bij de desbetreffende golfhoogte. Er is zodoende sprake van een 

conservatieve aanname. 
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Met de simplificatie van deining tot een monochromatisch verschijnsel, is md een 

deterministische grootheid geworden en reduceert (4.17) tot 

 

 

1

0

1
dm

mf dm γ
−

> −∫      (4.18) 

 

Bovendien hebben we aangenomen dat in het geval van alleen deining, het buigend 

moment evenredig is met de golfhoogte D en definiëren we dat 

 

 ( )10d
w

Dm
H

=      (4.19) 

 

Volgens deze definitie kunnen we geen zeegang toelaten als de golfhoogte van deining 

de grens van werkbaarheid (die geldt bij een golfperiode van 10 sec.) nadert. In 

werkelijkheid is deining geen monochromatisch verschijnsel, maar wisselen golven van 

uiteenlopende hoogte elkaar af. Echter, omdat de spreiding in golfhoogte bij deining 

doorgaans kleiner is dan die bij zeegang, zal met bovenstaande definitie de kans dat 

md>1 naar verwachting kleiner zijn dan de 1% waarop de werkbaarheidslijn Hw is 

gebaseerd. Ook hierin schuilt zodoende een element van conservatisme. 

 

De reserve die voortkomt uit deze conservatieve benadering, wordt kleiner als de 

deining afneemt en er dus ook zeegang wordt toegelaten. De spreiding in het buigend 

moment wordt dan volledig bepaald door de spreiding in de zeegang. In werkelijkheid, 

echter, draagt de spreiding in de deining ook bij aan die in het buigend moment. Door 

de deining op deterministische wijze te beschrijven, wordt deze bijdrage genegeerd. Dat 

kan ertoe leiden dat P(M≤Mc) wordt overschat. 

4 . 5 . 4  K A N S V E R D E L I N G  V O O R  H E T  B U I G E N D  M O M E N T  

In de vorige paragraaf is een benadering afgeleid voor de kans dat het grootste buigend 

moment dat tijdens transport in een element voorkomt, een kritieke waarde niet 

overschrijdt. Deze kans is afhankelijk van de werkelijk optredende golfkarakteristieken 

Hs, Tp en D: 

 

 ( )
1

0

P | , ,
d mm m

c s p
m

eM M H T D dm
µ

µ

− −

≤ = ∫    (4.20) 

waarin: 

 µm=µm(Hs , Tp) en md =D/Dc. 

 

In het algemeen kunnen de werkelijke golfkarakteristieken afwijken van de 
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bijbehorende voorspellingen. Dit is weergegeven met 

 

 

ln ln
ln ln
ln ln

p T p T T

s H s H H

D D D

T a T b
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D a D b

ψ
ψ
ψ

= + +⎡
⎢ = + +⎢
⎢ = + +⎣

   (4.21) 

 

waarin de ψ gezamenlijk normaal verdeeld zijn. De kansdichtheid wordt gegeven door 
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   (4.22) 

waarin: 

 ψ = (ψH , ψT , ψD)T. 

 

De kans dat M≤Mc bij een gegeven voorspelling van de golfcondities, wordt hiermee 
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Het rechter lid van deze vergelijking kan numeriek worden bepaald. Door toepassing 

van singuliere waarden ontbinding kan een zodanige lineaire transformatie van de ψ 

worden afgeleid dat de getransformeerden onderling onafhankelijk, standaard normaal 

verdeeld zijn. Daarmee kan de drievoudige integraal worden geschreven als het product 

van drie enkelvoudige integralen. Vervolgens kunnen deze enkelvoudige integralen 

worden benaderd met behulp van Hermite polynomen. Vanuit rekentechnisch oogpunt is 

een dergelijke aanpak aanmerkelijk aantrekkelijker dan toepassing van, bijvoorbeeld, 

de trapezium-regel. 

4 . 5 . 5  B E S L I S C R I T E R I U M  

Om het gewenste veiligheidsniveau te kunnen bereiken, mag de kans, gegeven door 

(4.23) ten hoogste 1-γ bedragen. Als we kritisch willen ontwerpen, stellen we dus dat 

 

 ( )P | , , 1c s pM M H T D γ≤ = −     (4.24) 

 

In feite staat hier een relatie tussen de voorspellingen van de drie golfkarakteristieken 

die aangeeft bij welke condities nog juist getransporteerd kan worden. Zulke relaties 

zijn afgeleid voor diverse richtingen van waaruit golven een element kunnen naderen. 

De maatgevende van deze relaties noemen we het besliscriterium. Een grafische 

weergave van dit criterium is opgenomen in Figuur 4.8. 
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Figuur 4.8 Besliscriterium 

In deze figuur is voor vijf voorspelde golfhoogtes D van deining aangegeven voor welke 

voorspelde zeegangscondities (combinaties van voorspelde piekperiode en voorspelde 

significante golfhoogte) de overschrijdingskans van het kritieke buigend moment juist γ 

bedraagt.  

 

Aan de hand van deze figuur is beoordeeld of de voorspelde golfcondities aanleiding 

gaven tot overschrijding van het gewenste veiligheidsniveau. Daartoe moet worden 

gekeken of het punt, dat overeen komt met de voorspelde golfhoogte en periode voor 

zeegang, onder of boven de kromme voor de voorspelde deining ligt. Als het punt 

eronder ligt, wordt aan de gewenste veiligheid voldaan. 

 

Om de grafiek in Figuur 4.8 Besliscriterium te construeren uit het criterium (4.22), is 

een numerieke procedure gevolgd. Dat was nodig omdat het linker lid van dit criterium, 

gedefiniëerd in (4.21), zich niet langs analytische weg laat herschrijven in een vorm 

 

 ( ), |s s pH H T D γ=      (4.25) 

 

waarin de maximaal toelaatbare golfhoogte voor zeegang wordt gezien als een 

expliciete functie van voorspelde golfperiode van zeegang en golfhoogte van deining. 

 

In de numerieke procedure is in het Hs-Tp vlak een rooster gedefinieerd waarbij de 
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golfhoogte in stappen van 0,25 m oploopt van 0,5 m tot en met 2,5 m en waarbij de 

golfperiode toeneemt van 2s tot en met 10s in stappen van 1s. Vervolgens is voor vijf 

verschillende golfhoogtes voor deining (D = 0,1n [m], n=1,2…5) uitdrukking (4.21) 

geëvalueerd op alle 81 punten van dit rooster. Per waarde van D is deze evaluatie twee 

maal uitgevoerd: éénmaal voor de gebruikstoestand (γ = 3,5%) en éénmaal voor de 

bezwijktoestand (γ = 0,01%). Welke van deze twee maatgevend is, kan van roosterpunt 

tot roosterpunt verschillen. Het algemene beeld dat uit de evaluaties naar voren is 

gekomen, is dat bezwijken bepalend is voor D < 0,4m terwijl voor D > 0,4m de 

gebruikstoestand het meest beperkend is. Rond D = 0,4m ligt de overgang tussen 

beide. Bij D = 0,6m (en hoger) kan niet meer worden voldaan aan de gestelde eisen ten 

aanzien van de gebruiks- en bezwijktoestanden.  

 

Om uiteindelijk tot de grafiek van Figuur 4.8 te komen, is op de resultaten van 

bovenstaande procedure bilineaire interpolatie toegepast. Samen met de afwisseling 

tussen ‘bezwijken’ en ‘gebruik’ als maatgevende situaties, verklaart dat het wat hoekige 

karakter van de krommen in deze grafiek. 

4 . 6  E V A L U A T I E  

Met de uitwerking van uitdrukkingen (4.21) en (4.22), alsmede de vertaling daarvan 

naar de grafiek in Figuur 4.8, is het beoogde instrument gerealiseerd om snel te kunnen 

beoordelen of een voorspelling van de golfcondities die tijdens het transport van een 

element verwacht kunnen worden, wel of niet aanleiding geven tot een overschrijding 

van het gewenste veiligheidsniveau. Daarmee is voldaan aan het doel van de 

probabilistische beschouwing van het zeetransport van elementen van de Wijkertunnel. 

 

In Figuur 4.9 zijn aan de grafiek van Figuur 4.8 de voorspellingen van golfhoogte en -

periode aangegeven die voorafgaand aan de transporten van elementen van de 

Wijkertunnel zijn opgesteld. In de meeste gevallen waren de golfcondities gunstig. Het 

eerste element is bij vrijwel rimpelloze zee getransporteerd (valt buiten de grafiek van 

Figuur 4.9). Alleen het transport van element 2 is een keer uitgesteld vanwege 

ongunstige golfvoorspellingen. Bij het uiteindelijke transport van dit element was er 

nauwelijks sprake van deining, zodat ook daar, ondanks de relatief intensieve zeegang, 

van betrekkelijk gunstige condities gesproken kon worden. Bij element 5, daarentegen, 

was een deining van 0,4m voorspeld. Dit element is dus met bijna de maximaal 

toelaatbare condities getransporteerd. 
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Figuur 4.9 Besliscriterium en voorspelde golfcondities 2 t/m 6 

Uit veldgegevens die tijdens het transport van alle elementen zijn verzameld, is 

gebleken dat de voorspelde zeegang voor het vijfde transport aan de optimistische kant 

was. Indien de voorspelling volledig correct zou zijn geweest, zou zijn besloten tot 

uitstel van het transport. Sommigen hebben op grond hiervan gesteld dat we bij het 

transport van element 5 kennelijk toch meer risico hebben genomen dan we ons hadden 

voorgenomen, maar die stelling is natuurlijk niet juist. 

4 . 7  N A S C H R I F T  

De Wijkertunnel is aangelegd in opdracht van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat. 

Het ontwerp was in handen van de Bouwdienst Rijkswaterstaat en voor de uitvoering 

was Tunnel Combinatie Nederland v.o.f. verantwoordelijk. De bijbehorende engineering 

is verzorgd door Tunnel Engineering Consultants, een samenwerkingsverband tussen 

Witteveen+Bos, DHV en Haskoning. Ten tijde van het project was de auteur werkzaam 

bij Witteveen&Bos Raadgevende Ingenieurs b.v. Tegenwoordig is hij verbonden aan de 

Technische Universiteit Delft. 
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Foto van het bewegingswerktuig van een sluisdeur 
Bron: Rijkswaterstaat 
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5  B e t ro u wb aa rh e i d  va n  b e we g i ng s we rk e n  
Het automatiseren van de betrouwbaarheidsanalyse met als doel deze in 
het ontwerpproces te integreren 

ir. G.C. Avontuur 

Bouwdienst Rijkswaterstaat, Afdeling Bouwinformatica 

S A M E N V A T T I N G  

Dit artikel beschrijft de rol van betrouwbaarheidsanalyse in het ontwerpproces van 

bewegingswerken van infrastructurele werken, zoals beweegbare bruggen, sluisdeuren 

en stormvloedkeringen bij de Bouwdienst. Het beschrijft het ontwerpproces, de functies 

van een bewegingswerk en een geautomatiseerde betrouwbaarheidsanalyse techniek. 

Tenslotte demonstreert dit artikel de geautomatiseerde techniek. Dit artikel is ontleend 

aan publicaties binnen de Bouwdienst van de auteur [5.1], [5.2] en [5.3]. 

5 . 1  O N T W E R P P R O C E S  

Dit hoofdstuk beschrijft de voorontwerp- en ontwerpfase. Daarna gaat het in op de rol 

van betrouwbaarheidsanalyse in het ontwerpproces. 

5 . 1 . 1  V O O R O N T W E R P -  E N  O N T W E R P F A S E  

De belangrijkste ontwerpbeslissingen worden in de voorontwerpfase en de ontwerpfase 

genomen. Figuur 5.1 en de alinea’s hierna beschrijven het ontwerpproces in deze twee 

fasen. 

 

Figuur 5.1 Huidige voorontwerp- en ontwerpfase. 

Tijdens de voorontwerpfase bedenkt het projectteam een aantal ontwerpvarianten. Een 

ontwerper bepaalt de globale afmetingen van elke variant. Hij valideert deze afmetingen 

met een statische sterkte berekening en hij optimaliseert iedere variant om de kosten te 

reduceren. Het resultaat van deze fase is een globale tekening, een globale berekening 

en een globale kostenraming van iedere variant. Het projectteam evalueert de varianten 
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en beveelt de meest optimale aan de principaal aan. De principaal kiest één variant voor 

verdere uitwerking tijdens de ontwerpfase. 

Tijdens de ontwerpfase werkt het projectteam de variant die door de principaal gekozen 

is uit. Een ontwerper bepaalt de afmetingen van details van de gekozen variant. Hij 

valideert deze afmetingen met een statische sterkteberekening en hij optimaliseert de 

constructie om de kosten te reduceren. Voor sommige constructies voert een risico 

analyse expert een foutenboomanalyse uit, nadat de ontwerper alle details vastgelegd 

heeft. Het resultaat van deze fase is een gedetailleerd tekeningenpakket, een 

gedetailleerde statische sterkteberekening, een nauwkeurige kostenraming en soms een 

foutenboomanalyse rapport. 

5 . 2  D E  R O L  V A N  B E T R O U W B A A R H E I D S A N A L Y S E  

Betrouwbaarheidsanalyse vindt plaats aan het eind van het ontwerpproces, als de vorm 

van de constructie vastligt. De rol van betrouwbaarheidsanalyse is om te 

betrouwbaarheid van de constructie te verifiëren. Echter, aan het eind van het 

ontwerpproces is het niet mogelijk om belangrijke veranderingen in de constructie door 

te voeren. Daarom hebben de resultaten van de analyse weinig invloed op het ontwerp. 

De betrouwbaarheidsanalyse zou een belangrijke invloed op het ontwerp hebben als zij 

toegepast werd tijdens het voorontwerp. Het resultaat zouden meer betrouwbare en 

goedkopere constructies zijn; een constructie met een betrouwbaar concept is 

waarschijnlijk goedkoper, dan een constructie die niet betrouwbaar is in concept, maar 

in een latere fase van het ontwerpproces verbeterd is. 

 

Figuur 5.2 Ideaal voorontwerp- en ontwerpproces. 

Het is bekend, dat ongeveer tachtig procent van de kosten van een ontwerp bepaald 

worden in de eerste twintig procent van de ontwerptijd. Dat betekent, dat tachtig 

procent van de kosten tijdens de voorontwerpfase bepaald worden. Daarom zijn de 
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kosten van een variant een belangrijk onderwerp tijdens het voorontwerp. Maar, het 

goedkoopste ontwerp is meestal niet de betrouwbaarste oplossing. Daarom zou een 

ontwerper zijn beslissingen niet alleen op kosten moeten baseren. Niet alleen moet een 

ontwerper een kosteneffectief ontwerp maken, hij moet ook een betrouwbaar ontwerp 

maken. Betrouwbaarheidsanalyse biedt een ontwerper de mogelijkheid om op meer 

aspecten te beslissen, dan kosten alleen. 

Tijdens het voorontwerp is de rol van betrouwbaarheidsanalyse om te optimaliseren 

tussen kosten en betrouwbaarheid. Daarom is het in Figuur 5.2 in de hoofditeratielus 

van de voorontwerpfase geplaatst. 

5 . 3  F U N C T I E S  V A N  B E W E G I N G S W E R K E N  

Dit hoofdstuk leidt een abstracte beschrijving van de functies van een bewegingswerk 

af. Die beschrijving is noodzakelijk om betrouwbaarheidsanalyse te kunnen 

automatiseren. 

Normaal gesproken is een bewegingswerk onderdeel van een grotere constructie. Het 

ondersteunt deze constructie bij het vervullen van één van zijn functies. Dit artikel 

beschouwt aandrijvingen van infrastructurele werken, zoals beweegbare bruggen, 

schutsluizen en stormvloedkeringen. Deze paragraaf beschouwt de functies van deze 

constructies en hoe bewegingswerken bijdragen aan deze functies. 

De hoofdfuncties van een stormvloedkering zijn: water keren, water in- en uitlaten en 

scheepvaart doorlaten. Naast deze hoofdfuncties heeft de stormvloedkering secondaire 

functies, zoals voorkomen van aanvaringen door schepen. Tabel 5.1 toont de bijdragen 

van het bewegingswerk aan deze functies. 

Tabel 5.1 De functies van een stormvloedkering en de bijdrage van het bewegingswerk aan deze 

functies. 

Hoofdfuncties Bijdrage van het bewegingswerk 

Een waterkering zijn. Het bewegingswerk sluit de deur. 

Water in- en uitlaten. Het bewegingswerk opent de deur en houdt 

het in geopende positie. 

Scheepvaartverkeer doorlaten. Het bewegingswerk opent de deur en houdt 

het in geopende positie. 

Secondaire functies  

Het voorkomen van aanvaringen met 

schepen. 

Het bewegingswerk opent de deur en houdt 

het in geopende positie. Lichtseinen geven 

aan of de doorvaart veilig is. 

 

In alle gevallen (om ruimte te sparen is hier alleen het voorbeeld van de 

stormvloedkering uitgewerkt) ondersteunt het bewegingswerk de constructie bij het 

uitoefenen van zijn functies. De functie van het bewegingswerk is om een constructie 

onderdeel te bewegen (openen, sluiten) of in positie te houden. Om een 
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constructieonderdeel te bewegen moet het bewegingswerk een beweging uitvoeren en 

een belasting dragen. Het voorbeeld van de stormvloedkering toont aan dat de functies 

van een bewegingswerk gedecomponeerd kunnen worden in twee functies: belasting 

dragen en beweging uitvoeren. 

 

load, motion

motion

 

Figuur 5.3 Model van een stormvloedkering. 

Figuur 5.3 toont een model van een stormvloedkering. Het bewegingswerk van de 

kering moet de deur open, in positie, houden, als er geen storm is. Als het gaat 

stormen, moet het bewegingswerk de kering sluiten. En als de storm over is, moet het 

bewegingswerk de kering openen. 

Tabel 5.2 Decompositie van de functies van het bewegingswerk van de stormvloedkering van Figuur 

5.3 in de basisfuncties ‘belasting dragen’ en ‘beweging uitvoeren’. 

Functie Richting van de belasting Richting van de beweging 

Houd de kering open Omlaag - 

Sluit de kering Omlaag Omlaag 

Open de kering Omlaag Omhoog 

 

Tabel 5.2 laat zien hoe de functies van de stormvloedkering gedecomponeerd kunnen 

worden in de functies belasting dragen en beweging uitvoeren. 

Bewegingswerken vervullen vele taken, zoals het openen van een brug, het sluiten van 

een brug, het bewegen van een sluisdeur, een sluisdeur tegenhouden tegen de 

waterdruk in. Het is mogelijk om de taak het openen van een brug te decomponeren in 

de functies beweging uitvoeren en belasting dragen (versnelling, wind). Het is ook 

mogelijk om dit voor andere constructies te doen. Dit leidt tot de aanname, dat alle 

functies van een bewegingswerk te decomponeren zijn in: 1 belasting dragen en 2 

beweging uitvoeren. 
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Aanname: 

Alle functies van een bewegingswerk zijn te decomponeren in: 

> belasting dragen, 

> beweging uitvoeren. 

 

Een foutenboomanalyse is de meest geschikte techniek om de betrouwbaarheid van een 

bewegingswerk te analyseren voor wat betreft deze functies. Niet in staat om een 

beweging uit te voeren en niet in staat om een belasting te dragen zijn de 

topgebeurtenissen van de foutenboom. 

5 . 4  G E A U T O M A T I S E E R D E  

B E T R O U W B A A R H E I D S A N A L Y S E  

Verschillende onderzoekers hebben geprobeerd om foutenboomanalyse te 

automatiseren. Dit hoofdstuk volstaat met een aantal literatuurverwijzingen naar 

artikelen over hun aanpak. Daarna beschrijft dit hoofdstuk een andere aanpak om 

foutenboomanalyse te automatiseren. 

5 . 4 . 1  V E R S C H I L L E N D E  A A N P A K K E N  O M  

F O U T E N B O O M A N A LY S E  T E  A U T O M AT I S E R E N  

Kócza [5.4], Robitaille [5.5] and O’Hern [5.6], Sacks [5.7], Matsuoka [5.8], Yamashina 

[5.9], Kohda [5.10], en Takahashi [5.11] hebben software ontwikkeld om vanuit een 

model van een constructie automatisch een foutenboom op te stellen. Zij gebruiken 

allen een soort stroomdiagrammen op de constructie te modelleren. Uit deze 

diagrammen genereert de software automatisch een foutenboom. 

5 . 4 . 2  N I E U W E  A A N P A K  

Dit artikel beschrijft geautomatiseerde foutenboomanalyse op basis van de eindige 

elementen theorie. 5.3 Decomponeert de functies van een bewegingswerk in belasting 

dragen en beweging uitvoeren. De eindige elementen theorie geeft een mathematische 

beschrijving van deze functies. Belasting dragen komt overeen met de 

evenwichtsvergelijkingen, die evenwicht tussen externe belastingen f op de 

knooppunten en interne element spanningen σ: 

 

DT.σ = f       (5.1) 

 

Beweging uitvoeren komt overeen met de continuïteitsvergelijkingen, die de relatie 

tussen de knooppuntsverplaatsingen u en de elementvervormingen ε beschrijven: 

 

ε = D.u      (5.2) 

 

Iedere vervorming van een element vertegenwoordigt een faalvorm. Een element kan 
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falen om de functie belasting dragen te vervullen, doordat het gebroken is. In dat geval 

schrijven de eindige elementen vergelijkingen een elementspanning gelijk aan nul voor. 

Een element kan falen om de functie beweging uitvoeren te vervullen, doordat het 

geblokkeerd is. In dat geval schrijven de eindige elementen vergelijkingen een 

elementvervoming gelijk aan nul voor. 

Een constructie faalt, als vergelijking (5.1) of (5.2) niet oplosbaar is. Een niet oplosbaar 

stelsel vergelijkingen is de mathematische representatie van een falend bewegingswerk. 

Deze theorie is geïmplementeerd in een algoritme, dat de minimale sneden van een 

foutenboom vindt door gewoonweg alle combinaties van falende componenten te 

proberen. Een combinatie is een faalvorm, als het stelsel vergelijkingen niet oplosbaar 

is. 

Het algoritme is geïmplementeerd in een software pakket. Het ontwerpproces is als 

volgt: De ontwerper bedenkt varianten en definieert de functies van de constructie. 

Daarna decomponeert hij deze functies in de basisfuncties belasting dragen en 

beweging uitvoeren. De software helpt de ontwerper om een componenten model van 

de varianten te bouwen. Het is noodzakelijk om voor iedere functie een apart model te 

maken. De software vertaalt automatisch het componenten model naar een eindig 

elementen model, genereert de minimale deelverzamelingen van de foutenboom en 

kwantificeert de foutenboom. 

Het software pakket, dat hier beschreven wordt, heeft een extra componenten schil, die 

het eindige elementen model voor de gebruiker verbergt. Deze schil gebruikt 

componenten als pompen en kleppen om een constructie te modelleren. Op die manier 

hoeft de ontwerper geen kennis te hebben van de eindige elementen theorie om een 

foutenboomanalyse uit te voeren. 

 

Figuur 5.4 Geautomatiseerd ontwerpproces. 

5 . 5  D E M O N S T R A T I E  

Dit hoofdstuk demonstreert hoe een bewegingswerk geoptimaliseerd kan worden met 

de in dit artikel beschreven software. 

geautomatiseerd proces

variant functies

comp.
model

fault treemathematische
beschrijving

FEM
model
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Figuur 5.5 Model van een stormvloedkering. 

5 . 5 . 1  V A R I A N T E N  

Vier varianten van bewegingswerken van de stormvloedkering van Figuur 5.5 zijn 

geëvalueerd. Tabel 3-2 laat zien, dat vijf analyses per variant nodig zijn. De functie 

houd de kering open is vertaald naar een model met een neerwaartse belasting op de 

schuif. De rem in het bewegingswerk draagt deze belasting. De functies open de kering 

en sluit de kering zijn vertaald naar twee modellen per functie. Eén model met een 

neerwaartse belasting op de schuif. De motor van het bewegingswerk draagt deze 

belasting. In het tweede model heeft de schuif een voorgeschreven belasting omlaag of 

omhoog. Tabel 5.3 laat de resultaten van deze analyses zien. 

V a r i a n t  I  

 

 

Figuur 5.6 Variant I van het bewegingswerk van de stormvloedkering. 
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engine 

coupling 

brakecoupling 

gearbox bearingbearing 

 

Figuur 5.7 Bovenaanzicht van variant I. 

De eerste variant van het bewegingswerk bestaat uit een enkele motor, een koppeling, 

een enkele rem, een koppeling en een tandwielkast. 

V a r i a n t  I I  

 

 

Figuur 5.8 Variant II van het bewegingswerk van de stormvloedkering. 
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coupling 
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Figuur 5.9 Bovenaanzicht van variant II. 
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Deze variant heeft dubbele motoren, koppelingen en remmen. 

V a r i a n t  I I I  

 

 

Figuur 5.10 Variant III van het bewegingswerk van de stormvloedkering. 

 
 

engine 

coupling

brake 

gearbox bearing bearing 

 

Figuur 5.11 Bovenaanzicht van variant III. 

Variant III met dubbele motoren, een extra tandwielkast en twee extra koppelingen. 
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V a r i a n t  I V  

 

 

Figuur 5.12 Variant IV van het bewegingswerk van de stormvloedkering. 

 
 

bearing 

engine

coupling

brake coupling 

gearbox bearing  

Figuur 5.13 Bovenaanzicht van variant IV. 

Variant IV met dubbele motoren, één extra koppeling en zonder extra tandwielkast. 

5 . 5 . 2  R E S U LTA T E N  

Tabel 5.3 toont de resultaten van de analyses. In Tabel 5.3 is aangenomen dat het 
falen van de componenten afhankelijk is.  
Tabel 5.4 toont de resultaten van totaal onafhankelijk falende componenten. De 

verschillen in faalkans tussen de twee tabellen zijn een factor 10 - 100. 

Tabel 5.3 Faalkansen van de functies van het bewegingswerk van de stormvloedkering. Deze 

resultaten zijn gevonden door rekening te houden met afhankelijk falen. 

Variant function carry load highest 

contrib. 

execute 

motion 

highest 

contrib. 

total 

I hold 5,0*10-5 Brake - - 5,0*10-5 

I close 2,5*10-3 Engine 4,1*10-5 brake 2,5*10-3 

I open 2,5*10-3 Engine 4,1*10-5 brake 2,5*10-3 

II hold 4,3*10-5 Brake - - 4,3*10-5 

II close 2,5*10-3 Engine 5,8*10-5 brake 2,6*10-3 

II open 2,5*10-3 Engine 5,8*10-5 brake 2,6*10-3 
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III hold 6,0*10-5 Brake - - 6,0*10-5 

III close 1,4*10-3 Engine 6,0*10-5 brake 1,5*10-3 

III open 1,4*10-3 Engine 6,0*10-5 brake 1,5*10-3 

IV hold 4,2*10-5 Brake - - 4,2*10-5 

IV close 2,8*10-4 Engine 4,8*10-5 brake 3,2*10-4 

IV open 2,8*10-4 Engine 4,8*10-5 brake 3,2*10-4 
 

Tabel 5.4 Faalkansen van de functies van het bewegingswerk van de stormvloedkering. Deze 

resultaten zijn gevonden door aan te nemen dat het falen van de componenten onafhankelijk is. 

Variant function carry load highest 

contrib. 

execute 

motion 

highest 

contrib. 

total 

I hold 5,0*10-5 Brake - - 5,0*10-5 

I close 2,5*10-3 Engine 4,1*10-5 brake 2,5*10-3 

I open 2,5*10-3 Engine 4,1*10-5 brake 2,5*10-3 

II hold 3,9*10-6 Brake - - 3,9*10-6 

II close 1,0*10-5 Engine 5,8*10-5 brake 6,8*10-5 

II open 1,0*10-5 Engine 5,8*10-5 brake 6,8*10-5 

III hold 6,0*10-5 Brake - - 6,0*10-5 

III close 2,6*10-5 Engine 6,0*10-5 brake 8,6*10-5 

III open 2,6*10-5 Engine 6,0*10-5 brake 8,6*10-5 

IV hold 5,0*10-6 Brake - - 5,0*10-6 

IV close 5,0*10-6 Engine 4,8*10-5 brake 5,3*10-5 

IV open 5,0*10-6 Engine 4,8*10-5 brake 5,3*10-5 

 

De resultaten laten zien, dat variant I de minst veilige is. Variant IV is het veiligste. 

Varianten II en III laten zien, dat redundantie in alle componenten niet automatisch tot 

een veiliger ontwerp leidt. Te veel redundantie leidt ertoe, dat er meer combinaties van 

componenten zijn, die tot falen van de totale constructie leiden. 

5 . 6  C O N C L U S I E  

Dit artikel laat zien, dat het mogelijk is om betrouwbaarheidsanalyse te automatiseren 

en dat het mogelijk is om de geautomatiseerde methode in het ontwerpproces te 

integreren. Het is mogelijk om een abstracte beschrijving te maken van de belangrijkste 

functies van een bewegingswerk. Alle belangrijke functies van een bewegingswerk 

kunnen gedecomponeerd worden in de basisfuncties belasting dragen en beweging 

uitvoeren. De eindige elementen theorie beschrijft deze functies. De minimale sneden 

van een foutenboom kunnen direct van het eindige elementen model afgeleid worden. 

De theorie is ingebouwd in een software pakket, dat de ontwerper helpt bij het maken 

van varianten. De software produceert begrijpelijke resultaten en helpt de ontwerper 

om zijn constructie te verbeteren en de meest optimale variant te kiezen. 
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6  P r ob ab i l i s t i s che  l e ve nsd u u r  be r eke n i ng  
Een probabilistisch onderbouwde levensduurberekening waarbij wordt 
uitgegaan van een bepaalde ontwerplevensduur en degradaties op de 
prestaties in beschouwing wordt genomen. 

Ir. A.J.M. Siemes 

TNO Bouw, Afdeling Materiaalkunde 

S A M E N V A T T I N G  

Bij het ontwerpen van gewapend betonnen boortunnels wordt in Nederland sinds kort 

een nieuwe methode toegepast om te zorgen dat de tunnels voldoende duurzaam zijn. 

Het was gebruikelijk om voor betonconstructies een aantal uitvoeringseisen te stellen, 

bijvoorbeeld ten aanzien van de grootte van de betondekking, de water-cementfactor en 

de cementsoort. Als aan de eisen wordt voldaan, dan werd ervan uitgegaan dat de 

constructie voldoende duurzaam is. 

Aan de hand van een aantal rekenvoorbeelden wordt duidelijk gemaakt dat het goed 

mogelijk is om probabilistisch onderbouwde levensduurberekeningen te maken. Het 

blijkt daarbij dat rechtstreeks kan worden aangesloten bij het constructieve 

ontwerpraamwerk, dat is gebaseerd op prestaties, grenstoestanden en 

betrouwbaarheid. 

Bij de nieuwe methode wordt expliciet uitgegaan van een bepaalde ontwerplevensduur. 

Voor boortunnels is dit 100 jaar. Binnen die periode moet worden voldaan aan prestatie-

eisen met betrekking tot draagkracht, bruikbaarheid en beperking van het onderhoud. 

Het doel van de ontwerpberekening is om aan te tonen dat de betrouwbaarheid 

voldoende is. Betrouwbaar wil zeggen dat de kans, dat de prestatie binnen de 

ontwerplevensduur niet geleverd wordt, voldoende klein is. De methode is daarmee 

fundamenteel beter dan de conventionele benadering. In wezen is deze benadering 

identiek aan de werkwijze bij het constructief ontwerpen. Het nieuwe is, dat de invloed 

van degradaties op de prestaties in beschouwing wordt genomen.  

De ontwerpmethode is niet alleen geschikt voor nieuw te bouwen constructies, maar 

ook voor het beoordelen van bestaande, al dan niet beschadigde, betonconstructies. De 

gedachtegang achter de methode is generiek toepasbaar en kan in principe ook worden 

toegepast bij het verouderen van andere constructiematerialen. Het belangrijkste blijft 

evenwel het toepassen van deze nieuwe methode in de praktijk.  

6 . 1  I N L E I D I N G  

Tijdens het ontwerpen en bouwen van een nieuw bouwwerk wordt ervoor gezorgd dat 

het bouwwerk gedurende de beoogde levensduur zijn functies op een behoorlijke wijze 

vervuld. In de loop van de jaren kan echter veroudering optreden door externe of 

interne factoren. Om er voor te zorgen dat toch alle gewenste functies op een 
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voldoende wijze worden vervuld, kan gekozen worden voor twee principieel 

verschillende benaderingen: 

> het bouwwerk wordt in voldoende mate overgedimensioneerd om gedurende de 

beoogde levensduur de functies op een voldoende niveau te blijven vervullen 

(Figuur 6.1) 

> er worden tussentijds zodanig maatregelen getroffen dat ongewenste effecten van 

veroudering geheel of gedeeltelijk worden opgeheven (Figuur 6.1). 

 

De eerste optie wordt onderhoudsvrij ontwerpen genoemd. Bij de tweede optie wordt 

onderhoud gepleegd. 

Figuur 6.1 Onderhoudsvrij en Regelmatig onderhoud. 

Figuur 6.1 geeft het principe van de relatie tussen veroudering en onderhoud op een 

heldere wijze weer. In de praktijk is van deze helderheid niet veel terug te vinden. Een 

belangrijke oorzaak daarvoor is de spreiding die aanwezig is in de levensduur van 

bouwwerken en van onderhoudsmaatregelen. Zo varieert de levensduur van 

bouwwerken: 

> woningen, 50 - 100 jaar 

> bruggen, 25 - 200 jaar 

> infrastructurele bouwwerken, 50 - 200 jaar. 

 

En voor onderhoudsmaatregelen gelden termijnen die variëren volgens: 

> behang, 3 - 10 jaar 

> dakbedekking, 10 - 20 jaar 

> voegwerk, 10 - 100 jaar. 

 

Het op elkaar afstemmen van levensduur en onderhoud is daardoor een complex 

gebeuren. Bij de levensduur van de bouwwerken is stilzwijgend aangenomen, dat het 

einde van de levensduur door technische aspecten wordt bepaald. In werkelijkheid zijn 

er tal van factoren die het einde van de levensduur bepalen: 

> Op basis van technische gronden; dit is het eerder geschetste voorbeeld waarbij 

functieniveau functieniveau

minimum functieniveau minimum functieniveau

tijd tijd
onderhoudsvrij regelmatig onderhoud

onderhoud

veroudering
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zodanige veroudering is opgetreden dat niet meer kan worden voldaan aan de 

functie-eisen. 

> Op basis van economische overwegingen; het is goedkoper om het bouwwerk te 

slopen en nieuw te bouwen dan aan te passen aan de eisen; vaak worden hierbij 

ook de nevenkosten in beschouwing genomen zoals bijvoorbeeld de productiekosten 

in een fabriek. 

> Op basis van milieuaspecten; een duidelijk voorbeeld zijn bouwwerken waarin 

asbest is toegepast dat vrijkomt en de gezondheid van mensen kan schaden. 

> Op basis van planologische afwegingen; het slopen van bouwwerken in het tracé 

van de Betuweroute is hier een voorbeeld van. 

> Op basis van maatschappelijke overwegingen; een voorbeeld hiervan is het 

verwijderen van een spoorbaan binnen de bebouwde kom en hem te vervangen 

door een spoortunnel. 

> Op grond van technologische ontwikkelingen; stadsgasfabrieken zijn gesloopt met 

de opkomst van het aardgas; veel watertorens zijn verdwenen omdat drukvariaties 

in de leiding met behulp van pompen worden gecompenseerd. 

 

Bij het ontwerpen van een bouwwerk staat de ontwerper voor de keuze welke 

maatregelen in verband met de duurzaamheid hij moet treffen: 

> Versterken: 

  hogere materiaalkwaliteit  

  beter soort materiaal  

> Conserveren: 

  beschermende laag aanbrengen 

> Verduurzamen 

  beschutten:  

  afdekken. 

 

In het geval van veroudering dient de ontwerper de volgende punten acties te 

ondernemen 

> Vaststellen welke functies moeten worden vervuld. Meestal moeten meerdere 

functies worden vervuld. Deze kunnen vervolgens weer verschillen per onderdeel 

van het bouwwerk. Het is dus zaak om de meest relevante onderdelen en 

bijbehorende functies vast te stellen en daar prioriteit aan toe te kennen. 

> Nagaan welke vormen van veroudering het functioneren kunnen beïnvloeden. De 

aard en de mate van veroudering worden enerzijds bepaald door de wijze waarop 

het bouwwerk of het bouwdeel is samengesteld en anderzijds door het gebruik en 

de externe omstandigheden. Het is daarom van belang om de meest kritische 

situaties te identificeren. 

> Bepaal de gewenste betrouwbaarheid (i.c. de kans dat de constructie niet faalt). 

Voor constructieve aspecten is in het Bouwbesluit en in de daaraan gekoppelde 

Technische Grondslagen voor het Berekenen van Bouwconstructies (TGB’s) 
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aangegeven hoe betrouwbaar een constructie moet zijn. Voor bouwwerken waar 

geen TGB van toepassing is, moet de ontwerper in overleg met de eigenaar van het 

bouwwerk een beslissing nemen. In het algemeen moet daarbij uit worden gegaan 

van het begrip risico. Dit is de faalkans vermenigvuldigd met de totale kosten die 

optreden in geval van schade. teneinde het risico te beheersen moet de faalkans 

kleiner zijn naarmate de faalkosten hoger zijn. 

6 . 2  V E R O U D E R I N G S P R O C E S S E N  

Om gefundeerde onderhoudsbeslissingen te kunnen nemen dient een goed inzicht te 

bestaan in verouderingsprocessen. Met andere woorden: het verloop van het 

functieniveau in de loop van de tijd moet bekend zijn. Dat verloop kan verschillende 

vormen aannemen. Enige karakteristieke beelden zijn weergegeven in figuur 6.2. Te 

weten een lineair (a), ‘versteviging’ (b), versneld (c) en plotselinge (spontane) 

veroudering (d). 

 

Figuur 6.2 Verschillende verlopen van veroudering 

Lineaire veroudering komen wij tegen bij slijtage van bijvoorbeeld tegels of traptreden. 

Versteviging treedt op als het dieper gelegen materiaal van betere kwaliteit 

(bijvoorbeeld kernhout) is dan het buitenste (spinthout) en versnelde veroudering als 

Functieniveau

Tijd

Functieniveau

Tijda. lineair b. versteviging

Functieniveau

Tijd

Functieniveau

Tijdc. versnelde veroudering
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het dieper gelegen materiaal van mindere kwaliteit is (bijvoorbeeld kernhout aan de 

buitenkant en spinthout in het dieper gelegen deel). Plotselinge veroudering komt 

bijvoorbeeld voor bij glas. In de loop van de tijd ontstaan steeds meer kleine krassen in 

het oppervlak, totdat een niveau bereikt wordt waarbij bezwijken optreedt. Ook bij 

vermoeiing komen wij dit beeld tegen. Naarmate meer belastingswisselingen zijn 

opgetreden neemt de interne schade toe, totdat er geen evenwicht meer mogelijk is en 

bezwijken optreedt. Er is in dit soort gevallen wel een relatie met de expositieduur.  

 

Plotseling bezwijken komt ook voor bij calamiteiten. Bijvoorbeeld het bezwijken van een 

ruit doordat er een voetbal doorheen wordt geschoten. In dat geval is er geen relatie 

met de expositieduur. Op ieder ogenblik in de tijd is de kans op breuk even groot. In dit 

geval spreken wij echter niet van verouderen. 

 

Het verloop van het verouderingsproces wordt mede bepaald door de onderliggende 

processen. Hierbij kunnen wij onderscheid maken in: 

> fysische processen, zoals vorst en dooi, slijtage, transportprocessen, zetting van 

grond, thermische en hygrische vervormingen 

> chemische processen, zoals alkali-silicareactie in beton, corrosie (electro-chemisch), 

zuuraantasting bij zure regen 

> biologische processen, zoals houtrot, bonte knaagkever, algvorming, zuurvorming. 

 

Bij deze processen komen de verschillende aantastingsnelheden uit Figuur 6.2 tot en 

met d naar voren. De vorm van Figuur 6.2a komt bijvoorbeeld voor bij zuuraantasting 

van natuursteen als gevolg van zure regen. Vorst/dooischade bij beton verloopt volgens 

Figuur 6.2b, doordat schade als gevolg van vorst maar tot een zekere diepte doordringt. 

Wil er meer schade optreden dan moet zich een situatie met een zwaardere vorm van 

vorst voordoen. Zetting van grond en het schade als gevolg van het indringen van vocht 

in poreuze stoffen komt ook overeen met dit beeld. Figuur 6.2c komt daarentegen voor 

bij schade die ontstaat door het uitdrogen van poreuze stoffen. De vorm van Figuur 

6.2d komt voor bij brosse breuken, bijvoorbeeld waterstofverbrossing zoals dat kan 

optreden bij voorspanstaal of het verpulveren van rubber omdat de anti-oxidant 

verdwenen is. 

Naast de verouderingsvormen, zoals aangegeven in Figuur 6.2, bestaat nog een typisch 

verloop. Dit is in Figuur 6.3 aangeven. Het verouderingsproces verloopt dan in twee en 

soms in meer stadia. In het eerste stadium worden de voorwaarden voor veroudering 

geschapen en in het tweede stadium treedt de feitelijke veroudering op. In Figuur 6.3a 

is dit beeld weergegeven uitgedrukt als verloop van het functieniveau. in de literatuur 

zien wij echter vaker het beeld van Figuur 6.3b, waarbij het verloop van de schade is 

weergegeven. 
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Figuur 6.3a Initiatie en propagatie van schade. In Figuur 6.3a weergegeven als functieverloop en in 

Figuur 6.3b als schadeverloop. 

Een voorbeeld van een veroudering die verloopt volgens initiatie en propagatie is 

corrosie van wapening in beton. Eerst moet door indringen van kooldioxyde of van 

chloride de beschermende passiveringslaag op het wapeningsstaal worden afgebroken. 

Vervolgens kan schade ontstaan door toenemende corrosie. In principe komen wij het 

functieverloop uit Figuur 6.3 tegen bij alle bouwwerken waar een beschermingslaag op 

is aangebracht. Het doet er niet te of dat een laag beton is, een organische coating of 

een metallische coating. 

 

Het plotselinge verouderen, zoals dat is aangegeven in Figuur 6.2d is een bijzondere 

vorm van het hebben van een initatie- en propagatiefase. De propagatie gaat in dat 

geval dermate snel, dat de propagatietijd verwaarloosbaar is.  

6 . 3  M A T H E M A T I S C H E  M O D E L L E R I N G  V A N  

V E R O U D E R I N G  

6 . 3 . 1  W A A R O M  M O D E L L E R E N ?  

Bij het plannen van onderhoud wordt nog relatief vaak gewerkt met globale beelden van 

de veroudering van bouwdelen [6.1 en 6.2]. De in paragraaf 1 genoemde levensduren 

zijn daar ook een voorbeeld van. Voor veel onderhoudsbeslissingen is dit niet 

nauwkeurig genoeg en bovendien leidt het al gauw tot subjectiviteit. De oplossing is dat 

moet worden gezocht naar betere informatie. Dat kan in principe op twee verschillende 

manieren: 

1. verzamelen van data in de praktijk, waarbij de verouderingssnelheid gekoppeld 

wordt aan de daarmee samenhangen relevante aspecten zoals samenstelling van 

het bouwdeel of bouwwerk en de gebruiksomstandigheden en de bedreigingen die 

inwerken 

2. het mathematisch modelleren van de veroudering van een bouwdeel of bouwwerk; 

Functieniveau

Tijd Tijd

Schade

initiatie

initiatie

propagatie
functieverlies

a. functieverloop                                     b. schadeverloop
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dit impliceert het modelleren van het  bouwdeel, de omgevingscondities, het 

functioneren en de aantasting. 

 

De eerst genoemde mogelijkheid komt in wezen alleen aan de orde als sprake is van 

snelle veroudering en het veelvuldig toepassen van het betreffende bouwdeel. Deze 

optie vervalt als er sprake is van nieuwe materialen of omstandigheden en indien de 

aantastingsnelheid relatief laag is. De tweede mogelijkheid heeft in het algemeen de 

voorkeur, omdat daarbij begrip ontstaat van de optredende processen. Het leent zich 

daarmee voor optimalisatie en innovatie. 

6 . 3 . 2  M O D E L L E R E N  B I J  C O N S T R U C T I E V E  V E I L I G H E I D  

De ontwerpbenadering, zoals die in de moderne constructievoorschriften staat vermeld, 

is gebaseerd op prestaties. Als de constructie goed functioneert, wordt de gevraagde 

prestatie geleverd. Wordt de prestatie niet meer geleverd, dan treedt een ongewenste 

gebeurtenis op. De overgang van ‘goed presteren’ naar ‘niet presteren’ heet een 

grenstoestand. Ongewenste gebeurtenissen zijn bijvoorbeeld bezwijken, kantelen, te 

veel doorbuigen of trillen. De eerste twee voorbeelden behoren tot de uiterste 

grenstoestanden. De andere twee zijn grenstoestanden met betrekking tot het gebruik.  

 

Voor het beschrijven van een grenstoestand wordt uitgegaan van een wiskundige 

formule waarin zowel de invloed van de belasting staat vermeld als de capaciteit van de 

constructie om weerstand te bieden tegen deze belasting. Zowel S als R kunnen functies 

zijn van meer dan één variabele. Om te voorkomen dat een grenstoestand wordt 

overschreden, moet worden voldaan aan de volgende ongelijkheid: 

 

 Z = R - S = R(X1,X2,…Xn) - S(Xn+1, Xn+2,….Xm) ≥ 0   (6.1) 

 

waarin: 

Z de grenstoestandsfunctie 

R  een functie is die het draagvermogen van de constructie beschrijft 

S  een functie voor de invloed van de belasting 

 Xi  een basisvariabele.  

 

Een betrekkelijk eenvoudig voorbeeld van een dergelijke grenstoestandsfunctie kunnen 

wij aan Figuur 6.4 ontlenen. Daar is sprake van een op twee steunpunten opgelegde 

balk met een rechthoekige doorsnede. De balk wordt in het midden belast met een 

puntlast F, heeft een overspanning l, een balkbreedte b en een balkhoogte h. 
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Figuur 6.4 Balk opgelegd op twee steunpunten 

Het grootste buigend moment Mmidden treedt op in de middendoorsnede: 

 

 S = Mmidden = F/2 x l/2 =  ¼ Fl    (6.2) 

 

In geval van lineair elastisch materiaalgedrag geldt dat de middendoorsnede een 

moment Mopneembaar kan opnemen: 

 

 R = Mopneembaar =  W f = 1/6 bh2 f    (6.3) 

 

waarbij W het weerstandsmoment is en f de sterkte van het betreffende materiaal. 

 

Zolang geldt: 

 R -S > 0      ofwel     1/6 bh2 f  -   ¼ Fl  > 0   (6.4) 

 

is evenwicht aanwezig en treedt geen bezwijken op. 

6 . 3 . 3  M O D I F I C AT I E  V A N  D E  M O D E L L E R I N G  N A A R  

D U U R Z A A M H E I D  

Bij constructieve grenstoestandfuncties worden R en S meestal opgevat als grootheden, 

die niet afhankelijk zijn van de tijd. Vaak is dat niet het geval en zou moeten worden 

geschreven [6.2]: 

 

 Z(t) = R(t) - S(t) > 0     (6.5a) 

of: 

 Z(t) = R(t) - S    > 0     (6.5b) 

of: 

 Z(t) = R    - S(t) > 0     (6.5c) 

 

Mathematisch gezien zijn de betrekkingen (6.5a, b en c) niets anders dan de basis om 

F

F/2 F/2

b

h

l
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tijdsafhankelijke en daarmee ook duurzaamheidsaspecten te introduceren in de grens-

toestandsfunctie. De functies R(t) en S(t) moeten dan niet alleen betrekking hebben op 

het dragen van mechanische belastingen, maar op het weerstand bieden aan 

bedreigingen van buiten af. R(t) geeft daarbij de draagkracht weer inclusief het 

weerstand bieden tegen aantastingen en S(t) de invloed van de belasting inclusief de 

omgevingscondities. Met andere woorden: R(t) en S(t) moeten zodanig worden 

geformuleerd dat alle in de tijd variërende prestaties beschreven kunnen worden, niet 

alleen de constructieve maar ook andere prestaties van een bouwwerk.. 

 

Indien wij nogmaals kijken naar het voorbeeld van de balk op twee steunpunten, dan 

kunnen wij daarin veronderstellen dat de breedte b en de hoogte h ieder jaarlijks met x 

mm afnemen als gevolg van aantasting. Dat geeft dan de volgende grenstoestands-

functie: 

 

 R > S ofwel 1/6 f (b-xt) (h-xt)2    >   ¼ Fl  (6.6) 

 

De betrekking (6.6) laat dus zien dat bij toenemende expositietijd t het weerstands-

moment kleiner wordt als gevolg van aantasting. Wij zijn er dus in geslaagd om in de 

modellering het duurzaamheidsaspect mee te nemen. 

6 . 3 . 4  M O D E L L E R E N  V A N  O N Z E K E R H E I D  

M o d e l l e r e n  v a n  d e  o n z e k e r h e i d  i n  g e v a l  v a n  c o n s t r u c t i e v e  

v e i l i g h e i d  

De meeste basisvariabelen in een grenstoestandsfunctie zijn stochastisch. Als gevolg 

daarvan moet er rekening mee worden gehouden, dat er een zekere kans is dat de 

grenstoestand wordt overschreden. In Figuur 6.5 is dit schematisch weergegeven voor 

de twee stochasten R en S, zie ook betrekking (6.1).  

Figuur 6.5 Kans Pacc op het overschrijden van een grenstoestandsfunctie: Z = R – S = 0. 

R, S

Pacc

S

R

Kansdichtheid

0
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De ontwerpprocedure beoogt daarbij de kans op het overschrijden van een 

grenstoestand, ofwel falen, te beperken: 

 

 Pf = P{Z = R - S < 0} < Pacc = Φ(-β)   (6.7) 

 

waarin: 

Pf de kans op falen van de constructie; deze kans is afhankelijk van de aard 

en de omvang van de schade 

 Pacc de geaccepteerde maximum waarde van de faalkans. 

 Φ de functie van de standaard normale verdeling (normale verdeling met 

gemiddelde gelijk aan 0 en standaardafwijking gelijk aan 1) 

 β de minimaal vereiste waarde van de betrouwbaarheidsindex; het 

Bouwbesluit eist voor constructie een waarde van tenminste β = 1,8 voor 

gebruiksgrenstoestanden en β = 3,6 voor uiterste grenstoestanden; voor 

niet constructieve aspecten kunnen andere β-waarden worden 

aangehouden afhankelijk van de grootte van het risico. 

 

Met behulp van probabilistische berekeningsmethoden kan de faalkans, dan wel de 

betrouwbaarheidsindex,  worden berekend. Voor eenvoudige gevallen kan dat met 

handmatige methoden. Bij ingewikkelde grenstoestandfuncties of verdelingsfuncties zal 

vaak moeten worden teruggegrepen op computerprogramma’s. 

 

In tabel 1 zijn voor de verschillende variabelen bij wijze van voorbeeld enige aannamen 

gedaan voor de basisvariabelen. Deze leiden tot een betrouwbaarheidsindex β = 4,0, 

ofwel een faalkans van 10-4,5. 

Tabel 6.1 Basisvariabelen en hun kenmerken uit het rekenvoorbeeld 

variabele omschrijving verdeling gemiddelde standaardafwijking 

b balkbreedte deterministisch 150 mm - 

h balkhoogte deterministisch 400 mm - 

F puntlast normaal 250 kN 75 kN 

l overspanning deterministisch 5000 mm - 

f materiaalsterkte normaal 200 N/mm2 20 N/mm2 

 

M o d e l l e r e n  v a n  d e  o n z e k e r h e i d  i n  g e v a l  v a n  d u u r z a a m h e i d  

Ook hier moet gelden: 

 

 Pf,T = P{Z(t) < 0}T  < Pacc = Φ(-β)    (6.8) 

 

waarin: 

 Pf,T de kans dat het bouwwerk binnen de periode T faalt, waarbij de grootte 
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van die kans afhangt van de aard en de omvang van de schade die 

ontstaat 

 T de beoogde ontwerplevensduur - ofwel referentieperiode. 

 

In tegenstelling tot betrekking (6.2) moet in (6.8) worden aangegeven, dat de faalkans 

moet worden berekend voor een periode van 0 tot T jaar. Overigens wordt op een 

verkapte wijze iets soortgelijks gedaan bij ontwerpen op basis van betrekking (6.1), 

bijvoorbeeld door de grootte van een variërende belasting (bijvoorbeeld de 

windbelasting) of sterkte (bijvoorbeeld de langeduur sterkte) te koppelen aan een 

referentieperiode. 

Tabel 6.2 Basisvariabelen en hun kenmerken uit het rekenvoorbeeld met aantasting 

variabele omschrijving verdeling gemiddelde standaardafwijking 

b balkbreedte deterministisch 150 mm - 

h balkhoogte deterministisch 400 mm - 

F puntlast normaal 250 kN 75 kN 

l overspanning deterministisch 5000 mm - 

f materiaalsterkte normaal 200 N/mm2 20 N/mm2 

x aantasting lognormaal 1 mm/jaar 0,05 mm/jaar 

 

In Figuur 6.6 is het verloop van de betrouwbaarheidsindex β gegeven. Na ruim 60 jaar 

is de faalkans gestegen tot ongeveer 0,5 (β = 0). 

Figuur 6.6 Verloop van de berekende betrouwbaarheidsindex 

Betrekking (6.8) kan ook als levensduurfunctie L worden beschreven: 

 

 L = t{R,S}     (6.9) 

 

De betrouwbaarheid van het bouwwerk kan dan worden geschreven als: 
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 P{falen} = P{L < T} < Pacc    (6.10) 

 

Met behulp van probabilistische methoden kunnen de faalkansen bij de betrekkingen 

(6.8) en (6.10) worden berekend. In de Figuur 6.7 en Figuur 6.8 is dat schematisch 

weergegeven. In Figuur 6.7 is het verloop van de gemiddelde waarden van µ(R) en µ(S) 

aangegeven. 

 

 
Levensduur

100 jaar

R, S

X X+1

µ( )R

µ( )S

 

Figuur 6.7 Duurzaamheid geformuleerd door middel van R- en S-functies voor de gemiddelde 

waarden 

Wij weten dat voor ieder ogenblik in de tijd kansdichtheidsfuncties zijn gedefinieerd 

rondom deze gemiddelden. Als nu een levensduurberekening moet worden gemaakt 

voor een ontwerplevensduur van 100 jaar, wordt de periode van 100 jaar onderverdeeld 

in korte perioden, bijvoorbeeld van 1 jaar. Ter vereenvoudiging wordt gesteld, dat 

binnen die korte periode van 1 jaar R en S tijdsonafhakelijk zijn. Voor een willekeurige 

periode van jaar X tot X+1 kan dan de faalkans worden berekend, op een wijze die 

overeenkomt met betrekking (6.2). Wij krijgen op die manier de faalkans in jaar X (de 

faalkans per jaar wordt ook wel faaltempo genoemd). Dit is in Figuur 6.8 aangegeven, 

die een grote overeenkomst heeft met Figuur 6.5.  

 

Voor alle afzonderlijke jaren van 1 tot en met 100, moet het faaltempo worden 

berekend. Deze moet kleiner zijn dan de geaccepteerde faalkans Pacc. In Figuur 6.9 is de 

berekening van het faaltempo gedaan voor de periode vanaf jaar 1 tot oneindig. In dat 

geval ontstaat de levensduurverdeling. 
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Figuur 6.8 Berekening van het faaltempo in de periode van het jaar X tot X+1 

Figuur 6.9 Berekening van het faaltempo over alle jaren levert de levensduurverdeling op 

6 . 4  R E K E N V O O R B E E L D  B E T O N N E N  S E G M E N T  V A N  E E N  

B O O R T U N N E L W A N D  

6 . 4 . 1  U I T G A N G S P U N T E N  

In dit rekenvoorbeeld wordt alleen ingegaan op de geprefabriceerde gewapend 

betonnen elementen van de tunnelwand. Het voorbeeld is ontleend aan een eerdere 

publikatie [6.4]. Het voorbeeld wordt hier gegeven om te demonstreren dat het ook 

goed mogelijk is uitgebreidere probabilistische levensduurberekeningen te maken.  

 

De originele levensduurberekeningen voor de betreffende boortunnel zijn gemaakt voor 

Ontwerp-

Levensduur

Levensduur
100 jaar

R, S

X X+1

Faalkans in
jaar X 
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de volgende grenstoestanden: 

1. ontstaan van corrosie; corrosie kan optreden als het beton ter plaatse van de 

wapening een te hoog gehalte aan chloride (bijvoorbeeld uit zeezout of dooizout) 

aanwezig is dan wel gecarbonateerd (als gevolg van het indringen van kooldioxide) 

is 

2. afdrukken van de dekking als gevolg van corrosie van de wapening (kan leiden tot 

ernstige lekkages, zie Figuur 6.10) 

3. bezwijken van de constructie. 

 

grondzijderubberprofiel
wapening

binnenzijde tunnelvoeg

mogelijke scheur

 

Figuur 6.10 Mogelijke lekkage door corrosie van de buitenste wapening in de betonnen segmenten 

In dit voorbeeld wordt alleen op de eerste grenstoestand ingegaan. Deze grenstoestand 

is opgevat als een gebruiksgrenstoestand. De reden daarvoor is, dat het onderhoud dat 

nodig is als corrosie optreedt, uiterst hinderlijk voor de gebruikers is. In de tunnelwand 

kan corrosie ontstaan door: 

> chloride in het grondwater (concentratie ca. 20 g/l, vergelijkbaar met zeewater) 

> chloride uit dooizouten 

> carbonatatie. 

Het rekenvoorbeeld wordt verder beperkt tot het effect van chloride. 

 

De berekeningen zijn gemaakt op basis van de volgende uitgangspunten ten aanzien 

van de ontwerplevensduur en betrouwbaarheid: 

> ontwerplevensduur 100 jaar 

> betrouwbaarheidsindex voor het ontstaan van corrosie β = 1,8, deze waarde komt 

in het Bouwbesluit  ook voor als eis bij een gebruiksgrenstoestand; in dit geval zou 

de waarde van de betrouwbaarheidsindex ook op basis van een economische 

beschouwing kunnen worden afgeleid, aangezien de eis tot stand is gekomen op 

basis van het beperken van de kosten. 
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6 . 4 . 2  A A N TA S T I N G  D O O R  C H L O R I D E  

C h l o r i d e  a f k o m s t i g  u i t  g r o n d w a t e r  

Chloride uit grondwater kan aan de buitenkant van de tunnel in het beton dringen. In 

geval van lekkage kan het ook de binnenzijde van de tunnelwand bereiken (figuur 8). 

Doordat het beton aan de buitenzijde verzadigd is met water, kan dit proces goed 

worden gemodelleerd als diffusie. Voor de binnenzijde kan dit slechts bij benadering. 

Voor diverse betonsamenstellingen zijn diffusiecoëfficiënten (DCl) bekend, alsmede de 

ontwikkeling van deze coëfficiënten in de tijd. Een directere methode is het meten van 

deze waarden aan proefstukken die vervaardigd zijn van het toe te passen 

betonmengsel. Naast de betonsamenstelling is de grootte van de betondekking van 

invloed. Dit leidt tot de wens om een grote dekking te hebben. Daar staat tegenover dat 

het boorproces een zo gering mogelijke dekking vereist op de ringvoegvlakken van de 

tunnelelementen vanwege de hoge splijtkrachten die optreden tijdens het boren. De 

uitdaging in de praktijk is hier oplossingen te vinden die voor beide aspecten optimaal 

is.  

C h l o r i d e  u i t  d o o i z o u t e n  

Het gesloten gedeelte van de tunnel kan door dooizouten worden belast. Deze 

dooizouten worden in ieder geval gestrooid nabij de in- en uitgang van de tunnel. Het 

verkeer neemt ook dooizouten mee naar binnen, deze kunnen over aanzienlijke 

afstanden mee de tunnel in worden genomen. Verder kan de bestuurder van de 

strooiwagen vergeten om de zoutstrooier uit te zetten, als hij het vorstvrije deel heeft 

bereikt. 

 

De belasting met dooizouten leidt tot vergelijkbare conclusies als bij het zoute 

grondwater. De chlorideconcentratie in dooizoutoplossing kan overigens veel hoger zijn 

dan in zeewater. Het probleem hierbij is, dat in delen van de tunnel relatief veel 

dooizout aanwezig kan zijn terwijl er weinig neerslag of lekwater aanwezig hoeft te zijn 

om dit zout af te voeren of de concentratie te verlagen. In verticale zin zullen in de 

tunnel vier zones ontstaan (vergelijkbare met constructies aan zee): 

> een atmosferische zone die incidenteel wordt bevochtigd met dooizouthoudend 

water (gering aanbod, snelle absorptie) 

> een spatzone die vrij frequent wordt bevochtigd door opspattend water door het 

verkeer, maar ook kan uitdrogen (flink aanbod, transport door diffusie en absorptie) 

> een getijdezone onder het weglichaam (= nat zand), die vrij frequent wordt 

bevochtigd maar ook kan uitdrogen (flink aanbod, transport door diffusie en 

absorptie) afhankelijk van de mate van drainage en het pompregiem 

> een onderwaterzone (beneden de afvoerbuizen onder in de tunnel), die permanent 

in contact is met zout water; de verversing is gering doordat er nauwelijks zoet 

water binnenkomt (groot aanbod van zout water, gering aanbod van zoet water, 

transport door diffusie). 

Deze vier zones zijn indicatief weergegeven in Figuur 6.11. 
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Figuur 6.11 Principe doorsnede van een boortunnel voor autoverkeer met daarin aangegeven de 

verschillende zoutmilieus voor de duurzaamheid 

Afgezien van de onzekerheid in de chlorideconcentratie is de modellering het 

eenvoudigst in de onderwaterzone. Als wordt aangenomen dat de chlorideconcentratie 

niet hoger is dan 20 g/l (vergelijkbaar met zeewater), geldt hetzelfde als voor de 

buitenkant, namelijk dat modellering als diffusie redelijk is. Een hoge dekking en 

gebruik van hoogovencement met een voldoende hoog slakgehalte of portlandcement 

met toevoeging van voldoende vliegas zijn oplossingen die mogelijk wel, mogelijk niet 

voldoen, maar getoetst moeten worden. Een minder hoge dekking en/of alleen 

portlandcement voldoet zeker niet. 

 

Er zijn geen goede modellen specifiek voor dooizoutbelasting in de spatzone. Uit 

proeven aan betonconstructies in autosnelwegen kan voorzichtig worden afgeleid dat de 

belasting en het chloridetransport redelijk overeenkomen met die in de spatzone aan 

zee.  Bij gebrek aan beter moet weer op dezelfde wijze gemodelleerd worden als aan de 

buitenkant. Hetzelfde geldt min of meer voor de getijdezone. De conclusie is voor de 

spat- en getijdezone uiteraard dezelfde als voor de onderwaterzone: een hoge dekking 

en gebruik van hoogovencement is de gangbare conventionele optie, maar of die goed 

genoeg is weten wij niet zonder het na te rekenen.  

6 . 4 . 3  A A N TA S T I N G M O D E L   

Het indringen van chloride in beton, waarbij het kritisch gehalte ter plaatse van de 

wapening wordt overschreden, kan worden beschreven met het volgende model: 

 

 x(t) 2 C k D k k
t
t

t(Crit) t RCM,0 e c
o

n

= ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⎛
⎝⎜

⎞
⎠⎟

⋅   (6.11) 
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waarin: 

 
 k D Dt RCM,0 0⋅ =      (612) 

 ⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
−Φ= −

SN

Crit1
(Crit) C

C
1C     (6.13) 

waarin: 

 xc betondekking , in [mm] 

 D0 effectieve chloride-diffusiecoëfficiënt uitgaande van gedefinieerde 

verdichting, nabehandeling en temperatuur en vochtigheid op tijdstip t0, in 

[m2/s] 

 DRCM,0 chloride-diffusiecoëfficiënt uitgaande van een gestandaardiseerde 

beproevingsmethodiek, gemeten op tijdstip t0 , in [m2/s] 

 CCrit toelaatbaar chloridegehalte, in [m/m.-% Cl-/bindmiddel]  

 n exponent waarmee de tijdsafhankelijke verbetering van de chloridediffusie-

cëefficiënt in rekening wordt gebracht, in [-] 

 kt modelfactor voor de beproevingsmethode, in [-] 

 ke constante voor de invloed van het klimaat, in [-] 

 kc constante voor de invloed van de nabehandeling van het beton, D0 in [-] 

 N-1 inverse normale verdelingsfunctie 

 CSN oppervlakte-chloridegehalte, in [m/m.-% Cl-/bindmiddel] 

 t expositietijd, in [jaar],  

 t0 basis beproevingstijd, in [jaar], in dit geval is t0 = 28 dagen 

 

In Tabel 6.3 zijn de invoergrootheden voor de probabilistische berekening gegeven. De 

grondslag voor de vermelde waarden is afkomstig uit het DuraCrete onderzoek [6.5].  

Tabel 6.3 Lijst van stochastische grootheden die van invloed zijn op het indringen van chloride 

Variabele No Parameter Dimensie µ σ Verdeling 

1 xc [mm] 37 2 Exponentieel. 

2 DRCM,0 [10-12m2/s] 4,75 0,71 Normaal. 

3 CCrit [m/m-%/] 0,70 0,10 Normaal 

4 n [-] 0,60 0,07 Normaal 

5 kt [-] 0,85 0,20 Normaal 

6 ke [-] 1,00 0,10 Normaal 

7 kc [-] 1,00 0,10 Normaal 

8 CSN [m/m %] 4,00 0,50 Normaal 

9 t0 [jaar] 0,0767 - Deterministisch 

 

Met behulp van deze gegevens kan de probabilistische berekening worden gemaakt. Dit 

is gedaan met behulp van het software pakket STRUREL [6.6]. Per jaar is de faalkans 

berekend en gesommeerd met de faalkansen uit de voorafgaande jaren. De resultaten 
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zijn gegeven in Figuur 6.12. 

 

Figuur 6.12 Betrouwbaarheidsindex (Reliability Index) versus de expositietijd (Time of exposure) 

De figuur laat zien dat na 100 jaar een betrouwbaarheidsindex van β = 1,5 wordt 

bereikt. De ontwerpeis bedroeg β = 1,8, er wordt dus niet geheel aan de eis voldaan.  

Er dienden dus aanvullende maatregelen genomen te worden. Daar wordt echter niet 

dieper op ingegaan. 

6 . 5  S L O T O P M E R K I N G E N  

Het blijkt goedmogelijk te zijn om een denkraam over het verouderingsgedrag van 

bouwdelen op te stellen. Bij de meer concrete invulling, zoals het definiëren van de 

functies, het kwantificeren van het gewenste en het bereikte functieniveau en het 

stellen van betrouwbaarheidseisen blijkt lastiger te zijn. Dit is niet zozeer een gebrek 

aan verouderingskennis maar eerder een gebrek aan het goed definiëren van de 

functies en prestaties van bouwwerken en bouwdelen. 

Het feit dat het mogelijk is gebleken om bij beton belangrijke vormen van het 

verouderingsproces mathematisch en statistisch te modelleren geeft aan dat een 

dergelijke benadering ook mogelijk moet zijn voor andere bouwmaterialen. Bij 

bestudering van de stand van de techniek voor wat betreft veroudering van die andere 

materialen dat bij meer gericht onderzoek naar de kwantitatieve aspecten van de 

verouderingsprocessen belangrijke vermeerdering van ontwerpkennis kan worden 

verkregen. 

De gepresenteerde rekenvoorbeelden laten zien, dat het goed mogelijk is om 

probabilistische levensduurberekeningen te maken, ook in een concrete praktijksituatie. 
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7  E e n  me ns - m ach i ne -s ys te e m  
Een probabilistische faalanalyse van een mens-machine-systeem met 
behulp van Human Reliability Analysis 

dr.ir. G. Heslinga MCM 

Intermedion B.V. 

S A M E N V A T T I N G  

In deze case-studie wordt een analyse uitgevoerd van zowel de mens als het technische 

systeem. Boor de faal-analyse van de mens wordt gebruik gemaakt van de Human 

Resource Analysis. Voor het technische systeem wordt een foutenboomanalyse 

gemaakt. De resultaten van beide methoden worden vervolgens gecombineerd en de 

resultaten hiervan worden aan de hand van een voorbeeldtoepassing verduidelijkt. 

7 . 1  I N L E I D I N G  

Probabilistische faalanalyses worden steeds meer toegepast om de risico’s in diverse 

sectoren van de industrie vast stellen. Uitgebreide studies zijn ooit gestart in de 

nucleaire industrie [7.1] voor het vaststellen van risico’s van nucleaire installaties. Deze 

studies zijn bekend onder de naam Probabilistische Risico Analyse (PRA). Deze studies 

worden steeds meer toegepast in andere industriële sectoren, zoals de proces industrie. 

 

Vrijwel altijd is het technisch ontwerp de basis van een PRA. Uitgaande van het 

technisch ontwerp worden de ongewenste gevolgen van falen en de oorzaken ervan 

vastgesteld. De analyse van menselijke fouten als onderdeel van de PRA wordt veelal 

gedaan door het beschouwen van het niet uitvoeren van een gewenste actie. 

Bijvoorbeeld de niet-beschikbaarheid van een beveiliging wordt onder andere bepaald 

door het beschouwen van de kans dat de mens een onderdeel vergeet terug te zetten 

waardoor de beveiliging niet op afroep beschikbaar is. Dit kan het resultaat zijn van een 

simpele verzuimfout dat wil zeggen dat de actie als geheel niet is uitgevoerd. Maar het 

kan ook het resultaat zijn van een keuzefout waarbij de verkeerde component in de 

stand wordt gezet bedoeld voor de goede component.  

 

De analyse van menselijk falen als onderdeel van de PRA wordt aangeduid met 

menselijke betrouwbaarheidsanalyse, in het Engels Human Reliability Analysis (HRA). 

Vaak wordt daarbij alleen gekeken naar de kans dat een actie of reeks van acties 

(procedure of werkinstructie) niet goed uitgevoerd [7.2]. In de HRA dat als onderdeel 

van een PRA wordt verricht, worden veelal ook alleen enkelvoudige fouten beschouwd.  

 

De gevolgen of de effecten van de menselijke fout worden vaak niet expliciet 

beschouwd in een standaard HRA. Het kan gebeuren dat de effecten van bepaalde 
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uitvoeringsfouten (zoals keuzefouten) worden meegenomen. Maar dat wordt vaak op 

een ad hoc wijze gedaan en zeker niet op een gestructureerde manier zoals met behulp 

van een Failure Mode en Effect Analyse [7.3]. 

 

Een gestructureerde analyse van menselijke fouten die gevolgen hebben voor de 

toestanden in een technisch proces en die kunnen leiden tot incidenten of storingen 

worden belangrijker in een situatie waar veel menselijke acties (in de vorm van 

procedures) worden uitgevoerd. Dit gebeurt bijvoorbeeld als een installatie van de ene 

naar de andere toestand moet worden gebracht, zoals bij het handmatig opstarten van 

een centrale. Dan worden de menselijke activiteiten (de procedures of werkinstructies) 

de start van de analyse in plaats van het technisch ontwerp. Meer specifiek: de 

menselijke fouten in het uitvoeren van de procedure die kunnen leiden tot verschillende 

ongewenste systeemtoestanden vormen de basis van de analyse en niet zozeer het 

technisch falen en de menselijke fouten die daarbij op kunnen treden  [1.4].  

 

Dit document zal een methode beschrijven die verder gaat dan de standaard HRA. Er 

zal een methode gepresenteerd worden voor een probababilistische faalanalyse van een 

systeem dat door de mens van een bepaalde toestand naar een andere toestand wordt 

gebracht en waarbij procedurele activiteiten essentieel zijn (zoals bij een handmatige 

opstart). Aangezien er hierbij een analyse wordt uitgevoerd van zowel de mens als het 

technische systeem zal de term mens-machine system (MMS) worden gebruikt. De 

methode impliceert de toepassing van twee technieken, te weten een HRA en een 

techniek voor technische faalanalyse van het technische systeem. Hierna wordt eerst de 

methode beschreven en vervolgens wordt een toepassing getoond.  

7.2  M E T H O D E  

De methode bestaat uit drie onderdelen (Zie Figuur 7.1). Het eerste onderdeel gebruikt 

de menselijke activiteiten die moeten worden uitgevoerd aan het technische systeem 

als basis voor een faalanalyse. Daarbij gaat het om de identificatie van de menselijke 

fout en de ongewenste systeem toestanden die als gevolg daarvan op kunnen treden. 

De aldus geïdentificeerde ongewenste systeem toestanden worden gebuikt in het 

tweede onderdeel waarbij foutenbomen van elke systeemtoestand worden opgesteld. In 

het laatste onderdeel worden de resultaten van beide onderdelen gecombineerd.  

 

THESIS analyse 

Technique for Human-Error-Sequence Identification and Signification, afgekort THESIS, 

is een methode die ontwikkeld voor een HRA gericht op de verschillende consequenties 

van menselijk falen. De methode zal in het voorbeeld in het volgende hoofdstuk 

toegelicht worden. Het principe wordt hier in het kort behandeld. De basis van THESIS 

wordt gevormd door modules van menselijke acties die plaatsvinden volgens procedures 

te creëren.  
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Een module is een gebeurtenissenboom van een actie die de fouten die binnen die actie 

gemaakt kunnen worden weergeeft. Daarnaast geeft een module de gevolgen van de 

fouten en de correctiemogelijkheden voor de controleur weer. Deze stap is grotendeels 

gelijk aan faalmechanisme- en effect-analyse die worden toegepast voor technische 

systemen. 

1 THESIS analyse

– Opzetten THESIS gebeurtenissenboom

– Berekenen kans op systeemtoestanden

2 Foutenboom-analyse

– Opzetten foutenbomen van de systeemtoestanden

– Berekenen kans op de TOP gebeurtenissen

3 Combineren

– Combineren kans op systeem toestanden met de kans op de

TOP gebeurtenissen

 

Figuur 7.1 Methode voor een probabilistische faalanalyse van een mens-machine systeem 

Daarna worden de modules gecombineerd tot een gebeurtenissenboom van de volledige 

procedure. Dit leidt meestal tot herziening van de resultaten, aangezien opeenvolgende 

fouten tot volledig andere resultaten kunnen leiden dan louter menselijke fouten. 

Bovendien gaat deze stap uit van gedetailleerde kennis van het proces om in staat te 

zijn deze resultaten te voorspellen. 

 

Ondanks dat de voorgaande kwalitatieve benadering reeds voldoende inzicht in de 

zwakke punten in de procedures en de bij het volgen van de procedures gebruikte 

interfaces tussen mens en machine kan geven, kan het eveneens nodig zijn de kansen 

op bepaalde resultaten te kwantificeren. Dit gebeurt door door kansen aan menselijke 

fouten toe te kennen en de mogelijkheden om gemaakte fouten te corrigeren. 

Afhankelijkheid van menselijke activiteiten wordt eveneens in beschouwing genomen. 

De kans dat bepaalde resultaten optreden worden verkregen door de kans op bepaalde 

gebeurtenissen te combineren. 

 

Analyse foutenboom 

De systeemanalyse die hierna wordt toegepast is de analyse van de foutenboom. De 
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foutenboom laat zien hoe een gegeven resultaat, de TOP gebeurtenis, veroorzaakt 

wordt door een aantal basisgebeurtenissen. Dit is tegengesteld aan een 

gebeurtenissenboom, die weergeeft hoe een verstoring, de eerste gebeurtenis, zich 

ontwikkeld tot bepaalde resultaten. 

 

Voor iedere mogelijke toestand van het technische systeem wordt op basis van 

menselijk falen de foutenboom opgezet. Deze toestanden worden afgeleid van de 

THESIS analyse. Met behulp van Boolean algebra kunnen de kansen op de TOP 

gebeurtenissen gekwantificeerd worden. 
 
Combinatie van resultaten 

De methode resulteert in een combinatie van de kans om een bepaalde toestand te 

bereiken (oftewel het verkrijgen van een bepaalde foutenboom) zoals verkregen met 

behulp van de THESIS analyse en de kans op de TOP gebeurtenis zoals verkregen uit de 

analyse van de foutenboom. 

7 . 3  E E N  V O O R B E E L D  U I T  D E  P R A K T I J K  W A A R I N  D E  

M E T H O D E  I S  T O E G E P A S T  

Een analyse is uitgevoerd op drie verschillende systemen, hierna te noemen mens-

machine systemen (MMS), die elk op een bepaalde wijze door de mens bediend moet 

worden. Elke MMS kan gebuikt worden om de elektriciteitsvoorziening af te sluiten om 

te voorkomen dat een motor wordt voorzien van elektriciteit terwijl een onderhoudsman 

onderhoud pleegt aan de motor. De analyse van slechts één MMS (dus een technisch 

systeem met de daarbij behorende procedure) zal hier worden getoond. In de analyse 

zoals hierboven beschreven wordt de kans bepaald dat onterecht elektriciteit wordt 

geleverd aan de motor terwijl er onderhoud wordt gepleegd, mogelijk leidende tot 

letselschade aan de onderhoudsman. 
 
Het electrische circuit behorende bij het lockout systeem wordt weergegeven in. De 

hoofdstroom kan afgesloten worden door de hoofdschakelaar op "OFF" te zetten of door 

het relais "M" te openen. Het relais wordt gecontroleerd door een circuit dat een field 

switch, een process interlock en een panel switch bevat. De field switch zal "FIELD", de 

panel switch "PANEL" en de main switch "MAIN" genoemd worden. Om het relais te 

sluiten, moet de process interlock gesloten worden en de PANEL en FIELD in "RUN"-

positie gezet worden. een van de schakelaars wordt in de "START"-positie gezet, zodat 

het relais gesloten wordt. De schakelaar zal automatisch terugkeren naar de RUN-

positie nadat hij is losgelaten en het relais zal in "CLOSED" positie blijven. Dit ontwerp 

bevat een "BY-PASS" binnen het bereik van het FIELD om de doelen na te gaan. Dit 

wordt toegelicht in onderstaande procedure, zie Figuur 7.2. 
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Figuur 7.2 Electrisch circuit van het lockout systeem 

 

De procedure om het electrische circuit in veilige staat te brengen, is als volgt: 

1 Ga naar de motor in het veld en zet de FIELD in de STOP stand als de motor loopt. 

2 Noteer het identificatienummer van de motor. 

3 Ga naar het Main Control Centre en selecteer de juiste MAIN door gebruik te maken  

 van het identificatienummer van de motor. 

4 Zet de MAIN uit. 

5 Voorzie het geheel van een label en een slot. 

6 Ga naar de motor in het veld en probeer het geheel te starten door gebruik te 

maken van de FIELD en de BY-PASS tegelijkertijd in te drukken. 

7 Controleer of de motor niet start. 

8 Als dat OK is, start het werk dan. 

Hieronder wordt deze procedure verder geanalyseerd. 

 

THESIS gebeurtenissenboom 

De methode begint met het maken van kleine gebeurtenissenbomen, THESIS modules. 

Deze modules worden dan gecombineerd om de volledige THESIS gebeurtenissenboom 

te tekenen. Een module kan gemaakt worden van iedere stap of van een combinatie 

van stappen. In dit geval kunnen vier modules gemaakt worden (Figuur 7.3a): 

> module 1: stap 1 

> module 2: stappen 2, 3 and 4 

> module 3: stap 5 

> module 4: stappen 6, 7 and 8 



KANSEN IN DE CIVIELE TECHNIEK 

 

136 

 

Een module kan bestaan uit verschillende menselijke fouten [1.4], zoals een 

volgordefout een verzuimfout, een keuzefout, een bedieningsfout, etc. In dit geval 

bevatten de modules alleen een verzuimfout en een keuzefout, aangezien analyse van 

de procedure duidelijk maakt dat andere fouttypes niet relevant zijn voor de 

beschouwde situatie. Bovendien kan een module gebeurtenissen die de toestand van 

het systeem weergeven, bevatten. Dit kan als de gebeurtenissen de resulterende fouten 

(module 1, eerste gebeurtenis) beïnvloeden of als ze kunnen leiden tot de mogelijkheid 

om gemaakte fouten te corrigeren (module 4, laatste gebeurtenis). Als gevolg van de 

controle kan de reparateur ontdekken dat hij iets fout heeft gedaan waarna hij (een 

deel van) de procedure opnieuw moet doorlopen. 

 

Combinatie van de modules leidt tot de gebeurtenissenboom van de procedure Figuur 

7.3b. Bepaalde takken kunnen gecombineerd worden als ze tot dezelfde uitkomst 

leiden. Acht verschillende toestanden zijn mogelijk als de procedure correct of incorrect 

gevolgd wordt: 

> Z1: MAIN in OFF-stand met slot en label en FIELD in STOP-stand. 

> Z2: MAIN in OFF-stand met slot en label en FIELD in RUN-stand. 

> Z3: MAIN in OFF-stand met slot en label en FIELD in RUN- of STOP-stand. 

> Z4: MAIN in OFF-stand zonder slot of label en FIELD in STOP-stand. 

> Z5: MAIN in ON- or OFF-stand zonder slot of label en FIELD in STOP-stand.  

> Z6: MAIN in OFF-stand zonder slot of label en FIELD in RUN-stand. 

> Z7: MAIN in OFF-stand zonder slot of label en FIELD in RUN- of STOP-stand. 

> Z8: MAIN in ON- of OFF-stand zonder slot of label en FIELD in RUN- of STOP 

stand.  

 

Deze toestanden worden als de uitkomsten van de THESIS analyse aan de zijtakken van 

de boom geplaatst. De uitkomst Z1 staat voor de gewilde succesvolle uitkomst. De 

andere Zi's staan voor een foutieve uitkomst. Behalve de uitkomsten is R, de 

mogelijkheid om een fout te corrigeren, aanwezig. Dit wordt echter niet als een aparte 

uitkomst behandeld. Dit zal uiteindelijk leiden tot één van de acht zojuist vermelde 

toestanden. 

 

Er wordt op gewezen dat bij het begin van de procedure de verkeerde motor 

geselecteerd kan worden. De boom blijft hetzelfde aangezien het selecteren van de 

verkeerde schakelaar impliceert dat er een FIELD die niet met de geselecteerde motor 

correspondeert, geselecteerd wordt. Het selecteren van de verkeerde motor impliceert 

alleen dat de verkeerde motor onderhouden wordt, niet in een minder veilige toestand 

(uitgezonderd een iets grotere kans dat de PANEL aangepast wordt door iemand anders, 

maar dit effect is van een lagere orde). 

 

De kansen op menselijke fouten om de boom te bepalen (Tabel 7.1) zijn onttrokken uit 
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[7.2]. Gebeurtenis 5 is een combinatie van een leesfout (informatie bij de FIELD is 

verkeerd gelezen of vergeten wanneer de reparateur het Main Control Centre 

binnengaat) en een selectiefout in het Main Control Centre (als toevoeging op het 

onthouden van het correcte FIELD nummer). De organisatie waarvoor deze studie is 

gedaan heeft de kans van de gebeurtenis die de toestand van de motor aangeeft 

(gebeurtenissen 1 en 9) geleverd. 

Tabel 7.1 De kansen die zijn gebruikt voor het kwantificeren van de THESIS gebeurtenissenboom 

(de kans om de NEE-richting te volgen 

GEBEURTENIS OMSCHRIJVING KANS BRON 

gebeurtenis 1 motor draait niet 0,5 installatiespecifiek 

gebeurtenis 2 Verzuimfout 0,01 tabel 20-7 item 3, bovengrens 

gebeurtenis 3 Keuzefout 0,001 tabel 20-12 item 2 ondergrens 

gebeurtenis 4’ Verzuimfout 0,01 tabel 20-7 item 3 bovengrens 

vanwege afhankelijkheidseffecten 

gebeurtenis 4’’ Verzuimfout 0,003 tabel 20-7 item 3 

gebeurtenis 5 Keuzefout 0,004 0,001 (tabel 20-10 item 2) + 

0,003 (tabel 20-12 item 2) 

gebeurtenis 6 Verzuimfout 0,001 tabel 20-7 item 3 ondergrens 

vanwege afhankelijkheidseffecten  

gebeurtenis 7 Verzuimfout 0,001 tabel 20-7 item 3 ondergrens 

vanwege afhankelijkheidseffecten 

gebeurtenis 8 Keuzefout 0,001 tabel 20-10 item 2 ondergrens 

gebeurtenis 9 de motor die wordt 

gecontroleerd draait 

niet 

0,5 installatiespecifiek 
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Figuur 7.3 a Thesis modules of the procedure   

Figuur 7.3 b Thesis event tree of the procedure 

Vermenigvuldigen van de kansen op de deelgebeurtenissen leidt tot de kansen van de 

acht uitkomsten. De afhankelijkheid is in rekening gebracht door de kansen per tak op 

basis van succes of falen toe te passen op een voorgaande gebeurtenis (dit is gebeurd 

voor gebeurtenis 4). Het effect van de kans op R wordt verwaarloosd aangezien deze 

waarde na berekening zeer klien blijkt te zijn. De uiteindelijke kansen worden 

gepresenteerd in  

Tabel 7.2, eerste kolom. 
 
Foutenboom 

Er kunnen acht foutenbomen getekend worden, gebaseerd op de zojuist genoemde acht 

toestanden. Ter illustratie is hier één getekend. De overige kunnen hier van af worden 

geleid (Figuur 7.4). 
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Afhankelijk van welke toestand optreedt, zijn sommige delen van de foutenboom 

vanwege menselijke fouten niet toepasbaar: 

> als de toestand Z4 optreedt, is de basisgebeurtenis G niet relevant als de FIELD in 

de STOP stand staat (het per ongeluk in de RUN stand komen vanwege een 

technisch mankement wordt genegeerd vanwege zijn relatief lage kans), 

> als de toestand Z2 optreedt is de FIELD in de RUN stand, zodat de basisgebeurtenis 

G een kans van 1 op optreden heeft. 

> gebeurtenis X kan, afhankelijk van de toestand van het systeem, zowel E, H of I 

zijn (hierbij worden combinaties genegeerd vanwege hun lage bijdrage). 

 

De vergelijkingen voor de TOP gebeurtenissen worden: 

> Z1 = H(A + BDF) 

> Z2 = H(A + B(DF+C)) 

> Z3 = H(A + B(DF+CG)) 

> Z4 = I(A + BDF) 

> Z5 = E(A + BDF) 

> Z6 = I(A + B(DF+C)) 

> Z7 = I(A + B(DF+CG)) 

> Z8 = E(A + B(DF+CG)) 

 

Tabel 7.3 bevat de data die is gebruikt voor het kwantificeren van de foutenbomen. 

Faalkansen zijn ontleend aan [7.5]. De tijdsintervallen en de kansen zijn ontleend op 

basis van specifieke informatie over de fabriek. De kans dat belangrijke schakelaars 

(Qc, Qd en Qi) per ongeluk door iemand anders worden aangepast is berekend door 

combinatie van informatie over hoe vaak schakelaars op het desbetreffende paneel 

bediend dienen te worden, het aantal gelijke schakelaars en de "generic value" voor het 

maken van een verkeerde keuze door een mens. 

 

De kansen op de TOP gebeurtenissen worden weergegeven in de tweede kolom  

Tabel 7.2. 

Tabel 7.2 Deelkansen en kans op TOP gebeurtenis 

Deelkansen Kans op TOP gebeurtenis 

P(Z1) ≈ 0.49 T(Z1) = 6.5*E-12 

P(Z2) = 5.0*E-3 T(Z2) = 9.2*E-11 

P(Z3) ≈ 0.50 T(Z3) = 7.1*E-11 

P(Z4) = 4.9*E-4 T(Z4) = 1.8*E-8 

P(Z5) = 1.1*E-3 T(Z5) = 2.7*E-5 

P(Z6) = 5.0*E-6 T(Z6) = 2.6*E-7 

P(Z7) = 5.0*E-4 T(Z7) = 2.0*E-7 

P(Z8) = 2.5*E-3 T(Z8) = 2.9*E-4 
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Er wordt op gewezen dat een aantal basisgebeurtenissen genegeerd zijn aangezien hun 

kans relatief laag waren. Zo is bijvoorbeeld de combinatie dat de FIELD niet in de RUN-

stand staat en het voortijdig contact maken tussen B-3 en B-4 (Figuur 7.2) 

verwaarloosd. Deze gebeurtenis is gelijk aan het in de START-stand zetten van de 

FIELD. De kans op de laatste gebeurtenis zal hoe dan ook veel groter zijn. Eenzelfde 

redenering kan gehouden worden voor het niet in de CLOSED-stand kunen brengen van 

de bypass. De interlock en de PANEL in de RUN-stand geven hetzelfde effect maar 

hebben een veel grotere kans van optreden. 

 

 

Figuur 7.4 Foutenboom van het electrische lockout systeem 
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Combinatie van de resultaten van beide analyses 
De kans dat de motor onverwacht gaat lopen wordt berekend door de resultaten van de 

voorgaande secties te berekenen. De kans, aangegeven door PROB, is: 

 

 ( ) ( )
8

1
* 7.5* 7i i

i
PROB P Z T Z E

=
= = −∑  

 

Tabel 7.3 Kansen, faalsnelheden en tijdsintervallen die zijn gebruik voor het kwantificeren van de 

foutenbomen 

BASISGEBEURTENIS FAALSNELHEID 

OF FAALKANS 

TIJDSINTERVA

L 

A  Normaal open relais sluit Λa = E-8/h Ta = 36 h 

B PROCESS INTERLOCK gesloten, d.w.z. geen 

interlock 

Qb = 0,95  

C  PANEL in de START-stand gezet  Qc = 5*E-4  

D  FIELD in de START-stand gezet Qd = 5*E-5  

E  MAIN in de ON-stand gezet Qe = 0,75  

F  PANEL in de RUN-stand gezet Qf = 0,75  

G  FIELD in de RUN-stand gezet Qg = 0,75  

H  MAIN faalt naar de ON-stand λh = E-8/h Th = 36 h 

I  MAIN in de ON-stand gezet Qi = 5*E-4  

7 . 4  D I S C U S S I E  O V E R  D E  A A N P A K  

7 . 4 . 1  F O U T E N  V A N  D E  M E N S  V O R M E N  H E T  U I T G A N G S P U N T  

In het voorgaande is een aanpak beschreven die gebruikt kan worden om de 

betrouwbaarheid van een technische systeem en het menselijk handelen dat daarbij 

wordt uitgevoerd te analyseren. Uitgangspunt is het menselijk handelen waarbij fouten 

het systeem in een ongewenste toestand kunnen brengen. Dit menselijk handelen wordt 

geanalyseerd met de THESIS methode. De ongewenste systeemtoestanden worden 

vervolgens met bestaande betrouwbaarheidsanalyse methoden zoals die voor 

technische systemen wordt toegepast. Aldus is het mogelijk een compleet mens-

machine systeem (dus het technische systeem en de daarop uit te voeren menselijke 

handelingen) te analyseren. 
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De methode is gebruikt voor het vergelijken van drie vergelijkbare ontwerpen, variërend 

in mate van automatisering. Slechts één van de ontwerpen is hier getoond om het 

geheel compact te houden. De analyse van de andere twee ontwerpen is echter op 

dezelfde wijze uitgevoerd. De uitvoering van deze case nam twee manweken in beslag 

en het resultaat leidde tot een aanbeveling tot het meest veilige ontwerp, d.w.z. het 

systeem met de laagste kans op letselschade voor de onderhoudsman. Deze 

aanbeveling werd geheel overgenomen door de opdrachtgever.  

De analyse van de menselijke betrouwbaarheid in veel studies is over het algemeen 

eenvoudiger en beperken zich vaak tot enkelvoudige fouten. De kans dat er dan gefaald 

wordt, is beperkt tot het vaststellen van de faalkans per stap en dit voor elke stap 

simpel op te tellen. Zo worden kans het verzuimen en de kans op keuzefouten samen 

genomen. De kans dat er door specifieke fouten of combinaties van fouten op bepaalde 

systeemtoestanden uit wordt gekomen worden dan vaak niet vastgesteld. Dit is voor 

veel betrouwbaarheidsanalyses die specifiek de bijdrage van de mens aan een vooraf 

gedefinieerde ongewenste systeemtoestand willen vast stellen vaak voldoende. Als het 

echter gaat om het vergelijken van technische ontwerpen dient in principe de hier 

beschreven uitgebreidere methode toegepast te worden omdat het dan gaat om de 

verschillende systeemtoestanden die kunnen ontstaan door menselijke fouten bij een 

bepaald ontwerp en de kans daarop.  

 

Een belangrijk aspect dat vermeld dient te worden is het feit dat de 

gebeurtenissenboom erg groot kan worden als er meerder modules gecombineerd 

moeten worden. De ervaring tot nu toe is dat de aanpak dan goed gebruikt kan worden 

tot relatief korte procedures. De procedures van de twee andere ontwerpen die hier niet 

getoond was van ongeveer dezelfde grootte als de procedure die hier is getoond. Het is 

overigens mogelijk om de analyse te beperken tot enkelvoudige menselijke fouten en de 

daaruit volgende systeemtoestanden voor het vergelijken van verschillende ontwerpen. 

Een studie heeft laten zien dat dit tot bevredigende resultaten kan leiden als aan 

bepaalde voorwaarden is voldaan [7.6]. 

7 . 4 . 2  D E  M E N S  W O R D T  A L S  E E N  S Y S T E E M C O M P O N E N T  

B E S C H O U W D  

In de aanpak die hiervoor is beschreven wordt de mens gereduceerd tot een 

systeemcomponent en als zodanig geanalyseerd met methoden zoals die eerst in de 

techniek werden gebruikt (‘Failure Mode and Effect Analysis' of 'Hazard and Operability 

Studies'[7.3]). De vraag is of het terecht is om zo het menselijk handelen te 

analyseren. Er zijn tenslotte nogal wat verschillen tussen de mens en de techniek.  

 

De mens als regelaar van een technisch proces kan grofweg drie typen gedrag vertonen 

(vergelijkbaar met de skill-, rule- en knowledge-based classificatie [7.7]): 

min of meer automatisch, reflexmatig handelen volgens een vaste strategie, 
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het kiezen van een strategie uit een aantal bekende strategieën, 

het genereren van nieuwe strategieën voor een probleem waarvoor niet een directe 

oplossing bestaat.  

Vergelijken we de mens met de techniek dan kunnen technische systemen op het eerste 

niveau functioneren. Intelligente technische regelsystemen komen enigszins op het 

tweede niveau. Het derde niveau is echter expliciet het domein van de mens. Juist dit 

niveau leidt tot een essentieel verschil tussen mens en machine: tot hoe ver kunnen we 

gaan om faalkansen toe te kennen aan de mens zoals we dat met technische 

componenten doen? Hierover vindt al vele jaren een discussie plaats tussen technici en 

psychologen (zie o.a. [7.8]).  

 

De eerste pogingen om menselijke faalkansen af te schatten komen voort uit situaties 

waarbij het veelal ging om het uitvoeren van voorgeschreven procedures. In dat geval 

is het redelijk gemakkelijk om allerlei menselijke fouten te identificeren als afwijking op 

vooraf gedefinieerde activiteiten, waarvoor dan kansen kunnen worden geschat. Deze 

mechanistische aanpak (bijvoorbeeld door het gebruik van gebeurtenissenbomen zoals 

met succes toegepast in PRAs) is zeker van toepassing als met een aantal specifieke 

menselijke karakteristieken rekening gehouden wordt [7.4]).  

 

Het is echter geheel anders voor probleemoplossend gedrag [7.9]. Daarbij dient de 

mens onder andere niet-voorhanden zijnde strategieën te vinden. En dit is in feite de 

reden waarom we mensen in of bij een technisch complex proces hebben. Een technisch 

ontwerp kan nooit zo perfect zijn dat alle mogelijke ongewenste gebeurtenissen kunnen 

worden voorzien. Dit geldt met name voor complexe moderne processen waar de 

gevolgen van fouten omvangrijk kunnen zijn. Vanwege deze gevolgen maken we de 

processen zo betrouwbaar mogelijk. Het resultaat is dat we minder goed kunnen leren 

van allerlei ongewenste gebeurtenissen. Voor bepaalde complexe gebeurtenissen 

kunnen de te volgen strategieën dan ook totaal (nog) niet duidelijk zijn. Van iets wat 

nog niet bekend is kan in feite ook geen faalanalyse gemaakt worden. Het is vooral dit 

probleemoplossend gedrag dat de grenzen aangeeft van wat nog mogelijk is om de 

mens net zoals een technische component in kanstermen te beschrijven. In ieder geval 

is het kwantificeren van menselijk gedrag op basis van ervaring dan niet mogelijk en 

kan hooguit volstaan worden met het toekennen van een waarschijnlijkheid die de 

beoordeling van de HRA-analist aangeeft omtrent de relatieve kans van optreden.  

7 . 4 . 3  E E N  M O G E L I J K H E I D  T O T  H E T  V E R G E L I J K E N  V A N  

O N T W E R P E N  V A N  E E N  M E N S - M A C H I N E  S Y S T E E M  

Ondanks de nadelen, zoals dat er met onzekere kansen voor menselijk falen wordt 

gewerkt, is er het grote voordeel dat er op een systematische wijze inzicht wordt 

verkregen. Inzicht in zwakke plekken in een ontwerp ten aanzien van mogelijke 

menselijke fouten die met dat desbetreffende ontwerp kunnen optreden. Aldus kan een 

beter gefundeerd oordeel gegeven worden over verschillende mens-machine ontwerpen. 
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De analyse met de hiervoor beschreven methode maakt het aldus mogelijk om op 

minder subjectieve wijze een keuze voor een bepaald ontwerp te maken. 
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8  G o l f b rek e rs    
Probabilistische kostenafweging tussen een conventionele- en een 
bermgolfbreker 

Ir. A.M.W. Duijvestijn  

Arcadis Bouw / INFRA BV 

S A M E N V A T T I N G  

Aan de hand van een praktijk case: 'de havenuitbreiding van Galle, Sri Lanka' is als 

alternatief voor een gegeven ontwerp van een conventionele golfbreker met tetrapods 

(betonnen elementen) in de toplaag, een bermgolfbreker ontworpen. Op basis van 

materiaalkosten, uitvoeringskosten en het risico van schade tijdens de bouw is een 

probabilistische kostenafweging tussen bovengenoemde constructies gemaakt. 

Uit een analyse van de groeve blijkt dat voor de bouw van een bermgolfbreker ongeveer 

182.500 ton minder breuksteen nodig is, gemeten over de totale lengte van de 

golfbreker (1170 m), dan voor een conventionele golfbreker. Omdat voor een 

bermgolfbreker grotere werk toleranties toegelaten kunnen worden is een andere 

uitvoeringsmethode toegepast dan voor de conventionele golfbreker. De benodigde 

projecttijd is voor beide typen golfbrekers nagenoeg gelijk. Omdat de 

verwachtingswaarde van de projecttijd en de spreiding daarin voor beide typen 

golfbrekers ongeveer even groot is, maar de kans op schade voor de bermgolfbreker 

groter, is de kans dat het totale project langer duurt voor de bermgolfbreker het 

grootst.  

De verwachtingswaarde voor de prijs van de bermgolfbreker is ongeveer 15,5 miljoen 

gulden (ca 15%) lager dan die van de conventionele golfbreker. 

8 . 1  I N L E I D I N G  

8.1.1 C A S E - S T U D I E :  ’ D E  H A V E N  V A N  G A L L E ,  S R I  L A N K A ’  

Een van de meest toegepaste typen golfbrekers is een conventionele golfbreker. Dit is 

een constructie van meerdere lagen natuursteen soms afgedekt met een of twee lagen 

betonblokken waarbij verplaatsingen van elementen over het talud niet worden 

toegelaten. Een bermgolfbreker, opgebouwd uit meer, maar lichtere steen kan 

goedkoper zijn. Het idee bij dit type golfbreker is dat de taluds bij aanleg steil worden 

opgetrokken waarna de dwarsdoorsnede onder golfaanval zijn uiteindelijke vorm krijgt. 

Door het toelaten van verplaatsingen van de bekledingselementen loodrecht op de as 

van de golfbreker kunnen kleinere stenen worden toegepast, die over het algemeen in 

grotere hoeveelheden in de groeves voorkomen waardoor de totale steenprijs lager is. 

Omdat voor de bouw van een bermgolfbreker meer eenvoudige uitvoeringsmethoden 

toegepast kunnen worden kan hierop ook vaak bespaard worden.  
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De technische randvoorwaarden zoals sterkte en stabiliteit vormen vaak de 

belangrijkste ontwerpvariabelen voor een golfbreker. Ook andere factoren zoals de 

opbrengst van de steengroeve en de transportafstand zijn belangrijke ontwerp 

parameters. 

 

Aan de hand van een case-studie ’uitbreiding van de haven in Galle, Sri-Lanka’ zijn 

concept ontwerpen voor een conventionele en een bermgolfbreker gemaakt. Daarbij is 

zoveel mogelijk gestreefd naar technische gelijkwaardigheid. Voor de ontwerpen is op 

basis van materiaalgebruik, uitvoeringsmogelijkheden en het risico van schade tijdens 

de bouw, een probabilistische kostenafweging gemaakt. 

8 . 1 . 2  L O C AT I E  V A N  D E  G O L F B R E K E R  

De baai van Galle, ligt in het zuidwesten van Sri-Lanka. Gemeten vanuit het zuidoosten 

richting het noordwesten is de baai 2,5 km lang, in de richting loodrecht daarop 

ongeveer 1,8 km.  

Een bestaande haveningang is gelegen aan de zuidoost kant van de baai. Aan de west-

kant van de baai bevindt zich een oud fort dat gebouwd is op een rots. Het oostelijke 

deel van de baai wordt omgeven door steile rotswanden (Rumassala Hill). 

Gelet op de groeiende behoefte aan overslagcapaciteit is in een feasability-studie een 

uitbreidingsplan voor de haven opgesteld (Figuur 8.1). Volgens dit plan wordt de nieuwe 

haven in de toekomst beschermd door twee golfbrekers. De zuidwest golfbreker zal 

vanaf het fort richting het zuidoosten worden gebouwd, hierdoor wordt in de haven 

golfaanval uit het zuid-westen gereduceerd. 

De tweede golfbreker wordt vanaf Watering point naar het westen gebouwd. Deze 

golfbreker moet voorkomen dat deiningsgolven, voornamelijk afkomstig uit zuidelijke 

richting, ongehinderd het havenbassin binnenlopen.  

De uitgewerkte case-studie beperkt zich tot het ontwerp en de uitvoering van de 

zuidwest golfbreker. 
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Figuur 8.1 Lay-out van de haven van Galle 

8 . 2  R A N D V O O R W A A R D E N  

Voor het ontwerp en de mogelijke uitvoeringsmethoden voor de bouw van een 

golfbreker zijn de lokale omgevingscondities van essentieel belang. Voor de berekening 

van de benodigde sterkte van de golfbrekers zijn met name de meteorologie, de 

oceanografie en de grondgesteldheid bepalend. Daarnaast is het vanuit economisch 

oogpunt belangrijk om bij het ontwerp rekening te houden met de lokaal beschikbare 

bouwmaterialen. 

8 . 2 . 1  M E T E O R O L O G I E  

Het klimaat in Sri-Lanka kan verdeeld worden in verschillende perioden: 

> de zuidwest moesson periode (mei-september); 

> de noordoost moesson periode (december-februari); 

> twee tussen perioden (oktober-november, maart-april). 

 

In de twee moesson seizoenen is de overheersende windrichting zuidwest. Over het 

hele jaar gezien waait de wind circa 57% van de tijd uit deze richting. Sterke 

windvlagen met een snelheid hoger dan 20 knopen komen tijdens het zuidwest 

moesson seizoen voor met een frequentie van minder dan 0,2%. 

Jaarlijks valt er tussen de 1550 en 2560 mm regen met een jaarlijks gemiddelde van 
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2154 mm. Over de seizoenen gezien is de regenval geconcentreerd in de perioden april-

juni en september-november, dit zijn de perioden voor en na het zuidwest moesson 

seizoen. 

8 . 2 . 2  O C E A N O G R A F I E  

Kennis van de karakteristieken van het golfklimaat, zoals golfhoogte, periode, richting 

en frequentie van voorkomen is een vereiste bij het ontwerp en de te kiezen 

uitvoeringsmethode. Bij de analyse is onderscheid gemaakt tussen deiningsgolven en 

windgolven. 

D e i n i n g s g o l v e n  

Het hele jaar door is de richting waaruit de deiningsgolven komen ZZO tot ZZW. De 

meest voorkomende richting is Z (63,2%), gevolgd door ZZW met 28,5%. Tijdens het 

zuidwest moesson seizoen is een maximale golfhoogte van 2,9 m gemeten. 

Deiningsgolven van 1,0 m en 2,0 m of hoger komen voor met een frequentie van 

respectievelijk 88% en 8,5%.  

 

In Figuur 8.2 is de voorwaardelijke verdeling (afhankelijke van de windrichting) van de 

significante golfhoogte voor deiningsgolven gegeven. De golfhoogte is minimaal tijdens 

de noordoost moesson. Het hele jaar door komen deiningsgolven voor met een hoogte 

groter dan 0,5 m. 

 

Figuur 8.2 Voorwaardelijke verdeling van deiningsgolven gemeten over het hele jaar 

W i n d g o l v e n  

De invloed van windgolven is het meest significant tijdens de zuidwest moesson 

periode. Windgolven met een hoogte van 1,5 m of meer komen dan voor met een 

frequentie van 50%. Windgolven met een hoogte van 2,5 m of meer komen voor met 

een frequentie van 0,5% 

De meest voorkomende richting van de windgolven is WZW en W met een 
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gecombineerde frequentie van 83,7%. Windgolven hoger dan 1,0 m komen voor met 

een frequentie van 19,3% uit de richting ZO tot OZO. De verdeling van de significante 

golfhoogte en richting is weergegeven in Figuur 8.3. 

Figuur 8.3 Voorwaardelijke verdeling van windgolven gemeten over het hele jaar 

E x t r e m e  g o l v e n  

Met behulp van een analyse op basis van de Gumbel-Weibull extreme waarde statistiek 

is, aan de hand van de beschikbare data, de ontwerpgolfhoogte berekend. 

Rekening houdend met het voorkomen van cyclonen, die zeer zelden voorkomen op het 

zuidelijke deel van het eiland, zijn ten behoeven van het ontwerp de diepwater 

golfhoogte, de significante golfhoogte en de bijbehorende golfperiode berekend (Zie 

Tabel 8.1). 

Tabel 8.1 Ontwerpgolfhoogten 

 

Richting 

 

Hoogte (Ho') 

 

  

Hoogte (Hs) 

  

Periode (Tz) 

 

 

W-ZW-Z 

 

5,5 m 

  

5,1 m 

  

9,5 s 

8 . 2 . 3  G E O L O G I E  

De bodem van de baai van Galle bestaat uit een Gneiss-formatie die gedeeltelijk bedekt 

is door een lateriet laag. Op de plaats waar de zuidwest golfbreker gemaakt moet 

worden bevindt zich weinig sediment op de bodem; de ondergrond bestaat voornamelijk 

uit vastgepakte rots (’bedrock’) en gravel. 

8 . 2 . 4  B E S C H I K B A A R  M A T E R I A A L   

Voor beide typen golfbrekers bestaat een groot deel van het bouwmateriaal uit rots. 
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Deze rots wordt in een steengroeve gewonnen. Op vijf kilometer afstand van de 

bestaande haven van Galle bevindt zich een steengroeve die op het moment van studie 

op kleine schaal werd geëxploiteerd. Voor de bouw van de golfbrekers zal de 

steengroeve min of meer opnieuw moeten worden geopend om de benodigde grote 

produktie te kunnen halen.  

Afhankelijk van de manier waarmee de rots gewonnen wordt kan de opbrengst van de 

groeve enigszins beïnvloed worden. Bijvoorbeeld door het patroon van de geboorde 

gaten en de hoeveelheid springstof daarin te variëren. 

 

Een groeve werkt optimaal als bij elke ontploffing of elke serie ontploffingen, de 

benodigde hoeveelheid van de verschillende fracties vrijkomt. Als er te weinig 

elementen voor de buitenste beschermingslaag bij zitten kan dit leiden tot: 

een toename van de kosten doordat meer materiaal moet worden gewonnen dan 

gebruikt kan worden gedwongen gebruik van betonnen elementen in de constructie 

noodzaak tot het zoeken van een andere groeve die het gevraagde materiaal wel kan 

leveren (een verder gelegen groeve zal de transport kosten doen stijgen). Het is dus 

zowel technisch als financieel belangrijk om zoveel mogelijk materiaal van de groeve te 

kunnen gebruiken zonder dat er veel onbruikbaar materiaal vrijkomt. 

 

Aan de hand van geologisch onderzoek en gegevens uit de bestaande groeve is een 

voorspelling van de mogelijke groeve opbrengst gemaakt. Een voorspelling van de 

fragmentatie curve voor de nieuw te openen groeve is weergegeven in Figuur 8.4 De 

lijnen 1 t/m 4 geven mogelijke opbrengstcurven aan die te verkrijgen zijn door het 

toepassen van verschillende boorpatronen. 

 

Figuur 8.4 Voorspelling fragmentatie curve ’New Galle Quarry’ 
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De opbrengst curven kunnen benaderd worden door een zogenaamde 'Rosin-Rammler' 

verdelingsfunctie. Dit is een Weibull verdeling met een locatie parameter voor het 63.2 

percentiel punt [8.1]. De vergelijking is: 

 y = percentage kleiner dan Dy   [%] 

 Dy = steendiameter, y % is kleiner dan Dy  [m] 

 D63.2 = 63,2 percentiel punt, 63.2% is kleiner dan D63.2 [m] 

 nrr = uniformiteitsindex   [-] 

 

Deze functie kan de opbrengst curven vrij goed benaderen waarbij opgemerkt moet 

worden dat de extremen (de fijne en grove fracties) het sterkst afwijken. Het voordeel 

van het beschrijven van de opbrengst curve met een verdelingsfunctie is dat door te 

differentiëren gemakkelijk de dichtheidsfunctie wordt verkregen. Door de 

dichtheidsfuncties voor de vraag en opbrengst van verschillende fracties te vergelijken 

wordt duidelijk hoe goed een bepaalde curve aansluit op een gemaakt ontwerp.  

8 . 3  O N T W E R P  

8 . 3 . 1  F U N C T I E  V A N  D E  G O L F B R E K E R  E N  F A A L O O R Z A K E N  

In deze case-studie is voor de te bouwen zuid-west golfbreker een ontwerp gemaakt 

van een conventionele en een bermgolfbreker. 

 

De hoofdfunctie van de golfbreker is om de nieuwe haven van Galle te beschermen 

tegen golfaanval. Wanneer de golfbreker niet voldoet aan deze hoofdfunctie dan faalt de 

golfbreker. 

Faaloorzaken van de golfbreker kunnen zijn:  

> instabiliteit van de constructie; 

> golftransmissie: het verschijnsel dat golven door of over de constructie slaan, 

waardoor aan de havenzijde van de constructie te hoge golven ontstaan; 

> diffractie: golven die worden afgebogen door de golfbreker en in de haven te hoge 

golven veroorzaken; 

> reflectie: golven die in de haven gereflecteerd worden en te hoge golven in het 

havenbassin tot gevolg hebben; 

 

Diffractie en reflectie worden voornamelijk bepaald door de lay-out van de golfbreker. 

De golftransmissie wordt voornamelijk bepaald door de kruinhoogte en de ontwerp 

golfhoogte [8.4]. Door de lay-out, de kruinhoogte en de ontwerpgolfhoogte gelijk te 

houden voor beide ontwerpen worden technisch min of meer gelijkwaardige constructies 

verkregen. Daarbij moet opgemerkt worden dat de reflectie aan het buitentalud van de 

bermgolfbreker minder zal zijn doordat de taludhelling flauwer is. 
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8 . 3 . 2  O N T W E R P  V A N  D E  C O N V E N T I O N E L E  G O L F B R E K E R  

Gezien de verwachte opbrengst van de steengroeve is voor het conventionele 

golfbrekerontwerp gekozen om de buitenste beschermingslaag uit te voeren met 

betonnen tetrapods. Doordat de verwachting is dat de benodigde steengrootte voor 

deze laag te weinig voorkomt zou bij gebruik van breuksteen een zeer grote 

overproduktie in de steengroeve noodzakelijk zijn. 

De laagopbouw van de golfbreker is zo ontworpen dat een granulair filter ontstaat 

tussen de bodem (fijn materiaal) en de buitenste laag (grof materiaal). Uitgangspunt 

daarbij is dat de gekozen laagopbouw zo goed mogelijk aansluit bij de opbrengst van de 

steengroeve.  

 

Voor het golfbrekerontwerp zijn vier verschillende fracties natuursteen nodig. De 

benodigde hoeveelheid materiaal is weergeven in Tabel 8.2. 

Tabel 8.2 Benodigde hoeveelheid breuksteen voor de conventionele golfbreker 

Fractie 

 [kg] 

Oppervlakte in  

dwarsdoorsnede  

 [m2] 

Hoeveelheid per m' 

golfbreker 

 [ton/m'] 

Benodigd  

percentage 

 [%] 

 

  

 4000-6000 

 1500-4000 

   500-1500 

   100-500 

 

  TOTAAL 

   

        47,14 

   50,19 

 129,81 

 310,73 

 

    

        74,95 

   79,80 

 206,40 

 494,06 

____________ 

 855,21 

    

        8,76 

   9,33 

 24,13 

 57,77 

____________ 

 100,00 

 

Door nu per fractie het benodigde volume percentage te delen door het beschikbare 

percentage kan voor elke opbrengstcurve bepaald worden wat de produktie van de 

groeve moet zijn om de benodigde fracties te leveren. 

 

In Figuur 8.5 zijn de vraagdichtheidsfunctie en opbrengstdichtheidsfuncties voor het 

conventionele ontwerp weergegeven. 
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Figuur 8.5 Dichtheidsfuncties conventionele golfbreker ontwerp. 

Opbrengst curve 1 is ongeschikt voor dit ontwerp omdat er nagenoeg geen breuksteen 

van de zwaarste gradatie vrij komt. 

Bij gebruik van curve 4 kan de groeve de benodigde steenfracties leveren met de 

kleinste totale produktie. Het materiaal van 100-500 kg is daarbij maatgevend voor de 

totale produktie. Omdat teveel materiaal van de grotere fracties vrijkomt, wordt dit 

materiaal gebroken en toegevoegd aan de fractie 100-500 kg.  

 

Uiteindelijk blijkt dat voor het conventionele ontwerp 1,74 keer zoveel breuksteen 

gesprongen moet worden als nodig is voor de golfbreker. Dit komt met name door de 

fractie kleiner dan 100 kg, die voor het golfbrekerontwerp niet bruikbaar is. 

8 . 3 . 3  O N T W E R P  V A N  D E  B E R M G O L F B R E K E R  

Bij het onwerp van de bermgolfbreker spelen naast de stabiliteit loodrecht op de as van 

de golfbreker de volgende factoren een belangrijke rol: 

Het langstransport: Stenen mogen bij een bermgolfbreker wel loodrecht op de as van 

de golfbrekerverplaatsen, maar niet evenwijdig aan de as (langstransport). Dit moet 

zoveel mogelijk beperkt worden omdat het kan leiden tot bezwijken van de constructie. 

Golfoverslag: Als gevolg van de relatief lichte steen die wordt toegepast in de buitenste 

laag kan golfoverslag zowel op het binnen- als buitentalud leiden tot schade. 
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Figuur 8.6 Dichtheidsfuncties bermgolfbreker ontwerp 

In Figuur 8.6 zijn de vraag-dichtheidsfunctie en opbrengst-dichtheidsfuncties voor de 

bermgolfbreker weergegeven.  

Bij het ontwerp is uitgegaan van opbrengst curve 3, waarbij de fractie kleiner dan 5 kg 

niet is gebruikt.  

 

De benodigde hoeveelheid breuksteen voor dit ontwerp is weergegeven in Tabel 8.3. Bij 

gebruik van opbrengstcurve 3 moet 1,18 keer zoveel breuksteen geproduceerd worden 

als nodig is voor de golfbreker. 

Tabel 8.3 Benodigde hoeveelheid breuksteen voor de bermgolfbreker 

Fractie 

 [kg] 

  

Oppervlakte in 

dwarsdoorsnede  

 [m2] 

Hoeveelheid per 

m' golfbreker 

 [ton/m'] 

Benodigd 

percentage 

 [%] 

 

  

 I.  320-10000 

 II.      5-320 

 

  TOTAAL 

  

     288,32 

     422,01 

 

  

     458,43 

     671,00 

____________ 

   1129,00  

    

      40,59 

 59,41 

____________ 

     100,00 
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8 . 4  U I T V O E R I N G S K O S T E N  

De keuze van een uitvoeringsmethode voor de bouw van een golfbreker is afhankelijk 

van veel factoren zoals: de specifieke eigenschappen van de golfbreker (dwarsprofiel), 

het heersende golfklimaat, de waterdiepte en de bereikbaarheid van de 

golfbrekerlokatie. 

Binnen deze vastgestelde randvoorwaarden kan vaak nog een keuze gemaakt worden 

tussen verschillende werkvolgorden en materieeltypen. Uitgangspunt voor de keuze van 

de materieelinzet is de geschiktheid van het materieel voor een bepaalde activiteit, 

daarnaast spelen de produktiesnelheid en de bijbehorende kosten een belangrijke rol. 

 

De kosten van de uitvoering zijn een functie van de totale bouwtijd en bestaan uit 

directe en indirecte kosten.  

1. Directe kosten: Alle kosten die tijdens de bouw aan verschillende onderdelen 

toegerekend kunnen worden; het zijn kosten waarvoor een onmiddellijk verband 

met een resultaat of deel daarvan kan worden gelegd. Bijvoorbeeld de kosten voor 

materiaal en de huur van materieel om een activiteit uit te voeren. 

2. Indirecte kosten: De kosten die niet rechtstreeks aan een project of een onderdeel 

ervan kunnen worden toegerekend, maar met een verdeel sleutel over verschillende 

onderdelen van het bedrijf moeten worden verdeeld. Hieronder vallen de kosten van 

kantoren, huisvesting van personeel en dergelijke. 

 

De uitvoering van een werk kan door verschillende oorzaken vertraagd worden. 

Vertragingen leveren extra kosten op. Wanneer het werk te laat wordt opgeleverd moet 

vaak een boete worden betaald; voor het inlopen van achterstanden op de planning 

moet vaak extra inspanning en materieel worden geleverd. Het uitvoeringsrisico voor de 

bouwondernemer wordt hier gedefinieerd als het risico dat de bouwtijd langer duurt dan 

gepland. Dit risico betreft onder andere schade die tijdens de uitvoering aan de 

gedeeltelijk voltooide constructie optreedt en het onwerkbare weer waarbij het kostbare 

materieel stil ligt, maar wel geld kost!  

 

De hoofdfoutenboom voor het oplopen van vertraging bij de bouw van een golfbreker is 

aan gegeven in Figuur 8.7. 
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Figuur 8.7 Hoofdfoutenboom uitvoeringsrisico 

Voor het maken van een probabilistische kostenafweging tussen beide 

golfbrekerontwerpen is de werkbaarheid voor verschillende typen materieel nader 

uitgewerkt. Tevens is daarbij de kans op falen van constructieonderdelen tijdens de 

bouw betrokken. 

8 . 4 . 1  W E R K B A A R H E I D   

Bij de uitvoering van golfbrekers wordt het aantal dagen waarop gewerkt kan worden 

vaak sterk beïnvloed door de omgevingscondities. Wanneer de omgevingscondities de 

bouw belemmeren ontstaan onwerkbare dagen. Per uitvoeringsmethode, waarvoor de 

werkvolgorde en keuze van het materieel is vastgelegd, kan het aantal werkbare dagen 

verschillen.  

 

De belangrijkste factoren die de werkbaarheid in het algemeen beïnvloeden zijn: 

golfaanval, de waterstand, wind, ijs en mist. Deze factoren zijn niet constant over het 

hele jaar, hierdoor kan de werkbaarheid bij een zelfde uitvoeringsmethode over het jaar 

verschillen.  

Voor de bepaling van de werkbaarheid in Galle, kan het jaar worden ingedeeld in vier 

perioden waarvoor karakteristieke waarden van de bovenstaande factoren bepaald 

kunnen worden (zie paragraaf 8.2.1). 

 

Uit een nadere analyse blijkt dat in Galle voornamelijk het golfklimaat de werkbaarheid 

bepaald. Op basis van de voorwaardelijke verdelingen van de significante golfhoogte 

voor deinings- en windgolven is daarom per periode een probabilistische schatting 
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gemaakt van de werkbaarheid. Daarbij is apart gekeken naar de werkbaarheid voor 

drijvend- en landmaterieel. 

8 . 4 . 2  R I S I C O  V A N  S C H A D E  A A N  D E  G O L F B R E K E R  T I J D E N S  

D E  B O U W  

Voor de diverse stadia van de bouw gelden verschillende stabiliteitsformules. Hierbij zijn 

twee situaties te onderscheiden: 

1. De golfbreker bevindt zich nog geheel onder water, in dit geval wordt gesproken van 

een ’sub-merged breakwater’. 

2. Stortsteen steekt voor een deel boven het water uit, maar de golfbreker heeft nog 

niet de uiteindelijke hoogte bereikt, waardoor bij een storm veel golfoverslag 

optreedt. Hier wordt gesproken van een ’low-crested breakwater’. 
 
In de eerste twee stadia gelden voor de conventionele en de bermgolfbreker dezelfde 

stabiliteitsformules. Dit komt doordat voor beide ontwerpen de constructies in dit 

stadium statisch stabiel moeten zijn. Bij de bermgolfbreker mag het uitgezakte profiel 

pas ontstaan nadat de buitenste laag volledig is aangebracht, anders ontstaat een 

oncontroleerbaar dwarsprofiel. 

 

Schade aan de golfbrekers wordt in de ontwerpformules gekarakteriseerd door een 

schadegetal S [8.4]. Het schadegetal is gedefinieerd door: 

 

 
D

A = S
2
n50

e      (8.1) 

waarin: 

 Ae oppervlak geërodeerd gebied [m2] 

 Dn50 nominale steen diameter  [m] 

 

Voor filterlagen wordt vaak een schadegetal S=2 gekarakteriseerd als de start van 

schade. Afhankelijk van de taludhoek treedt bezwijken op bij een schadegetal van  

S=12-17.  

 

Door de kans op het bereiken van een bepaald schadegetal te berekenen kan, 

afhankelijk van de bouwtijd, worden berekend hoe groot de kans op schade tijdens de 

bouw is. In (8.3), (8.4) en (8.5) worden de betrouwbaarheidsfuncties beschreven die 

zijn gebruikt in de AFDA-analyse voor het berekenen van de faalkansen. 

B e t r o u w b a a r h e i d s f u n c t i e  v o o r  e e n  ’ s u b - m e r g e d ’  g o l f b r e k e r  

Zolang de in aanbouwzijnde golfbreker nog niet boven de waterspiegel uitkomt kan de 

golfbreker worden beschouwd als een zogenaamde ’submerged breakwater’. De 

stabiliteit van de golfbreker is dan afhankelijk van de relatieve kruinhoogte, het 

schadeniveau en het zogenaamde spectrale stabiliteitsgetal. 
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Een analyse van proeven uitgevoerd door Givler en Sørensen leidde tot de volgende 

stabiliteits-formule [8.4]: 

 

 ( ) ( )*0 .1 4' 2 .1 0 .1 sNch S e
h

− ⋅
= + ⋅ ⋅    (8.2) 

waarin: 

 hc' constructiehoogte boven de bodem [m] 

 h waterdiepte   [m] 

 Ns
* spectrale stabiliteitsgetal, gedefinieerd als: 

  Ns
* = Ns * sp

(-1/3) = Hs / (D * Dn50) * sp
(-1/3) 

 

Uit de stabiliteitsformule is de volgende betrouwbaarheidsfunctie af te leiden: 
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  (8.3) 

B e t r o u w b a a r h e i d s f u n c t i e  v o o r  ’ l o w - c r e s t e d ’  g o l f b r e k e r  

Als de golfbreker boven water uitsteekt, gelden andere stabiliteitsformules.  

 

De betrouwbaarheidsfunctie voor overstortende golven is, voor 0<Rp
*<0.052: 
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 (8.4) 

 

De betrouwbaarheidsfunctie voor deinende golven is, voor 0<Rp
*<0.052: 
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 (8.5) 

 

Voor de twee golfbrekerontwerpen is aan de hand van de hiervoor gegeven 

betrouwbaarheidsfuncties de faalkans in verschillende stadia van de bouw berekend. 

8 . 5  P R O B A B I L I S T I S C H E  K O S T E N B E R E K E N I N G E N  

De kostenraming is opgebouwd uit drie hoofdonderdelen, namelijk de vaste kosten, de 

(de)mobilisatie kosten en de tijdgebonden kosten. Alle vaste kosten zijn verzameld in 

de post materiaalkosten, in de post materieelkosten zijn alle tijdgebonden kosten 
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verwerkt (er zijn dus ook posten voor lonen, brandstof etc. in opgenomen). 

De som van de drie genoemde kostenposten is gelijk aan het totaal aan directe kosten. 

De staart kosten zijn berekend als percentages over de directe kosten. 

8 . 5 . 1  B E R E K E N I N G S W I J Z E  V A N  M A T E R I A A L K O S T E N  E N  

H O E V E E L H E I D  

B e n o d i g d e  h o e v e e l h e i d  m a t e r i a a l  

Uit de ontwerptekeningen van de golfbrekers kan de theoretisch benodigde hoeveelheid 

materiaal worden berekend. Vaak is er meer materiaal nodig dan zo berekend. Uit 

nacalculaties blijkt dat bovenop de berekende hoeveelheid materiaal rekening gehouden 

moet worden met een verliespercentage. Oorzaken voor het ontstaan van verlies zijn: 

> onzekerheid in exacte bodemligging 

> optreden van zetting van de ondergrond 

> zetting van het materiaal zelf 

> buiten profiel storten (materiaal dat op de verkeerde plaats terecht komt) 

> verlies van materiaal tijdens overslag en transport 

 

De verliespercentages, gevonden door nacalculaties van diverse werken, zijn voor deze 

case als volgt gekozen: kernmateriaal 5%, filterlagen 15% en betonelementen 2%. 

 

De gemiddelde totale benodigde hoeveelheid kan nu berekend worden door de 

theoretische hoeveelheid te vergroten met het verliespercentage. Het kan echter 

voorkomen dat minder materiaal nodig is, bijvoorbeeld bij een hogere bodemligging dan 

verwacht. Door een onverwacht grote zetting zal daarentegen extra materiaal nodig 

zijn. 

 

Wanneer aangenomen wordt dat de onderschreidingskans 5% is van de theoretische 

hoeveelheid (H) en dat de hoeveelheid materiaal normaalverdeeld is, kan de 

variatiecoëfficiënt vervolgens worden berekend. De variatiecoëfficiënten voor 

kernmateriaal, filterlagen en betonelementen zijn nu: 

> kernmateriaal: vc(x) = s(x)/m(x) = ( (0.05 H) / 1.64 ) / 1.05 H) = 0.0294 

> filterlagen: vc(x) = s(x)/m(x) = ( (0.15 H) / 1.64 ) / 1.15 H) = 0.0795 

> betonelementen:vc(x) = s(x)/m(x) = ( (0.02 H) / 1.64 ) / 1.02 H) = 0.0120 

 

In Tabel 8.4 is de theoretisch berekende hoeveelheid, de gemiddeld benodigde 

hoeveelheid en de standaardafwijking voor het materiaal gegeven. 
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Tabel 8.4 Benodigde hoeveelheid materiaal voor de golfbrekerontwerpen 

Fractie  theoretische 

 hoeveelheid 

 gemiddelde  

 hoeveelheid 

 standaard-  

 afwijking 

Statisch stabiele golfbreker 

 50-100 mm 

 100 - 500 kg 

 500 - 1500 kg 

 1500 - 4000 kg 

 4000 - 6000 kg 

 tetrapods 

 kruinelement 

 

Bermgolfbreker 

 5-300 kg 

 300 - 8000 kg 

   7.678 ton 

 626.221 ton 

 241.485 ton 

  93.368 ton 

  87.695 ton 

   8.599 stk 

 13.103 m3 

 

 

 

 850.487 ton 

  536.361 ton 

   8.830 ton 

 657.533 ton 

 277.708 ton 

 107.374 ton 

 100.848 ton 

   8.771 stk 

 13.366 m3 

 

 

 

 893.012 ton 

 563.180 ton 

    702 ton 

 19.331 ton 

 22.078 ton 

  8.536 ton 

  8.017 ton 

    105 stk 

   160 m3 

 

 

 

  26.254 ton 

  16.557 ton 

 

Materiaal prijzen 

Bij de uitvoeringsmethoden is ervan uitgegaan dat de breuksteen klaar ligt in de groeve 

om te worden getransporteerd. De kosten voor het winnen en sorteren van de 

breuksteen is gebaseerd op het rapport 'Development of the port of Galle, 1991' [8.2]. 
 
De variatiecoëfficiënt van de materiaalprijzen is niet bekend. Om deze te bepalen zou 

een nadere analyse van de groeve en het produktieproces van de elementen moeten 

worden gemaakt. Om de onzekerheid in de eenheidsprijs van het materiaal in de 

begroting te verwerken wordt voor de prijzen een normale verdeling verondersteld, met 

een variatiecoëfficiënt van 10%. 

B e r e k e n i n g  v a n  d e  t o t a l e  m a t e r i a a l k o s t e n  

Nu de hoeveelheid en de prijs van het materiaal zijn vastgesteld kunnen de totale 

materiaalkosten worden bepaald. Met behulp van de standaardafwijkingen is tevens de 

onzekerheid in deze prijs bekend. 

Voor het berekenen van de materiaalkosten is een benaderende niveau-II methode 

gebruikt. Bij deze methode wordt gerekend met het gemiddelde en de 

standaardafwijking. Ongeacht het type kansdichtheidsfunctie mogen de 

verwachtingswaarden lineair en de standaardafwijkingen kwadratisch worden opgeteld. 

De kostenposten moeten dan wel onafhankelijk zijn (een afwijking in de ene post heeft 

geen gevolgen voor de afwijking in een andere post). 

Voor het bepalen van de hoeveelheid te gebruiken materiaal is echter wel sprake van 

afhankelijkheid tussen verschillende posten. Als er kernmateriaal buitenprofiel wordt 

gestort ,- er is dan teveel materiaal gestort -, zal minder materiaal nodig zijn van de 

hierop volgende filterlaag. Het weghalen van teveel gestort materiaal is onder water erg 

moeilijk en zal zoveel mogelijk voorkomen worden. 

Andere oorzaken van de spreiding in de materiaalhoeveelheid kunnen wel onafhankelijk 
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verondersteld worden. Wanneer er bijvoorbeeld ter plaatse van de golfbreker een kuil in 

de bodem zit, zal deze worden opgevuld met kernmateriaal. De extra benodigde 

hoeveelheid van het kernmateriaal heeft niet tot gevolg dat voor de volgende lagen 

meer materiaal nodig is.  

 

De afhankelijkheid van de verschillende materiaalposten wordt geschat op 20% .Om 

deze gedeeltelijke afhankelijkheid te modelleren wordt het kwadraat van de 

standaardafwijking (de variantie) verdeeld in een afhankelijk en een onafhankelijk deel. 

Het afhankelijke deel van de standaardafwijking wordt lineair opgeteld en het 

onafhankelijke deel kwadratisch. Een uitgebreide beschrijving van de hier toegepaste 

ramingsmethode wordt gegeven in 'Raming als prognose' [8.5]. 
 
Tabel 8.5 Raming van materiaalkosten 
Raming van materiaalkosten voor conventionele de golfbreker      

Hoeveelheid  Prijs Totaal vc_hoev vc_prijs afhank sigma_tot vc_totaal 
Materiaal     
 - breuksteen    50 -   100 mm 8.830 ton 15,9 ƒ/ton 140.397 0,080 0,100 0,200   
 - breuksteen   100 -   500 kg 657.533 ton 9,1 ƒ/ton 5.957.249 0,029 0,100 0,200   
 - breuksteen   500 - 1500 kg 277.708 ton 10,0 ƒ/ton 2.777.080 0,080 0,100 0,200   
 - breuksteen 1500 - 4000 kg 107.374 ton 11,0 ƒ/ton 1.181.114 0,080 0,100 0,200   
 - breuksteen 4000 - 6000 kg 100.848 ton 12,0 ƒ/ton 1.210.176 0,080 0,100 0,200   
 - tetrapods 16 ton 8.771 stk 1362,0 ƒ/stk 11.946.102 0,012 0,100 0,200   
 - prefab kruin elementen 13.366 m3 200,0 ƒ/m3 2.673.200 0,012 0,100 0,200   

 25.885.318  1.517.455 0,059 
     
 Raming van materiaalkosten voor de bermgolfbreker      

Hoeveelheid  Prijs Totaal vc_hoev vc_prijs afhank sigma_tot vc_totaal 
Materiaal     
 - breuksteen       5 -   300 kg 839.012 ton 9,0 ƒ/ton 7.551.108 0,029 0,100 0,200   
 - breuksteen   300 - 8000 kg 563.180 ton 10,0 ƒ/ton 5.631.800 0,029 0,100 0,200   

 13.182.908  1.000.513 0,076 

B e r e k e n i n g  v a n  d e  t o t a l e  m a t e r i e e l k o s t e n  

De materieelkosten kunnen worden bepaald door de projectduur per onderdeel te 

vermenigvuldigen met de prijs voor het materieel dat nodig is voor de uitvoering.  

 

Kansdichtheidsfunctie van de projecttijd 

Voor verschillende uitvoeringsmethoden kan berekend worden wat de totaal benodigde 

projecttijd is. Allereerst is de verwachtingswaarde en bijbehorende standaardafwijking 

van de produktiesnelheid bij verschillende uitvoeringsmethoden bepaald. Dit is gebeurd 

door voor verschillende uitvoeringscycli een optimistische, een pessimistische en een 

meest reële waarde te schatten. Om op basis van deze schattingen een uitspraak te 

doen over de verdelingsparameters is voor de projecttijd een beta-verdeling 

aangenomen. De keuze van deze verdeling is gedaan omdat deze scheef naar rechts is, 

hetgeen vaak gevonden wordt bij praktijkmetingen voor dit soort schattingen. 

 

Hoe langer de totale projecttijd is, hoe groter de kans op schade aan de in aanbouw 

zijnde constructie. Afhankelijk van de projectduur is vervolgens de kans op schade aan 
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de in aanbouwzijnde golfbreker berekend. 

Uit berekeningen blijkt dat in verband met het ruige golfklimaat in de zuidwest moesson 

periode niet aan de golfbreker gewerkt kan worden. Dit heeft tot gevolg dat de 

projectduur wordt beschreven door een discontiunue kansdichtheidsfunctie. Omdat het 

materieel in deze periode stil ligt zullen de kosten, - zij het minder snel - , wel blijven 

stijgen. 

 

Kansdichtheidsfunctie van de materieelkosten 

De totale materieelkosten zijn opgebouwd uit de volgende kostenposten: 

> afschrijving en rente 

> onderhoud en reparatie 

> brandstof 

> smeermiddelen 

> lonen 

> verzekeringen 

 

Per uitvoeringsmethode kunnen nu de totale weekkosten voor het benodigde materieel 

worden berekend. Het gemiddelde van de totale weekkosten volgt uit de som van de 

verwachtingswaarden van het benodigde materieel. Bij het berekenen van de 

standaardafwijking moet rekening worden gehouden met een afhankelijkheid in de 

posten waaruit de materieelkosten zijn opgebouwd. De materieelkosten worden 

afhankelijk verondersteld in de posten: rente, brandstof, smeermiddelen en lonen. 

Als de prijzen voor deze kostenposten stijgen, zal dat gelden voor alle kostenposten van 

het afzonderlijke materieel. 

 

Kansdichtheidsfunctie van de totale materieelkosten  

Als de projecttijd niet beschreven zou worden door een discontinue 

kansdichtheidsfunctie en de weekkosten lineair zouden toenemen met de projecttijd, 

dan zouden de totale materieelkosten berekend kunnen worden met de niveau-II 

methode. In dit geval is dat niet mogelijk. Om toch de totale materieel kosten te 

kunnen berekenen, is gebruik gemaakt van een niveau-III methode, Monte Carlo-

simulatie. Het resultaat is weergegeven. 

De kansdichtheidsfunctie van de tijdsduur is afgekapt in de moesson perioden (Figuur 

8.8-d.). Voor de relatie tussen materieelkosten en de projecttijd zijn lijnen getekend 

met een 5%, 50% en 95% onderschrijdingskans (Figuur 8.8-c). Aan de hand van deze 

drie lijnen kunnen drie kansdichtheidsfuncties voor de totale materieelkosten worden 

bepaald (Figuur 8.8-b).  

Een exacte verdeling van de materieelkosten wordt gevonden door een Monte Carlo 

simulatie.  

Figuur 8.8-e geeft een histogram en de verdelingsfunctie de tijdsduur. Figuur 8.8-a 

geeft een histogram en de verdelingsfunctie van de uiteindelijke kosten. 
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Figuur 8.8 Bepaling van de totale materieelkosten (in guldens) 

8 . 6  C O N C L U S I E S  

In deze case-studie is een probabilistische kostenraming uitgewerkt voor een 

conventionele- en een bermgolfbreker. Voor beide golfbrekers zijn drie kostenfactoren 

beschouwd, namelijk de materiaalkosten, de uitvoeringskosten en de kosten die het 

gevolg zijn van het optreden van schade aan de constructie tijdens de bouw. 

 

a. b.b. c.

d.

e.
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Materiaal kosten 

Voor de conventionele golfbreker moet 1,74 keer meer rots gesprongen  worden dan 

nodig is voor de bouw van deze golfbreker. Uit de opbrengst curven van de groeve volgt 

dat het niet mogelijk is om een statisch stabiele golfbreker volledig met breuksteen te 

maken, omdat te weinig zware stenen vrijkomen. 

 

Voor de bermgolfbreker golfbreker volgt dat de produktie in de groeve 1,18 maal groter 

moet zijn dan de benodigde hoeveelheid breuksteen benodigd voor de golfbreker. 

Omdat voor de bermgolfbreker meer breuksteen nodig is dan voor het conventionele 

ontwerp, wordt het verschil in de hoeveelheid breuksteen die in de groeve gesprongen 

moet worden, enigszins gereduceerd. Het verschil tussen de twee ontwerpen, ongeveer 

182.500 ton over de totale lengte van de golfbreker (1170m) is in het voordeel van de 

bermgolfbreker. 

 

Projecttijd en materieel kosten 

Voor de conventionele golfbreker is voor het storten van het onderwatergedeelte 

gebruik gemaakt van een zijlosser. Dit type stortschip is als enige geschikt voor het 

storten van de relatief dunne filterlagen. De landkraan die op de golfbreker de 

elementen plaatst, is maatgevend voor de werkvoortgang.  

 

Het onderwaterdeel van de dynamisch stabiele golfbreker wordt gestort vanaf een 

ponton, dat tijdens het storten afgemeerd is langs een positioneringsponton. Deze 

uitvoeringsmethode heeft een lagere stortnauwkeurigheid, maar gezien de dikkere 

filterlagen die toegepast worden, is dit toelaatbaar.  

 

Uit vergelijking van de bijbehorende projecttijd volgt, dat deze voor beide typen 

golfbrekers ongeveer even groot is en ruim 75 weken bedraagt. Ook de verwachte 

spreiding is nagenoeg gelijk.  

 

Risico van schade tijdens de bouw 

Het valt op dat bij beide typen golfbrekers het gemiddelde van de kosten, benodigd 

voor het extra materiaal om schade tijdens de bouw te herstellen laag is. Voor de 

statisch stabiele golfbreker gemiddeld  

ƒ 2000,= (125 ton breuksteen) en voor de bermgolfbreker gemiddeld ƒ 9000,= (560 ton 

breuksteen). Omdat de kans op schade klein is, maar het gevolg omvangrijk, is de 

standaardafwijking groot ten opzichte van het gemiddelde. Het grootste aandeel van de 

kans op schade tijdens de bouw, wordt echter gevonden in de vertraging die het project 

ondervindt door herstelwerkzaamheden. De gemiddelde kosten van de verlenging van 

de projecttijd bedragen voor de statisch stabiele golfbreker ƒ 97.000,= met een 

standaardafwijking van ƒ 587.000,=. Voor de dynamisch stabiele golfbreker zijn de 

gemiddelde kosten ƒ 528.000,= met een standaardafwijking van ƒ 1.404.000,=.  Voor 

deze 'bijzondere gebeurtenissen' waarvan de kans van optreden klein is, maar de 
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gevolgen groot zijn, is de standaardafwijking dus aanmerkelijk groter dan het 

gemiddelde. Bij de bermgolfbreker is het waarschijnlijk dat meer schade optreedt 

tijdens de bouw. Dit is logisch omdat het kernmateriaal van deze constructie uit lichter 

materiaal bestaat. Omdat de projecttijd en de bijbehorende spreiding voor beide typen 

golfbrekers ongeveer even groot is, maar de kans op schade (en dus verlenging van de 

projecttijd) voor de bermgolfbreker groter is, is de kans dat het werk langer duurt in het 

laatste geval groter.  Een langere projecttijd heeft in dit geval tot gevolg dat de kans dat 

het werk pas afgerond kan worden na een tweede moesson periode groter wordt. Dit 

geeft aanzienlijke extra kosten omdat dan voor de totale materieelset 21 weken extra 

verletkosten betaald moeten worden. 

 

Figuur 8.9 Histogram en verdelingsfunctie van de totale kosten voor de golfbrekers (in guldens) 

Totale bouwkosten 

De gemiddelde prijs voor de totale kosten van de bermgolfbreker (inclusief algemene 

kosten, renteverliezen, verzekering, winst en risico) is ongeveer ƒ 15,5 miljoen gulden 

(15%) lager dan die van de conventionele golfbreker (zie Figuur 8.9). Door een grotere 

spreiding in de materiaalkosten en de materieelkosten en een lagere spreiding in de 

schade kosten blijkt de uiteindelijke spreiding in de totale kosten voor de conventionele 

golfbreker iets groter te zijn dan die van de bermgolfbreker golfbreker. 
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9  O n de rh ou dso p t i m a l i s a t i e  
Het modelleren en optimaliseren van onderhoud aan civieltechnische 
kunstwerken ten behoeve van het opstellen van een instandhoudingsplan. 

Prof. Dr. Ir. J.M. van Noortwijk 

HKV Lijn in Water, Lelystad en TU Delft. 

S A M E N V A T T I N G  

In deze casestudie wordt een probabilistisch onderhoudsmodel gepresenteerd waarmee 

een optimale kostenafweging kan worden gemaakt tussen preventief en curatief 

onderhoud met de toepassingen civieltechnische kunstwerken, rivierbodems en oevers. 

Er wordt rekening gehouden met de onzekerheid in de veroudering en het faaltijdstip, 

alsmede met rente en inflatie. Reeds in de ontwerpfase kan een optimale balans 

bepaald worden tussen initiële investeringskosten enerzijds en toekomstige 

onderhoudskosten anderzijds. 

9 . 1  I N L E I D I N G  

Vanwege de toenemende omvang van de Nederlandse natte infrastructuur wordt de 

aandacht voor het beheer en onderhoud hiervan steeds belangrijker. Zo zullen onder 

andere de versterkte zeedijken en grote civieltechnische kunstwerken als 

sluizencomplexen en stormvloedkeringen in de toekomst optimaal moeten worden 

beheerd en onderhouden. Verder zijn de meeste Nederlandse waterbouwkundige 

kunstwerken aangelegd dan wel verbeterd vlak voor of vlak na de Tweede Wereldoorlog. 

 

Rijkswaterstaat is sinds enkele jaren bezig met het invoeren van een nieuwe beheer- en 

onderhoudsfilosofie. Het uitgangspunt bij deze filosofie is het centraal stellen van de 

gebruiksfuncties van de infrastructuur. Vanuit deze gebruiksfuncties, en de landelijke 

afstemming daartussen, worden eisen opgesteld waaraan de infrastructuur moet 

voldoen. De benodigde beheer- en onderhoudsmaatregelen zijn een afgeleide hiervan. 

Bovengenoemde ontwikkeling vindt plaats zowel binnen de natte infrastructuur (Beheer 

Op Peil) als binnen de droge infrastructuur (Wegbeheer 2000). De ontwikkeling krijgt al 

enkele jaren vorm door het opstellen van regionale en landelijke beheerplannen. In 

deze plannen wordt veel aandacht besteed aan de onderbouwing van het uit te voeren 

beheer en onderhoud. In dit hoofdstuk zal nader worden ingegaan op het modelleren en 

optimaliseren van onderhoud aan civieltechnische kunstwerken, rivierbodems en oevers 

ten behoeve van het opstellen van een instandhoudingsplan of een BeheerPlan Nat 

(BPN). 

 

De indeling van dit hoofdstuk is als volgt. De meest gangbare vormen van preventief en 
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correctief onderhoud worden behandeld in 9.2. Hoe onderhoud vervolgens wiskundig 

kan worden geformuleerd komt aan de orde in 9.3. Tevens worden er in deze paragraaf 

drie kostencriteria geïntroduceerd waarmee onderhoudsbeslissingen met elkaar kunnen 

worden vergeleken: (i) de verwachte gemiddelde kosten per tijdseenheid, (ii) de 

verwachte gedisconteerde kosten over een oneindige tijdshorizon en (iii) de verwachte 

equivalente gemiddelde kosten per tijdseenheid. Op basis van de onzekerheden in de 

veroudering en het faaltijdstip, die worden behandeld in 9.4, kunnen uiteindelijk 

optimale preventieve interventie-intervallen en -niveaus worden verkregen waarvoor de 

verwachte kosten minimaal zijn (zie 9.5). De onderhoudsmethodiek is toegepast bij het 

optimaliseren van het onderhoud van opzetcilinders in 9.6. Conclusies zijn ten slotte te 

vinden in 9.7. 

9 . 2  O N D E R H O U D  V A N  C O N S T R U C T I E S  

Objecten als civieltechnische kunstwerken, rivierbodems en oevers dienen over het 

algemeen meer dan één gebruiksfunctie te vervullen. Te denken valt hierbij aan de 

functies veiligheid, natuur, landschap, recreatie, scheepvaart, verkeer, landbouw en 

visserij. Het doel van onderhoud is nu om ervoor te zorgen dat een object zodanig aan 

zijn functies voldoet dat de functionele kwaliteit ervan goed is.  

 

Als een object niet meer of onvoldoende voldoet aan zijn belangrijkste functies, dan is 

er sprake van falen. Meestal zal falen moeten worden voorkomen door middel van 

preventief onderhoud. Hierbij zijn twee manieren van falen te onderscheiden: normfalen 

en fysiek falen. Normfalen treedt op bij het onderschrijden van een van te voren 

vastgestelde faal- of veiligheidsnorm (bijvoorbeeld wanneer de kruinhoogte van een dijk 

kleiner is dan de maatgevende ontwerpwaterstand). Fysiek falen treedt op bij het 

bezwijken of daadwerkelijk kapot gaan van een objectonderdeel (bijvoorbeeld wanneer 

de kruinhoogte van een dijk kleiner is dan de actuele waterstand). 

 

Het is gebruikelijk om onderhoud te definiëren als het geheel van activiteiten, waarmee 

de functionele kwaliteit van een object (of een onderdeel ervan) wordt teruggebracht 

tot, of wordt gehouden op, het gewenste kwaliteitsniveau. Hierbij zijn inspecties, 

reparaties, vervangingen en levensduurverlengende maatregelen mogelijke 

onderhoudsacties. Door levensduurverlengende maatregelen kan de veroudering 

worden vertraagd, waardoor het moment van falen wordt uitgesteld en waarmee dus de 

levensduur van een objectonderdeel wordt verlengd. Het bijwerken van roestplekjes bij 

geconserveerde sluisdeuren valt in deze categorie. Globaal zijn er twee typen 

onderhoud te onderscheiden, namelijk correctief of curatief onderhoud (ná falen) en 

preventief onderhoud (vóór falen). Preventief onderhoud is te prefereren boven 

correctief onderhoud indien de kosten van correctief onderhoud wegens de 

gevolgkosten veel hoger zijn dan de kosten van preventief onderhoud  
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Figuur 9.1 Verwachte conditie (sterkte) met interventieniveau en faalniveau. 

 

Preventief onderhoud kan verder worden onderverdeeld in tijds-, gebruiks-, belastings- 

en toestandsafhankelijk preventief onderhoud  Tijds-, gebruiks- of belastingsafhankelijk 

preventief onderhoud wordt uitgevoerd na een vaste leeftijd, gebruiksduur of belasting. 

Toestandsafhankelijk preventief onderhoud wordt uitgevoerd op basis van het 

inspecteren van de toestand of conditie van een objectonderdeel. In het geval van 

toestandsafhankelijk preventief onderhoud kunnen zich drie mogelijkheden voordoen 

(Figuur 9.1): of (i) er behoeft niets te worden gedaan omdat de conditie het preventieve 

interventieniveau nog niet heeft onderschreden, of (ii) er moet preventief onderhoud 

worden uitgevoerd omdat de conditie wel het preventieve interventieniveau, maar nog 

niet het faalniveau, heeft onderschreden, of (iii) er moet correctief onderhoud worden 

uitgevoerd als gevolg van falen omdat de conditie het fysiek- of normfaalniveau heeft 

bereikt. 

 

Het preventieve interventie-interval en -niveau kunnen worden bepaald door een risico-

afweging op basis van kosten. Onderhoud tegen minimale kosten komt dan neer op het 

vinden van een optimale balans tussen de kosten van preventief onderhoud enerzijds en 

de kosten van correctief onderhoud anderzijds. Wiskundige onderhoudsoptimalisatie-

modellen kunnen de beheerder hierbij van dienst zijn. De kosten van onderhoud kunnen 

veelal worden onderverdeeld in de directe vervangingskosten van een objectonderdeel 

en de indirecte maatschappelijke gevolgkosten ten gevolge van functieverlies, zoals een 

scheepvaartstremming door onderhoud aan of falen van een sluis.  

preventief onderhoud
beginconditie

preventief interventieniveau

faalniveau

goed

matig

slecht

conditie

tijdpreventief
interventieinterval
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9 . 3  W I S K U N D I G E  F O R M U L E R I N G  V A N  O N D E R H O U D  

9 . 3 . 1  K O S T E N C R I T E R I A  

Het onderhoud van een constructie kan wiskundig meestal worden gemodelleerd als een 

vernieuwingsproces, waarbij de vernieuwingen kunnen worden gezien als de 

onderhoudsactiviteiten die de conditie terugbrengen tot het gewenste beginconditie-

niveau. Statistisch gezien wordt er na elke vernieuwing dan weer opnieuw begonnen. 

Aangezien de geplande levensduur van de meeste waterbouwkundige constructies 

meestal zeer groot is, kunnen onderhoudsbeslissingen bij benadering veelal worden 

vergeleken over een oneindige tijdshorizon. 

 

Volgens Wagner (1975, Hoofdstuk 11) [9.16] zijn er ruwweg drie typen kostencriteria 

die kunnen worden gebruikt voor het vergelijken van beslissingen over een oneindige 

tijdshorizon: 

1. de verwachte gemiddelde kosten per tijdseenheid, die worden verkregen door de 

verwachte kosten te middelen over een oneindige tijdshorizon; 

2. de verwachte gedisconteerde kosten over een oneindige tijdshorizon, die worden 

verkregen door de verwachte gedisconteerde kosten (de contante waarden van de 

kosten) te sommeren over een oneindige tijdshorizon; 

3. de verwachte equivalente gemiddelde kosten per tijdseenheid, die worden 

verkregen door de verwachte gedisconteerde kosten over een oneindige tijdshorizon 

om te rekenen naar de gedisconteerde kosten per tijdseenheid. 

 

Door het begrip ‘equivalente gemiddelde kosten’ relateren de begrippen ‘gemiddelde 

kosten’ en ‘gedisconteerde kosten’ aan elkaar, in die zin dat de equivalente gemiddelde 

kosten per tijdseenheid naderen tot de gemiddelde kosten per tijdseenheid bij een 

discontovoet die van de bovenkant tot 0% nadert (9.3.4). De criteria van 

gedisconteerde kosten en equivalente gemiddelde kosten zijn het meest geschikt om 

een optimale balans te vinden tussen initiële investeringskosten en toekomstige 

onderhoudskosten (in de ontwerpfase). Het criterium van de gemiddelde kosten kan 

alleen worden toegepast als er geen grote investeringen worden gemaakt, zoals bij het 

plannen van inspecties (in de gebruiksfase). 

 

Voorbeelden van onderhoudsoptimalisatie in de ontwerpfase zijn het bepalen van 

optimale dijkophogingen (zie Speijker et al. (2000) [9.15] en Jorissen & van Noortwijk 

(1998) [9.5]) en optimale zandsuppleties (van Noortwijk & Peerbolte (2000) [9.12]) 

waarvoor de verwachte gedisconteerde kosten minimaal zijn. Voorbeelden van 

onderhoudsoptimalisatie in de gebruiksfase zijn het bepalen van optimale 

inspectiefrequenties voor dijken, dynamisch-stabiele golfbrekers, en de 

overgangsconstructie en de blokkenmatten van de Oosterscheldekering (zie 

respectievelijk Kuijper (1992) [9.7], van Noortwijk & van Gelder (1996) [9.13], van 

Noortwijk, Kok & Cooke (1997) [9.11] en van Noortwijk & Klatter (1999) [9.10]), 
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alsmede het bepalen van optimale preventieve interventie-intervallen en -niveaus voor 

civiel-technische kunstwerken, rivierbodems en oevers (zie Ariëns & van Noortwijk 

(1998) [9.1] en van Noortwijk (1998) [9.9]). 

 

De verwachte gemiddelde kosten per tijdseenheid, de verwachte gedisconteerde kosten 

over een oneindige tijdshorizon en de verwachte equivalente gemiddelde kosten per 

tijdseenheid kunnen eenvoudig worden berekend indien het onderhoudsproces wordt 

geformuleerd als een discreet vernieuwingsproces. Een discreet vernieuwingsproces 

{N(n): n=1,2,3, …} is een niet-negatief stochastisch proces, gedefinieerd met 

betrekking tot discrete tijdseenheden, dat de opeenvolgende vernieuwingen registreert 

in tijdsinterval (0,n]. In ons geval worden de vernieuwingen gerepresenteerd door 

onderhoudsactiviteiten die het objectonderdeel terugbrengen in zijn ‘zo-goed-als-nieuw-

toestand’. Zij de vernieuwingstijdstippen T1,T2, …, niet-negatieve, onafhankelijke, 

identiek-verdeelde, stochastische grootheden met een discrete kansfunctie 

Pr{Tk=i} = pi, i=1,2,3,…, waarbij pi de kans op een vernieuwing in tijdseenheid i 

representeert wanneer de beslisser een bepaalde onderhoudsbeslissing neemt. Verder 

worden de kosten van een vernieuwing in tijdseenheid i aangeduid met ci, i=1,2,3,…. 

Bovenstaande drie kostencriteria zullen in de navolgende paragrafen nader worden 

toegelicht. 

9 . 3 . 2  G E M I D D E L D E  K O S T E N  P E R  T I J D S E E N H E I D  

De verwachte gemiddelde kosten per tijdseenheid kunnen worden bepaald door de 

kosten te middelen over een oneindige tijdshorizon. Zij kunnen worden afgeleid van de 

verwachte kosten over de eindige tijdshorizon (0,n], aangeduid met E(K(n)), welke 

functie de oplossing is van de recursieve vergelijking 
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Deze vergelijking wordt verkregen door te conditionaliseren op de mogelijke waarden 

van het eerste vernieuwingstijdstip T1 en de ‘regel van de totale waarschijnlijkheid’ toe 

te passen. Gegeven dat de eerste vernieuwing plaatsvindt op tijdstip i, met andere 

woorden gegeven dat T1=i, zijn de bijbehorende kosten gelijk aan ci plus de verwachte 

additionele kosten in het tijdsinterval (i,n], i=1,…,n. 

 

Met behulp van de discrete vernieuwingsstelling (zie Feller (1950, Hoofdstuk 12 & 13) 

[9.4] en Karlin & Taylor (1975, Hoofdstuk 3) [9.6]) kunnen de verwachte gemiddelde 

kosten per tijdseenheid worden geschreven als: 
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Indien een vernieuwingscyclus is gedefinieerd als de tijdsperiode tussen twee 

vernieuwingen, dan kan de teller worden herkend als de verwachte cycluskosten en de 

noemer als de verwachte cycluslengte. Vergelijking (9.2) is een bekend resultaat uit de 

‘renewal reward theory’ (Ross, 1970, Hoofdstuk 3 [9.14]). Indien in vergelijking (9.2) 

geldt dat ci=1 voor alle i=1,2,3,…, dan is het verwachte aantal vernieuwingen per 

tijdseenheid gelijk aan: 

 

 lim
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     (9.3) 

 

ofwel de reciproque van de verwachte levensduur. 

9 . 3 . 3  G E D I S C O N T E E R D E  K O S T E N  O V E R  E E N  O N E I N D I G E  

T I J D S H O R I Z O N  

Bij de vergelijking van onderhoudsstrategieën hebben we vaak te maken met kosten die 

op verschillende tijdstippen worden gemaakt. Er zal dan ook meestal rekening moeten 

worden gehouden met het feit dat de waarde van één gulden over tien jaar kleiner is 

dan de waarde van één gulden vandaag. In dit verband is het gangbaar om de 

toekomstige kosten om te rekenen naar de zogenaamde contante waarde van deze 

kosten in het huidige jaar of, met andere woorden, om de toekomstige kosten met 

behulp van een discontovoet te disconteren of te kapitaliseren naar het huidige jaar. Als 

discontovoet wordt over het algemeen de reële rentevoet genomen, dat wil zeggen de 

rentevoet minus de inflatie. Voor de inflatievrije discontovoet wordt momenteel 

doorgaans een percentage van 5% gehanteerd. Hoe verder weg in de toekomst 

bepaalde kosten worden gemaakt, des te kleiner de bijdrage aan de contante waarde en 

des te minder tellen ze dus mee in een kostenvergelijking. Zo is de contante waarde 

van kosten ter grootte van 1 miljoen gulden die over 14 jaar worden gemaakt bij een 

discontovoet van 5% gelijk aan ½ miljoen gulden in het huidige jaar.  

 

De contante waarde van de verwachte onderhouds- en faalkosten is van nut bij het 

reserveren en budgetteren van het toekomstig beheer en onderhoud. In wezen 

representeert de contante waarde het geldbedrag dat nu op de bank zou moeten 

worden gezet, of zou moeten worden geïnvesteerd, opdat de instandhouding in de 

toekomst naar verwachting kan worden betaald. Stel bijvoorbeeld dat 100 gulden wordt 

geïnvesteerd op basis van een discontovoet van 5% per jaar, dan hebben we na één 

jaar (1,05)×100 = 105 gulden, na twee jaar (1,05)2×100 = 110 gulden, na drie jaar 

(1,05)3×100 = 116 gulden, enzovoort. Omgekeerd is de contante waarde van een 

kostenpost ter grootte van 100 gulden, die over één jaar gemaakt wordt gelijk aan 

100/[1,05] = 95 gulden, die over twee jaar gemaakt wordt gelijk aan 100/[(1,05)2] = 

91 gulden, die over drie jaar gemaakt wordt gelijk aan 100/[(1,05)3] = 86 gulden, 

enzovoort. In wiskundige termen is de contante waarde van de kosten c, die in jaar n 

worden gemaakt, gedefinieerd als αnc met discontofactor α = [1+(r/100)]-1 en 
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discontovoet r%, r>0. 

 

De verwachte gedisconteerde kosten over een eindige tijdshorizon kunnen met een 

recursieve formule worden verkregen, die vergelijkbaar is met de formule voor de 

verwachte niet-gedisconteerde kosten in vergelijking (9.1). In dit geval gaan we uit van 

de contante waarde van de vernieuwingskosten ci plus de additionele verwachte 

gedisconteerde kosten in tijdsinterval (i,n], i=1,…,n. De verwachte gedisconteerde 

kosten over de eindige tijdshorizon (0,n], aangeduid met E(Kα(n)), kunnen zodoende 

worden geschreven als: 

 

 E K n p c E K n i n Ki
i i

i

n

( ( )) [ ( ( ))], , , ,..., ( )α α αα= + − = ≡
=
∑

1

1 2 3 0 0   (9.4) 

 

Met behulp van Feller (1950, Hoofdstuk 13) [9.4], kunnen de verwachte gedisconteerde 

kosten over een oneindige tijdshorizon worden geschreven als: 
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    (9.5) 

 

Het is belangrijk om op te merken dat bij een gangbare discontovoet van 5% per jaar, 

de verwachte kosten over een eindige tijdshorizon langer dan vijftig jaar uitstekend 

kunnen worden benaderd door de verwachte kosten over een oneindige tijdshorizon. 

9 . 3 . 4  E Q U I V A L E N T E  G E M I D D E L D E  K O S T E N  P E R  

T I J D S E E N H E I D  

Door het begrip ‘equivalente gemiddelde kosten’ relateren de begrippen ‘gemiddelde 

kosten’ en ‘gedisconteerde kosten’ aan elkaar. Deze relatie kan worden verkregen door 

een oneindige reeks van identieke kosten per tijdseenheid te construeren met dezelfde 

contante waarde als de verwachte gedisconteerde kosten over een oneindige 

tijdshorizon k(α). Dit kan gemakkelijk worden bewerkstelligd door het definiëren van 

een oneindige reeks van kosten op de tijdstippen i=0,1,2,… die alle gelijk zijn aan (1 -

 α)k(α). Na toepassing van de geometrische reeks geldt dan dat: 

 

 [ ...]( ) ( ) ( ) ( ) ( )1 1 11 2

0

+ + + − = − =
=

∞

∑α α α α α α α αk k ki

i

  (9.6) 

 

Voor 0<α<1. We duiden (1 - α)k(α) aan met de verwachte equivalente gemiddelde 

kosten per tijdseenheid. Met behulp van de regel van L’Hôpital kan worden bewezen 

dat, als α van de onderkant tot 1 nadert, de verwachte equivalente gemiddelde kosten 

per tijdseenheid naderen tot de verwachte gemiddelde kosten per tijdseenheid: 
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9 . 3 . 5  I N I T I Ë L E  I N V E S T E R I N G S K O S T E N  

Bij het bepalen van kostenoptimale investeringsbeslissingen zijn we geïnteresseerd in 

het vinden van een optimale balans tussen de initiële investeringskosten en de 

toekomstige onderhoudskosten. Voor dit doel moeten de initiële kosten worden opgeteld 

bij de verwachte toekomstige kosten. Stel dat de investeringskosten in totaal c0 gulden 

bedragen. Het financiële verlies berekend over een oneindige tijdshorizon is dan de som 

van de initiële kosten en de verwachte gedisconteerde toekomstige kosten: 

 
 L c E K n

nα α= +
→∞0 lim ( ( ))      (9.8) 

 

De bijbehorende verwachte equivalente gemiddelde kosten per tijdseenheid zijn 

(1 - α)Lα. 

 

In dit verband zij opgemerkt dat het criterium van de verwachte gemiddelde kosten per 

tijdseenheid niet geschikt is voor het bepalen van kostenoptimale 

investeringsbeslissingen. Dit wordt veroorzaakt doordat de bijdrage van de initiële 

kosten aan de gemiddelde kosten volledig wordt verwaarloosd: 

 

 L
c E K n

n
E K n

nn n
= + =

→∞ →∞
lim

( ( ))
lim

( ( ))0     (9.9) 

9 . 4  O N Z E K E R H E I D  I N  V E R O U D E R I N G  E N  

F A A L T I J D S T I P  

Een complicerende factor bij het modelleren van onderhoud is dat conditieverloop en 

faaltijdstip onzeker zijn. Hoe de conditie van een objectonderdeel in de loop der tijd 

door veroudering achteruit gaat, is immers op voorhand niet te zeggen. Als voorbeeld 

kan worden genoemd een verouderende dijk waarvan de kruinhoogte door zakking en 

relatieve zeespiegelstijging beneden het faalniveau zakt. Door de onzekerheid in de 

veroudering te modelleren met behulp van een stochastisch proces, kunnen mogelijke 

variaties in de veroudering expliciet in een onderhoudsmodel worden verwerkt. 

9 . 4 . 1  S T O C H A S T I S C H  V E R O U D E R I N G S P R O C E S  

Op het eerste gezicht lijkt het mogelijk om de onzekerheid in de veroudering te 

representeren met behulp van de normale verdeling. Deze kansverdeling wordt onder 

meer gebruikt bij het modelleren van de koerswaarde van aandelen en de beweging van 

kleine deeltjes in vloeistof of lucht. Bij het gebruik van dit model kan de conditie van 

een constructie echter afwisselend toe- of afnemen, net zoals bij de koerswaarde van 

een aandeel, waardoor dit model veelal niet geschikt is om het verouderingsgedrag van 
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constructies te beschrijven. Zo is er bij een normaalverdeelde zakking van een dijk een 

theoretische kans dat een dijk spontaan omhoog komt, hetgeen in de praktijk uiteraard 

niet gebeurt. Om te bewerkstelligen dat de conditie alleen kan afnemen, kan de 

onzekerheid in de veroudering het beste worden gemodelleerd met behulp van een 

zogenoemd ‘gammaproces’. 

 

Indien een verouderingsproces wordt gemodelleerd met behulp van een gammaproces, 

dan zijn de verouderingstoenamen onafhankelijk verdeeld volgens een gammaverdeling. 

Een stochastische grootheid X heeft een gammaverdeling met vormparameter v>0 en 

schaalparameter u>0 als zijn kansdichtheidsfunctie kan worden geschreven als:  

 
 Ga(x| ) [ (v)] exp{ } (x)( , )v,u u x -ux Iv v= −

∞Γ 1
0    (9.10) 

 

met verwachting v/u en variantie v/(u2) Hierbij is IA(x) de indicatorfunctie, met IA(x)=1 

voor x∈A en IA(x)=0 voor x∉A, en is: 

 

 Γ(v) =
t=0

t t dt vv−∞
− >z 1 0exp{ } ,     (9.11) 

 

gedefinieerd als de gammafunctie. 

 

De eenvoudigste manier waarop een gammaproces kan worden gedefinieerd is als 

volgt. Zij X(t) de veroudering op tijdstip t, t ≥ 0, en laat de kansdichtheidsfunctie van 

X(t) gegeven zijn door: 

 
 f  Ga tX t( )(x) (x|[ ] )= µ σ µ σ2 2 2,     (9.12) 

 

met µ,σ > 0, E(X(t)) = µt en Var(X(t)) = σ2t. Zowel de verwachte waarde als de 

variantie van de veroudering zijn zo een lineaire functie van de tijd. Voor een verwachte 

veroudering die niet-lineair is in de tijd, zij verwezen naar van Noortwijk & Klatter 

(1999) [9.10]. 
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Figuur 9.2 Verwachte veroudering met bijbehorende onzekerheid in de vorm van 90%-
onzekerheidsintervallen, een vaste beginconditie en een vast faalniveau. Van links naar rechts: 
a) bijna geen onzekerheid in de veroudering en b) grote onzekerheid in de veroudering 

 

Ter illustratie beschouwen we een objectonderdeel met een beginconditie (de conditie in 

het jaar 0) van r0 = 100%, een faalniveau van s = 0% en een verwachte veroudering 

van µ = 5% per jaar (Figuur 9.2). De onzekerheid in deze veroudering is in Figuur 9.2 

weergegeven in de vorm van het 5de en het 95ste percentiel. Tezamen kunnen deze 

onzekerheidsintervallen (de twee stippellijnen) worden geïnterpreteerd als de boven- en 

ondergrens, waartussen de conditie zich in 90% van de gevallen zal bevinden. Er zijn 

twee voorbeelden bestudeerd: één met bijna geen onzekerheid in de jaarlijkse 

veroudering (σ = 0,2%) en één met grote onzekerheid (σ = 5,6%).  

 

Wat betreft de onzekerheden in de beginconditie en het faalniveau zij het volgende 

opgemerkt. Aangezien de onzekerheid in de beginconditie meestal veel kleiner is dan de 

onzekerheid in de veroudering, kan de onzekerheid in de beginconditie worden 

verwaarloosd. Verder is het faalniveau vaak een afspraak in de vorm van een van te 

voren bepaalde faal- of veiligheidsnorm, waardoor ook het faalniveau vast mag worden 

verondersteld. 

9 . 4 . 2  S T O C H A S T I S C H  F A A LT I J D S T I P  

Een objectonderdeel faalt wanneer zijn conditie (dat wil zeggen de beginconditie minus 

de veroudering) kleiner is dan een van tevoren vastgesteld faalniveau. In termen van 

veroudering definiëren we het niveau y als de beginconditie r0 minus de 

ontwerpbelasting s, ofwel y = r0 - s. Op basis van de stochastische veroudering en het 

deterministische beginconditieniveau en faalniveau kan de faalkans per jaar worden 

uitgerekend. Deze faalkans per jaar is gelijk aan de kans dat de conditie in dat jaar voor 

het eerst kleiner is dan het faalniveau of dat de veroudering in dat jaar voor het eerst 

groter is dan het beginconditieniveau minus het faalniveau. 

 

De levensduur of het faaltijdstip, dat wil zeggen het tijdstip waarop de conditie voor het 

eerst het faalniveau onderschrijdt, wordt aangeduid met T (in jaren). Vanwege de 
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gammaverdeelde veroudering kan de continue levensduurverdeling dan eenvoudig 

worden geschreven als 

 

 F t T t X t y f dx
t y

tX t
x y

( ) Pr{ } Pr{ ( ) } (x)
([ ] ,[ ] )

([ ] )
,( )= ≤ = ≥ = =

=

∞z Γ
Γ

µ σ µ σ
µ σ

2 2 2

2 2  (9.13) 

waarbij 

 

 Γ(v, ) exp{ } , , ,x t t dt x vv

t x
= − ≥ >−

=

∞z 1 0 0    (9.14) 

 

gedefinieerd is als de incomplete gammafunctie. De gediscretiseerde faalkans per jaar, 

aangeduid met qi, i=1,2,3,…, volgt nu onmiddellijk uit de continue levensduurverdeling: 

 
 q F i F i ii = − − =( ) ( ), , , , ...1 1 2 3     (9.15) 

 

Op basis van de gammaverdeelde veroudering kan worden uitgerekend hoe groot de 

kans op falen per jaar is, dat wil zeggen hoe groot de kans is dat de conditie in een 

bepaald jaar beneden het faalniveau zakt (zie Figuur 9.3). 
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Figuur 9.3 Faalkans per jaar bij het niet uitvoeren van preventief onderhoud voor een onzekere 

veroudering. Van links naar rechts: a) bijna geen onzekerheid in de veroudering en b) grote 

onzekerheid in de veroudering 

9 . 5  O P T I M A L I S A T I E  V A N  O N D E R H O U D  

9 . 5 . 1  L E E F T I J D V E R V A N G I N G S S T R AT E G I E  

Een eenvoudige preventieve onderhoudsstrategie - afkomstig uit de werktuigbouwkunde 

- is de leeftijdvervangingsstrategie (Barlow & Proschan, 1996 [9.2]). Deze strategie 

houdt in dat een objectonderdeel wordt vervangen na een vaste leeftijd of na falen, 

afhankelijk van wat het eerst plaatsvindt. Merk op dat een leeftijdvervangingsstrategie 

pas dan preventief is indien falen onwaarschijnlijk is. Ook bij een preventieve 
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onderhoudstrategie kan het echter voorkomen, dat zo nu en dan toch een correctieve 

onderhoudsmaatregel moet worden uitgevoerd. De van te voren vastgestelde 

vervangingsleeftijd in een leeftijdvervangingsstrategie zullen we in het vervolg het 

preventieve interventie-interval noemen. 

 

Figuur 9.4 Leeftijdvervangingsstrategie met preventief interventie-interval van 10 jaar. De 

faaltijdstippen zijn achtereenvolgens: 13, 5, 18, 12, 2½ en 15 jaar 

Bij een leeftijdvervangingsstrategie met een preventief interventie-interval van, zeg, 

10 jaar wordt een objectonderdeel correctief vervangen als gevolg van falen indien het 

faaltijdstip kleiner is dan 10 jaar en wordt het onderdeel preventief vervangen indien 

het faaltijdstip groter zou zijn dan 10 jaar. Ter illustratie bekijken we een type 

onderdeel, dat inmiddels 6 maal is vervangen waarvan 4 maal preventief en 2 maal 

correctief (zie Figuur 9.4). Aannemende dat de bijbehorende faaltijdstippen 

achtereenvolgens 13, 5, 18, 12, 2½ en 15 jaar zijn, zijn de vervangingstijdstippen 

respectievelijk 10, 5, 10, 10, 2½ en 10 jaar. 

 

De verwachte gedisconteerde kosten over een oneindige tijdshorizon kunnen worden 

berekend door de contante waarden van de toekomstige verwachte kosten over een 

oneindige tijdshorizon te sommeren. Een leeftijdvervangingsstrategie houdt in dat een 

objectonderdeel wordt vervangen of op het moment van falen (correctieve vervanging) 

of op leeftijd k (preventieve vervanging), afhankelijk van wat het eerst plaatsvindt, 

waarbij k=1,2,3, … De kosten van een preventieve en correctieve vervanging zijn 

respectievelijk gelijk aan cP en cF, waarbij 0 < cP ≤ cF. Volgens vergelijking (9.15) 

kunnen de verwachte gedisconteerde kosten over een oneindige horizon worden 

geschreven als (zie van Noortwijk, 1996 [9.8]): 
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Indien tevens de investeringskosten in aanmerking moeten worden genomen dan moet 

c0 = cP nog bij vergelijking (9.16) worden opgeteld. Het optimale preventieve 

interventie-interval is een interval waarvoor de verwachte gedisconteerde kosten over 

een oneindige tijdshorizon minimaal zijn. 

9 . 5 . 2  K O S T E N O P T I M A A L  I N T E R V E N T I E - I N T E R V A L  

In het navolgende zal de leeftijdvervangingsstrategie worden geïllustreerd aan de hand 

van een hypothetisch voorbeeld, waarbij de kosten van correctief vervangen tien keer 

zo groot zijn als de kosten van preventief vervangen: dat wil zeggen cF = 10 miljoen 

gulden en cP = 1 miljoen gulden. Er is verder een discontovoet aangenomen van 5% per 

jaar. Als levensduurverdelingen worden dezelfde kansverdelingen aangenomen als in 

Figuur 9.3. Om hoge kosten van correctief vervangen te voorkomen is het in dit geval 

aantrekkelijk om preventief onderhoud uit te voeren. De vraag is alleen: Wanneer? In 

feite moet er een optimale balans worden gevonden tussen twee extreme, maar dure, 

onderhoudsstrategieën: zeer frequent vervangen (resulterend in zeer hoge kosten van 

preventief vervangen en zeer lage kosten van correctief vervangen) en niet preventief 

vervangen (resulterend in geen kosten van preventief vervangen en hoge kosten van 

correctief vervangen). 
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Figuur 9.5 Verwachte gedisconteerde kosten over een oneindige tijdshorizon bij een 

leeftijdvervangingsstrategie met kosten van correctief vervangen die tien keer zo groot zijn als de 

kosten van preventief vervangen. Van links naar rechts: a) bijna geen onzekerheid in de 

veroudering en b) grote onzekerheid in de veroudering 

Het economisch optimum zit tussen deze extreme onderhoudsstrategieën in. Omdat de 

kosten van correctief vervangen veel hoger zijn dan de kosten van preventief 

vervangen, mag er worden verwacht dat dit economisch optimum kleiner is dan het 

verwachte faaltijdstip van het objectonderdeel (circa 20 jaar). Het is immers 

economisch aantrekkelijk om falen zoveel mogelijk te voorkomen. Inderdaad zijn de 

verwachte gedisconteerde kosten - bij bijna geen en grote onzekerheid in de 

veroudering - minimaal voor een preventief interventie-interval van respectievelijk 19 

en 11 jaar (zie Figuur 9.5). 
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Wat betreft de relatie tussen de onzekerheid in het verouderingsproces en het kosten-

optimale preventieve interventie-interval kan worden gesteld: hoe kleiner de 

onzekerheid in de veroudering (Figuur 9.2), des te kleiner is de onzekerheid in het 

faaltijdstip (Figuur 9.3) en des te beter kan preventief onderhoud worden gepland, en 

wel vlak vóórdat falen plaatsvindt (Figuur 9.5). Bij bijna geen onzekerheid in de 

veroudering is het optimale interventie-interval zodoende net iets kleiner dan de 

verwachte levensduur. Bij een grotere onzekerheid in de veroudering is het vaak 

optimaal om eerder tot preventief vervangen over te gaan (zie Figuur 9.5).  

 

Op basis van het optimale preventieve interventie-interval en de verwachte 

verouderingssnelheid kan vervolgens het optimale preventieve interventieniveau worden 

benaderd en wel met behulp van Figuur 9.2. Het optimale interventieniveau is bij 

benadering gelijk aan de verwachte conditie aan het eind van het optimale interventie-

interval. Bij een onzekerheid in de jaarlijkse veroudering van σ = 5,6 is het optimale 

interventieniveau dus gelijk aan de beginconditie (100%) minus de verwachte 

veroudering gedurende het optimale interventie-interval van 11 jaar (11 × 5 = 55%), 

ofwel 45%. 
 

In de situatie dat de kosten van correctief vervangen even groot zijn als de kosten van 

preventief vervangen, is het daarentegen goedkoper om de vervangingskosten van een 

onderdeel zo lang mogelijk uit te stellen en wel tot het moment van falen. De verwachte 

gedisconteerde kosten zijn in dit geval minimaal voor een ‘oneindig groot’ interventie-

interval. Het extra risico dat wordt gelopen als een onderdeel faalt, is immers nihil. Ook 

economisch gezien is het aan te bevelen om een vervanging zo lang mogelijk uit te 

stellen: hoe later de bewuste vervanging plaatsvindt, des te kleiner zijn de verwachte 

gedisconteerde kosten. Er kan dus worden volstaan met storingsafhankelijk correctief 

onderhoud. 

 

Er zij wel opgemerkt dat er bij onderhoud op basis van interventieniveaus eigenlijk twee 

beslissingsvariabelen een rol spelen: (i) de inspectiefrequentie en (ii) het 

interventieniveau. Deze twee variabelen zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden: bij 

een hoge inspectiefrequentie kan worden volstaan met een interventieniveau dat 

dichtbij het faalniveau ligt, terwijl bij een lage inspectiefrequentie een interventieniveau 

hoort dat ver van het faalniveau verwijderd is. Verder zijn bij een kostenoptimalisatie 

niet alleen de kosten van preventieve of correctieve vervanging van belang, maar ook 

de kosten van inspectie. Hoe vaker er immers wordt geïnspecteerd, des te hoger zijn 

uiteraard de inspectiekosten, maar des te lager de faalkosten. Interventieniveaus, die 

zijn verkregen met behulp van het hierboven gepresenteerde onderhoudsmodel, zijn 

dan ook bij benadering kosten-optimaal. Indien het noodzakelijk is om ook inspecties in 

een kostenanalyse te betrekken, zal een uitgebreider model van toestandsafhankelijk 

preventief onderhoud moeten worden gebruikt (zie van Noortwijk, Kok & Cooke, 1997 
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[9.11]. 

9 . 6  V O O R B E E L D :  O N D E R H O U D  V A N  O P Z E T C I L I N D E R S  

Als vereenvoudigd voorbeeld zal het onderhoud aan een opzetcilinder van een 

bestaande draaibrug worden beschouwd. Bij een opzetcilinder bestaat preventief 

onderhoud voornamelijk uit het vervangen van de geleidebussen van zuigerstang en 

plunjer, alsmede het vervangen van de bekleding van de zuigerstang. In het geval van 

correctief onderhoud wordt de opzetcilinder in zijn geheel vervangen, omdat er door het 

uitblijven van preventief onderhoud te veel slijtage aan de cilinder is ontstaan. De 

kosten van preventief vervangen en correctief vervangen zijn, inclusief 

maatschappelijke gevolgkosten, respectievelijk gelijk aan circa cP = 30.000 en cF = 

100.000 gulden. Bij beide vormen van onderhoud wordt de cilinder teruggebracht tot de 

oorspronkelijke staat. Wat betreft de veroudering van een opzetcilinder is aangenomen 

dat de functionele kwaliteit lineair in de tijd verloopt van een beginniveau van r0 = 

100% tot een faalniveau van s = 0%. Deze veroudering is gebaseerd op het regelmatig 

uitvoeren van levensduurverlengend onderhoud in de vorm van het schoonmaken van 

de cilinder en het aanbrengen van afdichtingen. Het tijdstip waarop de verwachte 

functionele kwaliteit gelijk is aan het faalniveau is 15 jaar verondersteld, met een 

jaarlijkse verwachte veroudering van µ = 6,67 en een standaarddeviatie van σ = 1,81 

(zie Figuur 9.6). De verwachte gedisconteerde onderhoudskosten over een oneindige 

tijdshorizon (exclusief levensduurverlengingskosten) zijn berekend op basis van een 

discontovoet van r = 5% en zijn minimaal voor een preventief interventie-interval van 

13 jaar (zie Figuur 9.6). Het kostenoptimale preventieve interventieniveau is dus bij 

benadering gelijk aan het beginniveau van 100% minus de verwachte veroudering 

gedurende een interval van 13 jaar, ofwel 100% - (13/15)*100% = 13%. Dit 

preventieve interventieniveau betreft een optimale afweging tussen de kosten van 

preventief vervangen enerzijds en de kosten van correctief vervangen anderzijds. 
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Figuur 9.6 Vervanging van opzetcilinders. Van links naar rechts: a) de verwachte veroudering met 

bijbehorende onzekerheid in de vorm van 90%-onzekerheidsintervallen en b) de verwachte 

gedisconteerde kosten over een oneindige tijdshorizon bij een leeftijdvervangingsstrategie 
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9 . 7  C O N C L U S I E S  

In deze casestudie is een probabilistisch onderhoudsmodel gepresenteerd waarmee het 

onderhoud van civieltechnische kunstwerken, rivierbodems en oevers kan worden 

geoptimaliseerd. Met het model kan een optimale kostenafweging worden gemaakt 

tussen preventief onderhoud (vóór falen) enerzijds en correctief onderhoud (ná falen) 

anderzijds. Een groot voordeel van dit model is dat verschillende onderhoudsstrategieën 

met elkaar kunnen worden vergeleken, terwijl rekening wordt gehouden met de 

onzekerheden in de veroudering en het faaltijdstip. Ook de invloed van rente en inflatie 

is in het model verwerkt door middel van een discontovoet. De resultaten van het 

onderhoudsmodel zijn kostenoptimale interventie-intervallen en interventieniveaus. In 

de ontwerpfase kan het onderhoudsmodel worden gebruikt om een optimale balans te 

vinden tussen de initiële investeringskosten enerzijds en de toekomstige 

onderhoudskosten anderzijds. Dit kan door middel van het bepalen van een 

ontwerpbeginconditie waarvoor de verwachte gedisconteerde kosten over een oneindige 

tijdshorizon minimaal zijn. 
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Tunnel tijdens de bouw  

Bron: Rijkswaterstaat 
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1 0  E va l u a t i e  va n  ra m i ngs s t i j g i n ge n  b i j  
t un ne l s  en  aq ua d uc t e n  
Het verantwoord omgaan met onzekerheden in ramingen en budgetten. 

Ir. M. Boschloo 

ING Bank Nederland 

S A M E N V A T T I N G  

In dit artikel is beschreven op welke wijze risicoanalyse en probabilistische technieken 

kostenramers van dienst kunnen zijn bij het inschatten en evalueren van de 

onzekerheden die in civieltechnische projecten aanwezig zijn. Diverse methoden worden 

beschreven voor het ramen van de projectkosten en voor de wijze waarop de 

onzekerheden daarin meegenomen worden. Om het verschil in onzekerheidsvoorspelling 

te verklaren zijn diverse hypothesen geformuleerd, die op basis van praktijkonderzoek 

zijn getoetst. In het bijzonder zijn onvoorziene gebeurtenissen beschouwd en de 

gevolgen die deze gebeurtenissen hebben voor de onzekerheidsvoorspelling. 

 

1 0 . 1  I N L E I D I N G  

Omdat grote infrastructurele projecten veelal ingrijpende gevolgen hebben, zowel 

ruimtelijk als maatschappelijk, gaan er vaak jaren overheen voordat definitief tot 

uitvoering kan worden besloten. Tijdens de lange weg van inspraakronden en 

besluitvorming worden er verschillende alternatieven met de daarbij behorende 

ramingen bekeken. Uit het verleden is gebleken dat bij verschillende projecten de 

uiteindelijke kosten een grote afwijking vertoonden met de vooraf ingeschatte kosten 

[10.1], [10.2]. Voorbeelden hiervan zijn de bouw van de Oosterschelde kering in 1976 

(raming 5 miljard gulden, uiteindelijke kosten 8 miljard gulden) en de aanleg van het 

Amsterdam-Rijnkanaal in 1917 (raming 14 miljoen gulden, uiteindelijke kosten 90 

miljoen gulden).  

 

Desalniettemin wordt, voordat een project wordt uitgevoerd, een grondige economische 

analyse verricht met name vanwege de ingrijpende gevolgen van infrastructurele 

projecten. In de economische analyse speelt een raming van de uiteindelijke 

projectkosten uiteraard een belangrijke rol. In deze raming dienen vooraf alle 

waarschijnlijke kostenbeïnvloedende elementen in beeld te worden gebracht, om de 

voorspellende waarde te waarborgen. Indien dit niet gebeurt is de raming is slechts zeer 

beperkt bruikbaar voor de planning en de begroting en vormt zij bovenal een slechte 

basis voor een verantwoorde besluitvorming. 
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Zowel politici die besluiten of een project wordt uitgevoerd, als aannemers die bepalen 

tegen welke prijs zij bereid zijn de projecten te realiseren, hebben belang bij een zo 

nauwkeurig en compleet mogelijke inschatting van de kosten. Hierbij kan onderscheid 

worden gemaakt in directe kosten, indirecte kosten en ‘onvoorziene kosten’. De directe 

en indirecte kosten zijn de kosten van het materiaal, materieel, loonkosten en 

overhead. Daarnaast brengt een project een bepaalde onzekerheid met zich mee. Een 

deel van de kosten die volgen uit de risico’s die een project herbergt, worden gedragen 

door de overheid en een ander gedeelte door de betreffende aannemer. De aannemer 

calculeert een bepaald winstaandeel ter vergoeding voor dit risico. Voor beide partijen is 

het inschatten van deze onzekerheid en de daaruit voortvloeiende risicokosten dan ook 

van groot belang.  

 

De onzekerheid in ramingen vertaald zich in de onvoorziene kosten en de statistische 

fluctuatie. In Figuur 10.1 is de ontwikkeling van de totale projectkosten (inclusief de 

onzekere kosten) gedurende het projectverloop grafisch weergegeven. 

 

 

Figuur 10.1 Kostenraming als functie van de tijd 

1 0 . 2  R A M I N G S M E T H O D E N  

Voor het ramen van de verwachte projectkosten en voor het inschatten van de 

onzekerheid zijn diverse methoden voor handen, te weten: 

> de deterministische methode; 

> de Black-box methode; 

> de probabilistische methode. 

Deze methoden zullen in de navolgende paragrafen worden besproken. 
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1 0 . 2 . 1  D E T E R M I N I S T I S C H E  M E T H O D E  E N  D E  B L A C K - B O X  

M E T H O D E  

Bij deze ramingsmethoden worden eerst de directe, de indirecte en de bijkomende 

kosten geraamd. Hierna worden voor het gehele project de post onvoorzien en een 

marge als percentage van de raming ingeschat. Deze posten volgen uit ervaringscijfers 

en vormen een afspiegeling van de onzekere gebeurtenissen die kunnen optreden bij 

het project en van de ramingsonzekerheid. Het onderscheid tussen de deterministische 

methode en de Black-box methode ligt besloten in het feit dat bij de eerste methode de 

marge als veiligheidscoëfficiënt voor de raming fungeert terwijl bij de tweede methode 

de marge wordt opgevat als de statistische spreiding in de raming.  

 

Wiskundig gezien kan een raming R volgend uit deze methoden als volgt worden 

weergegeven (zie ook bijlage I): 

 

 ( )
11

1
jm

n i i
in

Estimation a h pr
==

⎧ ⎫
= + ∗ ∗⎨ ⎬

⎩ ⎭
∑∏    (10.1) 

 

Waarin ‘a’ een toegevoegd percentage is waarmee kosten voor winst en risico in 

rekening worden gebracht, ‘h’ de hoeveelheid (bijvoorbeeld m3 beton) en ‘pr’ de prijs 

per eenheid (bijvoorbeeld betonprijs per m3) vertegenwoordigd. 

 

In figuur 2 is deze methode grafisch weergegeven. 

 

Figuur 10.2 Deterministische en Black-box ramingsmethode 

Op basis van historische gegevens van verschillende projecten zijn waarden voor de 

post onvoorzien en de spreiding als percentage van de raming afgeleid. Verschillende 

organisaties (waaronder Dace, TNO-bouw en NS railinfrabeheer) hebben dergelijke 

ervaringscijfers berekend. 
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1 0 . 2 . 2  P R O B A B I L I S T I S C H E  R A M I N G S M E T H O D E  

Met de ontwikkeling van de probabilistische rekenmethoden en risicoanalyse technieken 

zijn niet alleen op het gebied van de constructieleer en systeemveiligheid, maar ook op 

het gebied van de ramingsmethodieken grote vooruitgangen geboekt. In de 

probabilistische ramingsmethode worden deze twee technieken gecombineerd. Bij deze 

ramingsmethode wordt de onzekerheidsinschatting opgebouwd uit de statistische 

onzekerheden in de voorziene ramingsposten en een inschatting van de onvoorziene 

gebeurtenissen. Voor een project worden derhalve naast de directe, de indirecte en de 

bijkomende kosten tevens de financiële marges in deze kosten ingeschat (bijvoorbeeld 

in de vorm van kansdichtheidsfuncties). Daarnaast wordt op basis van een 

kwantitatieve risicoanalyse de verwachtingswaarde van en de spreiding in de post 

onvoorzien bepaald. Hiervoor dienen deskundigen de kans op en de financiële gevolgen 

van ongewenste gebeurtenissen voor het desbetreffende project te bepalen. 

 

Wiskundig gezien kan deze ramingsmethode als volgt worden weergegeven: 
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Waarin ‘pk’ de kans vertegenwoordigd op een onverwachte gebeurtenis k en ‘Ck’ de 

(financiële) gevolgen van deze gebeurtenis k. 

 

In Figuur 10.3 is deze methode grafisch weergegeven. 

 

Figuur 10.3 Probabilistische ramingsmethode 

Naast de verwachtingswaarde van de raming is het tevens mogelijk de onzekerheid 

hiervan te berekenen. Dit kan zowel analytisch gebeuren als numeriek (met behulp van 

Monte Carlo simulatie). Bij de numerieke berekeningsmethode wordt tevens een beeld 

verkregen van de kansdichtheidsfunctie van de raming. Bij het bepalen van deze 
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onzekerheid speelt de afhankelijkheid tussen de diverse posten een belangrijke 

rol[10.2]. Onder veronderstelling van volledig onafhankelijke posten kan de spreiding 

worden berekend met behulp van formule (10.3), voor volledig afhankelijke posten 

geldt formule (10.4). 

 

 raming
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N
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=∑     (10.3) 
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Bij gedeeltelijke afhankelijkheid kan de spreiding worden berekend door de afhankelijke 

delen lineair en de onafhankelijke delen kwadratisch bij elkaar op te tellen. Dit leidt tot 

formule (10.5). 
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Het grote voordeel van de probabilistische ramingsmethode is dat het mogelijk wordt 

om de belangrijkste financiële risico’s in een civiel project (en daarmee in de raming) te 

identificeren. Deze inzichtelijkheid is van grote waarde voor de beheersbaarheid van het 

project. Hierdoor wordt het tevens mogelijk een beheerssysteem van maatregelen op te 

stellen, die ertoe dienen de gebeurtenissen te voorkomen of de gevolgen ervan te 

beperken. Tevens kan worden getoetst of de kosten voor de voorgestelde maatregelen 

daadwerkelijk tot een verlaging van de verwachte projectkosten leiden en derhalve 

financieel aantrekkelijke alternatieven zijn.  

1 0 . 2 . 3  V E R G E L I J K I N G  V A N  O N Z E K E R H E I D S I N S C H AT T I N G E N  

Uit de literatuur en uit interviews met deskundigen blijkt dat wanneer de onzekerheid 

voor een project op probabilistische wijze bepaald wordt, deze beduidend lager uitvalt 

dan wat men op basis van de historische gegevens zou verwachten [10.3]. Ter 

verklaring van deze afwijking in onzekerheidsbepaling zijn verschillende hypothesen 

opgesteld. Deze hypothesen zijn opgedeeld in oorzaken die liggen in de statistisch 

bepaalde onzekerheid (Black-box waarden) en in de probabilistisch bepaalde 

onzekerheid. 

 

Afwijking door onjuistheid van Black-box waarden: 

1. Doordat bij de bepaling van de standaardafwijking op basis van historische 

gegevens wordt uitgegaan van een (beperkte) dataset is er een kans dat de 

bepaalde standaardafwijking niet de juiste is. Dit hangt onder andere samen met de 
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hoeveelheid gegevens die is gebruikt voor de bepaling van deze standaardafwijking.  

2. De historische gegevens bevatten scopewijzigingen (wijzigingen in de 

projectscope). Deze worden bij de schatting van de onzekerheden door de 

deskundigen niet meegenomen. Scopewijzigingen verhogen echter wel de spreiding 

in de raming. 

 

Afwijking door onvolledigheid of onjuistheid in probabilistisch model: 

3. Bij de berekening van de standaardafwijking op projectniveau uit de geschatte 

standaardafwijking op ramingspostenniveau wordt aangenomen dat de posten 

onafhankelijk zijn. Het al dan niet afhankelijk zijn van de ramingsposten heeft 

invloed op de grootte van de totale standaardafwijkingen (zie bijlage 1). 

4. De inschattingen van de deskundigen zouden onjuist kunnen zijn. Voor de post 

onvoorzien is het mogelijk dat een aantal bijzondere gebeurtenissen door 

deskundigen vergeten wordt of dat de kans en het gevolg verkeerd worden 

ingeschat waardoor de standaardafwijking van het totale project te klein uitvalt. 

Daarnaast is het mogelijk dat de standaardafwijking te laag uitvalt doordat de 

spreiding van de onderdelen van de basisraming wordt onderschat.  

 

Op basis van een analyse van het ontwerp, de uitvoering en de kostenramingen van 

zeven tunnels en aquaducten is onderzocht in hoeverre bovenstaande factoren een 

verklaring bieden voor het verschil in de standaardafwijking van beide 

ramingsmethoden.  

1 0 . 3  P R O J E C T A N A L Y S E  

1 0 . 3 . 1  I N L E I D I N G  

Zoals hiervoor werd beschreven zijn om de afwijking in onzekerheidsinschatting te 

verklaren diverse projecten geanalyseerd. Hiervoor zijn verschillende projectleiders en 

kostenramers geïnterviewd en is gebruik gemaakt van het archief van de onderafdeling 

Kostprijszaken van de hoofdafdeling Droge Infrastructuur van de Bouwdienst 

Rijkswaterstaat. Uit [10.1] en [10.4] is gebleken dat belangrijke oorzaken van 

ramingsstijgingen inflatie en onvolledigheid van ramingen zijn. In navolging van de 

jaarlijkse projectactualisatie zijn de ramingen in dit onderzoek gecorrigeerd voor 

inflatie. Daarnaast zijn de ramingen gecorrigeerd voor onvolledigheid. Hiervoor is 

gekozen vanwege het feit dat vandaag de dag gewerkt wordt met ramingssoftware, 

waardoor de indirecte kosten per definitie in rekening worden gebracht.  

 

Van de geëvalueerde projecten zijn slechts de directe en de indirecte kosten onderzocht. 

De post onvoorzien is niet meegenomen in de beschouwing, waardoor het mogelijk was 

te bepalen welke waarden deze post en de spreiding, vanuit historisch perspectief, 

zouden moeten bedragen. Om de projecten qua orde grootte vergelijkbaar te maken is 
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ervoor gekozen de bedragen te normeren tot percentage. Dit is gedaan door de 

uiteindelijke projectkosten uitdrukken als percentage van de ramingen (zie tevens 

bijlage 2). 

 

Voor de zeven soortgelijke projecten (vier aquaducten en drie tunnels) zijn, naast een 

analyse van de onwikkeling van de kostenramingen, tevens de bijzondere 

gebeurtenissen beschouwd die tijdens de uitvoering van de projecten zijn opgetreden. 

Enkele van deze onvoorziene gebeurtenissen zijn in de volgende paragrafen 

weergegeven. 

1 0 . 3 . 2  B I J Z O N D E R E  G E B E U R T E N I S S E N  P E R  P R O J E C T  

Z e e b u r g e r t u n n e l  

In het oostelijk deel van de A10, de ringweg rond Amsterdam, ter plaatste van de 

kruising met het Buiten-IJ is de Zeeburgertunnel gebouwd. De uitvoering van het 

project heeft plaatsgevonden tussen september 1984 en oktober 1990.  

 

De drie elementen die gezamenlijk het afgezonken gedeelte van de tunnel vormen, zijn 

in een bouwkuip aan de zuidelijke oever gemaakt. Het ontwerp van de bouwkuip, 

waarin uiteindelijk de zuidelijke toerit is gebouwd, bestond uit gestempelde stalen 

damwanden met een onderwaterbetonvloer en trekpalen. De kuip was gesitueerd op de 

rand van een oude zandwinput en omdat de ze ook zou fungeren als bouwdok voor de 

afzinkelementen moest het mogelijk zijn de kuip verschillende malen droog te zetten. 

Echter vanwege lekkage van de onderwaterbetonvloer was het niet mogelijk het 

waterniveau in de bouwput te verlagen. Er bleken veel slibinsluitingen aanwezig te zijn 

waardoor behalve de waterdichtheid ook getwijfeld werd of de vloer sterk genoeg zou 

zijn om de verticale krachten te weerstaan die zouden ontstaan bij het daadwerkelijk 

verlagen van het waterniveau.  

 

Bij deze calamiteit spelen verschillende factoren een rol. De slibinsluitingen kunnen 

deels verklaard worden door de aanwezigheid van de zandwinput. Een tweede oorzaak 

voor de slibinsluitingen kan worden gevonden door de stortwijze van de aannemer. 

Doordat de onderwaterbetonvloer gestort is van het hoge deel naar het dieper gelegen 

deel van de bouwkuip is er ontmenging opgetreden in het beton. Het stortfront bestond 

uit fijn materiaal dat zich opgehoopt heeft in de damwandkassen en in de stalen HEA-

trekpalen. Tot slot was de bouwkuip niet waterdicht omdat de aannemer aan de zijde 

van de slibput te korte damwanden heeft toegepast. Hierdoor kon het onderwaterbeton 

het slib wegdrukken en is een directe verbinding met de Buiten-IJ ontstaan. Een 

bijkomend effect is geweest dat de damwanden niet voorzien zijn van stalen strippen 

die in het onderwaterbeton meegestort hadden moeten worden. Doordat bij het 

leegpompen van de bouwkuip de damwanden naar binnen toe vervormden, kon het 

water door de ruimte tussen buitenste kassen en het beton de kuip binnentreden.  
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Om het probleem op te lossen zijn verschillende alternatieven bekeken. Uiteindelijk is 

ervoor gekozen om de constructievloer in gewapend onderwaterbeton uit te voeren. 

Hiervoor moest eerst een deel van de onderwaterbetonvloer worden gesloopt (i.v.m. 

beperkte constructiehoogte). Dit is gebeurd met behulp van duikerklokken. Vanwege de 

grote eisen aan de nauwkeurigheid van de te plaatsen wapening en de stoelconstructies 

(voor het overbrengen van de kracht van vloer naar paal) is ook veel duikerwerk 

verricht.  

N o o r d t u n n e l  

In de rijksweg A15, die nabij Hendrik Ido Ambacht de rivier De Noord kruist ligt de brug 

over de Noord. Eind 1987 is besloten naast deze brug de Noordtunnel te bouwen en die 

privaat te laten financieren door de Exploitatie Maatschappij Tunnel onder De Noord. 

 

Ten tijde van de uitvoering van de Noordtunnel begonnen milieubelangen een grote rol 

te spelen in het ontwerp en de uitvoering van civiele projecten. De milieueisen hebben 

behoorlijke gevolgen gehad voor de kosten van dit project. Doordat er vooraf geen 

gedegen grond- en milieutechnisch onderzoek gedaan was, kwam pas tijdens de 

uitvoering aan het licht dat op verschillende locaties zwaar vervuilde grond aanwezig 

was. De grond die vrijkwam bij het verwijderen van de dijk van bouwdok Barendrecht, 

het op diepte brengen van de Oude Maas en de grond afkomstig uit de zinksleuf in de 

Noord en op de afmeerlocaties van de tunnelelementen moest gesaneerd worden. Naast 

deze onverachte gebeurtenis zijn tijdens de bouw nog diverse onverwachte 

gebeurtenissen opgetreden welke maar geringe financiële gevolgen met zich 

meebrachten.  

A q u a d u c t  G r o u w  

In het kader van de verbetering van rijksweg 32 tussen Leeuwarden en Herenveen is 

het aquaduct Grouw aangelegd voor de kruising met het Prinses Margrietkanaal. De 

kosten van dit aquaduct konden door inventieve technische oplossingen binnen de 

gestelde eisen blijven.  

 

Het zinkelement voor het aquaduct werd vervaardigd in de zuidelijke toerit en is 

uitgevoerd als stijf kokerelement. Het element is opgelegd op twee ‘onderwater’-

landhoofden, gefundeerd op vibro-palen waardoor noodzaak tot zandonderstroming 

ontbrak. De toeritten zijn ontworpen volgens twee uitvoeringsmethodes. Het 

hooggelegen gedeelte volgens de vliesconstructie en het diep gelegen gedeelte volgens 

de open-bouwputmethode, permanent droog gehouden door de verticale waterkerende 

wanden.  

 

Tijdens het afzinken van het folie op de bouwkuiptaluds zijn er afschuivingen 

opgetreden en is de folie op verschillende plaatsen gescheurd. Er zijn verschillende 

oorzaken die een rol hebben gespeeld bij deze calamiteit. Ten eerste de zeer steile 

taluds (1:2) waarop slibafzettingen aanwezig waren. Daarnaast heeft een te geringe 



 

195 

wateroverdruk op de folie een negatief effect gehad op de stabiliteit van de 

folieconstructie. Door ongelijkmatige aanbrenging van het zandpakket en de geringe 

foliedikte is het de constructie bezweken. Om de stabiliteit van de taluds bij het 

sproeien en het droogzetten van de bouwputten (zuidzijde) te garanderen bleek een 

tijdelijke bemaling noodzakelijk welke niet voorzien was in het bestek. Daarnaast moest 

de vliesconstructie worden gerepareerd met behulp van duikers. 

 

Een tweede calamiteit die bij de bouw van dit aquaduct op is getreden hangt samen met 

het complexe ontwerp van het zinkelement. Doordat het aquaduct asymmetrisch ten 

opzichte van het kanaal is ontworpen, bleek bij droogzeggen van de toeritten dat het 

element niet stil lag, maar langzaam roteerde. De oorzaak van het roteren ligt in de 

belasting door de waterdrukken die als een koppel op het element werken. De krachten 

konden niet worden opgenomen door mobilisatie van de grond en de wrijvingskrachten 

tussen zinkelement en de opleggingen. Dit probleem is uiteindelijk verholpen door het 

aquaduct te fixeren.  

W i j k e r t u n n e l  

Om het fileprobleem bij de Velsertunnel op te lossen is in 1993 de rijksweg A22 

aangelegd. De kruising van deze rijksweg met het Noordzeekanaal is obstakelvrij 

uitgevoerd in de vorm van de Wijkertunnel. De tunnel is privaat gefinancierd door de 

exploitatiemaatschappij Wijkertunnel, een combinatie van de ING bank, Nationale 

Nederlanden en de Commerzbank Nederland.  

 

De inritten van de Wijkertunnel bestaan deels uit een open betonbak, gefundeerd op 

palen en deels uit een vliesconstructie. Op de overgang tussen de bak en het vlies 

bevindt zich een verticale betonwand. Zowel de wand als de vliesconstructie zijn in den 

droge aangebracht. Hiervoor was het noodzakelijk de grondwaterstand tot -17.5 m NAP 

te verlagen. Nadat over de folie een zandpakket was aangebracht is binnen de 

folieconstructie een polderpeil gecreëerd en heeft men daarbuiten de oorspronkelijke 

grondwaterstand terug laten komen. Men had echter geen rekening gehouden met de 

horizontale belasting op de betonwand ten gevolge van het verschil in waterstand. Als 

gevolg van de belasting is het eerste tunneldeel gemobiliseerd (verplaatsing van 30 

mm), waardoor de funderingspalen zijn gescheurd. Uit onderzoek is gebleken dat na de 

verplaatsing het horizontaal evenwicht gewaarborgd was, echter om verplaatsing bij een 

ontgraving in de toekomst te voorkomen zijn er diagonale groutankers aangebracht om 

het horizontale evenwicht te verzekeren. In verband met de mogelijke corrosie die door 

de gescheurde betonpalen zou kunnen ontstaan, zijn tevens verticale ankers 

aangebracht om het verticaal evenwicht te waarborgen.  

 

Naast het krachtenevenwicht van de noordelijke inrit, waren er bij de aanleg van de 

Wijkertunnel ook problemen met de retourbemaling en de gronddepots. Tijdens de 

uitvoering bleek dat de retourbemaling (tot twee maal toe) moest worden uitgebreid om 

de invloed van de bemaling teniet te doen. Daarnaast bleek op het laatste moment het 
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gronddepot gewijzigd te moeten worden, vanwege problemen met het bestemmingsplan 

van de omliggende gemeenten.  

1 0 . 4  S T A T I S T I S C H E  A N A L Y S E  

Zoals in paragraaf 10.2 is aangegeven had de projectanalyse tot doel de hypothesen te 

toetsen, die waren geformuleerd ter verklaring van de verschillen in 

onzekerheidsinschatting tussen de probabilistische en de deterministische 

ramingsmethoden. 

 

Ten eerste is de juistheid van de Black-box waarden geverifieerd (hypothesen 1 en 2). 

Op basis van de geanalyseerde kostenramingen is de gemiddelde afwijking berekend 

tussen de ramingen en de uiteindelijke kosten. Dit is in feite het nominaal onvoorzien en 

wanneer de ramingen met dit percentage worden verhoogd komen de ramingen en de 

uiteindelijke kosten gemiddeld genomen met elkaar overeen. Daarnaast is de 

standaardafwijking bepaald van de kostenramingen (verhoogd met het nominaal 

onvoorzien). Deze standaardafwijking komt overeen met de statistische fluctuatie en is 

een indicatie van de onzekerheid in de raming. De resultaten van deze statistische 

beschouwing bleken overeen te komen met de waarden die als Black-box waarden 

worden aangehouden. Alleen het onvoorzien dat normaal gesproken voor de 

uitvoeringsfase wordt aangehouden bleek significant af te wijken van de waarde 

volgend uit de projectanalyse (zie tevens onderstaande tabel). 

Tabel 10.1 Vergelijking Black-box waarden met in dit onderzoek gevonden percentages * Uit het 

onderzoek bleek tegen de verwachting in dat in de laatste fase de onzekerheid een stijging 

vertoonde; de hieruit voortvloeiende negatieve correlatie is in 0 nader onderzocht en toegelicht 

 Initiatieffase Voorontwerp

fase 

Besteksfase Aanneem

som 

Afrekening 

BLACK-BOX 

WAARDEN 

     

Nominaal 

Onvoorzien 

30 % 20 % 10 % 5 % 0 % 

Standaard 

afwijking 

50 % 30 % 10 % 5 % 0 % 

      

BEREKENDE 

PERCENTAGES 

     

Nominaal 

Onvoorzien 

58 % 24 % 16 % 23 % * 0 % 

Standaard 

afwijking 

33 % 21 % 7 % 13 % * 0 % 
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Met behulp van de bootstrapmethode is tevens de onzekerheid in de berekende 

percentages geanalyseerd. Hieruit bleek dat de verwachtingswaarde en de 

standaardafwijking maar een beperkte variatie vertoonden, waaruit de betrouwbaarheid 

van de berekende parameters blijkt.  

 

Vanwege het feit dat uit deze data blijkt dat de waarden die uit historisch perspectief 

worden verwacht voor de onzekerheid in ramingen representatief zijn (zelfs na correctie 

voor de scopewijzigingen), zijn hypothese 3 en 4 getoetst. Hiervoor zijn de projecten 

geanalyseerd op technische en economische correlatie [10.6], waaruit bleek dat 

correlatie tussen de verschillende projectonderdelen een significante rol speelt bij de 

verklaring van de onzekerheid. Uit een fundamentele analyse bleek dat zowel 

technische als economische aanwezig was, en dat de gevonden waarden varieerden 

tussen circa –0.9 en +0.9.  

 

Daarnaast zijn de bijzonder gebeurtenissen gecategoriseerd die zijn opgetreden tijdens 

de uitvoering van de geanalyseerde projecten. De resultaten zijn weergegeven in de 

onderstaande figuur.  

Figuur 10.4 Verdeling van de post onvoorzien naar type afwijking (links) en naar projectonderdeel 

(rechts) 

Uit de analyse bleek dat de onvoorziene kosten vaak worden gedomineerd door één of 

enkele grote bijzondere gebeurtenissen. Door het voorzien en eventueel voorkomen van 

deze gebeurtenissen zou de post onvoorzien beduidend kunnen afnemen. Hierbij kan de 

risicoanalyse een belangrijke rol spelen. Echter het voorzien van deze bijzondere 

gebeurtenissen is een zeer moeilijke taak. Dit bleek te meer doordat deskundigen zich 

moeilijk voor konden voorstellen dat de in dit onderzoek geobserveerde calamiteiten 

zich voor zouden kunnen doen.  
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1 0 . 5  C O N C L U S I E S  

1 0 . 5 . 1  I N L E I D I N G  

In het hierboven beschreven onderzoek zijn ramingsstijgingen en bijzondere 

gebeurtenissen bij verschillende tunnels en aquaducten onderzocht. Op basis hiervan is 

getoetst in hoeverre de huidig bekende percentages voor het onvoorzien bij 

infrastructurele werken (Black-box waarden) representatief zijn voor ondergrondse 

projecten. Daarnaast is gekeken of correlatie aanwezig is tussen verschillende 

projectonderdelen, en welke rol deze correlatie speelt bij de verklaring van de 

geobserveerde ramingsonzekerheid. Tot slot is getracht inzichtelijk te maken welk type 

bijzondere gebeurtenissen tijdens de uitvoering optreden, en wat de oorzaken voor deze 

gebeurtenissen zijn. 

1 0 . 5 . 2  C O N C L U S I E S  O P  B A S I S  V A N  D E  S TAT I S T I S C H E  

A N A LY S E  

Uit de analyse van zeven tunnels en aquaducten is gebleken dat, ondanks het feit dat er 

veel ervaring is op het gebied van de constructie van deze infrastructurele werken, 

onvoorziene gebeurtenissen regelmatig optreden tijdens de uitvoeringsfase. Ten gevolge 

van de hoge financiële gevolgen van deze gebeurtenissen en de hoge frequentie van 

optreden dragen ze in grote mate bij aan de onzekerheid in projectramingen. Daarnaast 

is gebleken dat de onvoorziene kosten vaak worden gedomineerd door één of enkele 

grote bijzondere gebeurtenissen. Door het voorzien en eventueel voorkomen van deze 

gebeurtenissen zou de post onvoorzien beduidend kunnen afnemen. Saillant detail is 

dat de oorzaak van deze gebeurtenissen onder meer liggen in rekenfouten en menselijk 

falen. Ondanks het feit dat een project het resultaat is van menselijk handelen en deze 

risico’s dus onlosmakelijk met het project verbonden zijn, worden de risico’s in 

risicoanalyses vaak onderschat of verwaarloosd. Bij de geëvalueerde projecten blijkt dat 

calamiteiten ten gevolge van deze gebeurtenissen echter met regelmaat voorkomen.  

 

Uit een afhankelijkheidsbeschouwing tussen diverse projectonderdelen bleek dat tijdens 

de voorfasen (tot de uitvoeringsfase) correlatie aanwezig was, wat heeft bijgedragen 

aan de totale projectonzekerheid. Ondanks het feit dat relatief grote waarden 

geobserveerd zijn, kon geen structureel patroon ontdekt worden, wat geresulteerd heeft 

in een gemiddelde waarde van circa 0 maar met een grote standaardafwijking. 

 

Tot slot is uit het onderzoek gebleken dat de uitkomsten voor de geobserveerde 

onzekerheid redelijk overeenkomt met de Black-box waarden. Bij toetsing bleek dat 

slechts de waarden geldend voor de uitvoeringsfase met redelijke zekerheid verworpen 

konden worden. Uit een statistische analyse van de standaardafwijkingen bleek dat de 

berekende waarden wel een bepaald mate van onzekerheid te bevatten. De oorzaak van 

deze onzekerheid ligt in de beperktheid van de dataset. (Een ander gevolg hiervan is de 
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onzekerheid met betrekking tot de daadwerkelijke kansdichtheidsfunctie van de 

raming.) Ten gevolge van de variatie in de standaardafwijking levert deze slechts een 

indicatie van de projectonzekerheid, welke met voorzichtigheid benaderd moet worden.  

1 0 . 5 . 3  A L G E M E N E  C O N C L U S I E S  

In algemene zin is op basis van het onderzoek geconcludeerd dat risicoanalyses en 

probabilistische ramingen de werkelijkheid nog niet compleet beschrijven, en er ruimte 

is voor verbeteringen is. Desondanks bleken projectmanagers, constructeurs en ook 

aannemers de toegevoegde waarde van de risicoanalyses in te zien (zowel in 

constructieve als in financiële zin). Dit vanwege het feit dat ze de grip op het proces en 

budget vergroten. Door (retrospectieve) analyses te verrichten zoals in dit document is 

beschreven, wordt de kennis en ervaring met het risicodenken vergroot, waardoor de 

grip gewaarborgd wordt en mogelijk zelfs vergroot.  
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B I J L A G E  I :  D E  A F H A N K E L I J K H E I D  V A N  D E  

R A M I N G S P O S T E N  

De afhankelijkheid tussen de projectonderdelen beïnvloed de grootte van de spreiding in 

de raming. In deze appendix wordt getoond welke factoren de invloed van 

afhankelijkheid op de standaardafwijking bepalen. Hierna wordt aangegeven waarop 

gelet dient te worden bij het meenemen van de correlatie in ramingsberekeningen.  

 

De variatie geeft de spreiding van de raming weer ten opzichte van de 

verwachtingswaarde. Deze variatie kan voor een project bestaande uit afhankelijke en 

onafhankelijke posten bepaald worden. Wanneer deze variatie vergeleken wordt met de 

variatie bepaald voor een project bestaande uit volledig onafhankelijke posten kan 

inzicht worden verkregen in de invloed van verschillende aspecten op de spreiding van 

een raming.  

V a r i a t i e  v o o r  e e n  p r o j e c t  b e s t a a n d e  u i t  o n a f h a n k e l i j k e  

p o s t e n  

Stel: hoeveelheid van post i = hi en een variatie in die hoeveelheid = νhi; 

prijs = pi en een variatie in die prijs = νpi; 

Hieruit volgt voor de variatie van de post i:
22

. pihiit ν+ν=ν , de 

verwachtingswaarde van de post µi = hi * pi , en de standaardafwijking σi = νpi * µi , 

resulterend in: 

de verwachtingswaarde van de raming: ∑
=

=
N

i
iR

1
µµ  

en de standaardafwijking van de raming: ( )∑∑
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⋅==
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V a r i a t i e  v o o r  e e n  p r o j e c t  b e s t a a n d e  u i t  ( g e d e e l t e l i j k )  

a f h a n k e l i j k e  p o s t e n  

Wanneer een post voor een bepaald percentage (εi) afhankelijk is en de variatie in hierin 

is υ geldt dat: 
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, υ⋅ε⋅µ=σ iikafhankeliji  

 ( ) ( )22
.

2
, υ⋅ε⋅µ−µ⋅ν=σ iiiitijkonafhankeli  

 

De verwachtingswaarde wijzigt niet en de standaardafwijking van de totale raming 

bedraagt:  
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V e r g e l i j k i n g  t u s s e n  a f h a n k e l i j k e  e n  o n a f h a n k e l i j k e  p o s t e n  

Uit een vergelijking van de standaardafwijkingen kan worden afgeleid wanneer de 

afhankelijkheid een grote rol speelt in het project. Dus als: 
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Uit deze beschouwing blijkt dat afhankelijkheid een grote rol speelt als: 

> de (oorspronkelijke) variatiecoëfficiënt van de posten (νt.i) klein is; 

> aantal projecten N waartussen de afhankelijkheid heerst groot is; 

> het aandeel van de gemeenschappelijke kostensoort (εi) groot is; 

> de variatie in de kostensoort (υ) groot is. 

 

Alleen wanneer de afhankelijkheid groot is en het een grote groep afhankelijke posten 

betreft, is de standaardafwijking significant anders. De afhankelijkheidscoëfficiënt: 
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 en het aantal posten N geven hiervan een indicatie.  

G e v o l g e n  b i j  m e e n e m e n  v a n  c o r r e l a t i e  i n  d e  

r a m i n g s b e r e k e n i n g  

In dit artikel is beschreven dat de afhankelijkheid tussen de projectonderdelen een 

belangrijke rol kan spelen bij de totstandkoming van de totale projectonzekerheid. In 

berekeningen wordt de onzekerheid vaak berekend door uit te gaan van volledige 

afhankelijkheid tussen de posten [10.7], wat resulteert in een bovengrensbenadering. 

Van de gevolgen voor de kansdichtheidsfunctie van de raming door het invoeren van 

deze afhankelijkheid is men vaak niet op de hoogte. Het blijkt dat naarmate de 

correlatie toeneemt de kansdichtheidsfunctie van de totale raming sterker beïnvloed 

wordt door de kansdichtheidsfuncties van de ingevoerde projectonderdelen [10.5]. 

Hieruit volgt dat naarmate de correlatie toeneemt, het belangrijker wordt de 

verdelingen voor de projectonderdelen juist te kiezen. In de ramingssoftware wordt 

uitgegaan van een hoogste, een laagste en een verwachtingswaarde, waarmee een 

driehoekvormige kansdichtheidsfunctie wordt gemodelleerd. De theoretische basis voor 

deze verdeling ontbreekt volledig en de verdeling blijkt niet altijd te voldoen. In de 

literatuur [10.8] wordt beschreven dat, ondanks het falen van de driehoeksverdeling, 

deze verdeling in het algemeen toch vaak wordt gebruikt bij risicoanalyses. De reden 
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die aangedragen wordt, is dat de specialisten, die voor de risicoanalyse worden 

geraadpleegd, zich iets bij de benodigde parameters kunnen voorstellen. Toch wordt in 

[10.8] ook gesteld dat de keuze van kansdichtheidsfunctie zelden bepalend is, terwijl uit 

het voorbeeld in [10.5] blijkt dat dit niet geheel het geval is. Zeker wanneer correlatie 

in rekening wordt gebracht, verdient het aanbeveling een nadere studie te verrichten 

naar de daadwerkelijke kansverdelingsfuncties van de verschillende projectonderdelen. 
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B I J L A G E  I I :  N O R M E R E N  V A N  R A M I N G E N  

De ramingen zijn in het onderzoek qua orde grootte vergelijkbaar gemaakt door ze te 

normeren tot een percentage. Dit kan op verschillende manieren gedaan worden. In 

deze bijlage worden de wijzen van normeren nader toegelicht en wordt behandeld welke 

gevolgen het normeren met zich mee brengt. 

N o r m e r i n g s m e t h o d e n  

Wanneer van een project de raming in de verschillende fasen bekend zijn is het 

mogelijk om de raming op verschillende manieren als percentage uit te drukken. Enkele 

mogelijkheden zijn: 

1. ramingen uitdrukken als percentage van de uiteindelijke projectkosten; 

2. de uiteindelijke projectkosten uitdrukken als percentage van de ramingen; 

3. de ramingen verschalen naar een fase. 

 

Ad 1. Ramingen uitdrukken als percentage van de uiteindelijke projectkosten 

Het idee achter deze methode is dat de zekerheid omtrent de uiteindelijke projectkosten 

groot is. Dit is namelijk het bedrag dat de opdrachtgever betaald heeft voor het 

kunstwerk en dit is meestal correct gearchiveerd. In voorgaand onderzoek [10.9] is 

deze normeringswijze gehanteerd. Een nadeel van deze methode is dat de gevonden 

standaardafwijkingen zijn uitgedrukt als percentages van de uiteindelijke projectkosten. 

Deze uiteindelijke kosten zijn echter niet bekend wanneer een nieuw project geraamd 

wordt, waardoor de berekende standaardafwijking niet de gewenste informatie levert. 

Dit probleem wordt voorkomen bij de volgende methode. 

 

2. De uiteindelijke projectkosten uitdrukken als percentage van de verschillende 

ramingen 

Door te kijken wat de uiteindelijke projectkosten zijn geworden als quotiënt van het 

geraamde bedrag kan de standaardafwijking van de raming worden berekend (als 

percentage van de raming). Door op basis van historische gegevens een gemiddelde te 

berekenen, kan de grootte van de post nominaal onvoorzien berekend worden. Tevens 

kan, wanneer de ramingen hiermee verhoogd worden, een standaardafwijking worden 

berekend. Doordat de standaardafwijking als percentage van de raming bekend is, is zij 

een zuivere indicatie van de onzekerheid in de totale projectkosten.  

 

3. De ramingen verschalen naar één fase 

Tot slot is het ook mogelijk een project te verschalen naar één bepaalde fase. In feite 

wordt dan gekeken welke waarde de verwachtingswaarde van de raming in een 

volgende fase kan aannemen. Door de resultaten grafisch uit te zetten krijgt men zicht 

op de ontwikkeling van de standaardafwijking van een project door de tijd heen (zie 

Figuur 10.5), op basis waarvan een idee wordt verkregen van de maximaal toelaatbare 

ramingswijziging per fase.  
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t = teindt = t3t = t2t = t1
tijd
(projectfase)

geraamde
kosten

µ 
+ 

k*
σ

µ

Rmax

R1

Rmin

tijd
(projectfase)

geraamde
kosten

Figuur 10.5 Spreiding in de raming bezien vanuit fase t0 (links), maximaal toelaatbare 

ramingswijziging bij gegeven trefzekerheid (rechts) 

N o r m e r i n g s v o o r w a a r d e n  

Het normeren dat hiervoor is toegelicht, heeft als doel de verschillende projecten qua 

orde grootte vergelijkbaar te maken, zodat met de aldus verkregen waarden de 

gemiddeld optredende ramingsstijging bepaald kan worden. Wel moet gecontroleerd 

worden of de waarden die het quotiënt vormen (de raming en de uiteindelijke kosten) 

niet onderling gecorreleerd zijn. Onderlinge correlatie zou de bepaling van de gemiddeld 

optredende ramingsafwijking en de genormeerde kansdichtheidsfuncties niet mogelijk 

maken. Omdat ramingen voor een project gebaseerd zijn op een ontwerp en omdat 

uiteindelijk het ontwerp wordt uitgevoerd is het zeker niet ondenkbaar dat er correlatie 

tussen de ramingen en de uiteindelijke kosten bestaat.  

 

Berekening van de correlatie 

Wanneer een project bestaat uit drie posten (y1,y2,y3) dan geldt:  

 op t = 0: ( )
321 yyyUE µ+µ+µ=  

 op t = 2: ( )
321 yyyUE µ++=  

en de uiteindelijke kosten zullen bedragen: 321 yyyU ++=  

De correlatie tussen de ramingen op t = 0 en t = 2 bedraagt dan: 
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,

,
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σ⋅σ

=ρ  

 

Hiervoor dient eerst de covariantie COV te worden berekend.  
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De derde, vierde, zesde en zevende term zijn per definitie nul. Wanneer de posten y1 en 

y3 en de posten y2 en y3 ongecorreleerd zijn, zijn ook de tweede en vierde term van de 

vergelijking is gelijk aan nul. Alleen de variantie van post y3 blijft over.  

 

Hieruit volgt dat de correlatiecoëfficiënt ρ2 tussen de verschillende fasen gelijk is aan: 
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Kortom de correlatie tussen raming Ri en raming Ri+1 is het quotiënt van de 

standaardafwijkingen van de in beide ramingen aanwezige stochasten en de 

standaardafwijkingen van de ramingen.  

De eerder beschreven normeringsmethoden waren:  

1. ramingen uitdrukken als percentage van de uiteindelijke projectkosten; 

2. de uiteindelijke projectkosten uitdrukken als percentage van de verschillende 

ramingen; 

3. de ramingen verschalen naar een fase. 

 

Alleen bij de derde normeringsmethode bevinden zich in de noemer en de teller van het 

quotiënt gecorreleerde waarden. In dit onderzoek is verder gewerkt met de eerste en de 

tweede normeringsmethode. Hiermee kan wel een voorspelling worden gedaan over de 

gemiddeld optredende ramingsstijging en de kansdichtheidsfunctie van de raming.  

K a n s d i c h t h e i d s f u n c t i e s  v a n  g e n o r m e e r d e  r a m i n g e n  

Omdat een raming een stochastische grootheid is, kan zij worden weergegeven door 

een kansdichtheidsfunctie. Deze kansdichtheidsfunctie zal wijzigen wanneer de raming 
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genormeerd wordt tot percentage zoals eerder werd beschreven. Op deze wijzigingen 

wordt hierna ingegaan. Eerst worden enkele begrippen beschreven. 

Stel dat de raming een willekeurige verdeling heeft: ( )RRFR σµ≅ ,  , dan is de 

uiteindelijke afrekening U een trekking uit de verdeling van de raming. 

Uit (U-µR) / σR ≅ F(0,1) en RR c µ⋅=σ  (σ als percentage van µ)  

volgt dat:  
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Normeringsmethode 1. 

Bij de eerste normeringsmethode wordt de raming gedeeld door de uiteindelijke kosten. 

Uitgaande van normaal verdeelde projectkosten, blijkt de genormeerde raming (µR / U) 

invers normaal verdeeld (N(1,c)inverse) te zijn. Grafisch levert dit de volgende figuur op. 
 

Figuur 10.6 Kansdichtheidsfunctie van de oorspronkelijke raming (links) en van de genormeerde 

raming R1 

Normeringsmethode 2. 

Bij de tweede normeringsmethode worden de uiteindelijke kosten gedeeld door de 

raming.  

Wederom uitgaande van normaal verdeelde projectkosten blijkt dat de 

kansdichtheidsfunctie van de genormeerde raming (U / µR) ook een normale verdeling 

(N(1,c)) is. Grafisch levert dit de onderstaande figuur op. 
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Figuur 10.7 Kansdichtheidsfunctie van de oorspronkelijke raming (links) en van de genormeerde raming 
R2 

C o n c l u s i e s  

Om de ramingen qua orde grootte vergelijkbaar te maken is het mogelijk ze te 

normeren tot percentage. Hiervoor zijn verschillende mogelijkheden, te weten: 

1. ramingen uitdrukken als percentage van de uiteindelijke projectkosten; 

2. de uiteindelijke projectkosten uitdrukken als percentage van de verschillende 

ramingen; 

3. de ramingen verschalen naar een fase. 

 

Doordat bij de derde normeringsmethode de teller en noemer van het quotiënt 

gecorreleerd zijn is het onduidelijk wat de resultaten hiervan zullen zijn met betrekking 

tot de gevonden kansdichtheidsfunctie. Doordat bij nomeringsmethode 1 en 2 geen 

gecorreleerde waarden worden gedeeld worden deze methoden verder gehanteerd. 

 

Normeringsmethode 2 

Doordat normeringsmethode 2 zowel de post nominaal onvoorzien als de 

standaardafwijking worden berekend als percentage van de ramingen is dit de meest 

zuivere normeringsmethode. Het blijkt dat de kansdichtheidsfunctie die wordt gevonden 

voor de genormeerde raming overeenkomt met de werkelijke kansdichtheidsfunctie van 

de raming (in guldens). 

 

Normeringsmethode 1 

De standaardafwijking die wordt gevonden met normeringsmethode 1 is uitgedrukt als 

percentage van de uiteindelijke kosten en is derhalve niet bruikbaar als toetsingskader 

voor de Black-box waarden. De kansdichtheidsfunctie die wordt gevonden voor de 

genormeerde raming blijkt de inverse functie van de daadwerkelijke verdeling van de 

raming (in guldens). 
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1 1  Ve i l i gh e id  Ke rn c e n t r a l e  Bo rs s e l e  
Toepassing van de probabilistische veiligheidsanalyse in het definitieproces 
van het modificatieproject van de kerncentrale Borssele 

Ir. M. van der Borst en ing. H Schoonakker 

N.V. Electriciteits-Produktiemaatschappij Zuid Nederland EPZ, Borssele 

S A M E N V A T T I N G  

In deze case-studie wordt het veiligheidsontwerp van kerncentrales besproken. Hierbij 

komt de probabilistische veiligheids-analyse aan de orde alsmede de rol die deze 

analyse kan spelen om tot een verbetering van de veiligheid van kerncentrales te 

komen. Dit komt vervolgens tot uiting in het zogenaamde modificatiepakket dat ook in 

deze case-studie wordt behandeld. 

1 1 . 1  I N L E I D I N G  

Ten behoeve van ontwerp, bedrijfsvoering en onderhoud van kernenergiecentrales 

worden diverse betrouwbaarheidsanalysemethoden toegepast. De belangrijkste 

methode die voor kerncentrales wordt toegepast is de Probabilistische 

Veiligheidsanalyse (zie ook [11.1], [11.2], en [11.3]). 

 

De probabilistische veiligheidsanalyse van een kerncentrale, ook wel risico-analyse of 

PSA (Probabilistic Safety Assessment) is een methodiek om de veiligheid van 

kerncentrales op een integrale wijze te beoordelen. Dat wil zeggen dat een risico-

analyse zowel het ontwerp als de bedrijfsvoering van de kerncentrale toetst. Daarnaast 

kan de risico-analyse worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid van een 

vestigingsplaats voor een kerncentrale. 

 

De PSA methodiek integreert informatie betreffende: het ontwerp van de centrale, de 

bedrijfsvoering, de bedrijfservaring, de betrouwbaarheid van componenten, het 

menselijk handelen tijdens het bedrijven van de reactor, fysische- en chemische 

fenomenen die tijdens ongevallen kunnen optreden en potentiële effecten voor de 

gezondheid van mens en milieu ten gevolge van stralingsbelasting. 

 

In de bedrijfsvergunning van de kernenergiecentrale Borssele is opgenomen dat het 

ontwerp en de bedrijfsvoering van de centrale iedere 10 jaar moet worden getoetst ten 

opzichte van de ontwikkelingen in de wereld en veranderende regelgeving. In 1992 is 

een dergelijke evaluatie uitgevoerd, die heeft geresulteerd in een modificatieproject met 

een omvang van ruwweg 0,5 miljard gulden. De daaruit voortkomende 

installatiewijzigingen zijn in 1997 uitgevoerd. 
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Voor dit modificatieproject werd de PSA op twee manieren ingezet. In de eerste plaats is 

de PSA gebruikt als één van de evaluatiemiddelen om te komen tot een projectdefinitie. 

Verder is de PSA gebruikt om het veiligheidsbelang van deterministische 

verbeteringsvoorstellen in te schatten. 

 

In deze case-beschrijving wordt iets verteld over het veiligheidsontwerp van 

kerncentrales, over de PSA-methodiek en de aanpak van de definitiefase van het 

modificatieproject. Daarna volgt een voorbeeld van een detailevaluatie. 

1 1 . 2  B A S I S P R I N C I P E  D R U K W A T E R R E A C T O R  

Een kernenergiecentrale werkt voor een groot deel volgens hetzelfde principe als een 

conventionele centrale. Het verschil is het gedeelte waar de warmteproductie plaats 

vindt. Een kernenergiecentrale gebruikt splijtbaar uranium of plutonium als energiebron 

terwijl conventionele centrales gebruikmaken van brandstoffen zoals hout, kolen, olie of 

gas. Er bestaan verschillende types kernenergie centrales. Voorbeelden zijn 

kokendwaterreactoren, drukwaterreactoren en gasgekoelde reactoren. De 

kernenergiecentrale in Borssele is een drukwaterreactor (principe schema Figuur 11.1) 

en gebruikt uranium als brandstof. 

 

Figuur 11.1 principeschema drukwaterreactor  

Een drukwaterreactor kent twee hoofdkoelsystemen; een primair koelsysteem en een 
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secundair koelsysteem (stoom/water kringloop).Het primaire koelsysteem bestaat uit 

het reactorvat waarin zich de splijtstof bevindt en de daarop aangesloten leidingen en 

pompen. In deze leidingen wordt het koelmiddel rondgepompt om de in de reactor 

ontwikkelde warmte naar het secundaire systeem over te dragen. Bij een 

drukwaterreactor is dit koelmiddel water. Dit water dient tevens als zogenaamde 

moderator. Het remt de bij splijting vrijkomende neutronen af waardoor de kans op 

nieuwe splijtingen toeneemt. De aanwezigheid van koelmiddel is dan ook een 

voorwaarde voor het in stand houden van het kernsplijtingsproces. Het koelmiddel 

stroomt behalve door het reactorvat ook door warmtewisselaars, de zogenaamde 

stoomgeneratoren. 

In een stoomgenerator wordt de warmte, via een groot aantal kleine pijpen, van het 

primaire koelmiddel overgedragen aan het secundaire koelmiddel. Ten gevolge van deze 

warmteoverdracht gaat dit secundaire koelmiddel koken en de aldus geproduceerde 

stoom wordt via een stoomturbine en een generator in elektriciteit omgezet. 

De koelwaterkringloop wordt met zeewater doorstroomd en koelt de stoom in de 

stoom/water kringloop weer af tot water. 

Het reactorvermogen van een drukwaterreactor wordt geregeld via de 

boriumconcentratie in het primaire systeem (langzame veranderingen) en door middel 

van regelstaven (snelle veranderingen). De regelstaven zijn ook onderdeel van het 

reactor-snelafschakelsysteem. 

 

Om er voor te zorgen dat omvangrijke lozingen van radio-actieve stoffen praktisch 

worden uitgesloten zijn kerncentrales zo geconstrueerd dat er meerdere barrières 

tussen de radioactieve stoffen in de reactorkern en het milieu aanwezig zijn. Dit wordt 

het multi-barrière concept genoemd. Successievelijk zijn er: 

> de kristallijne structuur van de splijtstoftabletten.; 

> de zircaloy splijtstofomhulling van de brandstofstaven (splijtstofpennen); 

> het reactordrukvat en het aanhangend primaire koelsysteem; 

> de veiligheidsomhulling(en) van het reactorgebouw (containment). 

 

In Figuur 11.2 is een principeschets gegeven van het multi-barrière concept bij een 

drukwaterreactor (type Borssele). 
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Figuur 11.2 Multi-barrière concept zoals toegepast bij een kerncentrale met een drukwaterreactor 

(type Borssele) 

Omvangrijke lozingen van radioactieve stoffen zijn alleen mogelijk als de splijtstof van 

vaste stof naar vloeibare vorm of naar gasvorm over gaat. Het veiligheidsontwerp van 

een kerncentrale is er dan ook in de eerst plaats op gericht om deze vorm van 

kerndegradatie (kernsmelt) onder alle omstandigheden te voorkomen. 

1 1 . 3  E N I G E  B A S I S P R I N C I P E S I N  H E T  

V E I L I G H E I D S O N T W E R P  V A N  K E R N C E N T R A L E S  

Kerncentrales zijn ontworpen op basis van deterministische regels en principes die op 

hun beurt mede op een gezond technisch inzicht zijn gebaseerd. 

Om tot een veiligheidsontwerp te komen wordt er aangenomen (gepostuleerd) dat een 

heel scala aan enkelvoudige storingen van componenten, systemen en menselijke 

fouten mogelijk zijn. Dit kunnen bijvoorbeeld leidingbreuken zijn in de belangrijkste 

bedrijfssystemen, het uitvallen van een actief bedrijfssysteem of externe 

gebeurtenissen zoals overstromingen of verlies van het externe net. Deze storingen 

worden dan ook ontwerpbasisongevallen of gepostuleerde begingebeurtenissen 

genoemd. 

Het veiligheidsontwerp dient zeker te stellen dat geen van deze gepostuleerde 

begingebeurtenissen kan leiden tot kerndegradatie. 

Methoden om dit zeker te stellen zijn: 

> Het aanbrengen van ontwerpmarges in de bedrijfssystemen. 

> Het aanbrengen van veiligheidssystemen die voor de beheersing van een specifiek 

spectrum van begingebeurtenissen zijn ontworpen. 

 

In Figuur 11.3 is schematisch weergegeven welke veiligheidssystemen er in een 
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kerncentrale met een drukwaterreactor van het Borssele-type deel uitmaken van het 

veiligheidsontwerp. 

Figuur 11.3 Veiligheidssystemen van een drukwaterreactor 

Veiligheidssystemen die deel uit maken van het veiligheidsontwerp van de kerncentrale 

in Borssele zijn: 

> Het reactorbeveiligingssysteem bewaakt continu de belangrijkste 

systeemparameters, zoals neutronenflux in de kern, drukken en temperaturen van 

het koelmiddel op diverse plaatsen in het primaire systeem en het debiet van het 

secundaire koelmiddel. Indien bepaalde grenswaarden worden overschreden stelt 

het reactorbeveiligingssysteem automatisch bepaalde veiligheidssystemen in 

werking. 

> Het reactorsnelafschakelsysteem maakt gebruik van neutronenabsorberende 

regelstaven, die tijdens normaal bedrijf zodanig door electro-magneten worden 

vastgehouden dat zij zich in een teruggetrokken positie boven de reactorkern 

bevinden. Bij het in werking treden van dit systeem worden de magneten ontkracht 

en vallen de regelstaven door hun eigen gewicht in de kern waarna het 

kernsplijtingsproces ogenblikkelijk wordt gestopt. Als tweede onafhankelijke 

afschakelsysteem is er een systeem dat neutronenabsorberend boorzuur in het 

primaire koelmiddel injecteert indien het reactorsnelafschakelsysteem niet binnen 

1. Afschakelsysteem 3. Noodkoelwater 7. Noodstroomvoorziening 

2. Kerninundatie 

buffervaten 

(noodkoelwater) 

4. Nakoelpomp 

5. Nakoelpomp 

6. Warmtewisselaar 

8. Gas-afvoersysteem 

9. Nood-voeding-

watersysteem 
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enkele seconden reageert. 

> Het nood- en nakoelsysteem neemt de koeling van de kern over bij 

begingebeurtenissen waarbij de normale warmteafvoer is verstoord. Dit is o.a. het 

geval bij ongevallen waarbij het primaire koelmiddel verloren raakt ten gevolge van 

een lek in het primaire systeem, of waarbij de stoom/water kringloop is uitgevallen. 

Ook al is de reactor afgeschakeld, dan nog dient noodkoeling aanwezig te zijn, 

omdat de vervalwarmte voldoende is om de splijtstof te doen smelten indien de 

normale koeling geheel uitvalt. Hoge druk noodkoelmiddelinjectiepompen kunnen 

kleine verliezen aan koelmiddel opvangen, terwijl de pompen van het lage druk 

nakoelsysteem ook ongevallen met een zeer groot lek kunnen beheersen. 

Aangezien de noodkoeling een essentiële veiligheidsfunctie is, zijn de systemen 

hiervoor meervoudig aanwezig. 

> Bij de begingebeurtenis “uitval van het voedingswatersysteem” (dit is een 

onderdeel van het secundaire koelsysteem) wordt de functie daarvan overgenomen 

door het noodvoedingswatersysteem. 

> Bij uitval van de stroomverzorging ten behoeve van de eigen bedrijfssystemen 

wordt de functie overgenomen door noodstroomvoorzieningen (noodstroom 

dieselgeneratoren en batterijen). 

 

Het veiligheidsontwerp is niet uitsluitend gericht op het voorkomen van kernsmelt. Er 

zijn ook voorzieningen aangebracht om in geval van kernsmelt de gevolgen voor de 

omgeving te beperken. 

 

> Bij ongevallen waarbij radioactieve stoffen zijn vrijgekomen binnen de 

veiligheidsomhulling wordt het zogenoemde containmentisolatiesysteem in werking 

gesteld. Alle leidingen van systemen die niet van direct belang zijn om het ongeval 

te beheersen en die door de veiligheidsomhulling gaan, worden door middel van ten 

minste twee kleppen afgesloten, zodat er geen lekpaden naar buiten meer bestaan. 

1 1 . 3 . 1  E I S E N  A A N  V E I L I G H E I D S S Y S T E M E N  

Aan het ontwerp van veiligheidssystemen worden specifieke eisen gesteld. Zo mag 

enkelvoudig falen van een component niet leiden tot het verlies van de 

veiligheidsfunctie van het systeem. Dit wordt ook wel het enkelvoudig falen principe 

genoemd (single failure criterion). Door toepassing van redundantie wordt aan dit 

criterium voldaan. 

De gebruikte componenten dienen betrouwbaar te zijn. Dit houdt in dat de 

deugdelijkheid met behulp van bedrijfservaring moet worden aangetoond. 

Een andere eis is dat voor de beheersing van een begingebeurtenis in het eerste half 

uur na het optreden van de gebeurtenis geen menselijke acties nodig zijn om deze te 

beheersen. Dit zogenaamde 30 minuten criterium vermindert de kans op menselijke 

fouten en stelt met name eisen aan het reactorbeveiligingssysteem. 

Een hogere betrouwbaarheid van de veigheidsfuncties kan worden bereikt door 
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redundantie aan te brengen op systeemniveau waarbij een zo groot mogelijke 

onafhankelijkheid tussen de redundante systemen wordt nagestreefd. Onafhankelijkheid 

kan onder meer worden gecreëerd door diversiteit in het ontwerp en toepassing van 

ruimtelijke scheiding. 

In het begin van de jaren tachtig zijn in de kerncentrale Borssele twee systemen 

bijgebouwd. Een reserve voedingswatersysteem als onafhankelijke redundantie voor het 

noodvoedingswatersysteem en een reserve injectie systeem als redundantie voor het 

hogedruk injectiesysteem. Deze systemen zijn in een apart gebouw ondergebracht dat 

een extra hoge weerstand biedt aan externe gebeurtenissen als overstromingen, 

gasexplosies en aardbeving. Deze systemen beschikken over een eigen netvoeding en 

eigen noodstroomdiesels. 

Als onderdeel van het MOD-project zijn onder meer een reserve nakoelsysteem (met 

koelwater dat uit de grond wordt opgepompt als koelvoorziening) en een reserve 

regelzaal, van waaruit de belangrijkste veigheidssystemen kunnen worden bediend, aan 

het veiligheidsontwerp toegevoegd. 

1 1 . 4  P R I N C I P E  V A N  E E N  P R O B A B I L I S T I S C H E  

V E I L I G H E I D S A N A L Y S E  

Een risico-analyse kan, al naar gelang de doelstelling, worden onderverdeeld in drie 

analyses die elk een specifieke, afgebakende taak hebben. 

De niveau-1 analyse heeft tot taak om: 

> De kernsmeltfrequentie te bepalen. 

> Inzicht te verschaffen in de kwaliteit van het ontwerp door zichtbaar maken van 

afhankelijkheden en belangrijkste bijdragen aan de kernsmeltfrequentie. 

> Zichtbaar te maken wat de zwakste plekken zijn in ontwerp en procedures zodat 

beschikbare middelen effectief kunnen worden ingezet voor verbeteringen. 

> Ingangsgegevens te leveren voor de niveau-2 analyse. 

 

De niveau-2 analyse heeft als taak om: 

> Zowel de hoeveelheden radioactieve stoffen die als gevolg van een kernsmelt 

ongeval naar de omgeving kunnen vrijkomen als de kans dat deze radioactieve 

stoffen vrijkomen te bepalen 

> Inzicht te verschaffen in de fenomenen die na een kernsmelt ongeval optreden en 

in het gedrag van de Borssele specifieke installatie onderdelen onder kernsmelt 

condities. Met name het gedrag van de veiligheidsomhulling wordt uitvoerig 

geanalyseerd. 

> Ingangsgegevens te leveren voor de niveau-3 analyse. 

 

De niveau-3 analyse heeft tot doel om: 

> De bijdrage van de kerncentrale aan het risico voor de omgeving te bepalen. Hierbij 

wordt onderscheid gemaakt in individueel risico en groepsrisico. Voor beide risico-
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categorieën bestaan door de overheid vastgestelde normen die gelden voor alle 

industrieën. De niveau-3 resultaten dienen aan deze normen te voldoen. 

> Een hulpmiddel te bieden bij planologische beslissingen. De grootte van het 

groepsrisico wordt beïnvloed door de ligging van bevolkingscentra ten opzichte van 

de kerncentrale. In de planning van bevolkingscentra of kerncentrales kan hiermee 

rekening worden gehouden. 

1 1 . 4 . 1  N I V E A U - 1  A N A LY S E  

De niveau-1 PSA is gebaseerd op het gecombineerd gebruik van gebeurtenissen- en 

foutenbomen. Uitgaande van een bepaald ongeval (begingebeurtenis) wordt het 

ongevalsverloop geanalyseerd in een gebeurtenissenboom. In een gebeurtenissenboom 

wordt gemodelleerd welke veiligheidssystemen en menselijke handelingen nodig zijn om 

een bepaalde begingebeurtenis te beheersen. De beschikbaarheid van deze functies 

wordt geanalyseerd met foutenbomen. De combinatie van beide technieken is 

weergegeven in Figuur 11.4. 

 

Figuur 11.4 Het verband tussen gebeurtenissenboom, foutenboom en begingebeurtenissen  
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In de niveau 1 analyse worden mogelijke faalgebeurtenissen via de Booleaanse 

rekenwijze verwerkt. De resultaten zijn niet louter getallen maar booleaanse 

vergelijkingen die veel inzicht kunnen verschaffen in afhankelijkheden binnen een 

bepaald veiligheidssysteem, maar ook tussen verschillende veiligheidssystemen 

onderling. Behalve als een methode om de kernsmeltfrequentie te bepalen, moet dit 

onderdeel van de veiligheidsanalyse dan ook worden gezien als een gestructureerde 

manier om afhankelijkheden in het ontwerp zichtbaar te maken. Een dergelijke analyse 

is dan ook een waardevol instrument om het ontwerp te optimaliseren. 

 

Bij een correct ontwerp volgens het enkelvoudig falen principe is het ontstaan van 

kernsmelt als gevolg van het falen van één component uitgesloten. 

Wat overblijft aan bijdragen tot het risico zijn willekeurige onderlinge combinaties van 

enkelvoudig falen van componenten, combinaties van enkelvoudig falen en menselijk 

falen en het falen van meerdere componenten door een gemeenschappelijke oorzaak. 

Door toepassing van diversiteit en ruimtelijke scheiding kan een aanzienlijk aantal 

gemeenschappelijke faaloorzaken worden voorkomen. Wat dan nog overblijft wordt ook 

wel het rest-risico genoemd. Zaken als gemeenschappelijk falen in combinatie met 

menselijk falen en externe invloeden (zoals aardbevingen, neerstortende vliegtuigen en 

gaswolkexplosies) spelen hierin de hoofdrol en vormen dan ook de belangrijkste 

bijdragen aan het resultaat van de niveau-1 analyse. 

 

De laatste jaren is in de nucleaire wereld veel inspanning geleverd om het inzicht te 

vergroten in menselijk gedrag en afhankelijke fouten. Zeer gedetailleerde modellen zijn 

ontwikkeld om deze onderwerpen te kwantificeren. 

1 1 . 4 . 2  N I V E A U - 2  A N A LY S E  

Een niveau-2 analyse omvat de analyse van de fysische en chemische fenomenen die 

optreden vanaf het begin van het kerndegradatieproces tot het ogenblik dat er een 

lozing van radioactieve producten in het milieu plaatsvindt. De fysische en chemische 

processen die geanalyseerd worden omvatten o.a. de fenomenen in de reactorkern 

tijdens de degradatie- en verdere smeltfase, de afgifte van radioactieve 

splijtingsproducten aan het koelmiddel, het neerslaan op de wanden van het primaire 

koelsysteem, de fysische fenomenen die optreden tijdens het falen van het reactorvat 

onder hoge druk, de effecten van de wisselwerking tussen het hete gesmolten 

kernmateriaal en de betonnen bodem onder de reactor, de effecten van het druipen van 

heet gesmolten kernmateriaal in water (stoomexplosies) en de effecten van 

waterstofbranden en/of explosies in de veiligheidsomhulling (containment). Behalve de 

processen zelf, hun aard, conditionele kansen van optreden en hun omvang, worden 

ook de respectievelijke belastingen op het containment alsmede de reactie van het 

containment hierop geanalyseerd. 

 

Naast deze fysische fenomenen wordt ook een analyse gemaakt van de verspreiding 
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van de radioactieve splijtingsproducten binnen de kerncentrale; vanaf het ogenblik dat 

deze uit de splijtstof vrijkomen tot het ogenblik van lozing. 

De volgende types analyses kunnen worden onderscheiden: 

> sterktetechnische faalanalyses van de veiligheidsomhulling, 

> analyses van thermohydraulische en fysische processen, 

> bepaling van radioactieve lozingen (brontermen). 

 

Al deze deelanalyses worden in een speciale gebeurtenissenboom (containment event 

tree) geïntegreerd. Kenmerkend voor deze gebeurtenissenboom is dat opsplitsing in 

meer dan twee takken mogelijk is. 

1 1 . 4 . 3  N I V E A U - 3  A N A LY S E  

De gevolgen voor de omgeving van de ongevalslozingen in termen van 

gezondheidsschade worden berekend met behulp van atmosferische 

verspreidingsmodellen en zogenoemde consequentiemodellen.  

De verspreidingsmodellen maken gebruik van lokale meteorologische en topografische 

gegevens om het transport vanaf de kerncentrale in de omgeving te berekenen. Lokale 

demografische gegevens en modellen om de individuele gezondheidsschade te 

berekenen worden dan gebruikt om het totaal aan gevolgen voor de omwonenden te 

berekenen. 

 

Ten behoeve van niveau-3 PSA analyses is door de EG de code COSYMA ontwikkeld, die 

voor de kernenergiecentrale Borssele wordt toegepast. 

T e r  i l l u s t r a t i e :  

De overheid heeft normen opgesteld voor de maximaal toelaatbare risicobijdrage van 

industriële installaties. Onderstaande grafieken geven de resultaten weer van de PSA-3 

studie die voorafgaand aan het modificatieproject werd uitgevoerd. 
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Figuur 11.5 Overheidsnorm en resultaten groepsrisico voor en na het   project 

modificaties 

 

Figuur 11.6 Overheidsnorm en resultaten individueel risico voor en na het project modificaties 
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In de grafiek voor individueel risico is ook het effect van tegenmaatregelen als evacuatie 

en verstrekking van jodium in beeld gebracht. 

1 1 . 5  M O D I F I C A T I E P R O J E C T  V A N  

K E R N E N E R G I E C E N T R A L E  B O R S S E L E  

In de bedrijfsvergunning van de kernenergiecentrale Borssele is opgenomen dat het 

ontwerp en de bedrijfsvoering van de centrale iedere 10 jaar moet worden getoetst ten 

opzichte van de ontwikkelingen in de wereld en veranderende regelgeving. In 1992 is 

een dergelijke evaluatie uitgevoerd, die heeft geresulteerd in een modificatieproject met 

een omvang van ruwweg 0,5 miljard gulden. De daaruit voortkomende 

installatiewijzigingen zijn in 1997 uitgevoerd 

De uitgevoerde evaluatie was breed van opzet en omvatte naast deterministische 

veiligheidsstudies de aandachtsgebieden: probabilistische analyses, 

componentveroudering en evaluatie van bedrijfservaring. 

 

Voor de probabilistische studie is gebruik gemaakt van een centrale-specifieke PSA. 

De deterministische studie betrof een vergelijking met recente internationale nucleaire 

regelgeving, zoals IAEA Safety Series, KTA (Duitsland), RSK-Leitlinien (Duitsland), 

Regulatory Guides (USA) en Standard Review Plan (USA). 

 

Met betrekking tot componentveroudering zijn twee rapporten opgesteld, één met 

betrekking tot mechanische componenten en één met betrekking tot elektrische 

componenten. 

 

De bedrijfservaringsrapportage was afkomstig van de eigen KCB-organisatie, maar ook 

van de hoofdleverancier Siemens-KWU. 

 

Dit alles tezamen heeft geresulteerd in een lijst van verbeteringsmaatregelen met een 

kostenomvang van ruwweg 0,5 miljard gulden. 

 

Voor de voorgestelde wijzigingen is een vergunning aangevraagd. In de bijbehorende 

inspraakprocedure hebben het veiligheidsrapport en het MER een grote rol gespeeld. In 

1994 is door de minister van Economische Zaken de vergunning verleend. In 1997 

werden de wijzigingen geïmplementeerd. 

1 1 . 6  T O T S T A N D K O M I N G  V A N  H E T  M O D I F I C A T I E P A K K E T  

De ontwerpevaluatie heeft geresulteerd in ongeveer 200 verbeteringsvoorstellen. Per 

modificatievoorstel werd met behulp van de PSA het veiligheidsvoordeel berekend en 

nagegaan of dit in evenwicht was met de investeringskosten. Hiertoe werd per 

verbeteringsvoorstel nagegaan wat de invloed is op de kernsmeltfrequentie (TCDF = 



 

221 

Total Core Damage Freqency). Daarna werden de maatregelen op volgorde gezet van 

grootse veiligheidsinvloed (zie Tabel 11.3, Tabel 11.4 en Tabel 11.6 in bijlage). 

 

Op grond van bovenstaande en op grond van een eerste ruwe schatting van de kosten 

per maatregel, werden de verbeteringsvoorstellen gerangschikt in 4 groepen (Figuur 

11.7): 

> LL: lage kosten, kleine veiligheidswinst. 

> HL: hoge kosten, kleine veiligheidswinst. 

> LH: lage kosten, grote veiligheidswinst. 

> HH: hoge kosten, hoge veiligheidswinst. 

 

In principe kwamen de voorgestelde maatregelen in de groepen HL en HH in 

aanmerking voor heroverweging. 

 

Omdat het project is opgezet met als doel "voldoen aan de huidige deterministische 

normen" werd alleen voor de categorie HL weglating uit het modificatiepakket 

overwogen. Hierna werd getoetst of het modificatiepakket alle in eerdere PSA studies 

geïdentificeerde "zwakke plekken" afdekte. Deze exercitie resulteerde in enkele extra 

modificatievoorstellen in de categorie LH, die aan het pakket werden toegevoegd. Dit 

samen resulteerde in het definitieve modificatiepakket. 

 

Figuur 11.7 Kosten/baten grafiek 

Om te voorkomen dat geïsoleerde problemen worden opgelost, zonder dat alle 

consequenties voor de totale ontwerpfilosofie worden onderzocht, is een methodiek 
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ontwikkeld om de invloed van een wijziging op alle functies van het veiligheidsontwerp 

te toetsen. Deze werkwijze heeft geresulteerd in een opdeling van de 

verbeteringsvoorstellen in 16 groepen systeemtechnische wijzigingen. Deze groepen 

zijn in Tabel 11.7 (bijlage) weergegeven. 

1 1 . 7  V O O R B E E L D V A N  E E N  D E T A I L A N A L Y S E  

Als onderdeel van de Borssele PSA is de overstromingsfrequentie voor de Kerncentrale 

onderzocht. Externe overstroming is in Borssele onderdeel van het veiligheidsontwerp. 

Er bestaan verschillende ontwerpniveau’s voor bepaalde onderdelen van de 

kerncentrale. Onderstaande tabel geeft de verschillende niveau’s weer. 

Tabel 11.1 Overzicht hoogwaterniveaus en hun (mogelijke) gevolgen 

Hoogwater niveau 

[m] 

Gebeurtenis 

4,10 Mogelijke overstroming van koelwaterinlaatgebouw via falen 

van gebouwafdichting waardoor verlies van nood- en nakoel 

systeem. 

5,60 Overstroming zeedijk aan havenzijde. Geen impact op 

kerncentrale door aanwezigheid binnendijk. 

5,70 Overstroming koelwaterinlaatgebouw via ventilatieschacht 

afdichting als inlaatkleppen in een verkeerde stand zijn 

achtergelaten. Hierdoor ontstaat verlies van nood- en nakoel 

systeem. 

6,00 Binnendijk overstroomt, normale ontwerpniveau wordt 

overschreden. Gebunkerde systemen met hoger ontwerpniveau 

nog intact. 

6,30 Overstroming 150 kV schakelstation. 

6,70 Overstroming gebunkerde systemen. 

8,30 Overstroming zeedijk direct bij de centrale 

 

In de tabel is het gemiddelde hoogwater niveau aangegeven. Dit is exclusief de 

golfhoogte die daarbij wordt verwacht. De zeedijk direct bij de centrale zal overstromen 

bij een zeeniveau van 10 m. Er wordt hierbij met een hoogwaterniveau van 8,30m 

gerekend en een toeslag van 1,70 m (golfamplitude 1,50 m {golfhoogte 3,00 m} + 

0,06 m verhoging oosterscheldekering + 0,14 m als gevolg van aangenomen 

stortregen). 

Ter vergelijking: Bij de vloed van 1953 ontstond een hoogwater niveau van 4,80 m. 

1 1 . 7 . 1  B E P A L I N G  O V E R S T R O M I N G S F R E Q U E N T I E S  

Rijks Waterstaat (RWS) beschikt over waarnemingen van het gemiddelde hoogwater 

niveau in het bereik van 3.30 m tot 4.80 m. Gebaseerd op extrapolatie van deze 
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gegevens is door RWS een grafiek van de overschrijdingsfrequentie als functie van het 

zeeniveau uitgebracht. 

 

Bij beschouwing van deze grafiek ontstond de indruk dat deze erg conservatief was. Er 

is daarom door KEMA een nieuwe berekening uitgevoerd die rekening houdt met de 

verschillende bijdragen aan het hoogwater niveau en hun specifieke eigenschappen. 

Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen de astronomische bijdrage en de 

meteorologische bijdrage. Waarbij de astronomische bijdrage wordt gevormd door de 

invloed van de maan en (in mindere mate) de andere planeten, en de meteorologische 

bijdrage de invloed vormt van het weer (wind, met name op de Noordzee). Deze 

bijdragen hebben de volgende eigenschappen: De astronomische bijdrage is 

deterministisch van karakter. De overschrijdingsfrequentie is door RWS voor de locatie 

Borssele bepaald voor de levensduur van de kerncentrale. Kenmerkend voor deze 

functie is dat er een absoluut maximum bestaat voor de bijdrage binnen een 

vastgestelde periode. Deze bijdrage is volledig voorspelbaar en zal binnen deze periode 

nooit worden overschreden. Voor de locatie Borssele en de levensduur van de 

kerncentrale bedraagt deze bijdrage maximaal ongeveer 3 m. 

Onderstaande figuur geeft de overschrijdingsfrequentie als functie van de 

astronomische bijdrage aan het hoogwater niveau. 

Figuur 11.8 Overschrijdingsfrequentie als functie van de astronomische bijdrage 

De meteorologische bijdrage heeft als eigenschap dat hij willekeurig is. Het is, in 

tegenstelling tot de astronomische bijdrage, een stochastische variabele. Er is voor deze 

bijdrage geen maximumwaarde bekend. De overschrijdingsfrequenties van RWS waren 

beschikbaar voor de meteorologische bijdrage in het bereik van 110 cm tot 295 cm. De 



KANSEN IN DE CIVIELE TECHNIEK 

 

224 

overschrijdingsfrequentie bij 295 cm bedroeg 1E-4/jaar. Omdat deze informatie niet 

volstond voor de PSA analyse, waarbij ook de kansen op extreem hoge waterstanden 

dient te worden gekwantificeerd, is hierop een extrapolatie uitgevoerd tot een 

frequentie van 1E-9/jaar. 

Hierbij is aangenomen dat de staart van de distributie van de meteorologische bijdrage 

exponentieel verdeeld is. Deze aanname wordt vaak gebruikt in de theorie over de 

distributie van extreme waarden. 

Praktisch gezien betekent het dat een rechte lijn wordt getekend op een semi-

logaritmische schaal die door het laatste punt van de RWS grafiek gaat en waarvan de 

eerste afgeleide overeenkomt met die van het laatste punt van de RWS grafiek. Deze 

werkwijze resulteerde in de volgende grafiek: 

Figuur 11.9 Overschrijdingsfrequentie als functie van de meteorologische bijdrage 

A f l e i d i n g  v a n  d e  t o t a l e  h o o g w a t e r  o v e r s c h r i j d i n g s f r e q u e n t i e  

De gezamenlijke verdelingsfunctie van twee continue verdeelde onafhankelijke 

stochastische variabelen is de convolutie van de verdelingsfunctie van de eerste 

stochastische variabele en de verdelingsfunctie van de tweede stochastische variabele. 

Deze bewerking is ook toepasbaar op de combinatie van een deterministische en een 

stochastische variabele die onafhankelijk van elkaar zijn. 

De totale hoogwater overschrijdingsfrequentie is bepaald door de convolutie van de 

verdelingsfuncties van de astronomische- en de meteorologische bijdrage te berekenen. 

Het resultaat is weergegeven in de volgende figuur. 
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Figuur 11.10 Overschrijdingsfrequentie als functie van het totale hoogwater niveau 

De in Tabel 11.2 beschreven hoogwaterniveaus en hun berekende 

overschrijdingsfrequenties zijn weergegeven in onderstaande tabel: 

Tabel 11.2 Relevante hoogwater niveaus en hun overschrijdingsfrequenties 

Hoogwater niveau [m] Overschrijdings-frequentie [1/jaar] 

4,10 1,2E-2 

5,60 1,0E-5 

5,70 5,6E-6 

6,00 3,0E-6 

6,30 4,7E-7 

6,70 3,9E-8 

8,30 2,1E-8 

1 1 . 8  C O N C L U S I E  

De PSA is een waardevol gereedschap gebleken om te komen tot een modificatiepakket 

ter verbetering van de veiligheid van de kerncentrale Borssele. 

 

De PSA is gebruikt als besluitvormingsgereedschap, maar heeft zijn nut ook bewezen 

als communicatiemiddel richting overheid. 

 

De PSA is verder gebruikt als belangrijkste onderdeel van het MER dat moest worden 

opgesteld ten behoeve van het verkrijgen van een bedrijfsvergunning voor de 

voorgestelde wijzigingen. 
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Uit dit MER blijkt dat het maatregelenpakket de kans op een kernsmeltongeval verlaagt 

van 3.2 x 10-5 per jaar naar 1,7 x 10-6 per jaar. 

 

De door de kernenergie centrale Borssele geleverde bijdrage aan zowel het individueel- 

als groepsrisico van de omwonenden voldoen ruimschoots aan de criteria zoals 

vastgelegd in het risicobeleid van de Nederlandse overheid. 
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B I J L A G E  

Tabel 11.3 Quantitative Impacts of Pre-engineering Evaluation of Proposed Modifications on KCB 

PSA Results 

Proposed Modifications with Significant Effect on the KCB PSA 

System Modification TCDF 

Reduction 

Comments 

TJ-TJL Install minimum-flow lines for each TJL 

train 

-22.0%  

TJ-TJL Install inundation tank discharge check 

valves 

-14.0% Impact reduced because 

still possible air 

entrainment (4 MOV CCF). 

TE Install single train low pressure decay 

heat removal system 

-8.5% Includes groundwater 

cooling. 

TJ-TJH/L Provide TJH/TJL train separation, install 

normally closed cross-tie valves 

-6.0%  

YZ Provide automatic secondary cooldown -6.0% Associated SG pressure 

setpoint limitation impact 

not modeled. 

TF Provide train separation, TF001/2, 

TF003/8, both trains normally operating 

-3.2% Includes valve and RHR HX 

realignment, pump 

installation. 

TW Change injection pressure setpoint with 

new MOV's to allow ATWS injection 

-3.0%  

VF Provide train separation, VF001/2, 

VF003/7, both trains normally 

operating 

-2.7% Includes pump installation, 

valve realignment, disable 

cross-tie. 

RL Install special piping downstream of 

RLE check valves 

-2.0% Allows RS to affected steam 

generator during SLB. 

TW Add TW pressurizer spray lines for early 

depressurization duringt SGTR 

-2.0% Significant also from Level 

2 standpoint. 

RA Install additional ADV on each main 

steam line 

-2.0%  

YZ Provide SG overfill protection, TJH SG 

high-level trip 

-2.0% Significant also from level 2 

standpoint. 

Significant Effect Total -73.4%   
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Tabel 11.4 Quantitative Impacts of Pre-engineering Evaluation of Proposed Modifications on KCB 

PSA Results. (vervolg) 

Proposed Modifications with Minor Effect on the KCB PSA 

System Modification TCDF 

Reduction 

Comments 

YZ New LOCA succes criteria (besides auto 

sec. cooldown an TE) 

<-1% New calculations rather 

than a modification. 

VF Remove isolation of VF header on 

VF004-F001 high flow 

-0.6%  

YA/YP Increase RV setpoints and cover 

greater pressure range 

-0.5% Reduced PORV demand 

rate. 

YA/YP Reduced number of pilot valves and use 

tandem RV's 

-0.5% Reduced number of primary 

valves reduces IE-S2. 

RS Replace positive displacement pumps 

with larger centrifugal pumps.  

-0.3% allows 1 of 2 RS pumps for 

cooldown. 

EPS-AC6KV Improve 6kV ac BA/BB connections to 

CCB 

<-0.5% Impact reduced by 

automatic BV15 cross-tie 

removal. 

EPS-AC6KV Increase power rating of 6kV ac diesels <-0.5% Simultaneous TJH/TJL 

EPS-AC6KV Improve diesel generator start and 

control electronics 

<-0.5% Generic Diesel data 

incorporated instead of 

plant specific. 

EPS-DC24V Switch 24V dc FB connection to 380V 

ac CZ, and FC to CY 

<-0.5%  

RL Install containment isolation MOV's on 

RLE/RLM lines 

<-0.5%  

RL Chg 1 RLE TDP with MDP, remove FE 

single and VG dep on VF for RLE 

<-0.5% VG dependency on VF 

restored in licensing 

evaluation. 

EPS-AC6KV Provide room separation of 6kV ac 

diesel generators 

<-0.5% External event impact. 

EPS-

AC380V 

Provide room separation of 380V ac MG 

sets 

<-0.5% External event impact. 

EPS-AC6KV Make EY01/02 air-cooled and EU07 

water-cooled 

<-0.5%  

EPS-AC6KV Provide DG overcurrent disconnect for 

BU/BA and BV/BB 

<-0.5% Increase TDCF slightly. 

EPS-C380V Remove 380V ac CL4E automatic cross-

tie 

<-0.5% Increase TDCF slightly. 

EPS-AC6KV Remove 6kV ac BV15 automatic cross-

tie 

<-0.5% Slight increase, but impact 

is offset by improved CCB 
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connection. 

Minor Effect Total -3.8%   

 

Tabel 11.5 Quantitative Impacts of Pre-engineering Evaluation of Proposed Modifications on KCB 

PSA Results. (vervolg) 

Proposed Modifications with Significant Effect on the KCB PSA 

System Modification TCDF 

Reduction 

Comments 

TJ-TJL Provide position indication/alarm for 

important ISL valves 

0.0% Dominant ISL failure mode 

not mitigated by position 

indicators. 

TJ-TJH/L Provide for parallel TJH/TJL injection 0.0% Not modeled directly - 

spurious YZ-38 done as a 

sensitivity. 

TL Replace fast-closing containment 

isolation valves with improved, fail 

closed 

0.0% No change from base case 

PSA model (PSAB) 

TL Redesign TL lines to withstand 

projected LOCA pressures 

0.0% PSAB driven by drain line 

break of containment 

isolation, not HVAC lines. 

TL Provide redundant air to 

TL004/010/075 and TL005/012 

0.0% No change from PSAB, see 

comment directly above. 

YZ Provide unambiguous "on" signal for TJ 0.0% Evaluated as sensitivity, 

TJH trip on spurious YZ-38 

RS Add header connecting 2 RS bassins 0.0% Not modeled - human error 

dep, already much time and 

2 sources. 

YA/YP Replace YP valves, Piping and Pzr relief 

tank header 

0.0% Not modeled - external 

event impact not affecting 

current ext. events. 

RS Add pressure control valve 0.2% Increases TCDF slightly. 

EPS-

AC380V 

Install manual for 380V ac CW/CX to 

external DG 

NQ Not modeled - CW/CX 

failures minimal so no 

effect. 

Fire Route new redundant cable separately NQ Impact not quantified - fires 

screened out 

Fire Reroute redundant cables NQ Impact not quantified - fires 

screened out 

Fire Separate high fire load areas NQ Impact not quantified - fires 

screened out 

Fire Improve cable/penetration fire NQ Impact not quantified - fires 
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resistance screened out 

Fire Improve fire-rated cables trays and 

barriers 

NQ Impact not quantified - fires 

screened out 

Fire Use fire-resistant cable jacketing NQ Impact not quantified - fires 

screened out 

Fire Install additional detection/suppression 

equipment 

NQ Impact not quantified - fires 

screened out 

Fire Increase fire water capacity, buildings 

1, 2 and 3 

NQ Impact not quantified - fires 

screened out 

Negligible Effect Total -0.2%   

NQ - NQ is defined as Not Quantified 

 

Tabel 11.6 verklaring systeemcoderingen: 

TJ-TJL Lagedruk injectie systeem 

TE Reserve nakoelsysteem 

TJ-TJH Hogedruk injectie syteem 

YZ Reactor beveiligingssysteem 

TF Nucleair tussenkoelsysteem 

TW Primair reserve suppletie systeem 

VF Nood- en nevenkoelsysteem 

RL Voedingswatersysteem 

RA Hoofdstoom systeem 

YA Primaire hoofdkringloop 

YP Drukhouder systeem 

RS Secundair reserve suppletie systeem 

EPS-AC6KV 6 kV elektrisch systeem 

EPS-DC24V 24 V elektrisch systeem 

EPS-AC380V 380 V elektrisch systeem 

TL Nucleair ventilatie systeem 

 

Tabel 11.7 Specificatie van de zestien systeemtechnische wijzigingen 

 Systeem  Specificatie 

1. Kerninundatie- en 

nakoelsysteem 

a. De scheiding van het systeem in twee 

onafhankelijke systemen. 

b. Wijziging van de regeling, zodat tijdens 

kerninundatie een continue watertoevoer verzekerd 

is. 

c. Toevoeging van terugslagkleppen om bij lege 

kerninundatievoorraadtanks terugstroming uit de 

reactorput te voorkomen. 
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 Systeem  Specificatie 

d. Automatisering van de afschakeling van de 

kerninundatiepompen. 

e. Uitbreiding van signalering van de klepstanden. 

f. Het verplaatsen van twee injectiepunten voor 

geboreerd water op het primaire systeem. 

2. Nucleair 

tussenkoelwatersysteem 

a. Het scheiden van de twee kringlopen. 

b. Het toevoegen van een vierde 

tussenkoelwaterpomp. 

c. Het toevoegen van een tweede 

activiteitsmeting. 

3. Nood- en 

nevenkoelwatersysteem 

a. Het scheiden van de twee kringlopen. 

b. Het toevoegen van een vierde 

nevenkoelwaterpomp. 

c. Het aardbevingsbestendig maken van het 

systeem binnen het reactorhulpgebouw.  

4. Reserve koelketen  De reserve koelketen is een nieuw systeem dat 

wordt aangesloten op het kerninundatie- en 

nakoelsysteem en het 

splijtstofopslagbassinkoelsysteem. De installatie 

bestaat uit maximaal 14 pompen (gesitueerd op het 

terrein van de KCB) en pijpleidingen die grondwater 

oppompen uit de tweede watervoerende laag in de 

bodem op een diepte van ca. 25 meter. Met dit 

systeem, dat een capaciteit heeft van 14,2 MWth kan 

de vervalwarmte uit het primaire systeem en het 

splijtstofopslagbassin, onafhankelijk van de 

Westerschelde, langdurig worden afgevoerd. 

5. Primair 

reservesuppletiesysteem 

a. Het mogelijk maken van sproeien in de 

drukhouder met water uit het primaire 

reservesuppletiesysteem (aanleg van leidingen). 

b. Het mogelijk maken van het toevoeren van 

geboreerd water in het primaire systeem onder 

hoge druk (wijziging in de regeling). 

6. Drukhoudersysteem a. Vervanging van de veiligheids- en 

afblaaskleppen op de drukhouder door een type dat 

geschikt is om ook water/stoommengsels af te 

blazen. 

b. Toepassing van een met de hand aanstuurbare 

drukontlastingsvoorziening.  

7. Hoofdstoomsysteem a. Vervanging van de hoofdstoomleidingen binnen 

de veiligheidsomhulling van het reactorgebouw door 
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 Systeem  Specificatie 

leidingen van een betere kwaliteit.  

b. Het aanbrengen van mantelbuizen om de 

hoofdstoomleidingen in de ringruimte van het 

reactorgebouw. 

c. Het fixeren van de hoofdstoomleidingen aan het 

reactorgebouw bij de overgang naar het 

reactorhulpgebouw. 

d. Het installeren van een stromingsbegrenzer in 

elke hoofdstoomleiding.  

e. Het ruimtelijk scheiden van de 

hoofdstoomleidingen in het 

hoofdstoomafblaasstation.  

f. Het eventueel aanbrengen van aanvullende 

wijzigingen aan de hoofdstoomleidingen op het 

reactorhulpgebouw. 

8. Voedingswatersysteem a. Vervanging van de hoofdvoedingswaterleidingen 

binnen de veiligheidsomhulling van het 

reactorgebouw door leidingen van een betere 

kwaliteit. 

b. Het aanbrengen van mantelbuizen om de 

hoofdvoedingswaterleidingen in de ringruimte van 

het reactorgebouw. 

c. Het installeren van extra afsluiters in de 

hoofdvoedings-waterleidingen.  

d. Het eventueel vervangen van de aandrijving van 

één van beide stoomturbine-aangedreven 

noodvoedingswaterpompen door een elektrische 

aandrijving. 

e. Het fixeren van de voedingswaterleidingen aan 

het reactorgebouw bij de overgang naar het 

reactorhulpgebouw. 

9. Secundair 

reservesuppletiesysteem 

Vervanging van de beide suppletiepompen door 

pompen met een grotere capaciteit. 

10. Noodstroomvoorziening a. Het verdelen van deelsystemen van 

veiligheidstechnisch belangrijke systemen over de 

deelsystemen van de noodstroomvoorziening. 

b1. Het ruimtelijk scheiden van de bestaande 

noodstroomdieselaggregaten en het aanbrengen van 

een nieuwe gescheiden aansturing en bewaking òf 

b2 Het vervangen van de dieselaggregaten van 

noodstroomnet 1 alsmede het plaatsen van twee 
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 Systeem  Specificatie 

van deze aggregaten in een nieuw gebouw. 

c. Het uitbreiden van de noodstroomvoorziening 

als gevolg van wijzigingen in de totale installatie. 

d. Het installeren van een tweede onafhankelijke 

voeding uit het elektriciteitsnet.  

11. Meet- en regeltechniek / 

reactorbeveiliging  

a. Aanpassen van het reactorbeveiligingssysteem 

(modernisering). 

b. Verhogen van de automatiseringsgraad. 

c. Installeren van een reserve regelzaal in een 

nieuw gebouw. 

d. Verplaatsen van delen van de meet- en 

regeltechniekinstallatie naar gebouwen die beter 

bestendig zijn tegen externe invloeden. 

12. Ventilatiesysteem van het 

reservesuppletiegebouw 

a. Dubbel uitvoeren van ventilatoren. 

b. Ventilatie van het nieuwe 

reserveregelzaalgebouw toevoegen. 

c. Koeling van de bassins van het secundaire 

reservesuppletiesysteem.  

13. Brandbeveiliging De brandbeveiliging wordt zodanig aangepast dat 

grote branden in het reactorgebouw, het 

reservesuppletiesysteem en het 

reserveregelzaalgebouw zoveel mogelijk worden 

vermeden. Verder worden de brandgevaarlijke 

onderdelen in het machinegebouw, het 

schakelgebouw, de noodstroomdiesel-gebouw(en) 

en het koelwaterinlaatgebouw tegen brand 

beveiligd. De belangrijkste wijzigingen hiertoe zijn: 

a. uitbreiding van branddetectie en -melding 

b. uitbreiding van de 

brandbestrijdingsmogelijkheden 

c. maatregelen ter beperking van de verspreiding 

van brand. 

14. Bescherming tegen externe 

invloeden 

Betere bescherming tegen externe invloeden wordt 

bereikt door het versterken van bevestigingen van 

componenten zodat deze bestand zijn tegen een 

aardbeving en het volledig afdichten van het 

reactorgebouw tot op een bepaalde hoogte ten 

aanzien van overstroming. Het nieuwe 

reserveregelzaalgebouw en het eventuele nieuwe 

noodstroomdieselgebouw worden tot 7,30 m + 

N.A.P. overstromingsdicht uitgevoerd. 
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 Systeem  Specificatie 

Veiligheidstechnische componenten (o.a. delen van 

het reactorbeveiligingssysteem) zullen naar deze 

gebouwen worden overgeplaatst. 

15. Drukontlastsysteem van de 

veiligheidsomhulling 

Er wordt een gefilterd drukontlastsysteem van de 

veiligheidsomhulling ingebouwd, met het doel de 

druk binnen de veiligheidsomhulling in alle 

mogelijke gevallen onder de bezwijkgrens te 

houden. Alleen in speciale buitenontwerp-ongevallen 

kan het nodig zijn deze te openen. Door de 

toepassing van een filter wordt bereikt dat bij 

afblazen de lucht uit de veiligheidsomhulling in 

belangrijke mate wordt ontdaan van radioactieve 

stoffen voordat deze wordt afgevoerd naar de 

buitenlucht. Het filter wordt opgesteld in de 

ringruimte. 

16. Waterstofgasbeperking Bij bepaalde buiten-ontwerpongevallen bestaat de 

kans dat grote hoeveelheden waterstof binnen de 

veiligheidsomhulling worden gevormd. Om in die 

gevallen grote waterstofexplosie te voorkomen 

worden maatregelen getroffen om de hoeveelheid 

waterstof te beperkingen. 
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Foto van de Bijlmer na vliegtuigcrash. 

Bron: Rijkspolitie Dienst Luchtvaart 
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1 2  M e t h od en  en  m o d e l l e n  vo o r  e x t e rn  r i s i c o  
b i j  l u c h t h a ve ns  
Methoden en modellen ten behoeve van de beschrijving van risico’s voor 
derden als gevolg van luchtvaartongevallen in de nabijheid van 
luchthavens en de effecten daarvan op het maatschappelijk risico 

Michel A. Piers 

NLR, Amsterdam 

S A M E N V A T T I N G  

Deze case-studie bespreekt de methode die gebruikt wordt om het risico voor derden 

als gevolg van luchtvaartongevallen te beschrijven. De resultaten van deze methode, 

namelijk het individuele risico, het groepsrisico en de onzekerheden van de schattingen 

worden geanalyseerd. Dit gebeurt aan de hand van 4 grote luchthavens in europa. 

1 2 . 1  I N L E I D I N G  

Luchthavens zijn knooppunten in het systeem van luchttransport. Hierdoor veroorzaakt 

hun aanwezigheid een convergentie van luchtverkeer rondom de luchthaven. Dit 

betekent voor de omwonenden een onvrijwillige blootstelling aan het risico van 

vliegtuigongelukken. Vliegtransport wordt over het algemeen als een erg veilige manier 

van transport beschouwd en de kans op een ongeluk is klein. Het regelmatige lawaai 

van overvliegend verkeer herinnert de mensen er echter constant aan, dat vroeg of laat 

een vliegtuig kan neerstorten. Sterker nog, vliegtuigongelukken, waarbij een aanzienlijk 

aantal slachtoffers onder derden valt, komen zelfs enkele malen per jaar voor.  Het 

bekendste voorbeeld in Nederland is waarschijnlijk de tragische Bijlmer ramp van 1992. 

Deze ramp, andere serieuze ongevallen en een algemene publieke afkeer om negatieve 

neveneffecten van economische activiteiten te tolereren hebben het maatschappelijk 

bewustzijn van dit onderwerp verhoogd. Dit heeft geresulteerd in een aanzienlijke 

vooruitgang in de methoden en modellen voor de berekening van risico voor derden 

rondom luchthavens (zie ook [12.1], [12.2] en [12.3]). 

 

Voorspellingen van de toekomstige verkeersvolumes laten een sterke groei van het 

jaarlijks aantal vluchten wereldwijd zien. Deze toename leidt ertoe, dat 

luchtvaarthavens hun capaciteit moeten vergroten. Hiervoor zijn meestal nieuwe 

landingsbanen, terminals en veranderingen in de vluchtroutes nodig. Dergelijke 

ontwikkelingen zijn altijd onderhevig aan politieke besluitvorming. De veranderingen in 

capaciteit en verkeersroutes beïnvloeden de risicocontouren rond het vliegveld en dit 

moet meegenomen worden in de besluitvorming. Om een overwegend door emoties 

gedreven rol van risico voor derden te voorkomen bij de evaluatie van de alternatieven, 

is objectieve en precieze informatie over het risico vereist. 
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1 2 . 2  M E T H O D O L O G I E  

De methode, die gebruikt wordt om risico voor derden rond een luchthaven te 

berekenen, bestaat uit drie stappen (Figuur 12.1). Allereerst moet de kans op een 

vliegtuigongeval in de buurt van een luchthaven bepaald worden. Deze kans is 

afhankelijk van de kans op een vliegtuigongeval voor één vliegbeweging en het aantal 

vliegbewegingen (landen en opstijgen) per jaar. De kans op een vliegtuigongeval voor 

één vliegbeweging, het ongevallencijfer, wordt bepaald uit gegevens van de 

vliegbewegingen en het aantal ongevallen, dat zich bij deze bewegingen voordeed. Het 

gevonden ongevallencijfer wordt vermenigvuldigd met het aantal bewegingen voor een 

bepaald jaar, waaruit de kans op een ongeval per jaar volgt. In werkelijkheid is de kans 

op een ongeval niet gelijk voor alle locaties rond een vliegveld. De kans is groter in de 

nabijheid van start- en landingsbanen. De lokale kans op een ongeval is ook afhankelijk 

van de nabijheid van de gevolgde routes van opstijgend en landend vliegverkeer. Deze 

afhankelijkheid van de ligging ten opzichte van de start- en landingsbanen en de 

vluchtroutes wordt weergegeven in een ongeval-locatie-kansmodel, die de tweede stap 

vormt van de methode. Het ongeval-locatie-kansmodel is gebaseerd op historische 

gegevens van de locaties van ongevallen. De distributie van de locaties van de 

ongevallen ten opzichte van de start- en landingsbanen en de vluchtroutes wordt 

gemodelleerd door statistische functies. Door dit model met de kans op een ongeval te 

combineren kan de lokale kans op een ongeval berekend worden voor elke locatie in de 

buurt van de luchthaven. 

Een persoon in de omgeving van een vliegveld loopt niet alleen risico als er een ongeval 

plaatsvindt op zijn exacte locatie, maar ook als dit ongeval in zijn buurt plaatsvindt. De 

dimensies van het ongevalgebied zijn niet alleen een functie van het vliegtuig en de 

impact parameters, maar ook van de lokale terreinsoort en eventuele obstakels. Dit 

betekent dus, dat het ongevalgebied niet op elke locatie even groot is. Dit laatste aspect 

wordt meegenomen in het gevolgen model, de derde stap van de methode 
 



 

239 

Figuur 12.1 Drie stappen om tot risico te komen. 

Door combinatie van de drie stappen kunnen het individuele risico en het groepsrisico 

worden berekend. Voor de berekening van het individuele risico op een bepaald punt 

(x,y) moet de som van de lokale kansen op een ongeval voor alle locaties in de buurt 

van (x,y), waarvan de ongevalgebieden punt (x,y) overlappen, bepaald worden. Deze 

som in combinatie met de dodelijkheid van het ongeval geeft het individuele risico op 

een bepaald punt (x,y). 

 

Groepsrisico wordt bepaald door de kans op N of meer slachtoffers gegeven een ongeval 

voor elke locatie rondom het vliegveld. Hierbij wordt gebruik gemaakt van het gevolgen 

model en informatie over de lokale bevolkingsdichtheid. De kans wordt vermenigvuldigd 

met de lokale kans op een ongeval, waaruit de lokale kans op N of meer slachtoffers per 

jaar volgt. Door sommatie van deze kans voor alle locaties wordt de kans op N of meer 

slachtoffers per jaar voor het gehele gebied rond de luchthaven verkregen. Dit is het 

groepsrisico. 

 

De bovengenoemde methodologie is een erg algemene beschrijving van de wijze 

waarop risico wordt uitgerekend. In de loop van tijd zijn er verschillende aanpakken 

ontwikkeld, die allemaal een andere implementatie hebben. Alle methoden gebruiken de 

integratie van de bovengenoemde drie stappen, ongeacht de specifieke implementatie. 

De verschillen in implementatie kunnen echter wel de juistheid van de rekenresultaten 

aanzienlijk beïnvloeden. Voor een gedetailleerdere beschrijving van de verschillende 

methoden en modellen wordt verwezen naar het originele artikel van Piers. In deze 

samenvatting zal vooral worden ingegaan op de resultaten. 
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1 2 . 3  R E S U L T A T E N   

1 2 . 3 . 1  I N D I V I D U E E L  R I S I C O  

Nadat het lokale individuele risico is berekend voor het gehele gebied rond de 

luchthaven kunnen de risico contouren worden afgeleid en geplot op een geografische 

kaart. Figuur 2 toont de individuele risico contouren van de luchthaven Schiphol voor de 

routestructuur en verkeersdistributie in 2015. De bij de contouren aangegeven risico- 

niveaus zijn 10-5, 10-6 en 10-7. Het hoogste risico niveau (10-5) treedt in de nabijheid 

van start- en landingsbanen op en is alleen aanwezig in een relatief klein gebied. De 

lagere risico niveaus komen op grotere afstanden van de start- en landingsbanen en de 

vluchtroutes voor. De start- en landingsbanen, die door het grootste deel van het 

vliegverkeer wordt gebruikt laten lagere risico niveaus zien dan die minder vaak worden 

gebruikt. 

Figuur 12.2 Individuele risico contouren van de luchthaven Schiphol. 

Z o n e r i n g  

Individuele risico contouren worden gebruikt voor zonering. Als maximaal acceptabele 

risico niveaus zijn vastgesteld, kunnen de contouren gebruikt worden om te bepalen of 

huizen op een bepaalde locatie gebouwd mogen worden. Ook kunnen ontwikkelingen 
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van luchthavens geëvalueerd worden met betrekking tot hun “risico claim” op de 

potentiële ontwikkeling van het gebied rond de luchthaven. Als bijvoorbeeld de risico 

contouren van een voorgestelde landingsbaan zodanig zijn, dat er een groot gebied in 

de buurt van een snel uitbreidende gemeente waardeloos wordt voor huizenbouw, moet 

dit meegenomen worden in de besluitvorming. 

 

De risico contouren worden eveneens gebruikt om te bepalen of risico niveaus 

overschreden worden in bestaande bebouwde gebieden, zodra een bepaalde uitbreiding 

van een  luchthaven zou worden uitgevoerd. Als dit het geval is, moeten de plannen 

gewijzigd worden,  de huizen gesloopt worden of moet er maatregelen worden genomen 

om het risico te verminderen. In het geval van Schiphol zullen huizen in de buurt van 

het vliegveld gesloopt moeten worden, omdat lokaal het maximale risico niveau wordt 

overschreden. 

 

Als eenmaal de beslissing is genomen om een uitbreiding van een luchthaven uit te 

voeren, kunnen individuele risico contouren gebruikt worden als onbebouwbare 

gebieden om stadsontwikkelingen weg te houden van de luchthaven en zorg te dragen 

voor de veiligheid van de omwonenden. In Nederland zijn zones vastgesteld voor 

Schiphol, gebaseerd op de door de NLR geproduceerde risico contouren. Zones kunnen 

eveneens gebruikt worden om ontwikkelingen in verkeersvolume en gebruik van start- 

en landingsbanen te controleren. In Nederland zullen regelmatige risico berekeningen 

op basis van het werkelijk aantal jaarlijkse vluchten uitgevoerd worden om te 

controleren of de luchthaven de overeengekomen maximale risico contouren niet 

overschrijdt. 

A f g e l e i d e  m a a t r e g e l e n  v o o r  i n d i v i d u e e l  r i s i c o  

De individuele risico contouren zouden ook gebruikt kunnen worden als basis voor de 

afgeleide risico indicatoren. Een voorbeeld hiervan is het tellen van het aantal huizen, 

dat aan een bepaald risico wordt blootgesteld. Omdat hoge individuele risico niveaus 

alleen een probleem zijn op plaatsen met een hoge concentratie van de bevolking, moet 

er een relatie tussen de lokale risico niveaus en de bevolkingsdichtheid worden gelegd. 

Dit wordt gedaan door de huizen binnen een bepaalde risico contour te tellen. Door 

deze berekeningen uit te voeren voor alle uitbreidingsmogelijkheden van een 

luchthaven en de resultaten te vergelijken, kan er een objectieve evaluatie van de 

uitbreidingsmogelijkheden gemaakt worden. De optie met de minste huizen binnen een 

bepaalde risico contour kan als gunstigste wat risico betreft worden beschouwd. Door 

deze methode van afgeleide risico informatie te gebruiken, is het bijvoorbeeld mogelijk 

om aan te tonen, dat een relatief kleine verbetering van risico voor een bepaalde 

uitbreidingsmogelijkheid ten opzichte van een andere optie niet opweegt tegen de 

hogere kosten en verlies aan capaciteit. Bij de evaluatie van de 

uitbreidingsmogelijkheden voor Schiphol zijn verschillende configuraties van start- en 

landingsbanen gedefinieerd. Twee opties hebben betrekking op de aanleg van een vijfde 

landingsbaan, die ofwel parallel aan de dichtstbijzijnde landingsbaan (optie 5P) of 
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gedraaid ten opzichte van de dichtstbijzijnde landingsbaan (optie 5G) liggen. De derde 

optie is om de voorspelde toekomstige verkeersvolumes op het huidige banenstelsel af 

te wikkelen (optie 4S1). Om deze opties in termen van risico te evalueren, werd voor 

elke optie de ontwikkeling van risico rond de luchthaven bepaald. Hiervoor werd als 

indicatie het aantal huizen, dat wordt blootgesteld aan een hoger risico niveau dan 10-6, 

gebruikt. Figuur 3 laat deze resultaten zien. De verticale as geeft de percentuele 

verandering van het aantal huizen, dat wordt blootgesteld aan een hoger risico niveau 

dan 10-6, weer ten opzichte van de huidige situatie. De horizontale as geeft de 

percentuele toename van de jaarlijkse vliegbewegingen voor de jaren 2003 en 2015 

weer ten opzichte van de huidige vliegbewegingen. Zoals te zien is in de figuur, komt 

optie 4S1 uit het oogpunt van risico als minst gunstige uit de evaluatie, omdat deze 

resulteert in de grootste toename van het aantal huizen, dat wordt blootgesteld aan een 

hoger risico niveau dan 10-6. Opties 5P en 5G doen het beter, waarbij de optie “vijfde 

landingsbaan, die parallel aan de dichtstbijzijnde landingsbaan loopt” zelfs een lichte 

daling van het risico laat zien. Dit is een opmerkelijk resultaat wanneer men bedenkt, 

dat het aantal vliegbewegingen in 2015 meer dan tweemaal het huidige is. Dit komt 

doordat een vijfde landingsbaan een betere verdeling van het luchtverkeer rond de 

luchthaven mogelijk maakt. Figuur 12.3 laat eveneens zien, dat optie 5P weliswaar 

beter scoort op het gebied van risico, maar dat de verschillen zo klein zijn in 

vergelijking met optie 5G, dat andere factoren dan risico voor derden maatgevend 

kunnen zijn voor de keuze tussen de twee opties. 
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Figuur 12.3 Percentuele verandering van de bouwdichtheid als functie van de toename in 

luchtvaartverkeer. 

Een andere afgeleide risicomaatregel wordt “Aggregated Weighted Risk” (AWR) 

genoemd, oftewel gezamenlijk gewogen risico. In het geval van Schiphol wordt dit 

gebruikt in combinatie met de afspraak om publieke blootstelling aan risico in de 

toekomst niet toe te laten nemen (‘stand still principle’). AWR wordt gevonden door de 

lokale individuele risico niveaus te berekenen voor ieder individueel huis binnen een 

contour en deze waarden bij elkaar op te tellen tot één cijfer. Stilstaan word dan 

gedefinieerd als geen toename van de AWR.  Het voordeel van deze methode is de 

mogelijkheid om een enkel huis met hoog risico te vervangen door een aantal huizen 

met een laag risico. De zone waar dit principe wordt toegepast is dus niet noodzakelijk 

een onbebouwbaar gebied, maar de totale blootstelling aan risico neemt niet toe. 

1 2 . 3 . 2  G R O E P S R I S I C O  

Groepsrisico is een maat, die moeilijker te gebruiken is dan individueel risico.Figuur 

12.4 toont een curve voor het groepsrisico voor de luchthaven Schiphol. De 

logaritmische horizontale as geeft het aantal slachtoffers onder derden (N) aan, die bij 

een enkel ongeval betrokken zijn. De logaritmische verticale as geeft de kans per jaar 

(F), dat een ongeval voorkomt waarbij N of meer slachtoffers bij betrokken zijn, aan. De 

zogenoemde F-N curve heeft betrekking op het gehele gebied rond de luchthaven en 

dus niet op een specifieke locatie. Deze soort informatie over risico geeft inzicht in het 

risico van grootschalige gebeurtenissen met een aanzienlijke impact op de 

maatschappij.  
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Figuur 12.4 F-N Curve voor de luchthaven Schiphol. 

Berekeningen van groepsrisico worden ook gebruikt voor het maken van 

rampenplannen. In dit opzicht verschillen de eigenschappen van extern risico rond 

luchthavens van bijvoorbeeld het externe risico van chemische installaties. Waar extern 

risico van chemische installaties gekarakteriseerd worden door grote gebieden, die te 

maken hebben met de gevolgen, en een flauwe gradiënt van het risico van de ene 

locatie tot de andere, geldt voor luchthavens het omgekeerde. Dit betekent, dat 

gebieden met een hoge bevolkingsdichtheid en een hoge lokale kans op een ongeval 

veel meer bijdragen aan de waarde van F voor hoge waarden van N dan andere 

dichtbevolkte gebieden of andere gebieden met een hoge lokale kans op een ongeval, 

maar een lage bevolkingsdichtheid. Door het groepsrisico te berekenen voor cellen van 

100 bij 100 meter en vervolgens de percentuele bijdrage van iedere cel aan de totale 

waarde F te berekenen voor een bepaalde N, kunnen gebieden geïdentificeerd worden 

waar er sprake is van hoog groepsrisico. Figuur 12.5 toont een dergelijke analyse voor 

de omgeving van schiphol in het jaar 1990 voor N=200. Dit soort informatie is nuttig bij 

het opstellen van rampenplannen, omdat het niet alleen een indicatie geeft van de 

schaal en waarschijnlijkheid van een ramp, maar ook van de waarschijnlijke plek van 

een ongeval. 
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Figuur 12.5 Locaties met verhoogd risico (cellen van 100 x 100 m) 

1 2 . 4  O N Z E K E R H E I D  V A N  D E  R I S I C O  S C H A T T I N G E N   

1 2 . 4 . 1  B E R E K E N E N  V A N  O N Z E K E R H E I D  

Risico analyse waarbij gebruik wordt gemaakt van statistische modellen in combinatie 

met historische gegevens neemt altijd een bepaalde mate van onzekerheid met zich 

mee. De resultaten van een risico analyse moeten beschouwd worden als de beste 

schatting van de werkelijke risico niveaus. Het is belangrijk om inzicht te krijgen in de 

mate van onzekerheid van de resultaten van een risico analyse, omdat die 

verstrekkende en kostbare gevolgen kunnen hebben voor de ontwikkeling van een 

luchthaven. Voor de analyse van Schiphol werden de onzekerheden in de 

ongevallencijfers en het ongevallen locatiemodel berekend en gecombineerd om de 95% 

betrouwbaarheidsgrens van het individuele risico en het groepsrisico te bepalen. Het 

locatie kansmodel bestaat uit een aantal tweedimensionale statistische functies en het 

gevolgen model heeft de plaatselijke terreinsoort als één van de invoerparameters. 

Hierdoor is de onzekerheid in het individuele risico niet overal hetzelfde, maar verschilt 

deze per locatie. De onzekerheid in de risico contouren voor een bepaald risico niveau 

kan gevisualiseerd worden door naast de nominale waarde de onder- en bovengrens 

van het 95% betrouwbaarheidsgebied te berekenen. Zo ontstaat een 95% 

betrouwbaarheidsgebied van de nominale risico contour voor dit risico niveau. Het 

gearceerde gebied in Figuur 12.6 is een voorbeeld van de 95% 

betrouwbaarheidsgebieden voor een 10-5 contour en een 10-6 contour voor een enkele 
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startroute van de luchthaven Schiphol. De kans, dat de werkelijke risico contour zich 

binnen het gearceerde gebied bevindt, is 95%. De figuur laat zien, dat het 

betrouwbaarheidsgebied smaller is voor de hogere risico niveaus (10-5) en wijder voor 

de lagere risico niveaus (10-6). Dit verschijnsel kan verklaard worden door het gedrag 

van het ongevallen locatie kansmodel. Deze heeft een steile gradiënt voor de hoge risico 

niveaus en wordt flauwer voor de lagere risico niveaus op grotere afstand van de 

vliegroute. 

Figuur 12.6 Betrouwbaarheidsintervallen om de 10-5 en 10-6 contouren. 

1 2 . 4 . 2  D E  I N T E R P R E TAT I E  V A N  O N Z E K E R H E I D  

Risico niveaus worden meestal berekend voor een aantal alternatieven voor de 

ontwikkeling van een luchthaven, zodat deze met elkaar vergeleken kunnen worden. 

Wanneer de verschillen tussen de alternatieven klein zijn ten aanzien van het 95% 

betrouwbaarheidsinterval, worden de alternatieven soms gelijkwaardig beschouwd als 

het om risico gaat. Dit is echter een misverstand. Omdat risico niveaus voor de 

verschillende alternatieven berekend worden met dezelfde modellen en dezelfde 

parameter schattingen, zijn verschillen in berekend risico en werkelijk risico ongeveer 

gelijk voor alle alternatieven. Met andere woorden, als het resultaat van een risico 

analyse voor alternatief A een te hoge schatting is van het werkelijke risico, zal het 

resultaat voor alternatief B een ongeveer even groot verschil geven. Daarom moeten 

conclusies omtrent verschillen in risico tussen de alternatieven gebaseerd worden op de 

nominale resultaten van de risico analyse. Of deze verschillen in risico tussen de 

alternatieven zodanig beschouwd moeten worden, dat ze een bepaald alternatief 

rechtvaardigen, is een kwestie van subjectieve evaluatie. 

Risico analyse waarbij gebruik wordt gemaakt van statistische modellen in combinatie 

met historische gegevens neemt altijd een bepaalde mate van onzekerheid met zich 
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mee. De resultaten van een risico analyse moeten beschouwd worden als de beste 

schatting van de werkelijke risico niveaus. Het is belangrijk om inzicht te krijgen in de 

mate van onzekerheid van de resultaten van een risico analyse, omdat die 

verstrekkende (en kostbare) gevolgen kunnen hebben voor de ontwikkeling van een 

luchthaven. Voor de analyse van Schiphol werden de onzekerheden in de 

ongevallencijfers en het ongevallen locatie model berekend en gecombineerd om de 

95% betrouwbaarheidsgrens van het individuele risico en het groepsrisico te bepalen. 

Het locatie kansmodel bestaat uit een aantal tweedimensionale statistische functies en 

het gevolgen model heeft de plaatselijke terreinsoort als één van de invoerparameters. 

Hierdoor is de onzekerheid in het individuele risico niet overal hetzelfde, maar verschilt 

deze per locatie. De onzekerheid in de risico contouren voor een bepaald risico niveau 

kan getoond worden door naast de nominale waarde de onder- en bovengrens van het 

95% betrouwbaarheidsgebied te berekenen. Zo ontstaat een 95% 

betrouwbaarheidsgebied van de nominale risico contour voor dit risico niveau. Het 

gearceerde gebied in Figuur 12.6 is een voorbeeld van de 95% 

betrouwbaarheidgebieden voor een 10-5 en een 10-4 contour. 

1 2 . 5  D I S C U S S I E  

Het is een gebruikelijk beeld om een analyse van het risico voor derden uit te voeren 

zonder tegelijkertijd na te denken over een methode om de uitkomsten van de risico 

analyse te analyseren. Om een effectief besluitvormingsproces te bevorderen is het zeer 

verdienstelijk om een manier van evaluatie van risico, samen  met de evaluatie van 

andere criteria in het besluitvormingsproces, vast te stellen voordat de resultaten van 

een risico analyse beschikbaar zijn. Per slot van rekening is informatie over risico op 

zich beperkt bruikbaar, tenzij het gebruik wordt ondersteund door een bepaalde visie op 

de manier om risico af te wegen tegen andere criteria. Hierbij is het noodzakelijk om 

kwantitatieve criteria voor toelaatbaar risico te hebben. Dit is bijvoorbeeld nodig om te 

bepalen of een relatief kleine verbetering van risico voor een bepaalde 

uitbreidingsmogelijkheid ten opzichte van een andere optie niet opweegt tegen de 

hogere kosten en verlies aan capaciteit.  

 

Figuur 12.7 toont de FN-krommen voor drie verschillende berekeningen van 

groepsrisico. Deze berekeningen zijn alle drie gedaan voor Schiphol met een nieuwe 

vijfde landingsbaan in het jaar 2015. De enige verschillen tussen de berekeningen zijn 

de gebruikte methoden, modellen en  implementaties. Zoals aangegeven in de figuur is 

de bovenste kromme berekend door EAC-RAND en de onderste twee door NLR en 

Technica. 

De uitkomsten in Figuur 12.7 laten zien, dat er aanzienlijke verschillen bestaan tussen 

de verschillende berekeningsmethoden. Frequenties van bepaalde aantallen slachtoffers 

kunnen een factor 2 schelen. 
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Figuur 12.7 F-N Curves voor drie verschillende modellen. 

Uit het oogpunt van deze verschillen is het belangrijk om overeenstemming te bereiken 

over het model, dat gebruikt moet worden voor de berekening van het risico voor 

derden in de omgeving van luchthavens, voordat er gedebatteerd wordt over maximaal 

toelaatbare risico niveaus. In Nederland heeft dit bewustzijn geleid tot de voorbereiding 

van wetgeving op methoden en modellen, die gebruikt kunnen worden voor berekening 

van risico naar het voorbeeld van bestaande wetgeving met betrekking op 

geluidsberekeningen. 
 
Figuur 12.8 toont het groepsrisico voor vier luchthavens in verschillende delen van de 

wereld. Verkeersvolumes, landingsbanen, lokale bevolkingsdichtheden en 

veiligheidsniveaus zijn anders voor elke luchthaven. In de figuur zijn eveneens de 

Nederlandse toelaatbaarheidscriteria voor groepsrisico voor chemische installaties 

weergegeven. 

Voor een beperkt aantal grote vliegvelden zijn externe risico analyses uitgevoerd. 

Ongeacht het feit, dat verschillende berekeningsmethoden zijn gebruikt, wat op zich zelf 

al grote verschillen kan opleveren, laten de resulterende FN-krommen zien, dat 

luchthavens niet in staat zijn de Nederlandse toelaatbaarheidscriteria voor groepsrisico 

te halen. Dit betekent niet direct, dat luchthavens bijzonder gevaarlijk zijn of dat de 

criteria te streng zijn. Het impliceert eigenlijk, dat de door de maatschappij toegekende 

waarde aan een nationale luchthaven blijkbaar groter is dan de risicodragende activiteit, 

waarvoor de criteria oorspronkelijk werden opgesteld. 
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Figuur 12.8 F-N Curven voor vier verschillende luchthavens. 

Aangezien er pas recent veel kennis is vergaard over risico in de omgeving van een 

luchthaven zal dit nieuwe inzicht een diepgaande discussie over de balans tussen het 

belang van een luchthaven voor de maatschappij en het daarmee gepaard gaande risico 

toestaan. Ongeacht de uitkomst van deze discussie, zal de gebruikte informatie over 

risico zo nauwkeurig mogelijk (als redelijkerwijs mogelijk is) moeten zijn en een 

toereikend inzicht moeten geven in de causale relaties, die achter de risico niveaus 

schuilen, om effectieve maatregelen te kunnen nemen. 

 

Daarom blijft verdere ontwikkeling van de methoden en modellen om risico voor derden 

rondom luchthavens te berekenen, van groot belang. 
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Foto van tunnel in het HSL-Zuid trace 

Bron: Ministerie van Verkeer en Waterstaat 
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1 3  Sp o o r t un ne l s  HS L - Z u id  
Een integrale aanpak voor de beheersing van brandveiligheid in tunnels 

R.J. Houben 

Ministerie van Verkeer en Waterstaat 

S A M E N V A T T I N G  

Deze case-studie beschrijft het project HSL-zuid waaruit een integrale aanpak voor de 

beheersing van veiligheidsrisico’s is voortgekomen. In het bijzonder wordt er een 

beschouwing gehouden over de brandveiligheid in tunnels. 

1 3 . 1  I N L E I D I N G  

Brand in tunnels is een onderwerp dat de laatste jaren in toenemende mate in de 

belangstelling staat. Dit paper laat zien dat er goede kansen zijn voor beheersing van 

dit veiligheidsrisico. Essentieel daarbij is een integrale aanpak, waarbij alle schakels van 

de veiligheidsketen en alle delen van het vervoerssysteem in samenhang hun bijdrage 

leveren. Zo'n integrale aanpak kan alleen slagen als de betrokken partijen, van 

treinenbouwer tot brandweer en van tunnelontwerper tot verkeersleiding, intensief 

samenwerken. 

 

De context waarin dit integrale veiligheidsconcept voor spoortunnels voor 

reizigersvervoer is ontstaan, is het project HSL-Zuid. Paragraaf 13.2 geeft kort weer wat 

dit project inhoudt, schetst de algemene veiligheidsaanpak van het project en laat iets 

zien van de internationale context. Paragraaf 13.3 gaat in op brandveiligheid in tunnels, 

met een klein uitstapje naar andere veiligheidsthema’s.  

1 3 . 2  H S L - Z U I D :  O N D E R D E E L  V A N  H E T  T R A N S -

E U R O P E S E  N E T W E R K  

Na een lange periode van planvorming en ontwerpen, wordt sinds begin 2000 gebouwd 

aan de Hogesnelheidslijn-Zuid In 2006 zal Nederland aangesloten zijn op het 

transeuropese netwerk van hogesnelheidslijnen. De nieuwe spoorlijn verbindt dan 

Amsterdam, Schiphol en Rotterdam met Antwerpen, Brussel en Parijs. De trein bereikt 

een snelheid van 300 km/uur en zorgt voor een aanzienlijke winst in reistijd. Tot het 

project HSL-Zuid behoort niet alleen het aanleggen van de spoorlijn, maar ook het 

contracteren van het beheer en het vervoer. Kenmerkend voor het project zijn een 

integrale aanpak, innovatie en private participatie. 

 

De visie op veiligheid in de exploitatiefase is vastgelegd in het Integraal Veiligheidsplan 

HSL-Zuid en bevat de volgende elementen: 
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> expliciet sturen op veiligheid, zo veel mogelijk kwantitatief 

> een integrale aanpak voor het hele vervoerssysteem, alle risicodragers en alle 

schakels van de veiligheidsketen 

> absolute veiligheid bestaat niet, maar de ambitie is hoog 

> een zo effectief mogelijke besteding van de veiligheidsgulden 

> de overheid stelt de kaders, marktpartijen voeren uit. 

 

De Rijksoverheid wil de veiligheid op en om de HSL-Zuid vorm geven in een intensieve 

samenwerking met alle partners, met name gemeenten, openbare hulpdiensten 

(brandweer, GGD/GHOR, politie) en taakorganisaties (Railinfrabeheer, 

Railverkeersleiding en Railned). De Minister heeft een Safety Committee ingesteld dat 

haar voorziet van onafhankelijk advies, gevraagd en ongevraagd, over de veiligheid op 

de HSL. 

 

In 1996 bracht de Europese Commissie de richtlijn Interoperabiliteit uit. Hiermee gaf de 

EC een sterke impuls aan de opbouw van het Trans-Europese netwerk van 

hogesnelheidslijnen, het ongehinderd grensoverschrijdende treinverkeer en een 

gemeenschappelijke markt voor spoorproducten. De richtlijn is inmiddels 

geïmplementeerd in de Nederlandse wet. In het kader van de richtlijn worden 

technische eisen aan spoorbaan en trein geharmoniseerd en vastgelegd in de Technical 

Specifications for Interoperability (TSIs). De EC is voornemens om deze TSIs in de loop 

van 2001 te publiceren, waarna ze kracht van wet hebben. 

 

De Europese harmonisatie heeft tot gevolg dat waar Nederland – bijvoorbeeld vanwege 

de brandveiligheid in tunnels – eisen wil stellen aan de treinen op de HSL, de weg om 

dit te realiseren via Brussel loopt. In hoofdstuk 3 zal daarom voor enkele treingebonden 

veiligheidsaspecten worden gerefereerd aan de TSI Materieel (conceptversie december 

2000) en daaraan gerelateerde EN-standaarden. Vooral de prénorm EN45.545 ‘Fire 

Protection on railway vehicles’ is van belang. 
 
Andere veiligheidsaspecten betreffen het vervoersproces en de verkeersleiding. Hierover 

zal de projectorganisatie HSL-Zuid in overleg treden met de toekomstige vervoerder en 

Infrastructure Manager. 

1 3 . 3  B R A N D V E I L I G H E I D  I N  T U N N E L S  

1 3 . 3 . 1  A L G E M E E N  

Bij uitwerking van de veiligheidsdoelstellingen van het project en een inventarisatie van 

de bedreigingen bleek al snel dat veiligheid in tunnels, vooral in relatie tot brand, een 

belangrijk item is. De HSL-Zuid bevat 5 tunnels waarvan de Boortunnel Groene Hart, 

met een gesloten deel van ca. 7 km, de langste is. Veiligheid is vanaf het begin sterk 
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bepalend geweest voor het ontwerp van de tunnels. De tunnels zijn, van Noord naar 

Zuid: 

Tabel 13.1 Tunnels 

Tunnel Lengte 

gesloten deel 

Bouwwijze Ligging Doorsnede 

Groene hart Ca 7 km Boortunnel Diep onder 

land 

2 kwartronde 

buizen 

Rotterdam –

Noord 

Ca 2 km In situ Diep onder 

land 

2 rechthoekige 

buizen 

 

Kap 

Barendrecht 

Ca 1,5 km In situ Op land 9 sporen in 5 

buizen* 

Oude Maas Ca 1,5 km Afgezonken  Onder rivier 2 rechthoekige 

buizen 

Dordtsche Kil Ca 1,5 km Afgezonken Onder rivier 2 rechthoekige 

buizen 

*) De 2 HSL-sporen zijn hier gebundeld met 3 goederensporen en 4 sporen voor 

conventioneel reizigersverkeer 

 

Dwarsdoorsneden van de Groene Hart Tunnel en de Tunnel Rotterdam Noord zijn 

weergegeven in Figuur 13.1 en Figuur 13.2. 
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Figuur 13.1 Doorsnede tunnel Groene Hart 
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Figuur 13.2 Dwarsdoorsneden Tunnel Rotterdam-Noord 

Als een brandende reizigerstrein tot stilstand komt in een tunnel kan een gevaarlijke 

situatie ontstaan. Rook en hitte bedreigen reizigers en personeel in de trein. Op het 

moment dat rook en hitte naar buiten komen, verslechtert het klimaat in de tunnel, 

zodat mensen die uitstappen niet direct veilig zijn. Als veiligheidsvoorzieningen 

ontbreken of falen, kunnen er veel slachtoffers vallen, zoals de tragische ongevallen in 

Bakoe (1995) en Kaprun (2000) hebben bevestigd. Er zijn legio verschillen tussen een 

metro (Bakoe), een skitreintje (Kaprun) en een hogesnelheidstrein, maar dat neemt 

niet weg dat het brandrisico in principe ook bij de HSL aan de orde is. Het is een typisch 

‘kleine kans, groot gevolg’ risico. 

 

In het project HSL-Zuid is, door uitgebreide analyses en discussies met vele 

betrokkenen, een strategie ontwikkeld voor de beheersing van dit risico. De strategie is 

als volgt. Voorkóm brand zoveel mogelijk, want voorkómen is beter dan genezen. Als er 

toch brand ontstaat, detecteer die dan zo vroeg mogelijk en alarmeer degenen die in 

actie moeten komen. Beperk de ontwikkeling van de brand zodat er tijd is voor 

evacuatie. Stop de trein om evacuatie en hulpverlening mogelijk te maken, maar stop 

niet in een tunnel, tenzij het verlaten van de tunnel te lang gaat duren. Zorg dat 

mensen in de trein zich kunnen verwijderen van de brandhaard en dat ze na stop van 

de trein een veilige ruimte kunnen bereiken via een route die voldoende gevrijwaard is 

van rook en hitte. Maak hulpverlening mogelijk, in de vorm van brandbestrijding, 

redden van niet-zelfredzamen, verzorging van gewonden en opvang van gevluchten. 

Organiseer de nazorg, zodat ook de lange termijn effecten gemonitord en bestreden 

kunnen worden.  
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De strategie rust op 5 pijlers: 

> Brandpreventie 

> Branddetectie en -beheersing 

> Stoppen op een geschikte plaats 

> Zelfredzaamheid 

> Hulpverlening en nazorg 
 
Deze pijlers vinden hun concretisering in de tunnel incl. installaties en toegangen, de 

trein, het personeel, het reguliere vervoersproces, de calamiteitenorganisatie, 

hulpverleningsmaterieel, aanvalsplannen en nazorg. In de volgende paragrafen worden 

de pijlers uitgewerkt. 
 
De strategie en de daaruit voortvloeiende voorzieningen op hoofdlijnen in de tunnels is 

vastgelegd in het Beveiligingsconcept (deel A) HSL-Zuid. De daarin opgenomen 

intentieverklaring is ondertekend door de commandanten van de brandweerregio’s langs 

de HSL-Zuid en de directeur Brandweer en Rampbestrijding van het Ministerie van BZK. 

Zij verklaren daarmee o.a. dat ze de gehanteerde veiligheidsfilosofie en het 

geformuleerde kader van veiligheidseisen noodzakelijk en voldoende achten voor een 

positief advies aan hun bestuurders. De medische hulpverleners hebben aangegeven 

voornemens te zijn zich hierbij aan te sluiten. 
 
Ten tijde van het schrijven van dit paper is reeds begonnen de infrastructuurelementen 

van het beveiligingsconcept letterlijk en figuurlijk in beton te gieten. T.a.v. de 

procedurele kant van de zaak resteren nog enkele jaren voor verbetering en uitwerking. 

De projectorganisatie HSL-Zuid wil de dialoog daarover met betrokkenen nadrukkelijk 

voortzetten.  

1 3 . 3 . 2  B R A N D P R E V E N T I E  

Voor het ontstaan van brand zijn 3 voorwaarden: brandbaar materiaal, een 

ontstekingsbron en zuurstof. De laatste vormt, zolang er mensen in de buurt zijn, geen 

aanknopingspunt voor brandpreventie; de andere twee wel. 

 

Een belangrijk aandachtspunt voor brandpreventie is de keuze van materialen in de 

trein. Enerzijds kan het gebruik van niet of moeilijk ontvlambaar materiaal de kans op 

brand verminderen. Anderzijds kan een verstandige materiaalkeuze de productie van 

hitte en toxische stoffen beperken, indien de brand toch ontstaat. Deze aspecten 

worden in Europees verband geregeld in de norm EN45.545. 
 
Mogelijke ontstekingsbronnen annex brandoorzaken zijn: 

a. Brandstichting 

b. Elektrisch oververhitting, kortsluiting 

c. Mechanisch (oververhitting) 

d. Uitwendig, bijv. blikseminslag, brand in omgeving 
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Ad a. Toezicht in de trein ter ontmoediging/bestrijding van brandstichting vergt inzet 

van voldoende en getraind personeel. Het Safety Committee legt hierop in zijn advies 

grote nadruk. 

 

Ad b. Beheersing van dit risico is geregeld in internationale normen. 

 

Ad c. Hier is vermeldenswaard de hot box detectie, dat is detectie van heetgelopen 

lagers. Dit wordt primair ter beperking van het ontsporingrisico gedaan, maar draagt 

ook bij aan brandpreventie. Momenteel vindt hot-box detectie plaats in de baan, in de 

toekomst – aldus de TSI -  in het materieel. 

1 3 . 3 . 3  B R A N D D E T E C T I E  E N  - B E H E E R S I N G  

Het treinpersoneel kan een brand detecteren door regelmatig, ook als de kaartjes al 

geknipt zijn, door de trein te lopen. Ook reizigers kunnen een brand opmerken. 

Vervolgens moeten ze het treinpersoneel kunnen alarmeren. De TSI Materieel vermeldt 

dat dit kan d.m.v. het reizigersalarm (noodrem) en dat andere voorzieningen niet zijn 

voorgeschreven. De remming kan door de machinist ongedaan worden gemaakt (zie 

13.3.4) en een verbinding tussen cabine en trein moet hem/haar in staat stellen te 

achterhalen wat de reden voor het alarm was. De TSI Materieel vereist voorts een 

branddetectiesysteem voor bepaalde delen van de trein. 
 
Het is van belang de uitbreiding van de brand in de trein te beperken, zodat de reizigers 

die van de brand weg lopen naar aangrenzende compartimenten, en de reizigers die 

daar al waren, veilig zijn. De TSI Materieel eist dat een brand 15 min beperkt blijft tot 

het compartiment waar het vuur ontstond en dat rook niet via het ventilatiesysteem van 

de trein zijn weg kan vinden naar andere compartimenten. 

 

Brandbeheersing is ook nodig om te zorgen dat er na een eventuele stop van de trein in 

de tunnel voldoende tijd resteert om reizigers een veilige ruimte te laten bereiken, 

zonder dat ze bedreigd worden door rook en hitte. De TSI Materieel vermeldt dat er 

specificaties moeten komen om vluchtenden gedurende tenminste 15 min van rook en 

hitte te vrijwaren. 

 

Maatregelen om brandbeheersing te bereiken kunnen liggen in de sfeer van 

materiaalgebruik, brandwerende scheidingen en brandbestrijding (handmatig en/of 

automatisch). Deze onderwerpen komen aan de orde in de norm EN45.545.  

 

Branddetectie en brandbestrijding door treinpersoneel stellen eisen aan hun opleiding.  

1 3 . 3 . 4  S T O P P E N  O P  E E N  G E S C H I K T E  P L A AT S  

Uit een rijdende trein kun je niet uitstappen en hij is voor hulpverleners een 



 

259 

onbereikbaar ‘moving target’. Om het evacueren van reizigers uit de trein en het 

benaderen van de trein door hulpverleners mogelijk te maken, moet hij stoppen. De 

beslissing om te stoppen zou genomen moeten worden zodra de brand gedetecteerd is. 

De stopprocedure wordt dan uitgevoerd gelijktijdig met het bestrijden van de brand. 

Kiezen voor langdurig door blijven rijden onder de aanname dat de brand voldoende 

beheerst kan worden, is riskant omdat door branduitbreiding de bedreiging voor de 

reizigers kan toenemen. Bovendien kan de brand het rijvermogen van de trein 

aantasten, waardoor de trein alsnog tot stilstand komt op een plaats die de machinist 

niet kan beïnvloeden, terwijl inmiddels kostbare tijd verloren is gegaan. 

 

Stoppen is dus het devies, maar waar? Liefst niet in een tunnel natuurlijk, want buiten 

tunnels is een treinbrand veel minder bedreigend. Ook buiten tunnels is niet iedere 

plaats even geschikt voor evacuatie en hulpverlening; een ligging op maaiveld heeft 

bijv. de voorkeur boven een viaduct. Of is snel stoppen belangrijker dan stoppen op de 

ideale plek? 
 
Kiezen voor niet stoppen in een tunnel heeft, indien de trein zich vlak voor of in het 

begin van een (lange) tunnel bevindt en de snelheid laag is, het nadeel dat het lang 

gaat duren voordat de trein stil staat en er begonnen kan worden met evacueren. 

Bovendien kan een lage snelheid duiden op een omstandigheid die uiteindelijk de trein 

tot stoppen dwingt, mogelijkerwijs nog in de tunnel. Dan is het des te nadeliger dat er 

veel tijd verloren is gegaan met proberen de tunnel uit te rijden. Bij lage snelheid kan 

stoppen in de tunnel dus de voorkeur hebben. 

 

Bij nadere beschouwing is het probleem ‘stoppen of doorrijden’ redelijk complex en 

bevat de volgende aspecten: 

1. na te streven doelen en hun onderlinge prioriteiten 

2. een operationele beslisregel, gericht op het zo veel mogelijk halen van de doelen 

3. beslisvaardigheid en beslissingsondersteunende informatie  

4. voorzieningen om de genomen beslissing te kunnen effectueren 

A d  1 .  D o e l e n  

Vooralsnog is er voor gekozen dat de volgende doelen, in deze volgorde, nagestreefd 

moeten worden 

> Binnen 5 minuten stoppen 

> Niet in een tunnel stoppen 

> Zo snel mogelijk stoppen 

> Op een voor evacuatie en hulpverlening geschikte plaats stoppen 

> Remvertraging beperken (bedrijfsremming heeft voorkeur boven noodremming) 

 

De motivering hiervoor loopt langs de lijnen zoals geschetst aan het begin van deze 

paragraaf . De hoogste prioriteit wordt gegeven aan het binnen 5 minuten stoppen, 

opdat tijdig begonnen kan worden met evacueren. Uitgaande van een brandbeheersing 
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van minimaal 15 minuten (zie 13.3.3), resteren dan minimaal 10 minuten om de 

evacuatie naar een veilige ruimte te voltooien. De indruk bestaat dat het verdelen van 

de beschikbare 15 minuten tussen maximaal 5 minuten om te stoppen en minimaal 10 

minuten om te evacueren, een evenwichtige is. 
 
Niet stoppen in een tunnel is het tweede doel en dit betekent dat hiernaar gestreefd 

wordt binnen de randvoorwaarde van het eerste doel. Of dit mogelijk is, hangt af van 

tunnellengte, plaats van de trein t.o.v. de tunnel en treinsnelheid. In de meest 

ongunstige situatie – trein bevindt zich net binnen remwegafstand voor de langste 

tunnel – is het mogelijk binnen 5 minuten door de tunnel te rijden en aan de andere 

zijde tot stilstand te komen mits de trein met een snelheid van minimaal ca. 120 km/u 

kan rijden. Bij kortere tunnels en/of gunstigere plaatsen van de trein ligt deze snelheid 

lager. Dit betekent dat alleen als de trein gedwongen is tot lage tot zeer lage snelheden 

(t.o.v. de baanvaksnelheid van 300 km/uur) het noodzakelijk kan worden om in de 

tunnel te stoppen, zie Figuur 13.3. 

 

 

Figuur 13.3 Stoppen / doorrijden 

Over de onderlinge prioriteit van het derde, vierde en vijfde doel valt te twisten. Hier is 

voor de aangegeven volgorde gekozen, mede ter wille van de eenvoud van de 

operationele beslisregels en de beperkte noodzaak van  beslissingsondersteunende 

informatie. Voor een definitieve keuze is verdere afweging van voor- en nadelen van de 

verschillende opties nodig. 

A d  2 .  B e s l i s r e g e l s  

De operationele beslisregels om de doelen ad 1 te bereiken, zijn: 

> Indien de trein kan stoppen vóór de eerstvolgende tunnel: meteen remming 

inzetten.  

> Indien de trein niet kan stoppen vóór de eerstvolgende tunnel of reeds in een 

tunnel is: doorrijden met maximaal veilige snelheid. Zodra de trein uit de tunnel is, 

of als er na detectie 3,5 minuten verstreken zijn (ongeacht of de trein dan uit de 

tunnel is of niet) remming inzetten (duurt max. 1,5 minuut). 

A d  3 .  B e s l i s v a a r d i g h e i d  e n  o n d e r s t e u n i n g  

Om de bovenstaande beslisregels toe te passen, moeten treinbestuurders een degelijke 
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opleiding en training ontvangen. De informatie die ze on-line nodig hebben, is: 

> Is de afstand van de trein tot het begin van de tunnel groter of kleiner dan de 

minimale remweg bij de actuele snelheid? 

> Verstreken tijd sinds detectie van brand. 

A d  4 .  D o o r  t u n n e l  r i j d e n  

Om zo veel mogelijk te vermijden dat een brandende trein tot stilstand komt in een 

tunnel, is het van groot belang dat hij kan blijven rijden. Daarbij zijn de volgende 

aspecten aan de orde: 
 
De noodrem. 

Reizigers kunnen in paniek aan de noodrem trekken, hetgeen zou kunnen leiden tot een 

stop van de trein in de tunnel. De ideale situatie, voor beteugeling van het brandrisico, 

zou zijn dat de machinist in en nabij tunnels volledige controle houdt over de 

treinsnelheid. Er zijn echter ook situaties waarin het gewenst is dat er onmiddellijk een 

remming wordt ingezet als aan de noodrem getrokken is. Denk daarbij met name aan 

(dreigende) ongevallen bij instappen en vertrek van de trein, zoals bekneld raken 

tussen de deuren of tussen trein en perron vallen. De eisen in de TSI komen tegemoet 

aan beide situaties en bepalen dat het activeren van het reizigersalarm leidt tot een 

remming, die echter door de machinist ongedaan kan worden gemaakt 

(noodremoverbrugging). 
 
Essentiële treinfuncties 

De TSI Materieel bepaalt dat een trein met brand aan boord in staat moet zijn om 

minimaal 15 min. met een snelheid van tenminste 80 km/uur door te rijden. Daarvoor is 

het noodzakelijk essentiële treinfuncties zoals tractie en besturing te handhaven en 

ongewild activeren van de remmen te vermijden. Dit staat enigszins op gespannen voet 

met het algemeen bij treinen toegepaste fail-safe principe, dat er toe leidt dat bij 

bepaalde vormen van falen de trein wordt gestopt. Zo leidde de brand in een trein in de 

Kanaaltunnel (1996) tot een signaal dat er ontsporinggevaar was – waarbij niet 

duidelijk is of dat gevaar inderdaad aanwezig was -  waarop de trein werd stil gezet. 

 

Bovenleiding 

Een brand die uit een langzaam rijdende of stilstaande trein slaat, veroorzaakt een 

thermische belasting op de bovenleiding. Dit kan leiden tot doorsmelten van de 

bovenleiding en verlies van spanning. Bij de brand in de Kanaaltunnel is dit gebeurd. Dit 

zou primair ondervangen moeten worden door brandbeheersing in de trein. Aanvullend 

zou de eis gesteld kunnen worden dat tot een bepaalde combinatie van treinsnelheid en 

brandvermogen de bovenleiding intact blijft. 

V e r k e e r s a f w i k k e l i n g  

Als er vóór de trein in nood zich een andere trein (rijdend of stilstaand) in de tunnel 

bevindt, kan dit de noodtrein belemmeren om (snel) de tunnel uit te rijden. Het 

beveiligingssysteem, de elektronische waakhond van het treinverkeer, kan dergelijke 
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situaties in principe toestaan als de (snelheidsafhankelijke) remweg van de trein korter 

is dan de tunnel. Bij de boortunnel is dit het geval en bij de andere tunnels bij lage 

snelheden ook. Het is mogelijk een functie toe te voegen die vermijdt dat per rijrichting 

gelijktijdig 2 of meer treinen zich in de tunnel bevinden. Dit heeft echter gevolgen voor 

de capaciteit van het spoor en de snelheid waarmee verstoringen in het treinverkeer 

zich uitbreiden en kunnen worden opgelost. De haalbaarheid van het ‘1 trein per 

tunnelbuis’ regime is o.a. afhankelijk van de lengte en de plaats van de tunnel. 

1 3 . 3 . 5  Z E L F R E D Z A A M H E I D  

Zelfredzaamheid betekent dat reizigers zichzelf, zonder assistentie van hulpverleners, in 

veiligheid kunnen brengen. Zelfredzaamheid begint in de trein zelf: reizigers moeten 

zich van de brandhaard af kunnen begeven naar een plaats waar ze voldoende 

beschermd zijn tegen hitte en rook (zie bij brandbeheersing). Dit stelt eisen aan de 

looppaden en binnendeuren in de trein, die zijn vastgelegd in UIC-verband en in de 

toekomst waarschijnlijk hun weg zullen vinden naar EN-standaarden, alsmede aan 

ruimte voor bagage. Idealiter zouden er 2 vluchtwegen vanaf elke zitplaats moeten zijn, 

zodat men niet door het vuur kan worden ingesloten. Een extreem hoge bezetting van 

de trein kan de interne evacuatie bemoeilijken. 

 

Door een bewuste keuze (zie 13.3.4) of door een technische of menselijke fout kan een 

trein met brand tot stilstand komen in de tunnel. Dan moeten reizigers geëvacueerd 

worden naar een veilige ruimte  

 

Maatgevend voor de evacuatievoorzieningen is het scenario brand in een trein met 2000 

reizigers (treinlengte 400 m), waarbij iedereen binnen 10 min een veilige ruimte moet 

kunnen bereiken. 

Figuur 13.4 Brandscenario 

Uitgaande van brandbeheersing in de trein (zie 13.3.3), blijft de incidentbuis gedurende 

deze periode vrij van noemenswaardige rook en hitte. Voor evacuatie uit de trein 

kunnen alle treindeuren gebruikt worden. De reizigers lopen vervolgens over het 
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vluchtpad naar een veilige ruimte. Dit is anders dan bij de Kanaaltunnel, waar alleen de 

2 treindeuren nabij de 2 vluchtdeuren in de tunnel geopend worden. Een luchtbel 

rondom de vluchtdeur vormt de veilige verbinding met de treindeur. 

 

Voor een veilige evacuatie zijn nodig: 

1. Een veilige en snelle uitstap  

2. Een veilige ruimte  

3. Een veilige vluchtroute 

4. Opleiding en instructie 

5. Klimaatbeheersing 

A d  1 .  U i t s t a p  

In de toekomst zullen in Europa twee standaard hoogten voor perrons op stations 

worden gehanteerd: 0,55 m en 0,76 m boven bovenkant spoorstaaf. De TSI Materieel 

vereist dat de uitstap uit de trein is geoptimaliseerd voor deze twee perronhoogten. 

Verder zijn noodvoorzieningen aan boord van de trein vereist om evacuatie buiten 

stations mogelijk te maken. Het aanbrengen van deze voorzieningen kan echter meer 

tijd kosten en minder uitstapcapaciteit genereren dan verantwoord is in een 

noodsituatie. Daarnaast kan in tunnels de breedtebeperking een ongunstige factor zijn. 

 

Om een veilige uitstap mogelijk te maken, zijn de HSL-tunnels voorzien van voldoende 

hoge perrons, die tevens het begin van de vluchtroute vormen. Praktijkervaring leert 

dat kleine variaties in de uitstaphoogte geen grote invloed hebben op de snelheid en 

veiligheid van uitstappen. 

 

Andere aspecten die van belang zijn voor een veilige en snelle uitstap zijn: looppaden, 

binnendeuren en bagageruimte in de trein, de buitendeuren (aantal, breedte, bediening, 

betrouwbaarheid) en (nood)verlichting in de trein. Als richtlijn hanteert HSL-Zuid dat 

alle inzittenden de trein binnen 3 minuten moeten kunnen verlaten.  

 

Bij falen van de normale deuren kunnen reizigers gebruik maken van nooduitgangen, 

waarvan aantal, plaats, afmetingen en bediening zijn gespecificeerd in de TSI Materieel. 

A d  2 .  V e i l i g e  r u i m t e  

De mogelijkheden voor het creëren van een veilig ruimte op voldoende kleine afstand 

van de tunnelbuis waar een brandende trein zou kunnen stranden (de incidentbuis), zijn 

o.a. afhankelijk van de bouwwijze, ligging en omgeving van de tunnel. Bij de HSL-

tunnels wordt op 4 manieren voorzien in een veilige ruimte: 

a) de open lucht bij de tunnelmondingen (vluchten in lengterichting) 

b) de open lucht naast de tunnel (vluchten in dwarsrichting) 

c) een veilig gedeelte van de incidentbuis (vluchten in lengterichting) 

d) de naastgelegen tunnelbuis (vluchten in dwarsrichting) 
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Bij c en d is de veilige ruimte een tussenstation en zullen de reizigers vervolgens zo snel 

mogelijk de tunnel moeten verlaten, eventueel ondersteund door hulpverleners. Zodra 

ze de veilige ruimte bereikt hebben, is er echter geen sprake meer van een 

levensbedreigende situatie. Voor het verlaten van de tunnel zijn diverse mogelijkheden: 

via de tunneluiteinden, via trappenhuizen, via liften (Boortunnel) onder begeleiding van 

hulpverleners, met een reddingstrein (zie ook 13.3.6) of met een reguliere trein. 

Per tunnel zijn de volgende veilige ruimten aanwezig: 

Tabel 13.2 Veilige ruimten 

Tunnel Veilige ruimten 

Groene Hart a, d 

Rotterdam Noord a, b, c 

Kap Barendrecht – HSL-buis a, b (westzijde), d (oostzijde) 

Oude Maas a, d 

Dordtsche Kil a, d 
 
De veilige ruimten en de weg daarheen zijn schematisch weergegeven in Figuur 13.5, 

bestaande uit de volgende twee tekeningen (* is de plaats van de brand). 
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Figuur 13.5 Veilige ruimten 

 

De tunnel Roterdam Noord heeft luiken in het tunneldak, waardoor in geval van brand 

rook en hitte kunnen ontsnappen. Daardoor zal een ongunstig tunnelklimaat beperkt 

zijn tot de zone tussen de twee rookluiken, waar de incidenttrein zich bevindt. Voorbij 

het rookluik bevindt zich de veilige zone. 

 

Bij 4 van de 5 tunnels wordt een veilige ruimte gevormd door de naastgelegen 

tunnelbuis. Deze tunnelbuis is alleen veilig als daar geen treinen rijden. Deuren in de 

tussenwand, die in normale omstandigheden vergrendeld zijn, vormen de toegang van 

de incidentbuis naar de nevenbuis. De treinen moeten de tunnel hebben verlaten of zijn 

stilgezet voordat deze vluchtdeuren ontgrendeld worden en de vluchters de buis 

betreden. Uiteraard moet dit zo snel mogelijk gebeuren, om wachten voor een gesloten 

deur te vermijden. Met ingrijpen in het treinverkeer in de nevenbuis moet daarom 

begonnen worden zodra de melding van brand aan boord door de machinist is 

aangekomen bij de Verkeersleiding. Een alternatief is het standaard ontgrendeld houden 

van de vluchtdeuren. 

 

Andere aspecten die aan de orde zijn bij het veilig maken en veilig houden van de 

nevenbuis zijn: het sluiten van  openingen in de tussenwand, integriteit van de 

constructie (tussenwand, deuren, kleppen) onder brandbelasting, makkelijk te openen 

en zelfsluitende vluchtdeuren en een zodanig instelling van luchtdrukken dat er geen 

noemenswaardige hoeveelheden rook en hitte in de veilige buis komen. Aan de 

tunneluiteinden voorkomen rookmuren dat rook uit de incidentbuis via de buitenlucht in 

de veilige buis komt. 

A d  3 .  E e n  v e i l i g e  v l u c h t r o u t e .  

De vluchtroute begint bij de uitstap op het perron en eindigt bij de veilige ruimte. De 

volgende eigenschappen van het vluchtpad zijn van belang: 
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> breedte, minimaal 1,2 m 

> vrije hoogte, minimaal 2,2 m 

> lengte (afstand tot begin van veilige ruimte) maximaal 150 – 200 m  

> obstakelvrij en stroef 

> vlak, geringe helling 

> deurbreedte, minimaal 1,8 m 

 

De vluchtpaden zijn voorzien van leuningen, verlichting en bewegwijzering. 

 
Bij de berekening van de vluchtcapaciteit wordt alleen het reguliere vluchtpad 

meegenomen. Daarnaast is extra vluchtcapaciteit aanwezig op het spoor zelf, dat 

beloopbaar wordt uitgevoerd. 

A d  4 .  O p l e i d i n g  e n  i n s t r u c t i e  

Alle vluchtvoorzieningen in de tunnels zouden tevergeefs zijn als de evacuatie niet of te 

langzaam op gang zou komen. Van de vervoerder mag verwacht worden dat het 

treinpersoneel is opgeleid voor het begeleiden van een evacuatie. Een betrouwbare en 

effectieve omroepinstallatie in de trein is daarbij onmisbaar. De TSI Materieel stelt daar 

eisen aan. 

De vervoerder zou ook aandacht kunnen besteden aan het instrueren van reizigers in 

preparatieve zin. Een informatiekaart in de stoeltas zou reizigers kunnen informeren 

over de situatie in een tunnel en het gewenste gedrag bij evacuatie. 

A d  5 .  K l i m a a t b e h e e r s i n g  

De garantie dat vluchtende reizigers na de stop van de trein voldoende tijd hebben om 

een veilige ruimte te bereiken, zou primair geboden moeten worden door de passieve 

en/of actieve brandbeheersing in de trein zelf (zie 13.3.3). Een aanvulling hierop kan 

klimaatbeheersing d.m.v. ventilatie in de tunnel zijn. Als de brand uit de trein slaat en 

rook en hitte de tunnel inkomen, kan verdunnende ventilatie de beschikbare vluchttijd 

enigszins verlengen. Het ventilatiesysteem wordt zodanig gedimensioneerd dat bij de 

maatgevende brandbelasting de tunnelbuis aan één zijde rookvrij blijft. Reizigers (en 

hulpverleners, zie 13.3.6) die zich bij een ontwikkelde brand eventueel nog in de 

incidentbuis zouden bevinden, zijn aan de bovenwindse zijde veilig. 

 
Dit werpt de vraag op wat de beste ventilatiestrategie in de zelfredzaamheidfase is. 

Enkele mogelijkheden zijn: 

a) Niet ventileren 

b) Standaard met de rijrichting mee ventileren 

c) Standaard tegen de rijrichting in ventileren 

d) Ventilatierichting afhankelijk van plaats van de brand  

 
Momenteel is de indruk dat b. het beste is, met a als interessant alternatief, mede in 

relatie tot stratificatie. Aan c en d kleven praktische bezwaren. Een definitieve keuze 
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kan later worden gemaakt. Het systeem zal zo worden uitgevoerd dat beide 

ventilatierichtingen mogelijk zijn. 

1 3 . 3 . 6  H U L P V E R L E N I N G  E N  N A Z O R G  

Om de inzet van de hulpverlening voor te bereiden, kunnen één of meer maatgevende 

scenario’s worden gedefinieerd. Zo’n scenario beschrijft een ongeval in termen die 

bepalend zijn voor de belasting van de hulpverlening. De hulpdiensten stellen zich ten 

doel bij dat scenario adequate hulp te verlenen. Tevens ligt daarmee vast dat bij 

zwaardere scenario’s de hulpverlening overvraagd zal zijn. 

 
Specifiek voor brand is als maatgevend scenario gekozen een trein met 2000 

inzittenden. In principe kan iedereen zichzelf tijdig in veiligheid brengen. De 

hulpverlening concentreert zich op het opvangen en verder begeleiden van de evacués 

en hulp aan een beperkt aantal niet-zelfredzamen. 

 
Voor ontsporing en botsing zijn de ideeën voor maatgevende scenario’s nog niet 

uitgekristalliseerd. Er liggen voorstellen volgens welke de hulpverlening zich zou moeten 

prepareren op ca. 50 gewonden. Een juiste balans tussen ambitie en realisme is bij de 

keuze van het maatgevend scenario van belang. 

 

Cruciale factoren voor de preparatie van de hulpverlening zijn:  

> Organisatie 

> Informatie: over de toegangswegen, de tunnel, de treinen, hun inhoud, etc. 

> Oefening 

 

en bij de daadwerkelijke inzet: 

> Logistiek 

> Communicatie 

> Capaciteit 

 

Alles is erop gericht om binnen het Gouden Uur de eerste spoedeisende hulp te hebben 

verleend (stabilisatie van T1 slachtoffers). De praktijk leert anderzijds dat bij grote 

incidenten de inzet langdurig kan zijn, hetgeen specifieke problemen met zich brengt 

zoals aflossing en overdracht.  

 

T.a.v. capaciteit moet aangetekend worden dat de beperkte ruimte in tunnels mede 

bepalend is voor de mogelijke  inzet van hulpverleners. Daarnaast kunnen andere 

schakels in de hulpverleningsketen, zoals het aantal ambulances en de 

behandelcapaciteit in ziekenhuizen, een bottleneck vormen. De totale performance van 

de hulpverlening is daarom slechts in beperkte mate te beïnvloeden door inzet van 

grote aantallen hulpverleners. Kwaliteit in de zin van snel en effectief handelen is 

minstens zo belangrijk als kwantiteit. 
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In en bij de tunnels zijn de volgende voorzieningen opgenomen t.b.v. hulpverlening: 

> toegangswegen, opstelplaatsen, toetredingspunten (tunnelgebouwen, schachten, bij 

de Boortunnel met liften) 

> communicatie tussen tunnel en Railverkeersleiding, die tevens de tunnelinstallaties 

bedient en aan spoorse zijde de incidentafhandeling coördineert 

> herstel van de door de tunnel verstoorde dekking van het communicatienetwerk van 

de hulpverleners 

> faciliteren van het transport in lengterichting (reddingswagentjes, reddingstrein, 

eventueel een reguliere trein) 

> elektrische voeding t.b.v. gereedschap 

> ventilatie om éénzijdige rookvrije benadering van de brand mogelijk te maken 

> afschakelen/aarden bovenleiding 

> bluswatervoorziening 

> brandalarmering en signalering 

> branddetectie in technische ruimten 

> opslag hulpverleningsmateriaal 

 

Nazorg, tenslotte, is van belang voor zowel de hulpverleners als de getroffen reizigers 

en het treinpersoneel. De hulpverlenende diensten organiseren de nazorg in de regel 

zelf. Voor reizigers en treinpersoneel lijkt de vervoerder de eerst aangewezene de 

nazorg te organiseren. Aandachtspunten daarbij zijn opvang, psychosociale begeleiding, 

informatieverstrekking over toedracht en afhandeling van het incident en monitoring en 

behandeling van lange termijn klachten. 
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1 4  R I S I COA N A LYS E 
G AS T R A NS PORT L EI D I NG E N 
Bepaling van de faalfrequentie van gastransportleidingen met en zonder 
gebruik van detailinformatie. 

ing. R. Bolt Gasunie Gastransport Services, Groningen 

ir. E.E.R. Jager Gasunie Research, Groningen 

S A M E N V A T T I N G  

Een belangrijke parameter in de risicoanalyse van gastransport is de faalfrequentie van 

een transportleiding. Afhankelijk van de betrouwbaarheid en nauwkeurigheid van de 

gegevens van de leiding, kan een inschatting gemaakt worden van de faalfrequentie. In 

dit hoofdstuk wordt  ingegaan op de bepaling van de faalfrequentie als weinig tot geen 

detailinformatie van de leiding bekend is en een bepalingsmethodiek als wel 

detailinformatie bekend is. In het eerste geval wordt de faalfrequentie bepaald op basis 

van de waargenomen veiligheidsprestaties van de afgelopen jaren (casuïstiek) en in het 

tweede geval op basis van een probabilistische methode. 

1 4 . 1  I N L E I D I N G  

In Nederland ligt een hogedruk aardgas transportleidingsysteem. De belangrijkste 

karakteristieken van dit transportsysteem zijn: 

> Lengte: ruim 11.000 km. 

> Diameter: 4 – 48 inch. 

> Druk: 40-80 bar. 

> Materiaal: staal. 

 

Gastransport Services dat deel van de N.V. Nederlandse Gasunie uitmaakt is de 

eigenaar van dit hogedruk gastransportsysteem in Nederland. 

 

De gastransportleidingen zijn nodig om naast de energiedistributiebedrijven en de 

industrie in Nederland ook een aantal andere Europese landen van aardgas te voorzien. 

Omdat het hier gaat om grote hoeveelheden aardgas, ongeveer 80 miljard m3 per jaar, 

kan dit alleen getransporteerd worden door leidingen met een grote diameter en onder 

een hoge druk. Omdat transport van aardgas gezien wordt als het vervoer van een 

gevaarlijke stof, is het maatschappelijk gezien noodzakelijk dat er een veiligheidszone 

wordt aangehouden rondom een dergelijke leiding [0.5]. Dit betekent dat vervoer van 

aardgas door leidingen continu een bepaald ruimtebeslag nodig heeft waar binnen niet 

gebouwd mag worden. Gegeven het feit dat de grond in Nederland steeds schaarser en 

duurder wordt is er een toenemende druk om toch binnen de noodzakelijke 

veiligheidszone te bouwen. Omdat de veiligheidszone bepaald is op basis van generieke 
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gegevens en uitgangspunten, kan in een aantal gevallen door middel van specifieke 

risicoberekeningen worden aangetoond of bouwen binnen de algemeen geldende zone 

wel of niet acceptabel is [0.2 en 0.9].  

 

Een belangrijke parameter voor een dergelijke risicoberekening is de faalfrequentie van 

een betreffende leiding. Afhankelijk van de betrouwbaarheid en nauwkeurigheid van de 

gegevens van de leiding, kan een inschatting gemaakt worden van de faalfrequentie. In 

dit hoofdstuk wordt  ingegaan op de bepaling van de faalfrequentie als weinig tot geen 

detailinformatie van de leiding bekend (14.2) is en een bepalingsmethodiek als wel 

detailinformatie bekend is (14.3). In het eerste geval wordt de faalfrequentie bepaald 

op basis van de waargenomen veiligheidsprestaties van de afgelopen jaren (casuïstiek) 

en in het tweede geval op basis van een probabilistische methode. 

1 4 . 2  F A A L F R E Q U E N T I E  O P  B A S I S  V A N  C A S U Ï S T I E K  

Als weinig tot geen informatie bekend is over de aardgastransportleiding en er moet 

toch een inschatting gemaakt worden wat betreft het risico van de leiding op de 

omgeving dan kan gebruik worden gemaakt van de casuïstiek van 

aardgastransportleidingen.  

 

Omdat het aantal incidenten voor aardgastransportleidingen op nationaal niveau zeer 

gering is, hebben 9 Europese transportmaatschappijen in 1982 besloten om gezamenlijk 

een incidentendatabase op te zetten en bij te houden. De database bevat informatie 

vanaf 1970. De belangrijkste doelstelling van deze database is het monitoren van de 

veiligheidsprestaties van aardgastransport door leidingen in Europa. De database waarin 

dit wordt bijgehouden staat bekend onder de naam EGIG (European Gas pipeline 

Incident data Group [0.1]. Zowel nationaal als internationaal wordt deze database 

gezien als een betrouwbare en algemeen erkende database voor de monitoring van de 

veiligheid van hoge druk gastransportleidingen. 

 

Een “EGIG incident” moet voldoen aan de volgende criteria: 

> Er is sprake van een ongewenste gasontsnapping; een zogenaamde Loss of 

Containment. 

> Het incident heeft altijd betrekking op een stalen gastransportleiding op het vaste 

land; zogenaamde onshore leidingen. 

> De ontwerpdruk van de leidingen moet groter zijn dan 15 bar. 

> Het betreft géén leidingen binnen een inrichting (compressorstation, mengstation, 

afsluiterlocatie etc.). 

> Het betreft geen appendages zoals afsluiters, regelaars, etc. 

 

Om uiteindelijk faalfrequenties te kunnen bepalen moet naast informatie over de 

incidenten ook informatie van het systeem bekend zijn. De EGIG database bestaat 
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daarom in principe uit twee databases: Een incidentendatabase en een 

systeemdatabase. 

 

Voor beide databases wordt elk jaar door alle negen maatschappijen de gevraagde 

informatie aangeleverd. Alle data wordt geanonimiseerd en door de databasebeheerder 

in de database gebracht. 

1 4 . 2 . 1  I N C I D E N T E N D ATA B A S E  

Van alle incidenten moet minimaal de zogenaamde initiële oorzaak worden bepaald en 

opgenomen worden in de database. De gedefinieerde oorzaken zijn: 

> External interference. Dit zijn beschadigingen van buitenaf door bijvoorbeeld 

graafwerkzaamheden, aanbrengen van drainages in het land en dergelijke. Deze 

faalvorm is niet tijdsafhankelijk. 

> Corrosion. Omdat aardgas geen corrosief gas is betreft dit voornamelijk corrosie 

aan de buitenkant van de leiding (external corrosion). Deze faalvorm is 

tijdsafhankelijk en wordt verder beperkt door de zogenaamde kathodische 

bescherming (KB) en coating. 

> Construction/material defects. Dit betreft incidenten die veroorzaakt worden door 

fouten tijdens de aanleg en materiaalfouten. Deze faalvorm kan tijdsafhankelijk zijn 

(bijvoorbeeld ten gevolge van vermoeiing). 

> Hottap made by error. Dit zijn beschadigingen die veroorzaakt worden door 

ondermeer derden die in de veronderstelling zijn dat de betreffende leiding hun 

eigen leiding is. Deze faalvorm is niet tijdsafhankelijk. 

> Ground movements. Dit zijn leidingbeschadigingen veroorzaakt door bijvoorbeeld 

grondverzakkingen in mijngebieden en aardbevingen. Ook deze faalvorm is niet 

tijdsafhankelijk. 

> Other and unknown causes. Dit betreft de overige oorzaken. 

 

Op dit moment bevat de database informatie over de periode van 1970 tot en met 

2000, in totaal ruim 1000 incidenten. In figuur 1 is het cumulatief verloop aangegeven 

van het aantal incidenten in de EGIG database. 
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Figuur 14.1 Cumulatief verloop aantal incidenten 

Om eventuele verschillen in trends te kunnen analyseren en verklaren wordt naast de 

bovengenoemde initiële oorzaken voor elk incident ook nog secundaire informatie 

bijgehouden.  

 

Voorbeelden hiervan zijn: 

> External interference:  

Activiteit waardoor het incident veroorzaakt is (ploegen, drainage van land, 

grondverzetwerkzaamheden, heien etc.). 

Soort machine/apparaat waardoor incident is ontstaan (anker, bulldozer, ploeg). 

Soort en type reeds genomen risicobeperkende maatregel (betonplaat, 

mantelbuis, waarschuwingslint). 

> Corrosion:  

Locatie van de corrosie (intern, extern).  

> Construction/material defects:  

Type van het defect (constructiefout, materiaalfout). 

Specificatie van het defect (foutief materiaal, foutieve las).   

> Ground movements:  

Nadere oorzaak en specificatie van de grondverzakking (dijkdoorbraak, erosie, 

overstroming, mijnbouw). 

> Other and unknown causes:  

Ook hier moet een nadere specificatie van worden gegeven, voorbeelden 

hiervan zijn ontwerpfout, blikseminslag, onderhoud. 
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Naast de benodigde informatie over oorzaak moet ook informatie gegeven worden over 

het gevolg van elk incident, hiervoor wordt o.a. de volgende informatie vastgelegd in de 

zogenaamde incidentendatabase: 

> Grootte van het lek (mm2). 

> Type van het lek (speldengat, gat of breuk). 

> Ontsteking van het vrijgekomen gas. 

> Explosie van het vrijgekomen gas. 

> Gewonden en/of doden.  

 

Om vervolgens incidenten te kunnen koppelen aan de systeemdatabase moet voor elk 

incident ook parameters van de betreffende leiding ter plaatse van het lek aangegeven 

worden, voorbeelden hiervan zijn: 

> Diepteligging (in klasse en exact). 

> Diameter van de leiding (in klasse en exact). 

> Wanddikte van de leiding (in klasse en exact). 

> Materiaalsoort (in klasse en exact). 

> Jaar van constructie (in klasse en exact). 

> Druk in de leiding (in klasse en exact). 

> Ontwerpdruk (in klasse en exact). 

1 4 . 2 . 2  S Y S T E E M D AT A B A S E  

De systeemdatabase van EGIG bestaat uit systeemgegevens van alle betreffende 

leidingen. Hiertoe is o.a. van alle leidingen de lengte aangegeven per : 

> Diepteligging (in klassen). 

> Diameter van de leiding (in klassen). 

> Wanddikte van de leiding (in klassen). 

> Materiaalsoort (in klassen). 

> Jaar van constructie (in klassen). 

> Ontwerpdruk (in klassen). 

> Type coating.  

 

Van elk van de klassen wordt per jaar aangegeven hoeveel kilometer leiding er ligt. Een 

leiding met een lengte van 30 km die gelegd is in 1972 en buiten bedrijf is gesteld in 

1987 levert dus 30 x 15 = 450 km·jaar ervaring of blootstelling op. 

 

Op dit moment bevat de systeemdatabase informatie over de periode van 1970 tot en 

met 2000 in totaal 2,3 miljoen km·jaar ervaring. In Figuur 14.2 is het cumulatief 

verloop van het aantal km·jaar ervaring in de EGIG database weergegeven. 
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Figuur 14.2 Cumulatief verloop ervaring systeemlengte 

1 4 . 2 . 3  F A A L F R E Q U E N T I E S  

Uiteraard is de faalfrequentie niet constant geweest in de tijd. Immers materialen, 

fabricagetechnieken, lastechnieken en onderhoud zijn verbeterd en geïntensiveerd. Op 

basis van de incidentendatabase en de systeemdatabase kunnen faalfrequenties worden 

bepaald. Omdat zowel de incidentendatabase als de systeemdatabase is ingedeeld 

volgens dezelfde klassen, is het nu mogelijk voor verschillende doorsneden de 

faalfrequenties te bepalen. In voorgaande hoofdstukken is aangegeven dat er 1041 

incidenten zijn en een blootstelling van 2,3 miljoen km·jaar. De gemiddelde 

faalfrequentie is derhalve: 

 
4

6 104
103,2

1041 −×≈
×

=λ  km-1·jaar-1 

Enkele veel gebruikte doorsneden zijn weergegeven in Figuur 14.3, Figuur 14.4, Figuur 

14.5 en Figuur 14.6. 
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Figuur 14.3 Verloop cumulatieve faalfrequentie 
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Figuur 14.4 Ontwikkeling faalfrequentie naar initiële oorzaak 
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Figuur 14.5 Faalfrequentie per type lek en initiële oorzaak 
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Figuur 14.6 Faalfrquentie per diameterklasse en type lek (alle oorzaken) 

1 4 . 2 . 4  G E B R U I K  E N  B E P E R K I N G E N  E G I G  D ATA B A S E  

De EGIG database is uitermate geschikt om de veiligheidsprestatie te monitoren. Echter, 

voor het uitvoeren van specifieke risicoberekeningen is de database minder geschikt. 

Door de opzet van de database kan geen doorsnede gemaakt worden over meerdere 
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klassen. Bijvoorbeeld de gemiddelde faalfrequentie van een leiding in de diameterklasse 

24”-28” kan vrij nauwkeurig bepaald worden maar als ook de wanddikte van de leiding 

bekend is, bijvoorbeeld 8-10 mm, dan kan de EGIG database hier geen uitspraak over 

doen. 

 

De database kan derhalve goed gebruikt worden als weinig tot nagenoeg geen 

detailinformatie bekend is, bijvoorbeeld:  

> Wat is de beste schatting voor de faalfrequentie (met gevolg lekkage) van een 

aardgastransportleiding in mijn achtertuin (Figuur 14.3). 

> Wat is in bovenstaande geval de faalfrequentie voor een externe beschadiging door 

derden (Figuur 14.4). 

> Wat is in bovenstaande geval de faalfrequentie met als gevolg een breuk van de 

leiding (Figuur 14.5). 

> Wat is de generieke faalfrequentie van 36” aardgastransportleiding (Figuur 14.6). 

> Wat is in bovenstaande geval de faalfrequentie met als gevolg een gat in de leiding 

(Figuur 14.6). 

1 4 . 3  P R O B A B I L I S T I S C H E  M E T H O D E  V O O R  D E  

B E P A L I N G  V A N  F A A L F R E Q U E N T I E S  

Leidingen worden op basis van normen ontworpen. In Nederland is dat de laatste jaren 

volgens de NEN 3650 [0.6]. De normen zijn bedoeld om er voor te zorgen dat een 

leiding onder normale omstandigheden voldoende sterk is om de inwendige druk te 

weerstaan. 

 

Leidingen die om een of andere wijze gemakkelijker kunnen falen dan andere zullen ook 

meer voorkomen in de EGIG database. In het algemeen kan worden gesteld dat 

leidingen die een relatief dikke wand hebben vrijwel nooit zullen falen. Het is zeer 

moeilijk om een leiding met een wanddikte van bijvoorbeeld 20mm lek te stoten. Ook 

duurt het langer voordat een stuk leiding door de wand heen kan corroderen. Dat levert 

een fundamenteel probleem op. De door lekken afgeleide ‘gemiddelde’ faalfrequentie is 

eigenlijk gebaseerd op de populatie minder sterke leidingen en niet op de gehele 

populatie. Daarmee wordt de faalfrequentie van dikwandige leidingen soms orde 

groottes te hoog ingeschat en de minder sterke leidingen te laag. Verder zal de 

faalmode afhangen van de materiaaleigenschappen. 

 

Omdat een grotere wanddikte vaak toegepast wordt om de faalfrequentie in 

dichtbevolkte gebieden verder te verlagen is het van belang inzicht te hebben wat de 

invloed van zo’n maatregel is. Kortom, het is ook nodig fysisch inzicht te hebben in het 

faalmechanisme van leidingen. Waar EGIG uitgaat van de incidenten waarbij 

gasontsnapping heeft plaatsgevonden, kunnen we ook een stap terug doen en ook de 

incidenten waar geen lek is ontstaan bij de analyse betrekken. 
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De PIPESAFE groep is een samenwerkingsverband van internationale gasbedrijven die 

sinds lange tijd onderzoek doet aan leidingen en de effecten van gasuitstroom, 

waaronder vele testen op grote schaal [0.3]. De meeste leden verzamelen naast de 

incidenten met gasontsnapping ook data van krassen, deuken en corrosieafmetingen. 

 

Voor de verschillende faalmechanismen zijn modellen beschikbaar. Zo zijn er 

corrosiemodellen, meestal gebaseerd op leeftijd, wanddikte en een Weibull-distributie 

van corrosiesnelheden die weer afhangen van type en kwaliteit coating en de toestand 

van de kathodische bescherming. Verder zijn er modellen voor de beschrijving van 

grondverzakkingen en vermoeiing. 

1 4 . 3 . 1  F A A L M O D E S  

De leiding kan op vele manieren falen maar de meeste faalmechanismen leiden hooguit 

tot een klein lek. In Nederland zijn leidingbreuken alleen voorgekomen als gevolg van 

external interference. Hoewel lekken veel vaker voorkomen dan breuken blijkt het risico 

gedomineerd te worden door de breuken vanwege de grote gevolgen ervan. De 

risicoberekeningen aan leidingen worden daarom uitgevoerd door uit te gaan van een 

de kans op een leidingbreuk veroorzaakt door external interference. 

1 4 . 3 . 2  V O O R S P E L L E N  V A N  F A A L F R E Q U E N T I E S  T E N  G E V O L G E  

V A N  E X T E R N A L  I N T E R F E R E N C E  

Het voorspellen van faalfrequenties als gevolg van external interference gebeurt in drie 

stappen. De eerste stap is het vaststellen van de raakfrequentie. De veronderstelling is 

dat die alleen afhangt van de diepteligging [0.4]. De invloed van de diepteligging is 

weergegeven in Figuur 14.7. 
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Figuur 14.7 Invloed diepteligging op raakfrequentie (external interference) 

Vervolgens wordt met een breukmechanicamodel uitgerekend bij welke beschadiging 

een specifieke leiding zal falen. Dit gebeurt op basis van de weerstand tegen 

openscheuren bij gegeven wanddikte, kerfslagwaarde, staalsoort, diameter en 

inwendige druk en kras/deuk afmeting [0.7 en 0.8]. 

 

Tenslotte wordt gekeken naar de verdeling van afmetingen van historische schades aan 

leidingen. Er wordt aangenomen dat de verdeling van de afmeting van de schades niet 

afhangt van diepteligging en afmeting van de leidingen. Uit de verdeling wordt de kans 

berekend dat, gegeven dat de leiding is geraakt, de beschadiging voor deze specifieke 

leiding groter is dan de maximale beschadiging die de leiding kan weerstaan. 

 

De faalfrequentie wordt dan de raakfrequentie (diepte afhankelijk) maal de kans op 

falen (afhankelijk van diameter, druk, staalsoort, kerfslagwaarde en wanddikte). 

 

Globaal kan deze methodiek worden gevalideerd met behulp van de voorspelde 

faalfrequenties en gerealiseerde falen over een lange periode. Het blijkt dat de 

berekeningen met behulp van breukmechanica op basis van gerealiseerde krassen en 

deuken de kans op lekken en breuken goed voorspellen [0.4].  

1 4 . 3 . 3  E F F E C T  V A N  B E S C H E R M E N D E  M A AT R E G E L E N  

Bovengenoemde methodiek wordt toegepast op alle normale aardgastransportleidingen. 

Als om een specifiek reden de kansen verder verlaagd moeten worden bestaat er de 

mogelijkheid om de leiding meer te beschermen. Bijvoorbeeld door toepassing van 
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betonplaten boven de leiding en/of aanbrengen van waarschuwingslint. Deze 

maatregelen reduceren de kans op raken en daarmee de faalfrequentie [0.8]. 
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