
Lunchlezing inspectieopdracht civiele kunstwerken
Georganiseerd door Janus Hermans, Jos Reinders en Ben Visser

PnB, RHDHV, SWECO



Programma

• Opdrachtgever Provincie Noord Brabant 15 min

• Opdrachtnemer RHDHV inspecties 15 min

• Opdrachtnemer SWECO beheer programmateur 15 min



Intro
• https://www.brabant.nl/onderwerpen/verkeer-en-vervoer/wegbeheer/inspecties-

infrastructurele-kunstwerken



Aanleiding van deze uitvraag

• Achterstand in inspecties
• Archief incompleet
• De informatie welke voorhanden was , niet als bewerkbare data beschikbaar
• Hoe kom je van een platte PDF, naar bewerkbare data?
• Datagedreven assetmanagement

Hoofdconclusie:
• We vragen een opdracht met DATA uit, de inspectie zelf is hierbij het

onderwerp. Dit vraagt om een andere benadering!



Type uitvraag

• BPKV (Beste Prijs Kwaliteit verhouding)
• EMVI score

• Dialooggesprekken 4 partijen vanuit raamcontract
• Nota van inlichtingen
Gunning:
• Plan van aanpak
• Omgevingsmanagement
• Planning



Uitgangspunten

• Data gedreven assetmanagement
• 302 objecten geselecteerd (+15 jaar, afhankelijk van omvang)
• Inspectiecyclus van 7 jaar
• Objecten verdeeld over 4 risico categorieën

Doel / beoogd effect (gewenste situatie)
• Een goed onderhouden en veilig kunstwerken areaal, door input van gerichte

inspecties voor onderhoudsmaatregelen en risico’s
• Input voor meerjarenprogrammering;
• Systematisch inspectieregime passend in het assetmanagement plan 2019-

2024.



Uitgangspunten

De werkzaamheden bestaan in hoofdzaak uit het uitvoeren van de volgende
activiteiten conform de CROW-CUR117:2020:

• B3-Contractuele vooropname (incl verkeersmaatregelen);

• B5-Hersteladvies;

• C1-Risicoanalyse;

• C4-Analyse restlevensduur.



Uitgangspunten

Resultaat:

• Een rapportage per object (obv decompositie NEN2767)
met daarin de resultaten van de activiteiten: B3, B5, C1 en
C4, binnen 2 maanden na het fysiek uitvoeren van B3.

• Elk halfjaar een digitaal format met de resultaten van B3 die
door derden ingelezen wordt in het beheersysteem Obsurv.
Het aanleveren dient te gebeuren volgens vastgesteld
format van kolommen in het bijgeleverde format.

• Door het standaardiseren van de uitgangspunten krijg je
een uitwisselbaar resultaat



Uitgangspunten

Resultaat:

• Het resultaat van deze opdracht zijn inspecties die leiden tot een
hersteladvies volgens een B3-Contractuele vooropname in combinatie met
een C1-Risicoanalyse, aangevuld met een B5-Hersteladvies en C4-Analyse
restlevensduur (conform CUR-aanbeveling 117-2020).

• Het hersteladvies en de restlevensduur vormt de input voor de realisatie
(fase 2)

Het resultaat van deze opdracht zijn inspecties die leiden tot een hersteladvies volgens een B3-Contractuele vooropname in combinatie met een C1-Risicoanalyse, aangevuld met een B5-Hersteladvies en C4-Analyse restlevensduur (conform CUR

B3 B5

C1 C4

Inspectie & Advies (CROW-CUR117:2020)
Realisatie

Uitvoeren onderhoud



Op te leveren data
contractuele vooropname kunstwerken conform CROW-CUR117:2020 B3

• Inventarisatie

• Onderdelen

• Gebreken

• Maatregelen

hersteladvies kunstwerken conform CROW-CUR117:2020 B5 incl. SSK-
raming

risicoanalyse kunstwerken conform CROW-CUR117:2020 C1

• Stap 1 Systeem en functie analyse;

• Stap 2 FMECA / RAMSSHE€P;

• Stap 3 Kwantificeren van kans- en gevolgklasse;

• Stap 4 Opstellen risicomatrix;

• Stap 5 Benoemen van beheersmaatregelen.

restlevensduur kunstwerken conform CROW-CUR117:2020 C4

Bewerkbaar formaat aanleveren!

Inclusief:

Databases,

Rapportages,

Geo informatie,

Bronbestanden;

Dus data gedreven:



Doel: In beeld brengen toestand van de kunstwerken (schades en
gebreken), vaststellen benodigde onderhoudsmaatregelen, SSK berekening
en risicoanalyse.
Data voor planning programmering onderhoud en vervangingen.

Inhoud
• Voorbereiding
• Inspectie

Aandachtspunten
• Export data

RHDHV



 Omgevingsmanagement (PNB, gemeenten, belanghebbenden)

 Inspectieplan algemeen

 Inspectieplan grote bruggen, bv Nieuwe Heusdense brug

 Data ontvangen >>>

 Decompositie (NEN 2767-4 versie 5)
o Generieke opzet voor “standaard” kunstwerken
o Specifiek maken voor de kunstwerken

Voorbereiding



 Inspectie- en rapportagetool
o Relatics-tool voor inspectie en rapportage (desktop – mobiele versie)
o Aanpassingen tool doorvoeren conform eisen PNB

 deels specifiek vanwege import in Obsurve
 deels gevulde templates gebruikt om inspectietool te vullen

o Decompositie invoeren / aanvullen / opstellen
o Pilot 4 kunstwerken
o Aanpassingen

Voorbereiding



Voorbereiding

Vooropname Nieuwe Heusdense brug

• Aanpak inspectie onderbouw – bovenbouw

• Decompositie

• Inspectieplan inclusief verkeersmaatregelen (fasering – 2 dagen)

• Inspectie pylonen m.b.v. abseilers (Rope Access) en hoogwerker.



Inspecteren

 Doel: toestand van de kunstwerken (schades en gebreken),
vaststellen benodigde onderhoudsmaatregelen
SSK berekening en risicoanalyse

 CROW-CUR Aanbeveling 117:2020:
B3 – Contractuele vooropname; B5 – Hersteladvies; C1 – Risicoanalyse en C4
– Analyse restlevensduur

 Twee fase aanpak
o Fase 1: decompositie en vastleggen toestand in het veld
o Fase 2: maatregelen, SSK raming en Risicoanalyse op kantoor







Inspecteren
 Fase 1 decompositie en vastleggen toestand in het veld

o Inspectie schades en verwerken in inspectietool

• Beschrijving schades: gebrek conform Conditiemeting;
schadetoelichting, analyse indien nodig, oorzaak, hoeveelheid,
eenheid, nadere locatieaanduiding



Inspecteren
 Fase 2: maatregelen, Risicoanalyse en SSK raming op kantoor

o Maatregelen

• Adviesmaatregel, hoeveelheid, eenheid, nader toelichting
• Benodigde bereikbaarheidsmiddelen, omgevingsfactoren en VKM
• Adviesjaar

o Risicoanalyse (RAMSEEP)

o SSK raming



Voorbereiding



Voorbereiding



Inspecteren

 Rapportage (pdf)



Inspecteren

 SSK raming



Inspecteren

 Risicoanalyse



Aandachtspunten

 Aanpassing inspectietool kost meer tijd dan gedacht

 Tijdens inspectie voortschrijdend inzicht inspectietool - aanpassingen

 Decompositie bij voorkeur op kantoor, in het veld vaak ook nodig

 Buiten resultaten verwerken in tool niet altijd meteen mogelijk (4 handen?)

 Aanpassen detailniveau decompositie noodzakelijk i.v.m. detailniveau
vooropname



Exporteren

 Doel: data voor input planning programmering

 Export Relatics naar Excel; aanpassingen



Exporteren

 Welke Excel sheets

 Vaste gegevens – dimensies

 Decompositie

 Gebreken

 Maatregelen inclusief kosten



Exporteren

 Aanpassingen doorvoeren conform opzet Obsurv en meer

 Niet alle data overgenomen in Obsurv:

 SSK raming: alleen bedragen overgenomen (verschillend; geen eenheidsprijzen)

 Omgevingsfactoren, verkeersmaatregelen

 Risicoanalyse

 Analyse door PNB – Sweco t.b.v. opstellen programmering



SWECO
Vanuit SWECO zijn er geen sheets beschikbaar. SWECO heeft live beelden uit het
systeem gedeeld (zie de video van de terugblik voor de beelden).


