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Voorwoord
Beheer Openbare Ruimte
& Infrastructuur

Robbert
Stuurman
Het is iedereen inmiddels wel duidelijk: beheer en onderhoud, of zo u
wil, assetmanagement, is waar het om draait. Aanleg is slechts een korte
verstoring van het langjarig beheren. Tegelijkertijd is monitoring dan het
langdurige toezicht. En inspecties zijn weer de kortstondige onderdelen
van dit langjarige proces.
Als dat allemaal zo is, wat staat u op dit gebied dan nog te wachten?
We zetten graag de ontwikkelingen eens voor u op een rijtje. We zijn
daarbij helemaal niet volledig, maar geven met de diverse artikelen
vooral aan dat er veel gebeurt en veel te doen is op het gebied van
monitoring en inspecties.
Daar waar monitoring, en vooral de inspecties, nog steeds een technische invalshoek kent, zien we dat vooral de beleidsmakers en bestuurders grotere belangstelling krijgen voor de resultaten. Daarmee zijn ze
immers in staat keuzes te maken. En die keuzes moeten steeds meer,
goed onderbouwd, gemaakt worden.
Monitoring heeft met in control zijn en blijven te maken. Hiervoor is
nu veel aandacht mede door de vele voorbeelden van achterstallig
onderhoud van kunstwerken. Het geeft een piek in de aandacht, maar
de assets moeten nog decennia lang mee. Laten we de vinger dus wel
aan de pols houden.
Inspecties kennen weer veel technische ontwikkelingen, dus ook voor
technische georiënteerde mensen biedt deze special interessante
artikelen. Nieuwe technieken of nog leuker eigenlijk: bestaande technieken voor nieuwe toepassingen! We laten u een aantal voorbeelden
zien. Maar ook biedt de technologische vooruitgang hele nieuwe rollen
in beeld. Elke burger of weggebruiker is eigenlijk een inspecteur.
Heeft een duidelijke mening, en wil, en kan die kwijt. Ontwikkelingen in
databeheer en ICT maken dat we deze miljoenen inspecteurs steeds
beter kunnen voeden met feiten en de feedback ook kunnen gebruiken.
Monitoren en inspecteren, het is de rode draad van het werk geworden.
Veel inspiratie toegewenst. En heeft u nog ideeën, laat ze landen in de
diverse netwerken en platforms die er op dit gebied zijn.
Wij helpen daarbij graag.
Robert Stuurman
Hoofd kenniscluster
Beheer Openbare Ruimte & Infrastructuur
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In deze special is een aantal onderwerpen
op het gebied van monitoring en inspecties
uitgelicht. Dit is slechts een kleine greep uit
het totaal aanbod aan onderwerpen dat
CROW heeft op het gebied van monitoring
en inspecties.
Hieronder een uitgebreider overzicht van
thema’s:
 Opleiding en diploma Visueel Inspecteur
	
Wegen
 CROW-keurmerken voor:
	
-	valgewichtdeflectieapparatuur
(nieuwe ronde oktober 2015)
- langsvlakheidsmetingen (HSRP)
- stroefheidsmetingen (in ontwikkeling)
 Geluidmetingen (CPX- en SPB-meting)
	
 Boomveiligheidsregistratie
	
 Conditiemeten van kunstwerken,
	
riolering en andere infrastructuur
bruikbaar voor assetmanagement
 Apps waarmee je buiten de beeldkwaliteit
	
kan inspecteren
 In ontwikkeling zijnde GemGids	
webapplicatie van gemeenten Arnhem
en Utrecht voor verwerken van
toezichtmetingen op beeldbestekken
 Bestaande apps als Buitenbeter.nl
	
waarmee bewoners klachten over de
openbare ruimte kunnen doorgeven aan
de gemeente
 Leefbaarheidsmonitors in allerlei
	
gemeenten waarin via enquêtes de
burgertevredenheid over de openbare
ruimte wordt gemeten
 Cursus ‘Inspecteur Beeldkwaliteit’
	
door CROW (in ontwikkeling)
 InspectiePlatform (NVDO)
	
 Benchmarken
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Auteur: Luuk Talens

CROW verzorgt de keurmerken voor het meten van de
langsvlakheid, de draagkracht, de natte stroefheid en
binnenkort ook de droge remvertraging van wegen.
Maar hoe werkt dat precies en wat is de waarde van de
keurmerken voor professionals in de huidige praktijk?

Juiste wegmetingen
besparen kosten en moeite

Christ
van Gurp

i. Hans Verwey

We geven niet voor niets zo hoog op over het
Nederlandse wegennet. Het rijdt comfortabel,
is veilig en oogt goed onderhouden. Dat gaat
niet vanzelf. Wegen worden uitvoerig geïnspecteerd voor oplevering en tijdens monitoring. Zo wordt onder andere de langsvlakheid
gemeten met lasers (HSRP, vlakheid van de weg
in langsrichting), de draagkracht met valgewichtdeflectie , de natte stroefheid conform
proef XX van de Standaard RAW Bepalingen
en de droge remvertraging (hoe stroef is een
droge weg bij geblokkeerd remmen). Dat is
mooi, al die controles, maar alleen als alle
meetapparatuur betrouwbaar is. Daarom
verzorgt CROW de certificering van meetapparatuur die noodzakelijk is voor de controles.
Juistheids- en precisienormen
“Tijdens ringonderzoeken moeten meetbedrijven vastgestelde wegvlakken onderzoeken”,
vertelt Christ van Gurp van KOAC-NPC,
uitvoerder van metingen en opsteller van het
keurmerk valgewichtdeflectiemetingen. “Bij de
HSRP-meting rijden alle lasers dezelfde route.
Het gemiddelde van alle uitkomsten is de
norm. Bij valgewichtdeflectiemetingen laat je
een gewicht op rubberen buffers op een
voetplaat vallen. Sensoren meten de impact
van de dreun en daarmee de draagkracht van
de weg. Meet het apparaat dichtbij het gemiddelde, dan is de juistheid in orde. De proeven
worden een aantal keren herhaald. Zo meten
we de precisie. Voldoet het apparaat aan de
juistheids- en precisienormen, dan wordt hij
gecertificeerd.”

Projectmanager Beheer
Openbare Ruimte
en Infrastructuur
hans.verwey@crow.nl

De CROW-keurmerken zijn een uitkomst voor
opdrachtgevers, zoals Rijkswaterstaat. Het is
hen om één ding te doen: een betrouwbaar
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resultaat, voor zo min mogelijk geld. “We
besparen kosten door zo min mogelijk metingen te doen. Daarom moeten de data uit de
metingen juist zijn, dat kan worden gegarandeerd door de keurmerken”, zegt Erik Vos,
adviseur Instandhouding Constructies en
Onderhoud van RWS. “CROW is daarvoor de
uitgelezen partij. Daarin zijn opdrachtgevers,
aannemers en meetbedrijven vertegenwoordigd. Je krijgt hierdoor een eerlijk, onafhankelijk oordeel.”
Veranderende contractvormen
Hetzelfde vindt Jan van de Water, van Ballast
Nedam en namens Bouwend Nederland in
het Platform Wegmetingen. “Door veranderde
contractvormen hebben aannemers meer
verantwoordelijkheid gekregen in het beheer
van wegen. Juiste metingen met zo min mogelijk spreiding tussen meetbedrijven is daardoor
van groot belang. Daarnaast wil je de juiste
informatie kunnen overleggen met de opdrachtgever.” Van de Water ziet ook verbeterpunten. “We staan volledig achter de normen,
maar de verschillen tussen metingen zijn nog
te groot. Niet alleen tussen verschillende
apparaten, maar zelfs tussen de keren dat je
hetzelfde apparaat gebruikt. Het materieel kan
op dit moment niet beter, maar onze wens is
om de resultaten nog scherper te krijgen.”
Het keurmerk scheidt het kaf van het koren,
maar boekt meer succes. “Fabrikanten hebben
dankzij de certificering verbeteringen aangebracht aan de meetapparaten”, zegt Van Gurp.
“Bovendien komen veel buitenlandse bedrijven
naar Nederland om mee te doen aan het
ringonderzoek.”
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Er worden steeds meer technieken ontwikkeld
en gebruikt voor het monitoren en inspecteren
van wegen. Zo nemen onder meer radarmetingen de laatste tijd een vlucht.
CROW et cetera peilde de opinies in de markt.

Auteur: Martijn Reinink

Nieuwe weginspectietechnieken

‘Met radarmetingen heb
je elke meter in beeld’
Weginspectie is belangrijk voor zowel
opdrachtgevers als opdrachtnemers.
“Wij gebruiken het voor twee doeleinden”, legt Berwich Sluer van Boskalis
uit. “Als aannemer moeten we een
bepaalde prestatie leveren. Weginspectie
is een instrument om aan te tonen dat
we hebben voldaan aan een eis.
Aan de andere kant inspecteren we om
de toestand van een weg te beoordelen
en om tot diagnoses te komen.”
Marten Visser zit als projectleider van
gemeente Lelystad aan de kant van de
opdrachtgever. “We hebben wegen die
er nu veertig jaar liggen en voor groot
onderhoud, rehabilitatie, in aanmerking
komen. We laten visuele inspecties en
deflectiemetingen uitvoeren, maar we
willen ook weten hoe de constructie is
opgebouwd, hoe de wegen zijn gefundeerd, of er grondwaterproblemen zijn,
kortom: we willen ín die weg kijken. Is
volledige vervanging echt noodzakelijk?
We willen vanuit meerdere invalshoeken
een beslissing kunnen nemen.”

4

Jarenlang werd om in de weg te kijken
standaard dezelfde methode gebruikt:
boren. Dat heeft echter een aantal
nadelen. “Een boorkern levert schade
aan een weg op”, begint Marco Oosterveld, wegbouwkundig adviseur bij BAM
Infra. “Ten tweede: verkeershinder.
Op de A27 willen we bijvoorbeeld van
een wegvak van 22 kilometer weten hoe
dik het asfalt is. Daarvoor zouden we om
de honderd meter drie kernen moeten
boren. Dat zijn in totaal meer dan
zeshonderd kernen, daar zouden we
weken mee bezig zijn.”
Daarom heeft BAM en ook de gemeente
Lelystad voor een alternatieve inspectiemethode gekozen: radarmetingen.
Wilco Bouwmeester van De Wegenscanners voert deze metingen uit.
“We werken met twee type sensoren”,
vertelt hij. “Met een grondradarsysteem
brengen we de laagopbouw van de weg
in beeld. Middels een gammaspectrometer kijken we naar aanwezige
achtergrondstraling in de weg.”
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Beide systemen zijn op een actiewagen
gemonteerd en kunnen op normale
rijsnelheid worden gebruikt. Bouwmeester: “Het verkeer ondervindt er dus geen
hinder van. Via radarmetingen krijg je
bovendien een heel precies beeld van
hoe een weg is opgebouwd.
Veel preciezer dan bij boringen om de
honderd meter. Dan heb je kans dat je
bijvoorbeeld net een holle ruimte onder
de weg mist.” Door deze radarmethode
kan BAM volstaan met ongeveer twintig
boringen op de A27 om de radarresultaten te verifiëren. “Dat betekent dat we
de weg maar één nacht hoeven af te
sluiten voor het verkeer”, concludeert
Oosterveld. “Een enorme efficiencywinst.”
Interpretatie van radarbeelden
Bouwmeester erkent dat veel partijen
in de markt sceptisch zijn over radarmetingen. “Dat was ik zelf aanvankelijk ook.
Ik ben een wegenbouwer, en de wegenbouw is toch een beetje een conservatieve wereld. Maar door de resultaten

omgaan met ‘big data’ en continue
meetmethoden, naast radarmetingen
zijn dat bijvoorbeeld ook HD videoinspecties.” De grote aannemers die
actief zijn in de asfaltmarkt steken de
koppen bij elkaar. In 2016 moet het
nieuwe systeem operationeel zijn.
Oosterveld: “Iedere aannemer heeft
zijn eigen database, maar gebruikt wel
dezelfde programmatuur. Dat is prettig
voor opdrachtgevers; gemeenten,
provincies en Rijkswaterstaat kunnen
van elke aannemer op uniforme wijze
de informatie krijgen.”

die we hebben geboekt, de controleboringen die overeen komen met de
radarbeelden, ben ik overtuigd geraakt.
Het systeem is betrouwbaar.” Sluer kent
de radarmethode al sinds 1995. Ook
toen heeft hij eens een radarmeting
laten uitvoeren. “Het probleem destijds
was dat er wel veel data werd verzameld,
maar we kregen alleen een meetbestand
als rapport. Wat moet je daar als
opdrachtgever mee? In de afgelopen
twintig jaar is er veel verbeterd.
Van de Wegenscanners krijgen we
ook een interpretatie van de beelden.”
De resultaten vallen Sluer vooralsnog
niet tegen. “Wel moet je schadebeelden
op basis van radarmetingen controleren”,
stelt hij. “Maar door de GPS-koppeling
weten we in ieder geval waar we
moeten boren. Op dit moment gebruiken
wij de radarmethode dan ook vooral om
het meetplan voor boringen en verder
onderzoek specifieker te maken.”
Gemeente Lelystad denkt er net zo over.
Bij de offerte-uitvraag eiste de gemeente dat er naast radarmetingen ook
constructieboringen zouden worden
gedaan om die metingen te verifiëren.
“Het grote voordeel van radarmetingen
is dat je elke meter in beeld hebt”, zegt
Visser. “Al zie ik daardoor ook wel een
valkuil ontstaan.” Hij noemt de rioolinspectie als voorbeeld. “Ook op dat

terrein is heel veel data beschikbaar.
Dan wordt er soms ingegrepen op een
aantal plekken, omdat daar de schade is,
terwijl het misschien wel goedkoper is
om het totale stelsel te vervangen.
Datzelfde geldt voor wegen: we moeten
naar het geheel blijven kijken en ons
gezonde verstand blijven gebruiken.”
Informatiemodel voor big data
In 2008, toen Berwich Sluer nog bij
BAM werkte, stond hij samen met
Marco Oosterveld aan de wieg van een
informatiemodel voor het hele asfaltproces. Oosterveld: “Met dat systeem
hebben we alle informatie voorhanden:
van bouwstof tot einde levensduur van
een asfaltconstructie.” Sluer: “Het helpt
ons om wegen op gestructureerde wijze
te beheren. Vroeger was het zo: als er
in het zevende jaar schade ontstond,
begon een zoektocht. Welke mensen
hebben die weg ooit aangelegd? Waren
er toen bijzonderheden? Dat was niet
bekend. Met behulp van het informatiemodel kunnen we dat eenvoudig
achterhalen.”
Wel is het model na zeven jaar toe aan
een update. Sluer: “Tien jaar geleden
hadden we bij wijze van spreken de
resultaten van tien boringen. Nu hebben
we miljoenen gegevens. Het nieuwe
bedrijfsinformatiemodel moet kunnen
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Nieuwe keuringsmethode noodzakelijk
In de toekomst zullen er meer technieken
voor weginspectie bij komen. Dat
betekent ook dat de hoeveelheid data
alleen maar toeneemt. Visser wees
eerder al op een valkuil. Sluer haalt de
keuringsmethode aan: “De huidige
RAW-beoordeling gaat uit van tientallen
boringen, niet van duizenden meetresultaten. In het kielzog van de nieuwe
inspectietechnieken zal er ook een
nieuwe keuringsmethode moeten
komen.”
En welke nieuwe technieken kunnen we
de komende jaren verwachten? “Wat mij
opvalt”, zegt Oosterveld, “is dat er in de
wegenbouw in vergelijking met andere
civiele takken nog weinig gebruik wordt
gemaakt van drones. Dat zal, denk ik,
nog wel letterlijk en figuurlijk een vluchtje
nemen. Sensoren in het wegdek?
Het zou zo maar kunnen, ik durf het
niet te zeggen.” Visser haakt daarop in:
“Voorheen rolden we een slang over de
weg om de verkeersstromen te meten.
Nu hebben we in onze stadhoofdwegen
vaste telpunten, zodat we die stromen
continu kunnen meten.
Die ontwikkeling zal verder gaan. Als we
exact weten hoeveel verkeer er over een
weg gaat, en ook wát voor verkeer,
dan kunnen we mogelijk een vertaalslag
maken naar schadebeelden die ontstaan.”

i Hans Verwey
Projectmanager Beheer
Openbare Ruimte en Infrastructuur
hans.verwey@crow.nl
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Actuele kwaliteit openbare
ruimte zichtbaar op website

Auteur: Haks Walburgh Schmidt

Voor Buiten in Beeld is Amsterdam
verdeeld in 10.000 vakken van 100 bij
100 meter. Alleen als een vak minimaal
10 procent openbare ruimte bevat, is het
meegenomen in de metingen. Twee
keer per jaar worden in 1250 willekeurig
gekozen vakken metingen verricht op
een aantal gewenste meetpunten. Op
dit moment zijn dat de punten ‘Schoon’,
‘Veilig (Leefbaarheid)’ en ‘Heel’. Het
meetpunt ‘Schoon’ is hierbij onderverdeeld in de meetplekken ‘Verharding’,
‘Gras’ en ‘Beplanting’. Hier wordt
gemeten hoeveel veegbaar zwerfvuil er
aangetroffen wordt. Dat resulteert in een
score in de vorm van A+, A, B, C of D.
Het beste resultaat is A+ (geen vuil
aanwezig) en D is het slechtste (veel
vuil aanwezig). Bij het meten van hoe
schoon de ‘Verharding’ (wegen, fietspaden, trottoirs) is, zijn ‘zwerfafval fijn’,
‘zwerfafval grof’ en ‘veegvuil in goten’
als onderverdeling gehanteerd. Bij ‘Gras’
en bij ‘Beplanting’ is de onderverdeling
‘zwerfafval fijn’ en ‘zwerfafval grof’
gemaakt.
Leefbaarheid
De site geeft ook een indruk van hoe
bewoners de leefbaarheid in hun
omgeving ervaren. Hiervoor is een
Leefbaarheidsindex gebruikt.
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“Hoe schoon, veilig en heel is het nu eigenlijk bij mij in de buurt?”
Sinds begin dit jaar hoeft de burger in Amsterdam alleen maar de
nieuwe Buiten in Beeld-site aan te klikken en de heldere kleuren
op de kaart schotelen het antwoord interactief en tot in detail
voor. Groen is prima en rood is echt onvoldoende.
Bij de ontwikkeling van de site is intensief gebruik gemaakt
van de CROW Kwaliteitscatalogus openbare ruimte.

Die meet op de aspecten ‘fysieke
leefbaarheid’, ‘overlast’ en ‘sociale
leefbaarheid’. Elk aspect is opgebouwd
uit acht items die komen uit de Veiligheidsmonitor Amsterdam-Amstelland.
Dat is een enquête over leefbaarheid,
veiligheid en slachtofferschap. De
kleuren op de site laten zien hoe de
leefbaarheid van de buurt zich verhoudt
tot de gemiddelde buurt in Amsterdam.
Een buurt scoort rood als de leefbaarheid relatief slecht is en groen als die
relatief goed is.
Amsterdam kent 470 buurten, 97 buurtcombinatie’s (wijken), 22 gebieden en acht
stadsdelen. Deze fijnmazige indeling is
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voor de toegankelijkheid vereenvoudigd
naar een hanteerbaar aantal wijken.
Door het aan- of uitzetten van de vinkjes
in de legenda op de site is per wijk te
zien waar welk niveau van ‘schoon’
gescoord wordt. Momenteel geeft de
site de situatie weer op buurtcombinatie- en stadsdeelniveau in het najaar van
2014. De website wordt beheerd door
de afdeling Ruimte en Duurzaamheid
van de Gemeente Amsterdam.
Objectief
“De interactieve Buiten in Beeld-site
geeft de burger een overzichtelijke en
toegankelijke indruk van de kwaliteit van
de openbare ruimte in de stad.” Zo vat
Eric van den Beuken, Directie Beleid
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”Groen is prima
rood is echt onvoldoende.”

en Uitvoering van Stadsdeel Noord
(Amsterdam), de werking van de site
samen. Om de metingen objectief en
vergelijkbaar uit te kunnen voeren, heeft
Amsterdam gebruik gemaakt van de
beeldmeetlatten uit de CROW Kwaliteitscatalogus. Deze catalogus bevat
tweehonderd beeldmeetlatten waarop
de kwaliteit van de openbare ruimte te
beoordelen is. Het kwaliteitscriterium
dat beoordeeld moet worden, staat met
foto’s, beschrijvingen en prestatie-eisen
beschreven.
De vijfpuntsschaal geeft een bruikbaar
beeld van het feitelijke onderhoudskwaliteitsniveau. Zo kan de gemeente
grafisch aangeven wat het kwaliteitsniveau is van een bepaald facet van de
openbare ruimte. Eric van den Beuken
licht toe: “Natuurlijk hebben we niet alle
tweehonderd beeldmeetlatten in de
Buiten in Beeld-website opgenomen.
Dat is veel te veel en veel te bewerkelijk.
We hebben gekozen voor de meetlatten
voor ‘Schoon’ en voor ‘Leefbaar’, omdat
die het beeld het meeste bepalen. En
deze dus onze burgers het best vertellen
hoe het met de kwaliteit van de openbare ruimte bij hen om de hoek gesteld
is.” Het uniforme en objectieve karakter
van de metingen maakt onderlinge
vergelijking mogelijk. In eerste instantie
tussen Amsterdamse wijken. Wie de site
Buiten in Beeld bezoekt ziet direct

verschillen tussen de wijken. In het
ideale geval zijn die tweehonderd
meetlatten uit de Kwaliteitscatalogus
wel gemeten en kiest de burger zelf
waar hij of zij naar wil kijken.
Basis voor beleid
Niet alleen de burger heeft baat bij de
kennis over hoe schoon, veilig en heel
zijn of haar buurt is. Ook de beleidsmakers gebruiken de informatie bij het
plannen van onderhoud en het ontwikkelen van maatregelen om een locatie
structureel te verbeteren. Zo zijn
woningcorporaties geïnteresseerd in de
leefbaarheid van hun woningen, wil de
gemeentereiniging informatie over het
juist of illegaal neerzetten van vuilnis en
wil de politie bijvoorbeeld weten waar
vandalisme vaker voorkomt. Al die
informatie is uit het gebruik van de
beeldmeetlatten te halen. “Zo kan het
regelmatig aantreffen van illegaal
aangeboden huisvuil een indicatie zijn
voor een short stay-accommodatie van
toeristen. Daar kun je iets aan doen om
te voorkomen dat plekken verloederen
door het rondslingerende vuilnis.
“Ook ontstaat er meer duidelijkheid over
welke kosten gemoeid zijn met het
schoon, veilig en heel houden van
bepaalde plekken. Zodra de begrotingsgegevens op buurtniveau beschikbaar
komen, kan ook dit kostenelement
meegewogen worden. Het uiteindelijke

juni 2015

doel is het beheer van de openbare
ruimte systematisch te optimaliseren.
Buiten in Beeld heeft een nauwe relatie
met de Kennismodule Beeldkwaliteit
Openbare Ruimte van CROW, die
handvatten biedt om openbare ruimtes
goed te ontwerpen en te beheren.
Volop in ontwikkeling
De Buiten in Beeld-site is nog volop in
ontwikkeling. Tegen die achtergrond zijn
er met Rotterdam, Den Haag, Utrecht,
Arnhem en Eindhoven afspraken
gemaakt om hun beheerprestaties met
die van Amsterdam te vergelijken. Van
den Beuken: “We beginnen met het op
dezelfde manier meten van dezelfde
dingen, zodat we de onderlinge vergelijking zinvol kunnen maken. Pas als dat
op orde is, kunnen we de vergelijking
publiek toegankelijk maken.” Hij voegt toe
dat een aantal middelgrote gemeenten als
Zoetermeer, Hilversum en Venlo de
ontwikkelingen met grote belangstelling
volgen. Zo wordt de gemeente meer
van de burgers en van de gemeenschap.
Ook in het CROW-project Benchmarking
beheerprestaties worden de scores van
de verschillende gemeente met elkaar
vergeleken.
i Harro Verhoeven
Projectmanager Beheer Openbare Ruimte
en Infrastructuur
harro.verhoeven@crow.nl
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Hilko Booij, Manager Special Projects van het Rotterdamse
Ingenieursbureau Oesterbaai is er duidelijk over: “Monitoring
heeft alleen nut als er meteen een reactie kan komen en
misschien nog wel belangrijker dat de sensoren op de kritische
plaatsen zijn gemonteerd.” Booij doelt op deformatiemetingen
met optische sensoren, die ongewenste bouwkundige
vervormingen, scheuren of ontzetting al in een zeer vroeg
stadium aan het licht kunnen brengen.

Monitoren voor een veilige
werk- en leefomgeving
Auteur: Rick Otten

Schade aan bouwwerken of andere objecten
kan onder meer ontstaan door trillingen als
gevolg van (lichte) aardbevingen, bouwwerkzaamheden, verzakking, temperatuurschommelingen, materiaalveranderingen of corrosie.
“Zolang onze sensoren aangeven dat een
drukwisseling, een verplaatsing, een verandering in de temperatuur of een trilling binnen de
toegestane marges blijft, is er nog niets aan de
hand. Maar komt dit buiten de marges bijvoorbeeld doordat de grondstabiliteit afneemt, dan
moet er onmiddellijk actie worden ondernomen en moet de grond worden gestabiliseerd.
We monitoren voor een veilige werk- en
leefomgeving bij projecten of werken en om
onnodige schade aan gebouwen en objecten
te voorkomen, dus in feite ook vanuit oogpunt
van duurzaamheid/levensduur van bouwwerken. Iedere belanghebbende kan binnenkort
realtime een project of werk volgen en dus ook
actie ondernemen als dit nodig is.”
Ingenieursbureau Oesterbaai gebruikt bij de
trillings- en deformatiemetingen sensoren,
gebaseerd op lichtsignalen via glasvezel, om te
meten of er bij bepaalde projecten of werken
niet een situatie dreigt te ontstaan die niet
wenselijk is. Dit kan zijn bij de aanleg van een
tunnel, kademuur , brug en of gebouw.
Bijvoorbeeld in Den Haag, waar een brugdek
moest worden vervangen en een nieuwe
fundering worden gelegd, direct naast een
monumentaal pand. De gemeente Den Haag
schakelde Oesterbaai in om het werk te
monitoren.
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“Zowel aan de straatzijde als aan de waterkant
hebben we sensoren bevestigd aan het pand
en zo kunnen we iedere afwijking van de
situatie observeren en beoordelen. We hebben
eerst een nul-situatie vastgelegd, voordat het
werk werd gestart. Dit is belangrijk omdat ook
als er geen werkzaamheden zijn, veranderingen
als gevolg van temperatuurschommelingen
kunnen optreden of trillingen zijn als gevolg
van omgevingsinvloeden (bijvoorbeeld zwaar
verkeer). Onze bouwkundig ingenieurs en
materiaaldeskundigen kunnen dit uitstekend
beoordelen. Zo komen we tot de aanvaardbare
marges waarbinnen er geen sprake is van een
mogelijke onveilige situatie. Diezelfde deskundigheid gebruiken we om te monitoren en om
vast te stellen wat te doen bij een score buiten
de marges.”
Het sensorsysteem komt oorspronkelijk uit
Slowakije en is door Ingenieursbureau Oesterbaai aangeschaft voor de Nederlandse markt.
“Het werkt feitelijk als een stoplicht. Iedere
sensor geeft een uitslag die wordt gewaardeerd
met een kleur: groen is goed, oranje is oppassen en rood is actie ondernemen. Je ziet
dankzij de hoeveelheid sensoren onmiddellijk
waar het probleem zich voordoet en je kunt
gericht actie ondernemen. De sensoren zijn zo
gevoelig dat ze problemen kunnen vaststellen
die met het blote oog niet te zien zijn. Een
haarscheurtje kan de voorbode zijn van een
veel groter probleem. Dit is de meerwaarde
van deze manier van monitoren”, aldus Booij.

