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De Oosterscheldekering
•
•
•
•

9 km lang
6 km vast en 3 km beweegbaar
doorstoomopening 18.000 m2
65 pijlers voet pijler 25x50m
tot c.a. 45 m hoog (20.000 ton)
• 62 Schuiven 5,90 – 11.90 m hoog,
42 m lang (grootste is ±480 ton)
• Bovenkant bovenbalk +5,60 m NAP
• Gemiddeld getij Oosterschelde 335cm
• Bediening vanuit ir. J.W. Topshuis
• 2 energie centrales elk 5x 800kVA
1200l dieselolie/keer (dicht + open)
2 voorraadtanks, elk 30.000 liter.
• Onderhoudskosten:
20 – 30 miljoen euro per jaar!
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De kering in detail
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De Oosterscheldekering
sluit …
in geval van:
• Stormvloed
• 3 uitzonderingen:
- in geval van extreme ijsvelden
- in geval van olievervuiling
- in geval van dijkval rondom
de Oosterschelde

1953:
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Verwachtingen Roompot buiten

Verwachting komende 30 uur

Verwachting komende 10 dagen
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Stormvloedkering Oosterschelde

1 – 2 – 1 stategie

Waterstand Noordzeezijde
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Stormvloedkering Oosterschelde

2 soorten proefsluitingen:
* 2-wekelijkse test (45 min)
- Schuiven sluiten 1,50 m
- Maandagmorgen
- Testen om en om:
1x normale bediening
1x eenvoudige noodsluittest

* 3-maandelijkse test (3 uur)
- Schuiven sluiten helemaal
- Kentering (doodtij)
- Testen om en om:
1x normale bediening
1x uitgebreide noodsluittest
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Oplossing:
Stormvloedkering (tweetrapsbeveiliging)
Natuur
Noordzee

Noordzee

Kering
(faalkans)

Verlaagd
waterpeil
Oosterschelde

Oosterschelde

Dijk hoogte gebaseerd
op de bescherming tegen
de gereduceerde
waterpeilen.
(overstroming 1 maal in
de 300-10000 jaar)

Dijk
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Waterwet WBI2017
Sinds 1 januari 2017 is een nieuwe beoordelingsmethodiek voor de primaire waterkeringen
van kracht: het WBI2017.
Dit heeft invloed op de manier van beoordelen [voorheen toetsen] van alle waterkeringen
in Nederland. De nieuwe norm is gebaseerd op overstromings-risico’s (i.p.v.
overschrijdingsisico’s); waarbij groepsgrootte, schade en gevolgen worden meegewogen.
Voor elke Nederlander is de kans op overlijden door overstroming:
- kleiner dan 1 op 100.000 per jaar.
Bij deze nieuwe methodiek worden 2 referentie parameters: de signaleringsnorm en de
ondergrens (vaak factor 3 lager), gebruikt.
Onder de signaleringsnorm zakken betekent maatregelen uitvoeren om weer boven de
norm uit te komen.
Onder de ondergrens komen betekent: voldoet niet aan wettelijke eis.
Het komt er op neer dat de methode van beoordelen (bijvoorbeeld de faalkansbegrotingen
per faalmechanisme zoals piping, stabiliteit, bekleding etc.) nieuw is en de te gebruiken
methodiek (overstromingsrisico’s met schades en gevolgen i.p.v. overschrijdingsrisico’s) is
veranderd.
Beheerders van primaire waterkeringen moeten tenminste eens in de twaalf jaar
beoordelen of hun keringen voldoen aan de wettelijke veiligheidseisen. Op 1 januari 2023
moet de 1e beoordelingsronde (4e toetsronde) afgerond zijn, dat schrijft de Waterwet
WBI2017 voor. De beheerder moet tevens op elk willekeurig moment aan kunnen tonen dat
de kering voldoet aan de eisen!
Rijkswaterstaat

december 2017

Waterwet (In principe gelden 2 sporen):
1) Civiele beoordeling (hoogte/sterkte/stabiliteit) aan
constructieve norm, gereed uiterlijk 2023 (WBI);
Vanwege het statische en civiele karakter en met de bijbehorende zorgplicht is voor een veeljarige (12 jaar)
beoordelings-(toets-)frequentie gekozen, echter de voorgeschreven activiteiten m.b.t. het beheer en
onderhoud zullen strikt moeten worden nageleefd (zorgplicht).
Afwijkingen in beheer en onderhoud, veelal moeilijk te kwantificeren of de bijdrage aan de faalkans is
verwaarloosbaar klein of het effect is pas merkbaar op de lange termijn, worden opgenomen (kwalitatief) in de
faalkansrapportage (hier zit dus raakvlak/verwevenheid met de zorgplicht verantwoording).

2) Functioneren (betrouwbaarheid sluiting), voldoen aan
faalkanseis, rapportage 2x/jaar.
Doel “Snel genoeg op hoog niveau regelmatig (2x per jaar) rapporteren met een duidelijke rapportagelijn tot
aan de HID, zodat deze zijn regisseursrol en eindverantwoordelijkheid voor het functioneren van de kering kan
invullen. Dat eventuele bedreigingen tijdig en eenduidig worden gesignaleerd zodat hierop actie ondernomen
kan worden om eventuele risico’s te beheersen. ” Met andere woorden aantonen dat het beheer en onderhoud
van de kering aantoonbaar “in control” is.
De faalkansrapportage is een goede basis om “ProBO geavanceerd” (de meeste uitgebreide vorm van het
Probabilistische beheer en onderhoud uit de Leidraad Risicogestuurd Beheer en Onderhoud) te bewaken.
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Waterwet WBI2017
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Hoofdfoutenboom
Basis
• Systeemanalyse
• Foutenboom TNO
• Veiligheidsfilosofie Leidraad Kunstwerken

Falen

Waterbezwaar

Gesloten
KW

(Deels)
Open
KW

Constructief
bezwijken

Grootste
Risico

De faalkans is een maat voor hoe vaak een
stormvloedkering faalt in het vervullen van zijn
functie indien er een sluitvraag optreedt.
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De uitdaging

(ons werk)

De stormvloedkering moet er voor zorgen dat de
“berekende” waterpeilen (prestatiepeilen) onder
de beoordelingspeilen (de waterstanden die bij
de herhalingsfrequentie van de ondergrens en de
signaleringswaarde horen) blijven.
De parameters (voor deze berekening) zijn:
• De natuur (Noordzee, Oosterschelde)
• De faalkans van de kering (het beheer en onderhoud)
• Soort sluiting (handmatig of noodsluiting)
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Statistiek van de natuur
(Noordzee)
P(N) :
• waterniveau
• windsnelheid
• windrichting
• duur van de storm
• start storm

150, 160, … 650 cm
10, 12, 14 … 50 m/s
0, 30, … 330 graden
20, 40, .. 100 uur
-5½, -3½, -1½, 0, 1½, 3½, 5½ uur
(voor of na Hoogwater)

(in totaal 449.820 combinaties)
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Statistiek van de stormvloedkering
P(FS): Faal scenario’s (falen van de kering)
Falen van 1, 2, 3-5 of 6-10 schuiven, ¼ kering, ½ kering,
¾ kering of de hele kering.
Kans op niet sluiten per vraag
Sluiting door beslisteam
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7,19E-04

2,08E-04

1,89E-03

1,83E-03

5,40E-04

3,89E-04

6,96E-04

1,00E-05

1

2. Noodsluiting door
noodsluitsysteem.
(geen herstel acties,
computer sluit kering)

2,85E-06

1,00E-04

3,13E-04

1,00E-03

1,24E-03

9,33E-05

1,00E-02

4,09E-03

1,27E-03

1,00E-01

Noodsluiting

De gegeven data is fictief en alleen ter illustratie van het
voorbeeld, elke overeenkomst berust op louter toeval en
verhoudt zich op geen enkele manier tot de werkelijkheid

7,75E-02

1,00E+00

2,53E-02

2 scenario’s:
1. Sluiting door beslisteam
(herstelacties mogelijk,
strategiesluiting: 1-2-1)

Statistiek: typen sluiting
P(DV) : de kansverdeling van de sluitingen

300

+15

-15
Nauwkeurigheid
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Berekening prestatiepeil
De waterpeilen op de Oosterschelde worden
berekend met het tijmodel IMPLIC
Waterpeil Oosterschelde = f (N, DV, FS)
P(prestatiepeil) = P(N) x P(DV) x P(FS)
Input:
• Natuur Noordzee (449.820 combinaties)
• Faalkansen kering (8 combinaties + 1)
• Type sluiting (beslisteam of noodsluiting)
Totaal 8.096.760 berekeningen (2 weken rekentijd)
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Contextdiagram / systeemoverzicht
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Resultaten
Philipsdam W est
1,0E+00

= MHW

De gegeven data is fictief en alleen ter illustratie van het
voorbeeld, elke overeenkomst berust op louter toeval en
verhoudt zich op geen enkele manier tot de werkelijkheid
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Resultaten
Oktober 2018
LOCATIE
Roompot Binnen
Hammen Binnen
Burghsluis
Zierikzee
Zeelandbrug Noord
Colijnsplaat
Kats Veerhaven
Kats Zandkreekdam 221
Goese Sas
Stavenisse
Sint Annaland
Sint Philipsland
Bruinisse
Grevelingendam 216
Philipsdam-West 217
Slaak West
Hansw eert Binnen
W emeldinge
Yerseke
Krabbendijke
Bergse Diepsluis
Marollegat
Oesterdam 219
Rattekaai

< ONDERGRENS >

< SIGNALERINGSGRENS >

Prestatiepeil Beoordelings- Verschil Prestatiepeil Beoordelings- Verschil
[cm +NAP] peil [cm +NAP] [cm]
[cm +NAP] peil [cm +NAP] [cm]
317
327
332
337
343
329
332
356
346
360
382
383
366
372
389
388
360
353
365
381
394
401
405
399

328
341
342
352
358
341
346
364
356
373
396
407
382
386
406
417
397
365
379
399
413
426
427
421

11
14
10
15
15
12
14
8
10
13
14
24
16
14
17
29
37
12
14
18
19
25
22
22

De gegeven data is fictief en alleen ter illustratie van het voorbeeld, elke overeen-
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Resultaten
Oktober 2018
LOCATIE
Roompot Binnen
Hammen Binnen
Burghsluis
Zierikzee
Zeelandbrug Noord
Colijnsplaat
Kats Veerhaven
Kats Zandkreekdam 221
Goese Sas
Stavenisse
Sint Annaland
Sint Philipsland
Bruinisse
Grevelingendam 216
Philipsdam-West 217
Slaak West
Hansw eert Binnen
Wemeldinge
Yerseke
Krabbendijke
Bergse Diepsluis
Marollegat
Oesterdam 219
Rattekaai

< ONDERGRENS >
Norm
frequentie
300
1000
1000
1000
3000
300
300
3000
1000
10000
10000
3000
3000
1000
10000
3000
3000
1000
3000
3000
10000
10000
10000
3000

Herhalings
tijd
1881
9658
6713
23812
61912
3349
4640
20467
8256
111254
68067
75373
47391
8042
135560
185534
1250512
15189
66312
85407
246368
588758
353100
107084

< SIGNALERINGSGRENS >
Norm
frequentie
1000
3000
3000
3000
10000
1000
1000
10000
3000
10000
10000
3000
10000
3000
30000
3000
10000
3000
10000
10000
10000
30000
30000
10000

De gegeven data is fictief en alleen ter illustratie van het voorbeeld, elke overeen-

Herhalings
tijd
4572
20140
15563
51356
116626
7716
13222
38395 De lengte van het balkje geeft de
23970 verhouding tussen de wettelijke normfrequentie (1x per . . . . jaar) en de
111254 berekende herhalingstijden (1x per . . . .
68067 jaar) weer; hoe korter het balkje, hoe
75373 kleiner het verschil (en des te kritischer
109854 de locatie).
23265
295310
185534
2175015
46701
179218
285852
246368
1147642
883097
340761
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Resultaten

(okt 2018)

Prestatiepeilen ondergrens
De gegeven data is fictief en alleen ter illustratie van het
voorbeeld, elke overeenkomst berust op louter toeval en
verhoudt zich op geen enkele manier tot de werkelijkheid

Rood =Herhalingsfrequentie overstroming (dijktraject)
Blauw = Prestatiepeilen = berekend (beoorelingspeilen gegeven)
Rijkswaterstaat
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Resultaten

(okt 2018)

Prestatiepeilen signaleringsgrens
De gegeven data is fictief en alleen ter illustratie van het
voorbeeld, elke overeenkomst berust op louter toeval en
verhoudt zich op geen enkele manier tot de werkelijkheid

Rood =Herhalingsfrequentie overstroming (dijktraject)
Blauw = Prestatiepeilen = berekend (beoorelingspeilen gegeven)
Rijkswaterstaat
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Optimalisatie RAMSprestatie door
reservedelenbeheer
Introductie (Michiel/Nick)
1) Oosterscheldekering (OSK) (Nick)
2) Theorie reservedelenmodel (Michiel)
3) Reservedelenbeheer in de
praktijk (Nick)
4) Vragen en afsluiting (Michiel/Nick)

december 2017

Theorie

Reservedelenmodel
Michiel
Rijkswaterstaat
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Samen klaar voor morgen.

Reservedelenanalyse - theorie
16-04-2019

Inhoud
Inleiding reservedelenanalyse
Relatie met faalkans
Modelleringsvormen
Optimalisatie

Samen klaar voor morgen.

Inleiding
RWS
Verantwoordelijk voor beschikbaarheid grote hoeveelheid technische systemen (sluizen, bruggen, tunnels,
waterkeringen enz.)
Kwantitatieve beschikbaarheidsanalyses
Onderbouwing / borging functionele hersteltijden componenten
Vraag naar sturen op voorraden reservedelen

Samen klaar voor morgen.

Relatie met Faalkans
τ

τ

τ

θ

1.0
Uv
λ.t

λ.t

λ.t

T

2T

τ<<

1
τ
U = λT + + λθ
2
T
Testinterval

3T

Hersteltijd

Faalfrequentie
Samen klaar voor morgen.

Relatie met Faalkans
Hersteltijd = reparatietijd + levertijd

Samen klaar voor morgen.

Relatie met faalkans
Reservedelen verkorten de functionele hersteltijd van technische componenten

Voorraden Reservedelen verhogen verwachte
beschikbaarheid van componenten
(dus niet de betrouwbaarheid)

Samen klaar voor morgen.

Verwachte gemiddelde levertijd
Stel geen voorraad reservedelen:
Hersteltijd = Reparatietijd + Levertijd
Stel oneindige voorraad reservedelen:
Hersteltijd = Reparatietijd (Levertijd = 0)

Stel ‘beperkte’ voorraad reservedelen:
Hersteltijd = Reparatietijd + Verwachte gemiddelde levertijd

Reservedelen verkorten “verwachte gemiddelde levertijd”
Samen klaar voor morgen.

Verwachte gemiddelde levertijd

Verwachte gemiddelde levertijd afhankelijk van:
Maximale levertijd
Reservedelenvoorraad
Aantal componenten
Faalfrequentie

Bereken kans opraken voorraad:
Kans opraken voorraad
Poisson verdeling

[m• λ • T a ]
P ( m , n , λ, T a) = 1 - ∑
• e- m • λ • Ta
k!
k=0
n-1

k

Samen klaar voor morgen.

Verwachte gemiddelde levertijd

VGL = Kans opraken voorraad × Levertijd

Beperkte voorraad, component faalt
1. wel voorraad: geen levertijd
2. voorraad is op: (deel van de) levertijd
VGL is te het gemiddelde hiervan ‘bekeken over een hele lange periode’

Samen klaar voor morgen.

Hoe complex is mijn systeem?
Voornamelijk single point failures
Analyse op componentniveau
Systeem met veel redundantie
Analyse op systeemniveau

Samen klaar voor morgen.

Reservedelenmodel - Componentniveau
Inputdata FME(C)A
Groepeer componenten naar voorraden van reservedelen
Bepaal per reservedeel aantal op voorraad te nemen componenten

Samen klaar voor morgen.

Samen klaar voor morgen.

Reservedelenmodel - Systeemniveau
Kwantitatief inzicht in relatie tussen reservedelenvoorraad en beschikbaarheid van complexe technische
systemen
Basis vormt een foutenboom
Basisgebeurtenissen worden gekoppeld aan reservedelen
Levertijd (binnen MTTR) wordt afhankelijk gemaakt van voorraad per reservedeel
Vastleggen hoeveel reservedelen op voorraad genomen worden

Samen klaar voor morgen.

Werking van het model
Exporteer data
Vanuit FT+ naar model

Kwantificeer
Basisgebeurtenissen
MTTR = Reparatietijd +

Levertijd

Koppel BE's aan
Reservedelen
Met een Levertijd

Cutsets foutenboom
doorrekenen met variabele
MTTR (deel van levertijd)

Niet-beschikbaarheid

Bereken verwachte
gemiddelde levertijd per
reservedeel
met Poisson & afhankelijk
van voorraad / reservedeel

Samen klaar voor morgen.

Samen klaar voor morgen.

Optimalisatie van reservedelen
Welke reservedelen hebben grootste effect op totale niet-beschikbaarheid?
Met welke combinatie van minimaal aantal reservedelen kan ik NBdoel behalen?

Samen klaar voor morgen.

Werking Optimalisatie

Startsituatie:
Geen reservedelen op
voorraad (NB start)

Per reservedeel:
- Voorraad + één
- Bereken NBnieuw
- Voorraad − één
- Naar volgende reservedeel
- Herhaal cyclus

Voor dat reservedeel met
laagste resulterende NBnieuw
→ voorraad + één

NEE

JA

Is NBnieuw ≤ NBdoel?

Optimalisatie klaar!

Samen klaar voor morgen.

Exporteer data
Vanuit FT+ naar model

Koppel BE's aan
Reservedelen
Met een Levertijd

Kwantificeer
Basisgebeurtenissen
MTTR = Levertijd +
reparatietijd

Cutsets foutenboom
doorrekenen met variabele
MTTR

Bereken verwachte
gemiddelde levertijd per
reservedeel
met Poisson & keuze
voorraad / reservedeel

Niet-beschikbaarheid

Optimalisatie

Samen klaar voor morgen.

Samen klaar voor morgen.

Kostenoptimalisatie
Kosten van reservedelen
Kosten per component
magazijn & beheerkosten
Optimalisatie op minimale kosten
Ratio NB afname / kosten reservedeel
Budget ↔ haalbare NB

Samen klaar voor morgen.

Reservedelenbeheer
Let op! Ook reservedelen moeten beheerd worden!
Hoeveelheden op peil houden
Onderhouden (draaien, schoonmaken, olie verversen e.d.)
Inspectie op mogelijke degradatie
Mogelijk Preventief vervangen
Testen: alles niet merkbaar falend!

Samen klaar voor morgen.

Samenvatting
Hersteltijd = reparatietijd + levertijd
Reservedelen verkorten “verwachte gemiddelde levertijd”
Model berekent:
Gegeven een voorraad de verwachte gemiddelde levertijd
Op component of op systeemniveau

Samen klaar voor morgen.

Optimalisatie RAMSprestatie door
reservedelenbeheer
Introductie (Michiel/Nick)
1) Oosterscheldekering (OSK) (Nick)
2) Theorie reservedelenmodel (Michiel)
3) Reservedelenbeheer in de
praktijk (Nick)
4) Vragen en afsluiting (Michiel/Nick)

december 2017
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Relatie (F)-IHP <–> Faalkans <–> BMS+

Rijkswaterstaat
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Reparatietijd

1
t
U = l T + + lq
2
T

Reparatieduur

Reparatieduur:
- reservedeel
en/of
- redundantie,
“buur”-systeem o.i.d.

Levertijd?
Hoeveel reservedelen?
Op locatie?
Hoeveelheid op peil houden!
Conditie / kwaliteit?
Test/inspectie reservedeel?

(Vastleggen werkzaamheden in werkinstructies.)

Rijkswaterstaat
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Wat hebben we gedaan
van 2014-nu
Aanleiding: ProBO-werkwijze (risico-gestuurd) plus onderdelen al meer dan 30 jaar op OSK
weinig gebruik/verloop. Status kwaliteit en bruikbaarheid onbekend.
1) Reservedelenmodel gerund.
2) Voorraden geïnventariseerd (tellen) E, W, IA en C, Bijzonderheden:
1 “Magazijn” (verschillende locaties);
IA: DI/DO kaarten e.d. op Topshuis, beheer/eigendom bij ABB;
W: O-ringen elk 3-jaar nieuwe doos (geen verouderde o-ringen);
C: Steenvoorraad (gecategoriseerd op sortering).
3) Enkele voorraden onderzocht (30 jaar oud in kratten ingepakt en geseald) op kwaliteit.
4) Alle voorraden (FK en niet-FK) opgenomen in onderhoudsmanagementsysteem (BMS+).
5) Proces Artikelbeheer opgenomen in onderhoudsmanagementsysteem.
6) Onderhoudsstrategie (W) is bepaald per reserve onderdeel.
7) Omissies, dubbelingen, inconsistenties .e.d. opgelost.
8) 2 Werkinstructies opgesteld:
RWSZL-2019-70000: INVENTARISEREN / TELLEN ONDERDELEN;
RWSZL-2019-70001: BEHEREN EN CONTROLEREN RESERVEDELEN OSK.
Rijkswaterstaat
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De gegeven data is fictief en alleen ter illustratie van het
voorbeeld, elke overeenkomst berust op louter toeval en
verhoudt zich op geen enkele manier tot de werkelijkheid
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De gegeven data is fictief en alleen ter illustratie van het
voorbeeld, elke overeenkomst berust op louter toeval en
verhoudt zich op geen enkele manier tot de werkelijkheid
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Groepen
(± 700 W-artikelen)
1. Elke 5 jaar vernieuwen.
2. Jaarlijks controleren op uiterlijke beschadigingen / corrosie.
(Overwegen om 2 jaarlijks te controleren i.p.v. jaarlijks)
3. Jaarlijks controleren op uiterlijke beschadigingen / corrosie en bewegende
delen van positie veranderen.
4. Om de 10 jaar vernieuwen.
5. Jaarlijks controleren op uiterlijke beschadigingen / corrosie, 5 jaarlijks
testen op werking (indien vacuüm verpakt uiterlijke controle ook om de
5 jaar).
6. Reservedeel waar we niets aan doen.
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De gegeven data is fictief en alleen ter illustratie van het
voorbeeld, elke overeenkomst berust op louter toeval en
verhoudt zich op geen enkele manier tot de werkelijkheid
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Wat gaan (moeten) we nog doen
1) Implementeren onderhoudsstrategie, o.a.:
ON-actie tot onderhouden beleggen;
In BMS+ code 1 t/m 6 toevoegen aan artikel.
2) Minimale (en maximale) bestelniveau’s bepalen;
3) Minimale bestelhoeveelheid (1, 5 of 10 of doosje) bepalen? Beheer of ON?
4) Voor E-onderdelen onderhoudsstrategie bepalen (lijkt niet nodig)?
5) In BMS+ de documentatie (nu nog veel op papier) per component toevoegen en
beheren.
6) Restlevensduur (inclusief leverbaarheid) vastleggen, vooral hydraulische
componenten (nu 35 jaar oud).
Verantwoordelijkheid voor aantallen ligt bij RWS/beheer en niet bij ON (magazijnen
zijn niet vrij toegankelijk maar er kunnen meerdere partijen bij)
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Risico gestuurd B&O in (onderhouds-) contracten
Standaard Rijkswaterstaat prestatie contracten, uitgebreid met:
1) Geplande activiteiten. Hiervoor is (wekelijks) toestemming noodzakelijk.
I.v.m. vervalvenster, maximaal 5 schuiven geblokkeerd e.d.
2) Voorgeschreven testen en inspecties inclusief moment van uitvoeren.
Uitvoering conform werkinstructies (bewaking op doorlooptijd, rapportage e.d.).
3) Maximale reparatietijden (uit de foutenbomen).
4) Storingsherstel moet beginnen met een analyse (geen reset) en na herstel
moet een Root Cause Analysis (RCA) worden opgeleverd.
5) Aanwijzingen van het beslis- en bedienteam in een operationele fase zijn
leidend, deze aanwijzingen gaan boven de werkinstructies.
6) Levering personeel; Technisch specialist 3 (bedienteam) voor operationele fase.
7) Voorraadbeheer: Na storing componenten terug leveren (via volgwerk); 1 op 1 of een
gelijkwaardige vervanging (onderbouwing);
Nu wordt steeds 1 stuks besteld, toekomst meer op bestelhoeveelheid bestellen.
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P-D-C-A in BMS+
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Dank voor aandacht!

nick.zegers@rws.nl

m.oussoren@delta-pi.nl

Vragen . . . .?
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