
  

Verslag  
 

   
Kernteam vergadering Platform Beheer en 
onderhoud 
 
 
Datum  28 maart 2017  
Tijd       15.00 – 17.00 uur     
  
Locatie    COB, Bouwcampus te Delft 
 

 
 
Aanwezig: Harry Dekker (RWS) 
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Maarten van Riel (Movares/COB). 

 
Afwezig:  Erik Bijlsma (gemeente Amsterdam, Metro en Tram) 
   Robbert de Groot (Mobilis TBI infra) 
   Merten Hinsenveld (COB) 
   Gerben Quirijns (Arcadis Nederland BV) 
   Ad Rabenort (Covalent) 
   Anton Ruiter (gemeente Rotterdam) 
 
 
1. Opening / vaststelling agenda 

Om 15:00 opent Maarten van Riel de bijeenkomst. Hijzelf en de aanwezigen introduceren 
zichzelf. 
In de afgelopen periode heeft Maarten verschillende leden van het platform bezocht, en op 
basis daarvan heeft hij de agenda samengesteld. De agenda is akkoord bevonden. 

 
2. Toelichting op inrichting platform beheer en onderhoud 

Maarten stelt dat hij het platform iets anders wil inrichten dan tot nu toe gedaan is. De 
agendacommissie wordt gewijzigd in een kernteam die separaat bij elkaar komt om inhoudelijke 
discussies te voeren. Het doel van deze bijeenkomsten is om te komen tot vraagarticulatie van 
vragen en issues, de intervallen voor deze bijeenkomsten is in eerste instantie voorgesteld om 
eens in de acht weken bij elkaar te komen. Voor de platformbijeenkomsten worden alle leden 
van het platform uitgenodigd. Hierin wordt een terugkoppeling gegeven over de zaken die 
besproken zijn in het kernteam. Verder is het idee dat de platformbijeenkomsten een frisse kijk 
geven op het vakgebied door ook organisaties te gaan bezoeken die bezig zijn met beheer en 
onderhoud, maar niet op het gebied van tunnels. 
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3. Lekkage in tunnels: hoe passen technische oplossingen in het beheer en samenwerking? 
Harry Dekker introduceert dit onderwerp: In 2008 heeft Leo Leeuw, die met pensioen ging, zijn 
kennis van lekkage in tunnels en injecteren vastgelegd in een rapport. Recent heeft 
Rijkswaterstaat hem en Jan Kloosterman (Nebest) opdracht gegeven om dit document op te 
werken naar de huidige stand van techniek. Dit rapport is specialistisch van aard en zonder veel 
voorkennis niet toepasbaar voor beheerders en aannemers. Harry wil graag een aanvulling/ 
handleiding opstellen met de participanten waarin de noodzakelijke voorkennis beschreven 
staat. 

 
Ton van Gageldonk benadrukt dat een dergelijke handleiding erg zinnig is, omdat de 
hoofdaannemer dit specialisme niet altijd in huis heeft en daarmee ‘blind moet varen’ op de 
expertise van de onderaannemer. De andere aanwezigen beamen het nut van een handleiding 
en helpen er graag aan mee.  
 
Het probleem kan ook dieper bekeken worden volgens Marcel Morsing. Het lijkt zinvol ook de 
andere aspecten in de keten te bekijken en niet alleen het symptoom: detectie, beoordelen, 
voorspellen, voorkomen, mitigeren en herstellen. 
 
Roel Scholten stelt aanvullend dat alleen een handleiding wellicht een summier rapport/ verhaal 
wordt. Het idee om de handleiding uit te breiden met de grootste/ risicovolste civiele gebreken 
wordt enthousiast ontvangen, bijvoorbeeld met: opdrijven, wapeningscorrosie, afgedrukt beton, 
voegzettingen, etc...  
 
Maarten stelt een eerste plannetje op, wat ter review wordt aangeboden aan het kernteam. 

 
4. Exploitatie van een tunnel: de kosten en een vergelijk tussen tunnels 

Maarten is op bezoek geweest bij Albert Kandelaar (Provincie Noord Holland), en hij wil graag de 
exploitatiekosten van tunnels vergelijken om enerzijds een benchmark te krijgen voor zijn eigen 
organisatie, maar anderzijds ook om in de toekomst de juiste afwegingen te kunnen maken. In 
de discussie die ontstaat wordt duidelijk dat er veel parameters zijn die de kosten (kunnen) 
beïnvloeden. Voor een eerlijk vergelijk moeten deze parameters meegenomen worden. Een 
belangrijke voorwaarde voor dit onderzoek is dat beheerders de cijfers beschikbaar stellen.  
 
Dinsdag 4 april bespreken Maarten van Riel en Henk van der Linden dit onderwerp verder, 
omdat Monique Goossens (RWS) al eerder een vergelijk heeft gemaakt en dat mogelijk kan 
helpen. Daarnaast vraagt Maarten of de leden van het platform niet-rijkstunnels ook 
exploitatiecijfers beschikbaar wil stellen. 
 
Als er cijfers beschikbaar gesteld worden, is het een goede optie om een afstudeerder alle 
nuances in beeld te laten brengen en het onderzoek te laten doen. 

 
5. Kunnen we de schutting tussen bouw en exploitatie van een tunnel verlagen? 

Bij het onderhoud van een nieuw object blijkt regelmatig dat het ontwerp niet is afgestemd op 
het onderhoud, zo stelt Ton van Gageldonk. Alle RAMS-apecten en de kosten, lijden hieronder.   

 De uitvraag is vaak gesplitst in een projectrealisatie en exploitatiefase; 

 ON’s en OG’s zijn georganiseerd in een projectenbedrijf en een onderhoudsbedrijf; 

 Binnen een project is er een andere mindset. Daar moet het project tijdig afgerond zijn, 
en alles staat in dat teken. Bij onderhoud is er ook een sterke drive om samen te werken, 
en zaken zo te maken dat het eenvoudig onderhoudbaar is. 

De betrokkene aan tafel herkennen het probleem, hoewel er ook een tendens lijkt te zijn dat het 
beter gaat. Roel ziet in de contracten waarbij realisatie en onderhoud gecontracteerd zijn, wel 
degelijk een samenwerking. Robbert de Groot (Mobilis, niet aanwezig) heeft eerder gesteld dat 
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Mobilis maintenance-mensen inzet op de cruciale punten bij realisatie-projecten, juist om dit 
probleem te voorkomen.  
 
Niemand is er op tegen om dit punt op te pakken, maar er wordt geworsteld met de uitwerking, 
omdat verbetering van de situatie alleen maar kan door een wijziging in de cultuur. Besloten 
wordt om het probleem bottom-up en top-down te benaderen. De eerste stap daarin is om te 
trachten top-down, bij het diner van de ondergrond, dit onderwerp in te brengen (actie 
Maarten). Het idee ontstaat van een workshop, eventueel aangevuld met cases en voor-
/tegenstemmen. Voor de uitwerking daarvan dragen Ton van Gageldonk en Jacco van der Worp 
graag bij. 

 
6. Rondvraag 

Marcel Morsing: hoe kunnen onderwerpen voor de bijeenkomsten op de agenda komen?  
In discussie wordt afgesproken dat een lijst bijgehouden wordt van de onderwerpen en dat we 
als groep bepalen welke onderwerpen de volgende keer op de agenda komen.  
 
Late ingevingen, vragen en onderwerpen kunnen altijd ingebracht worden door even contact op 
te nemen met Maarten. 

 
7. Sluiting 
 Om vijf uur wordt de bespreking afgesloten. 


