
Doordachte monitoring met HerMes vergroot risicobeheersing

 Hermes

Monitoring is steeds meer gemeengoed bij bouwprojecten. De meetgegevens leveren
echter lang niet altijd de gewenste informatie op. Reden is dat vooraf vaak
onvoldoende is nagedacht over de monitoringstrategie. Onderzoek van Delft Cluster
heeft geleid tot werkbare instrumenten voor het ontwikkelen van rationele  monitoring.

Meten alleen is voor monitoring niet genoeg. Voordat je begint moet je eerst goed nadenken
wat je wilt weten én wat je daarvoor moet meten. Dat stellen dr. ir. Paul Waarts van TNO
Bouw en dr. ir. Paul Hölscher van GeoDelft. Beiden zijn betrokken bij het onderzoeksproject
Monitoringfilosofie HerMes van Delft Cluster, dat is gericht op het ontwikkelen van rationele
monitoring. Als monitoring rationeel opgezet wordt, levert het de kwantitatieve gegevens die
nodig zijn voor het onderbouwen van beslissingen tijdens de verschillende bouwfasen: bij
welke meetwaarden moet bijvoorbeeld worden ingegrepen?

Wezenlijke parameters
Waarts: “Bij veel projecten wordt aan de twee essentiële vragen ‘Wat wil ik weten?’ en ‘Wat
moet ik daarvoor meten?’ onvoldoende aandacht besteed. De gevolgen zijn navenant: er
wordt bijvoorbeeld op te weinig of verkeerde plaatsen gemeten, wezenlijke parameters
worden over het hoofd gezien, of de meetperiode is te kort om het voorspelde gedrag te
kunnen toetsen. Dat is zonde, zeker omdat je achteraf vaak kunt constateren dat met een
relatief kleine extra inspanning veel meer bruikbare informatie beschikbaar zou zijn
geweest.”

HerMes
“Om te komen tot rationele monitoring hebben we de afgelopen jaren een aantal stappen
doorlopen”, vertelt Hölscher. “Eerst hebben we op basis van onderzoek een algemene
filosofie voor het rationeel opzetten van monitoring ontwikkeld: HerMes. Vervolgens zijn we
dat in de praktijk gaan toepassen. We hebben het onder meer gebruikt bij het opzetten van
de monitoring voor de Bergambachtproef. Bij dit project bleek het geplande budget voor de
monitoring ontoereikend om het beoogde doel te realiseren: het valideren van een nieuw
rekenmodel. In zo’n geval, als het budget tekortschiet, is het extra belangrijk om goed na te
denken over de instrumentatie: leveren alle opnemers zinvolle informatie op, zitten ze op de
goede plek en welke doel dient elke meting? Toen aangetoond wat dat voor het bereiken van
de doelstellingen alle opnemers noodzakelijk waren, kwam er een discussie op gang over de
hoogte van het budget, dat uiteindelijk fors naar boven is bijgesteld.”

Werkinstructies



Waarts vult aan: “We hebben de HerMes-filosofie ook toegepast bij vier andere projecten. Al
deze praktijktoepassingen hebben geleid tot aanpassingen van de filosofie en de
ontwikkeling van concrete werkinstructies voor het opzetten van rationele monitoring.
Daarnaast hebben we voor opdrachtgevers een checklist ontwikkeld. Met deze lijst kunnen
ze controleren of de opdrachtnemer systematisch heeft nagedacht over de monitoring. Deze
checklist is interactief en kan gedownload worden vanaf GEONET.  We hebben een aantal
voorbeelden uitgewerkt om te laten zien wat je allemaal kunt met metingen:
schademonitoring bij het beheer van viaducten waar het beton door ASR wordt aangetast,
en het beheersen van de restzettingen in de aardebaan van de Betuweroute.”

Faalmechanismen
In de werkinstructies staan alle stappen die moeten worden doorlopen om tot een goed
monitoringsysteem te komen. Volgens Waarts en Hölscher is een heel belangrijke stap het
systematisch inventariseren en analyseren van de verschillende faalmechanismen. Hölscher:
“Om te zorgen dat je de juiste indicatoren monitort, moet je weten welke faalmechanismen
kunnen optreden en hoe groot de kans op elk mechanisme is. De Bergambachtproef laat dat
goed zien. Deze proef was erop gericht het zogenoemde opdrijven –het binnenwaarts
bezwijken van de dijk doordat het achterland geen tegendruk meer biedt– in de praktijk aan
te tonen. Na een grondige faalkansanalyse bleek voor de dijk bij Bergambacht het
buitendijks bezwijken een groot risico. Om dit risico effectief te kunnen beheersen was het
aanbrengen van extra meetapparatuur niet voldoende. Het bleek nodig om de proefopzet
aan te passen en een damwand te plaatsen. Hadden we dit risico vooraf niet onderkend, dan
was de proef zeer waarschijnlijk mislukt en zouden we nu niet beschikken over uiterst
zinvolle informatie.”


