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1.  Inleiding 

1.1 Achtergrond 

Een systematische planning van monitoringsactiviteiten is gevraagd voor efficiënt asset 

management van een dijk. Asset management van een dijk houdt in dat de optimale 

prestatie uit de dijk gehaald wordt tegen acceptabele risico’s en aanvaardbare kosten, 

gemeten over de gehele levenscyclus van de dijk. Monitoring, bestaande uit metingen en 

inspecties, kan bijdragen aan het significant verkleinen van onzekerheden omtrent het 

gedrag van de dijk. Voor elk dijkveiligheidsproject, in elke fase van deze cyclus, moet om die 

reden een monitoringsplan worden opgesteld. 

Het is belangrijk bij het plannen van monitoring de volgende fase in de cyclus ook mee te 

nemen. Deze actie wordt in de huidige praktijk doorgaans genegeerd. Hierdoor ontbreekt 

soms cruciale informatie in een latere fase, terwijl deze er wel had kunnen zijn indien de 

planning van monitoring vanuit de totale levenscyclus was beschouwd (Life Cycle 

Monitoring). Hieraan verwant is het feit dat door overdracht van monitoring-

verantwoordelijkheid bij de overgang tussen opeenvolgende fasen soms cruciale metingen 

voor de vervolgfase niet gestart zijn in een eerdere fase. Om deze kansen te benutten, is het 

van belang ‘het nut van het eerder weten’ expliciet in de planning van monitoring te 

beschouwen.  

De keuze voor een monitoringsplan is in veel gevallen een overwegend subjectieve 

beoordeling waarvoor een objectieve beoordelingssystematiek ontbreekt. Door deze wijze is 

het voor de betrokken partijen bij monitoring lastig om de ‘kwaliteit’ van een monitoringsplan 

op waarde te schatten, bijvoorbeeld omdat er niet duidelijk is hoe het kwaliteitsniveau van 

een criterium als ‘flexibiliteit’ of ‘gebruiksgemak’ ingeschat moet worden.   

1.2 Blauwdruk Handreiking Life Cycle Monitoring 

Met deze Handreiking Life Cycle Monitoring (HLCM) wordt beoogd om een semi-objectieve 

beoordelingssystematiek voor een monitoringsplan op te stellen waarin de ‘Life Cycle’-

gedachte expliciet is verwerkt. Deze blauwdruk moet kunnen worden gebruikt door: 

 Opdrachtgever, voor het maken van een projectspecifiek beoordelingssysteem en 

het beoordelen van de ingekomen aanbiedingen 

 Ontwerper, voor het onderbouwen van de gemaakte keuzes bij het ontwikkelen, 

optimaliseren en detailleren van een monitoringsplan. 

 Sensorleverancier: voor het ontwikkelen van sensorspecificaties naar toepassing en 

kwaliteit en de ontwikkeling van installatieprotocollen 

 Gebruiker: voor het terugkoppelen en waarderen van de gebruikswaarde van het 

monitoringssysteem 

De Handreiking Life Cycle Monitoring (hierna: HLCM) wordt ontwikkeld in twee fasen. Dit 

rapport is een concept blauwdruk, het resultaat van fase 1. Binnen fase 1 is een concept 

kwaliteitsbeoordelingssysteem voor dijkmonitoring ontwikkeld.  
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Dit rapport is bedoeld voor het gebruik door andere partijen in referentieprojecten in fase 2. 

Aan de hand van ervaringen bij de toepassing van de Handreiking wordt de Handreiking 

vervolgens verbeterd. Aan het eind van fase 2 wordt de groene versie opgeleverd. 

De blauwdruk Handreiking Life Cycle Monitoring wordt zoveel mogelijk modulair opgesteld 

en in relatief korte tijd opgezet, gebruik makend van bestaande kennis, ervaring en inzichten 

in de sector. Hierbij is dankbaar gebruik gemaakt van [CUR 223, 2010] en inzichten uit de 

stuwdammenwereld. 

1.3 Leeswijzer 

Hoofdstuk 2 gaat in op het concept Life Cycle Monitoring en bevat een lijst met de 

belangrijkste begrippen en definities. In hoofdstuk 3 wordt de ontwikkelde 

beoordelingssystematiek besproken en wordt toegelicht hoe deze door de gebruikende 

partijen kan worden toegepast. In dit hoofdstuk wordt tevens een voorbeeld kort uitgewerkt. 

Hoofdstuk 4 gaat tenslotte in op de beoogde rol van deze blauwdruk in fase 2 van de 

ontwikkeling van de groene versie van de Handreiking. 
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2.  Het concept Life Cycle Monitoring 

2.1 Levensfasen van de dijk 

LifeCycle Monitoring heeft betrekking op alle fasen die doorlopen worden: afkeuren, ontwerp, 

uitvoering en beheer (voorafgaand aan een volgend moment van afkeuren en het daarna 

weer opstarten van een dijkversterking). Figuur 1 geeft een eerste raamwerk met vier levens-

fasen van de dijk en/of het dijkversterkingsproject: beheerfase (inclusief toetsing), afkeurfase 

(inclusief vaststellen scope), ontwerpfase en uitvoeringsfase. In de figuur is aangegeven wat 

het nut van eerder monitoren in een beschouwde fase kan zijn voor een volgende fase.  

 

Figuur 1: Monitoring in de verschillende levensfasen van de dijk 

Dit vormt een samenhangende keten, die thans echter niet als één geheel wordt benaderd. 

Het gevolg daarvan is dat er in iedere genoemde fase problemen die bij voldoende antici-

patie in de vorige fase(n) vermeden hadden kunnen worden, zoals waterspanningsmetingen 

in de ontwerpfase die meteen na afkeuren op basis van de toetsing hadden kunnen worden 

ingezet, of metingen uit de ontwerpfase die bij de overgang naar de uitvoeringsfase of naar 

de beheerfase niet op adequate wijze worden overgedragen zodat deze in de beheerfase 

niet toegankelijk zijn. Het ontbreken van dit ‘keten-denken’ leidt tot grote onnodige verspillin-

gen en vertragingen in projecten. In het verleden verloren gegane gegevens kunnen door-

gaans niet meer worden teruggehaald, maar dit vormt wel een goede reden om naar de 

toekomst toe te voorkomen dat opnieuw essentiële gegevens verloren gaan. 
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2.2 Dijkinformatie en monitoring 

Daarnaast is het van belang, dat monitoring een onderdeel is van een totaalpakket dijkinfor-

matie gedurende de gehele levenscyclus van een dijk. Figuur 2 toont de opbouw van het 

geodetische, geotechnische en geohydrologische data- en informatiesysteem, in de vier 

opeenvolgende levensfasen. Vanaf het moment van afkeuren tot het weer opleveren van de 

versterkte dijk aan de beheerder zal de informatiebehoefte veranderen en het 

informatiesysteem stap voor stap worden aangevuld en verbeterd.  

 

Figuur 2: Monitoring als onderdeel van data inwinning in een dijkversterkingsproject 

De levensduur (of planperiode) van de dijkversterking is qua orde van grootte 50 jaar, terwijl 

de levensduur van de dijk normaliter honderden jaren bedraagt. Gedurende de levensduur 

van de dijk zal deze LCM-cirkel dus vele malen worden doorlopen. Bij levenscyclus-

kostenanalyses (LCC-analyses) wordt wel een zichtperiode van 100 jaar gehanteerd. De 

LCM-cirkel loopt rond, dus het begin- en eindpunt is in beginsel vrij te kiezen. In figuur 1 is de 

beheerfase als beginpunt gekozen, omdat hier de basisinformatie is verzameld waar later op 

wordt voortgebouwd. In figuur 2 is de beheerfase het logische eindpunt van een 

dijkversterkingsproject, met de acceptatie van de versterkte dijk met bijbehorende informatie 

door de beheerder.  

2.3 Begrippen en definities 

Monitoring  

“Het geheel van tijdsafhankelijke, waar nodig herhaalde, metingen en inspecties in of aan 

een dijk of de relevante omgeving daarvan, en de tijdige verwerking van die metingen en 

inspecties, om indien nodig te kunnen besluiten tot onderbouwde wijzigingen ten aanzien 

van de dijk en zijn omgeving, het beheer van de dijk of de monitoring ervan.” (Gebaseerd op 

(van den Berg & Koelewijn, 2014)).  
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Monitoring omvat dus niet alleen data-inwinning met sensoren, maar ook (visuele) 

inspecties, periodieke inmetingen van de geometrie en de bathymetrie of een eenmalige 

boring in een niet-zettingsgevoelig gebied. 

Life Cycle Monitoring 

“Het opstellen en optimaliseren van de planning van monitoring als een integraal geheel over 

de levensduur van de dijk” 

Monitoringsplan 

“Plan van aanpak voor het leveren van de gevraagde monitoringsinspanning of meer, omvat 

minimaal de benodigde informatiedragers die worden gebruikt voor de beoordeling.“ 

Meetconfiguratie 

“De meetopstelling van de ingezette sensoren (3D locaties en aantallen) om de te monitoren 

parameters te meten.” 

Monitoringssysteem 

“De infrastructuur die nodig is voor het verrichten van metingen en het tijdig verwerken van 

die metingen.” 

Sensor 

“Instrument waarmee een waarneming wordt gedaan.” 

Dit kan zowel in situ als van enige afstand zijn, op één punt, langs een lijn, over een vlak of 

van een volume. Ook menselijke waarnemers zouden als sensor kunnen worden 

beschouwd. 
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3.  Beoordelingssystematiek 

3.1  Beoordelingsmatrix 

Binnen het kader van de Handreiking Life Cycle Monitoring (HLCM) is een concept 

beoordelingssystematiek voor monitoringsoplossingen opgesteld. Centraal element hierin is 

een beoordelingsmatrix, die door opdrachtgevers, ontwerpers, gebruikers en 

sensorleveranciers kan worden gebruikt voor het waarderen en optimaliseren van 

monitoringsoplossingen. 

De matrix bevat Life Cycle Monitoring beoordelingsaspecten, zoals het anticiperen bij het 

ontwerp op de informatiebehoefte in volgende fase(n) en het invullen van datamanagement 

voor het faciliteren van informatieoverdracht naar de volgende fase(n). Deze aspecten vor-

men bij gebruik van de matrix een normaal onderdeel bij het vaststellen van kwaliteit. In de 

matrix zijn ook de voor leveranciers relevante beoordelingsaspecten opgenomen.  

De opzet van de beoordelingsmatrix op hoofdlijnen is weergegeven in figuur 3. Dit betreft 

een voorbeeld. De score per kwaliteitsaspect is aangegeven met het hoogste cijfer tot waar 

de scorekaart gekleurd is. 

 

Figuur 3 Concept beoordelingsmatrix voor monitoringsoplossingen met voorbeeldscores 

Een matrix bestaat uit rijen en kolommen. In de rijen zijn de beoordelingsaspecten 

opgenomen. Dit zijn de kwaliteitscriteria waarop de monitoringsoplossing beoordeeld wordt. 

De kolommen staan elk voor een kwaliteitsklasse. Dit is een maat voor de prestatie van de 

monitoringsoplossing op een criterium. Daarnaast is aangegeven in welke projectfase de 

benodigde kennis over de kwaliteitscriteria relevant is.  



 
 

POV Macrostabiliteit  Pagina 10 van 42 Versie 1.1 
Handreiking Life Cycle Monitoring Fase 1   22-8-2016 
  

 

POV 
MACRO 

S T ABILITEI T 

De beoordelingssystematiek die is ontwikkeld gaat uit van de principes van een Multi-

Criteria-Analyse (MCA). Op elk van de criteria wordt een score gegeven. Door 

vermenigvuldiging van de scores met vooraf opgestelde gewichten per criterium wordt de 

eindscore bepaald. Hoe hoger de totaalscore, des te doelmatiger de monitoringsoplossing. 

Daarnaast kan ook vooraf een minimaal te behalen kwaliteitsklasse (eventueel per criterium 

verschillend) worden bepaald. Een hoge totaalscore garandeert immers niet dat de 

voorgestelde oplossing daadwerkelijk bruikbaar is – een te lage score op één onderdeel kan 

zo tot diskwalificatie van het geheel leiden. 

De matrix uit figuur 3 is de eerste versie, het gebruik ervan moet nog worden getest en 

vervolgens waar mogelijk vereenvoudigd en waar nodig verfijnd. Dit is het hoofddoel van 

fase 2. In de volgende paragraaf worden de belangrijkste onderdelen van de matrix, 

kwaliteitsaspecten en kwaliteitsklassen, verder op hoofdlijnen toegelicht. In bijlage 1 is de 

volledige, uitgebreide versie van de beoordelingsmatrix opgenomen met exacte definities 

van de criteria en de toelichting over de te leveren prestatie voor een bepaalde 

kwaliteitsklasse. 

3.2 Kwaliteitsaspecten en kwaliteitsklassen 

3.2.1 Kwaliteitsaspecten 

Het begrip ‘kwaliteit van een monitoringsplan’ kan worden gesplitst in de ‘technische 

kwaliteit’ en de ‘gebruikskwaliteit’. Technische kwaliteit heeft betrekking op alle 

kwaliteitsaspecten die direct zijn gerelateerd aan de werking en installatie van sensoren. 

Kwaliteitsaspecten die betrekking hebben op de bijdrage aan besluitvorming omtrent de 

toepassing van maatregelen of het gebruiksgemak worden gerekend tot ‘gebruikskwaliteit’.   

De kwaliteitsaspecten uit de beoordelingsmatrix zijn ondergebracht in vijf clusters, te weten: 

1. Informatiebehoefte dijkveiligheid 

2. Parameters en faalindicatoren 

3. Tijdsaspecten 

4. Betrouwbaarheid sensordata 

5. Gebruikswaarde dijkinformatie 

Globaal kan worden gesteld dat clusters 1 t/m 4 gaan over de technische kwaliteit van de 

monitoringsoplossing. De kwaliteitsaspecten in clusters 1 t/m 3 beschouwen de 

kwaliteitspotentie van een monitoringsplan bij het ontwerp van een basisconfiguratie. De 

kwaliteitsaspecten in cluster 4 betreft het aantonen van de opgeleverde technische kwaliteit 

van de gekozen sensoren en installatiewijze. In cluster 5 zijn kwaliteitsaspecten opgenomen 

in relatie tot de geleverde gebruikskwaliteit.  

Uit bovenstaande kan worden afgeleid dat bij de beoordeling van lopende monitoring enkel 

de aspecten in cluster 4 en 5 beschouwd hoeven te worden (tenzij er indicaties zijn dat deze 

monitoring niet aan zijn doel beantwoordt). In andere gevallen moeten de kwaliteitsaspecten 

uit alle clusters beschouwd worden waarbij voor de criteria in clusters 4 en 5 de 

kwaliteitspotentie aangegeven moet worden bij het indienen van het monitoringsplan.  
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Het ‘ketendenken’, of ‘Life Cycle Monitoring’ is expliciet verwerkt als kwaliteitsaspect in de 

beoordelingssystematiek, zowel bij de cluster informatiebehoefte dijkveiligheid (planning) 

alsmede gebruikswaarde van informatie (data-overdracht).  

3.2.2 Kwaliteitsklassen 

De kwaliteitsaspecten zijn geformuleerd als Key Performance Indicators (KPI’s). Een KPI is 

een variabele of maatstaf om prestaties van organisaties (of systemen) kwantitatief te 

analyseren. De geleverde prestatie op een KPI wordt uitgedrukt met een kwaliteitsklasse Q. 

Voor ieder kwaliteitsaspect zijn 5 kwaliteitsklassen opgesteld. Elke kwaliteitsklasse is 

afgebakend door een omschreven prestatie. Deze prestatie wordt bepaald door de 

kwaliteitsbepalende keuzen. 

De definitie van kwaliteitsklassen voor het kwaliteitsaspect kans op nuttige bijvangst is 

geïllustreerd in figuur 4. Er zijn vijf kwaliteitsklassen, die zijn samengesteld door de 

kwaliteitskeuze voor instrumentatie voor onverwachte faalmechanismen.   

 

Figuur 4 Definitie kwaliteitsklassen voor kwaliteitsaspect fasering/planning 

Het toekennen van een kwaliteitsklasse aan een bepaald kwaliteitsaspect wordt uitgevoerd 

door te kijken aan welke prestatie Q de omschreven prestatie in het monitoringsplan voldaan 

wordt. De exacte definities voor de te leveren prestatie per kwaliteitsklasse zijn omwille van 

de leesbaarheid niet opgenomen in de beoordelingsmatrix in figuur 3 maar is bijgevoegd in 

bijlage 1. Het invullen gebeurt via een Excel-sheet waarin behalve een score ook een 

onderbouwing van die score gegeven dient te worden. Het overzicht zoals gepresenteerd in 

figuur 3 wordt hier automatisch uit gegenereerd. 

3.3 Gebruiksdoelen en gebruiksmogelijkheden 

De gebruiksdoelen en gebruiksmogelijkheden van de beoordelingsmatrix hangen af van de 

rol van de gebruikende partij en de projectfase waarvoor het monitoringsplan is opgesteld. 

Voorlopig zijn drie partijen onderscheiden: de opdrachtgevers, de ontwerpers & gebruikers 

en de leveranciers van monitoringssystemen en sensoren. Voor elk van die partijen worden 

de gebruiksdoelen en gebruiksmogelijkheden omschreven. 

3.3.1 Opdrachtgevers 

Monitoring dient te worden ingezet om specifieke vragen ten aanzien van de constructie te 

beantwoorden [van den Berg & Koelewijn, 2014]. Het is de rol van de opdrachtgever om de 

vragen te definiëren en vervolgens te beoordelen welke vorm van monitoring geschikt is om 

de vraag op een doelmatige wijze te beantwoorden.  

Voor de beoordeling van mogelijke monitoringsoplossingen op doelmatigheid is de 

beoordelingsmatrix ontwikkeld. Het gebruik van de beoordelingsmatrix door de 

opdrachtgever is tweeledig. De opdrachtgever start met de basisopzet van de matrix, zoals 

weergegeven in figuur 3. Echter betreft het raamwerk van de matrix in dit rapport enkel 

algemeen geldende kwaliteitsaspecten en definities van kwaliteitsklassen. Voor elk project 
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kan (moet) de opdrachtgever de beoordelingsmatrix project specifiek maken door het 

toevoegen of weglaten van specifieke kwaliteitsaspecten of het aanscherpen van de 

definities van kwaliteitsklassen.  

Daarnaast is de beoordelingsmatrix een hulpmiddel voor de opdrachtgever bij het opstellen 

van het vereiste kwaliteitsprofiel. Dit betreft het aangeven van de vereiste kwaliteitsklasse 

voor elk kwaliteitsaspect plus het bepalen van de weegfactor per kwaliteitsaspect, immers: 

een bepaald kwaliteitsaspect heeft in ieder project een verschillende belangrijkheidsgraad. 

Na het bepalen van de gewichten is het beoordelingskader voor de monitoringsoplossing(en) 

compleet. Met dit beoordelingskader is de opdrachtgever in staat de definitieve 

kwaliteitsbeoordeling voor de ingediende monitoringsoplossing(en) verzorgen.  

De rol van de opdrachtgever en het gebruik van de beoordelingsmatrix door de 

opdrachtgever is beperkt tot de gunningsfase. Daarnaast is het gebruik van de 

beoordelingsmatrix een hulpmiddel voor de opdrachtgever voor het bepalen van het 

startmoment van fase-overstijgende activiteiten (het Life Cycle Monitoring aspect). 

3.3.2 Ontwerpers en gebruikers 

De rol van ontwerpers van monitoringsoplossingen is om de informatiebehoefte van de 

opdrachtgever om te zetten in een basisconfiguratie die voldoet aan het vereiste 

kwaliteitsprofiel. De ontwerper zal het vereiste kwaliteitsprofiel dus gebruiken als 

randvoorwaarden voor het maken van kwaliteitsbepalende keuzen omtrent de 

monitoringsoplossing. De potentiële technische kwaliteit en gebruikskwaliteit moet door de 

ontwerper worden vastgelegd in de informatiedragers waarmee de opdrachtgever het 

ontwerp kan beoordelen. Uit figuur 3 blijkt dat de ontwerper naast de technische kwaliteit ook 

de potentiële gebruikskwaliteit dient te beschouwen.  

De aan te leveren informatiedragers bij een aanbieding zijn: 

 Situatiebeschrijving zoals begrepen 

 Beschrijving van gekozen monitoringsstrategie en bijbehorende activiteiten 

 Sensortypen met productblad 

 Tekeningen met aantallen en plaats van instrumenten 

 Beargumenteerde specificaties van gekozen sensorinstellingen en meetfrequentie 

 Een beschrijving of demoversie van het data- en informatiemanagementsysteem 

Zie als voorbeeld de nadere toetsing van de locatie van de vervormingsproef bij 

Bergambacht in bijlage 4, inclusief de score per onderdeel (samengevat in figuur 3) en de 

daarbij behorende motivatie. In de bijlage is ook toegelicht op welke punten dit uitgewerkte 

voorbeeld (helaas) niet voldoet aan bovenstaande lijst. 

Voor het indienen van een monitoringsoplossing is een checklist opgesteld, welke is 

weergegeven in bijlage 2. Deze checklist kan worden gebruikt als hulpmiddel bij het 

opstellen of herzien van een monitoringsplan voor een nieuwe vraag van de opdrachtgever. 

Daarnaast wordt de ontwerper doorverwezen naar [CUR 223, 2010] voor de best practices 

van een aantal veelvuldig gebruikte monitoringstechnieken.  

De beoordelingsmatrix kan tevens door de ontwerpende partij intern worden gebruikt om de 

kwaliteit van verschillende varianten te bepalen en een selectie voor het voorkeursalternatief 
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te maken. Door deze naast het gevraagde kwaliteitsprofiel te leggen kan tevens een indicatie 

worden verkregen van de verwachte beoordeling door de opdrachtgever. 

3.3.3 Leveranciers monitoringssystemen en sensoren 

Het aantonen van de technische kwaliteit gerelateerd aan sensoren is de primaire rol van de 

sensorleverancier bij het indienen van het monitoringsplan. Kwaliteitsaspecten speciaal voor 

de leveranciers zijn opgenomen in cluster 4. De leverancier moet aan de ontwerpende partij 

of opdrachtgever de volgende stukken kunnen overleggen: 

 Specificatieformulier van de gekozen meettechniek (een voorbeeld van een lege 

versie voor een waterspanningsmeter is te vinden in bijlage 3; ingevulde 

voorbeelden zijn te vinden in bijlage 4) 

 Specificatie van de geselecteerde sensoren (productinformatiebladen) 

 Resultaten van de Factory Acceptance Test 

De beoordelingsmatrix geeft richtlijnen voor sensorleveranciers omtrent kwaliteitsaspecten 

van installatie en service. Het is de taak van de leveranciers om de documentatie van de 

kwaliteitswaarborging te ontwikkelen volgens de beoordelingssystematiek. Dus per sensor 

dient aan te worden gegeven welke keuzen leiden tot welke kwaliteitsklasse. De aan te 

leveren informatiedragers zijn installatieprotocollen, testresultaten van de gebruikte sensors 

en een service level agreement.  

3.4 Voorbeelden 

In paragraaf 3.3 is de ontwikkelde beoordelingssystematiek uitgelegd. Het doel is om te 

komen tot een algemeen toepasbare versie van de Handreiking, wat gebeurt door de 

toepassing in drie referentieprojecten. Voor het ontwikkelen van de beoordelingsmatrix was 

het nodig om het toe te passen in een reeds afgerond referentieproject. In deze paragraaf is 

slechts een eerste uitwerking opgenomen, een uitgebreidere uitwerking is voorzien in fase 2.  

Als voorbeeldproject is gekozen voor de case ‘Bergambacht’, stammend uit 1999-2001. 

Deze case omvat zowel de beheer/beoordelingsfase als de calamiteitenzorgfase. In de 

beheer/beoordelingsfase is de vigerende toetsingsprocedure voor het mechanisme macro-

instabiliteit onderzocht. Het bleek dat relatief grote verschillen optraden wat betreft de 

berekende stabiliteitsfactoren door verschillende adviseurs [Koelewijn, 2002]. Dit vormde de 

uiteindelijke aanzet tot de invoering van de schematiseringsfactor. Als grootste bron van 

onzekerheid gold de watervoerendheid van een tussenzandlaag. De argumentatie bij het 

selecteren van de uiteindelijke monitoringsoplossing, het toekennen van de scores per 

kwaliteitsaspect en de uiteindelijke beoordeling zijn beschreven in bijlage 4. Hierbij wordt 

opgemerkt dat de kwaliteitsbeoordeling is gemaakt volgens de huidige maatstaven, 

toegepast op de destijds geldende inzichten en stand van de techniek. 

In fase 2 van de ontwikkeling van deze handreiking zal als simulatie van een 

calamiteitenbewakingssituatie de full-scale praktijkproef worden toegevoegd als tweede 

voorbeeld. Hierbij is de dijk doelbewust tot bezwijken gebracht volgens het mechanisme 

‘macro-instabiliteit door opdrijven’. Hoofddoelstelling van de monitoring hierbij was het 

bepalen van de actiegrenzen waarbij moet worden overgegaan tot noodmaatregelen. De 
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opzet en waardering van de kwaliteit van de gekozen monitoringsoplossing zal worden 

toegevoegd in bijlage 4. 

Voor het maken van een eerste opzet is de systematiek doelbewust op eenvoudige situaties 

met eenvoudige instrumentatie toegepast om het geheel begrijpelijk te houden. In fase 2 

worden tevens projecten met een andere complexiteit en in andere fasen beschouwd , zoals 

beschreven in het volgende hoofdstuk.  
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4.  Gebruik in fase 2 

4.1  Activiteiten fase 2 

Dit rapport is een eerste blauwdruk voor de Handreiking Life Cycle Monitoring en is bedoeld 

voor gebruik door andere partijen in fase 2. In dit rapport is een concept 

beoordelingssystematiek opgenomen welke door de ontwikkelaars is toegepast op een 

enkele case. In fase 2 is het van belang om andere partijen zoveel mogelijk praktijk- 

ervaringen met de voorlopige versie van de Handreiking op te laten doen om zo de 

Handreiking en de beoordelingssystematiek verder te ontwikkelen. 

Concreet betekent dit dat de Handreiking LCM wordt uitgewerkt voor een drietal 

referentieprojecten zoals die binnen de POV Macrostabiliteit zijn geïdentificeerd door (een 

afvaardiging van) het projectteam, waarna de ervaringen verwerkt worden in de HLCM. Dit 

leidt in elk geval tot een uitgebreidere set aan voorbeelden. 

Tenslotte zullen specificaties van toepassings- en kwaliteitsklassen voor piëzosensoren 

(waterspanningsmeters), glasvezeltechnologie en satellietmetingen t.b.v. de bepaling van 

vervormingen ontwikkeld worden in fase 2.  

4.2 Referentieprojecten 

Voor fase 2 is een toepassing van de concept beoordelingssystematiek in een drietal 

referentieprojecten voorzien. Aan de hand van de praktijkervaringen met de 

beoordelingssystematiek wordt de handreiking verbeterd en waar nodig verfijnd door de 

ontwikkelaars. De referentieprojecten zijn geselecteerd zodat het project zich in een nog niet 

beschouwde fase bevindt, de te onderzoeken sensoren hier worden toegepast of een 

combinatie van beide. Toepassing bij de volgende referentieprojecten is beoogd:  

 Mastenbroek (vroege fase, calamiteitenbeheersing, nog ongeveer10 jaar 

voorbereidingstijd voor een versterking na afkeuring) 

 Dijkversterking Kinderdijk – Schoonhovense Veer (KIS; specifiek voor glasvezel, 

aansluitingsconstructies tussen kunstwerk en dijk, deformatiemetingen) 

 Dijkversterking Tiel – Waardenburg (TiWa; hoe past het in het raamwerk, 

waterspanningen, uitvoeringsfase). 

De keuze voor de referentieprojecten heeft al in fase 1 plaatsgevonden. Voor de start van 

fase 2 zal contact worden gezocht met de projectleiders van de referentieprojecten en de 

leveranciers van piëzosensoren, glasvezels en satellietmetingen. 

4.3 Helpdeskfunctie opstellers fase 1 

Doordat het rapport van fase 1 een blauwdruk is met een concept-beoordelingssystematiek 

is er nog weinig ervaring met het gebruik van de matrix. Voor het verbeteren van de methode 

is het wel van belang dat de methode op een juiste manier gebruikt wordt, omdat voorzien 

wordt dat enige expertise wel vereist is voor een correct gebruik. Het is daarom van belang 

dat de ontwikkelaars van de systematiek een helpdeskfunctie gaan vervullen. Concreet 

betreft dit de volgende taken:  
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 Overleggen met de technisch managers van de dijkversterkingsprojecten 

voorbereiden en begeleiden 

 Coördineren van sensorspecificaties voor waterspanningsmeters, 

glasvezeltechnologie en satellietdeformatiemetingen 

 Verwerken feedback: verbeteren van de systematiek en het voorbeeld van 

Bergambacht 

4.4  Aanbevelingen LCM-expertgroep 

Voor het verbeteren van de methode en het bewerkstelligen van draagvlak en bredere 

toepassing is het van belang om hierbij de expertise en belangen van alle betrokken partijen 

evenwichtig in mee te nemen en overeenstemming te krijgen over definities en 

kwaliteitsbeoordelingen. De betrokken partijen zijn in dit geval sensorleveranciers van 

waterspanningsmeters en glasvezels en de projectleiders van beoogde referentieprojecten 

waarop de HLCM gaat worden toegepast. Geadviseerd wordt om een LCM-expertgroep te 

installeren, waarin de betrokkenheid van deze partijen en de koppeling met de 

referentieprojecten wordt gewaarborgd.  

De volgende experts worden aanbevolen: 

o Philippe Schoonen (WDOD, case Mastenbroek) 

o Peter Damen (WSRL, case KIS) 

o Mathijs Bos (WSRL, case TiWa) 

o Kees Jan vd Made (Wiertsema, piezosensoren) 

o Martijn Louws (Fugro, piezosensoren, glasvezeltechnologie) 

o Jos Maccabiani/Ramon Hansen (SkyGeo, InSAR) 

o Victor Hopman (Deltares, glasvezeltechnologie) 

o André Koelewijn (Deltares, beoordelingsmatrix) 

o Martin van der Meer (Fugro, beoordelingsmatrix) 
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BIJLAGEN 
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BIJLAGE 1: BEOORDELINGSMATRIX INCLUSIEF 

TOELICHTING 
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Overzichtsblad 
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Details met scores per onderdeel 
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BIJLAGE 2: CHECKLIST MONITORING 
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BIJLAGE 3: SPECIFICATIEFORMULIER 

WATERSPANNINGSMETERS 
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Meettechniek Waterspanningsmeter 

Foto 

 

Sensorleverancier: … 

Sensortype: … 
 

Nr. Omschrijving Specificatie 

1.1 Meetprincipe 
 

Natuurkundig principe + bijbehorende randvoorwaarden 

1.2 Gemeten 
grootheid 

In welke eenheid, direct of indirecte systeemtoestand, relatie tot 
faalmechanisme, verandering of absoluut, correctie voor 
natuurlijke omgevingswaarde (bijv. luchtdruk) 

1.3 Meetregistratie Instrument, meetfrequentie, procedure data-uitlezen 

1.4 Meetbereik Nauwkeurig te bemeten bereik van variabele, ruimtelijke 
representativiteit (punt, vlak), werkend in bruikbaarheidsgrens 
toestand en uiterste grenstoestand 

1.5 Nauwkeurigheid Foutmarges per meting per grondlaag, nauwkeurigheid lange 
termijn door ‘veroudering’ instrument, kwetsbaarheid, tijdschaal 
verandering t.o.v. meetfrequentie, redundancy benodigd 

1.6 Flexibiliteit Mogelijke adaptatie instrumentinstellingen,  mogelijkheid tot 
verbetering, insteltijd tot start meting 

1.7 Installatie Techniek, effectieve dieptes, mogelijkheden tot 
bijplaatsen/wijzigen, invloed techniek op variabele 

1.8 Levensduur Verwachte (range van) levensduur, bij voorkeur met 
onderbouwing 

1.9 Controle Testmethode, onderhoud- en reparatiemogelijkheden 

1.10 Omgevingsinvloed Invloed natuurlijke proces op variabele, invloed natuurlijke 
processen op instrument  

1.11 Vertalingsslag Hoe worden metingen vertaald naar gebruiker, eenduidig, 
volgens SI instellingen (of andere etc.), foutendetectie 

1.12 Aandachtspunten Compensatiemaatregelen bij installatie/onderhoud 

1.13 Voorkomen van Verstorende fenomenen /invloeden 

1.14 Kansen Mogelijke bijvangst, mogelijkheid in-situ onderzoek 

1.15 Geschiktheid Toepassingsmogelijkheden per doeleinde, best practices uit 
referentieprojecten 

 Literatuur Beschikbare informatie/kennis bij problemen 

 

Dit formulier is overwegend gebaseerd op CUR-publikatie 223. Dit formulier kan nader 

worden gespecificeerd in het deelproject ‘Waterspanningsmeters’ van de POVM, cluster 

Monitoring. 
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BIJLAGE 4: UITWERKING BERGAMBACHT 
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B4.1 Inleiding case 
In dit kader wordt de oude Lekdijk nabij Bergambacht beschouwd (Figuur B4.1). In het kader 
van “Ruimte voor de Rivier” is in de jaren 1999-2000 bij Bergambacht een nieuwe, 
landinwaarts gelegen dijk aangelegd.  Met het gereedkomen van de nieuwe dijk kon een 
rivierverruiming worden gerealiseerd. De oude dijk is vanaf het jaar 2000 niet meer in functie 
als waterkering. Voordat de oude dijk werd afgegraven, is door Rijkswaterstaat het initiatief 
genomen tot het uitvoeren van full-scale praktijktesten in het kader van het 
onderzoeksprogramma ‘actuele sterkte van waterkeringen’.  De praktijkproeven waren 
gericht op het vergroten van de kennis van het mechanisme ‘binnenwaartse macro- 
instabiliteit door opdrijven’. 
 

 
  

Figuur B4.1a Luchtfoto huidige staat van de 
projectlocatie langs de Lek bij Bergambacht 

Figuur B4.1b Foto projectlocatie, na 
gereedkomen van de nieuwe dijk in 2000. 

 
Naast de full-scale proef is de toenmalige beoordelingspraktijk vastgelegd. De beoordeling 
op macro-stabiliteit van de oude dijk is aan vijf onafhankelijke adviseurs voorgelegd, met 
slechts de bij beoordelingen destijds gangbare hoeveelheid informatie en grondonderzoek 
(destijds werden beoordelingen ‘toetsingen’ genoemd en was er geen basis-
ondergrondschematisering beschikbaar). Uit de resultaten bleek dat het oordeel van de 
adviseurs tot wel 25% onderlinge afwijking vertoonde [Koelewijn, 2002], wat uiteindelijk 
aanleiding was tot het introduceren van de schematiseringsfactor bij het berekenen van de 
vereiste veiligheidsfactor bij de faalmechanismen macrostabiliteit en piping. De grootste bron 
van onzekerheid was daarbij de twijfel over de schematisering van een lokaal aanwezige 
tussenzandlaag. 
 
B4.2 Invulling voor beheer- en beoordelingsfase 
De centrale vraag waarop een antwoord wordt gezocht is “Wordt de waterdruk in de zandige 
kleilaag beïnvloed door het rivierpeil?”  
 
Dit is het startpunt voor het invullen van Tabel B4-1.  
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Tabel B4-1. Ingevulde tabel voor de beheer/beoordelingsfase case Bergambacht 

Aspect Te beschouwen 

Vraag - Probleem: Onzekerheid in de watervoerendheid van een tussenzandlaag is van doorslaggevend belang 
bij de veiligheidsbeoordeling. 
- Centrale vraag: “Wordt de waterdruk in de zandige kleilaag beïnvloed door het rivierpeil?” 
- Mogelijke vervolgvraag vanuit scenario ‘ja’: “Wat is de grootte van de respons”? 

Ontwerp + keuze - Watervoerendheid van de laag is direct te herleiden uit de verandering van de waterspanning in de 
tussenzandlaag en de verandering van de rivierwaterstand (gedurende enkele getijdencycli) 
- Enkele locatie(s) zijn voldoende voor het leveren van het ‘bewijs’ 
- Keuze voor tweetal extra peilbuizen met dataloggers in het beschouwde dwarsprofiel (Figuur B4), bij de 
daarvoor benodigde boringen wordt meteen informatie over de samenstelling en het gewicht van het 
bovenliggende slappe-lagenpakket verzameld (nuttig voor de volgende fase bij een ongunstig resultaat). 
- Dataverwerking: loggermeting verzenden, meetreeksen hebben geen nadere bewerking nodig 

Gebruik  - Standaardmeting, geen extra training voor monitoringspersoneel benodigd 
- Peilbuizen met logger is robuust en systeem is eenvoudig uit te breiden. 

Overgang naar 
volgende fase 

- Nadere kennis over respons is vooral bruikbaar bij afkeuren; indien gewenst kan er worden doorgemeten 
vanuit de peilbuizen (bijvoorbeeld bij een hoogwater; dit levert een grotere amplitude in de meting en 
daarmee een kleinere extrapolatie naar maatgevende omstandigheden in de beoordelings- en/of 
ontwerpberekeningen). 
- Alle peilbuismetingen (waterspanningen) en de gegevens uit de boringen (samenstelling en volumieke 
massa) blijven van nut voor het toekomstige beheer/beoordeling of afkeurfase/calamiteitenbewaking.  
- bij goedkeuren: voor toekomstig beheer/beoordeling is de vraag hoe de respons is bij een grotere 
amplitude 
- bij afkeuren: voor de calamiteitenfase die dan intreedt, en ook voor het ontwerp, is de vervolgvraag bij 
welke rivierwaterstand opdrijven en macroinstabiliteit optreden. Hiervoor is het in de gegeven situatie nodig 
om te weten hoe ver de tussenzandlaag zich uitstrekt en wat het gewicht van het bovenliggende slappe-
lagenpakket is. 

 

 

- 2 peilbuizen (benodigd: boring, daarbij 
boorprofiel te maken) 
- 2 divers (één per peilbuis) voor meting 
gedurende tenminste enkele etmalen 
(meerdere getijdecycli) 
De waterstand wordt geïnterpoleerd op 
basis van de Rijkswaterstaat-metingen te 
Krimpen aan de Lek en Schoonhoven. 
 
 

Figuur B4.2 Ontwerp aanvullende monitoring (blauw) voor de beheer-/toetsfase  

 
In tabel 2 wordt direct de meerwaarde van Life Cycle Monitoring duidelijk: door na te denken 
over mogelijke scenario’s in de volgende fase is de potentiële vraag voor de vervolgfase al 
geïdentificeerd.  
 
In de volgende paragraaf wordt het ingevulde scoringsformulier gegeven voor het 
voorgestelde monitoringssysteem. 
 
In de paragraaf daarna wordt de invulling gegeven voor een alternatief monitoringssysteem, 
dat bestaat uit slechts een tweetal waterspanningsmeters: één in de tussenzandlaag en één 
in de diepe zandlaag. De verschillende waarderingen op inhoudelijke gronden maken het 
mogelijk om de afweging tussen beide systemen niet volledig door de prijs te laten bepalen, 
maar ook door de kwaliteit die ermee bereikt wordt. 
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In de laatste paragraaf wordt een aanzet gegeven voor de monitoring in de fase na afkeuren, 
die op basis van de verantwoordelijkheid van het waterschap niet alleen een fase van 
voorbereiding op een versterking betekent, maar ook een fase van voorbereiding op 
calamiteiten, waar immers een risico op bestaat dat uitgaat boven het acceptabel geachte 
risico. 
 
B4.3 Waardering voorgestelde systeem 
Het voorgestelde systeem is uitermate eenvoudig; het invullen van de beoordelingsmatrix 
kan daardoor wat overtrokken overkomen. Toch is dat hier gedaan, inclusief de benodigde 
toelichting in de scoresheet (zie hiernavolgende pagina’s), om zo voor een gemakkelijk te 
begrijpen systeem te illustreren hoe de systematiek werkt. De checklist uit bijlage 2 en het 
formulier uit bijlage 3 (hier in het uiterste geval in te vullen voor zowel de boring als voor de 
combinatie van peilbuis-met-diver) ontbreken hier echter. 
 
De uiteindelijke scoringsmatrix is getoond in het hoofdrapport als figuur 3. 
 
B4.4 Alternatieve monitoring voor beheer- en beoordelingsfase: waterspanningsmeters 
Een alternatieve monitoring voor de beheer- en beoordelingsfase kan ook bestaan uit het 
plaatsen van een tweetal waterspanningsmeters in het achterland direct achter de dijk: één 
tot in de tussenzandlaag en één tot in de diepe zandlaag. Dit kan goedkoper uitpakken en 
leidt tot een andere waardering, zoals in de navolgende tabellen en de resulterende 
scoringsmatrix is getoond. 
 
B4.5 Invulling voor afkeur- en calamiteitenbewakingsfase 
Vanwege de uitkomst van de voorgaande monitoringsvraag, namelijk dat de tussenzandlaag 
vrijwel zonder demping in contact staat met de rivier (via een zandbaan aan de westkant, zie 
figuur B4.2, en dus niet eenvoudigweg in de dwarsdoorsnede), is het risico op macro-
instabiliteit door opdrijven aanzienlijk groter dan wanneer deze tussenzandlaag geen contact 
zou maken met de rivier. Dit leidt dan tot afkeuren. 
 
De gegeven vervolgvraag vormt vervolgens de hoofdvraag voor de fase van 
afkeuring/calamiteitenbewaking. Dit zal in de komende maanden nader uitgewerkt worden.  
 
  



Detailscores ‘voorgestelde systeem’ (§B4.3): 
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Detailscores ‘alternatieve monitoring’ (§B4.4): 
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Resulterende scoringsmatrix ‘alternatieve monitoring’ (§B4.4): 

 


