
RENOVATIE VTTI 2017-2018 
Westerscheldetunnel 



Agenda 
 

• Introductie – inleiding 

Weslie Saarloos 

 

 

 

• Aanpak WM - WST 

1. Initiatiefase 

2. Ontwerpfase 

3. Realisatiefase 

 



Inleiding WM 

• Optimale technische beschikbaarheid 

• Focus op parallel opbouwen 

• Risico gestuurd realiseren 

• Probalistische benadering van de planning 
(risico’s en onzekerheden) 

 



Visie 

• Integrale benadering tussen renovatie en onderhoud 

• Partijen binnen WM zijn ervaren binnen diverse complexe 
tunnel projecten.  

• Lessons learned Coentunnel, Sluiskiltunnel, CS-A15 en de 
bouw en verbouw van de Westerscheldetunnel. 

• Zijn bekend met innovaties en technische ontwikkelingen 
in de markt. 

• State of the Art 
 

“Intensieve samenwerking, waarbij transparantie van de organisatie en 
processen centraal staat naast een proactieve houding” 

 



Samenwerking 

• Samenwerking, afstemmingsmomenten 
(wederzijds vertrouwen) 

• Kwartaal momenten: ‘borrelnoot(d) sessies’  

 



Strategie ombouw 

• Reguliere onderhoudsnachten 

• Inbreng van innovaties 

• Goede samenwerking 

 
Vertrouwen 

Kennisdeling 

Korte lijnen in een informele omgeving 

Flexibele en transparante opstelling 

 



Doelstelling 

Solide basis leggen voor implementatie van de 
Renovatie werkzaamheden in de tunnel, met 
minimale overlast voor bedienaar en gebruiker.  

 



Project Renovatie VTTI 

• Aanleiding is technische levensduur 
systemen (electronica verwant) 

• Onderdeel van meerjarig 
onderhoudscontract. (functioneel / 
state of the art) 

• Uitvoering 2017/2018 

 

 



Scope Ombouw 

• Verkeerssystemen 

• Audio en video systemen 

• Communicatie  

• Besturing 

• Glasvezelnetwerk 

 



1 State of the art 

 

 

185 Transmissienetwerk OTN 

 

 

161 CCTV 
 

 



Lopende ontwikkelingen 

• 137 Zichtmeetsysteem 
 

• 141 Signaalgevers 
 

• 162 HF / C2000 frequenties 
 

• 3D onderzoek 

 



Lopende ontwikkelingen 

Cameraproeven 



Lopende ontwikkelingen 

• 300 ETS switch ieder 24P 
• 25 N70 OTN nodes 
• 120 full HD camera’s 



FAT opstelling OTN 



Lopende ontwikkelingen 

• 3D model WST 
– Cameraplan 

– Extra portalen uitritten oost- en westbuis 

– Signaalgevers ipv tunnel 

– Voetganger in tunnel bord (J32) vol grafisch 
 

• Videobediening 
 conform de Sluiskiltunnel 
 

 



Veiligheid staat altijd voorop 

• Klanten 

• Medewerkers 

• Hulpdiensten 

 



Veiligheidskritische functies 
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2e Bediening 

Ingericht als  
testlocatie en 2e 

bediening 



Vervolg planning 
De periode 2015 tot oplevering juni 2018 

2015 

• Eisenset volledig doorlopen en vastgesteld.  

• State of the art onderzoeken. Camera / netwerk / zichtmeting / brandmeld / SOS systeem 
Wijzigingen contractueel vastleggen. 

• Systemen voorbereiden voor de start van het ontwerp.  

 

2016 

• jan-febr         Voorontwerp 

• mrt-mei         Definitief Ontwerp 

• mei-juli          Uitvoeringsontwerp Transmissie gereed 

• december     Uitvoeringsontwerp Verkeer Communcatie B&B gereed 

 
 

2017    

• Realisatie in tunnel, 185 glasvezelnetwerk eerder (4e kwartaal 2016) 

 

2018 

• Testen en in bedrijf stellen 

 



2 Ontwerp aanpak 
V – Model - AMRITA 

 

 

 

 

 

 

 

 

Doel Gebruiksfase 

Realisatiefase Ontwerpfase 

VO 

DO 

UO 
FAT 

SAT 

SIT 



AMRITA proces 



Ontwerptools WM 



3B Ontwikkelingen 

• Bestaande SW  nieuwe generatie PLC laag 

(uniformiteit in objecten) 

• Testen op testomgeving OTO (2e bediening) 

• Functioneel testen met bestaand Veld 

• Userinterface WST handhaven (Tubes, AMX) 

• Nieuwe ontwikkeling GUI CCTV en integratie 
in Tubes 

 

 

 



Vervolg 3B 

• Interne beveiliging 
– Poortbewaking / blokkade 
– SLAN verdeling VLAN 
– Actieve bewaking (OMS) 

 

• Externe beveiliging 
– Koppeling met meldkamer (video) 
– Koppeling met 2e lijns contractors 

 

• Certificering transmissienetwerk (OTN) 
 

 



3 Realisatie aanpak 

• Bij leveranciers worden de benodigde FAT-
testen afgenomen. 

• Daarna worden de diverse systemen zoveel als 
mogelijk parallel opgebouwd. 

• Zo min mogelijk in bestaande 
besturingskasten nieuwe installatieonderdelen 
inbouwen.  

 



1e fase Parallel opbouw  
systemen E-kelder 

• Plaatsen montage frame. 

• Opbouw besturingskasten. 

• Glasvezelbekabeling 

• Energievoorziening 
aanbrengen. 

 



2e fase Opbouw centrale 
apparatuur 

Opbouw van centrale apparatuur in E-
kelders in de nieuwe besturingskasten: 

• OTN-Node/transmissiesysteem; 

• Omroepinstallatie; 

•  HF-installatie; 

• PLC-besturing. 

 



3e fase Opbouw decentrale 
apparatuur 

Opbouw apparatuur in kabelkanalen en/of   
E-nissen: 

• Intercoms; 

• Telefoons; 

• Co-zichtmeetsystemen; 

• Lokale besturing (OTN-switchen, Profi/Asi-bus); 

• Camera’s; 

• Overige. 

 



4e fase – Pre-SAT 

• Tunnelsystemen tijdelijk opbouwen in het 
kabelkanaal(of andere ruimte) 

• Systeemfunctionaliteit aantonen 

• Totale keten is in grote lijnen vooraf te testen 
(koppelen aan bestaande Veld) 

 



5e fase- tunnelbuizen 

Meeste systemen zijn parallel op te bouwen 

• Camera’s; 

• Luidsprekers; 

• Co-Zichtmeetsysteem; 

• Intercoms; 

• Vluchtwegpictogrammen; 

• Signaalzuilen dwarsverbindingen. 
 



6e fase- 
faseringswerkzaamheden 

• Parallel opbouwen niet altijd mogelijk. 

• Oude componenten en systemen zullen 
gefaseerd worden uitgewisseld. 

• Mogelijke voorbeelden hiervan zijn: 

 - Matrixsignaalgevers 

 - LVS-kasten. 

Faseringswerkzaamheden complex door 
combinatie van oude en nieuwe systemen. 
 



Tolplein  
Bedieningsruimte 



Tolplein  
Bedieningsruimte 

Van oud naar nieuw 



Vragen? 
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 Vragen? 


