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Hoofdstuk 1
1.1

- Inleiding

Gezamenlijk werken aan belangrijke opgaven - de kern van het COB

Het COB-netwerk heeft in 2016 een langetermijnvisie op tunnels geformuleerd. Wat komt er op ons af, wat speelt er
in de maatschappij en de techniek, wat is daarvan de betekenis en de relevantie voor de tunnels, op welke aspecten is
sturing wenselijk en mogelijk en hoe kan de aanpak daarvan eruit zien?
Ruim twintig jaar geleden is het COB opgericht omdat we in Nederland een gezamenlijke opgave hadden: we wilden
kunnen boren in slappe bodem om binnensteden te voorzien van ondergrondse infrastructuur. In een integraal
programma van zowel opdrachtgevers als markt en kennisinstituten is een combinatie van fundamenteel en praktisch
onderzoek gedaan met, voor en door projecten en mensen uit de praktijk. Precompetitief en openbaar. Zo konden we
in vijftien jaar bereiken wat daarvoor onmogelijk was, met het boren van de Noord/Zuidlijn als ultieme afsluiting.
Zo kan dit nieuwe programma voor tunnels ook gezien worden. Nu kunnen we nog niet adaptief bouwen, beheren en
renoveren zonder hinder en met maximale waardecreatie. Maar in 2050 is dit geen opgave meer, maar een feit.
Vanuit die stip op de horizon is teruggewerkt naar een praktisch programma voor de eerste vijf jaar met een
doorkijkje naar uiteindelijk 2050. De aanpak is volgens de formule die het COB-netwerk kent en herkent als succesvol:
een combinatie van onderzoek in de praktijk, met de wetenschap en marktpartijen, leren en toepassen in de
projecten en kennis en ervaring delen met en door professionals. Zo is dit programma zelf ook tot stand gekomen. Een
kleine vijftig mensen hebben actief meegeschreven, -gerekend en -gedacht en bijna honderdvijftig personen en
organisaties in binnen- en buitenland worden betrokken bij de review.
In dit programma zijn de opgaven waarvoor we ons in Nederland gesteld zien, concreet benoemd en vertaald. Deze
publicatie geeft een overzicht van die opgaven en de bijbehorende investeringen die nodig zijn om tunnels in alle
opzichten (maatschappelijk, politiek, ruimtelijk en financieel) een belangrijke kwaliteitsimpuls te geven.
Deze publicatie is bedoeld voor belanghebbenden in de hele sector en is erop gericht:
 Kernspelers actief te betrekken bij invulling en de uitvoering van het programma;
 Draagvlak en commitment te bewerkstelligen;
 Nationaal en internationaal financiering te verkrijgen voor de uitwerking.
 (Bijna) alle nieuwbouw en tunnelrenovatieprojecten onderdeel te laten zijn van dit programma.
 Via tunnelprojecten in kleine stapjes te innoveren en leren.
Na een uitgebreide consultatieronde binnen en buiten het COB-netwerk is in het najaar van 2016 de
‘Langetermijnvisie op tunnels in Nederland’ gepubliceerd. Daarin is een groot aantal ontwikkelingen genoemd die
invloed hebben op de tunnel van de toekomst. De volledige publicatie is te downloaden via
www.cob.nl/langetermijnvisie. In de periode januari-september 2017 heeft het COB-netwerk, samen met deskundigen
van buiten het netwerk, die visie op tunnels uitgewerkt in concrete doelen en een integraal programma. Hoe kan
Nederland zich het beste voorbereiden op de toekomst die beschreven is in de langetermijnvisie? Hoe geeft het COBnetwerk focus en kan het werken aan gezamenlijke opgaven?
Resultaat is een ambitieus programma met vier ontwikkellijnen die alleen gezamenlijk opgepakt kunnen worden en
waar iedereen beter van wordt: opdrachtgevers, eigenaren, opdrachtnemers, wetenschap en samenleving. Het COBnetwerk wenst u veel leesplezier en gaat graag met u in dialoog over de uitvoering.
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1.2

Het moet en kan beter

Zowel bij renovatieopgaven als nieuwbouw doen zich regelmatig situaties voor waarbij – onverwacht, ongepland en
onbegroot – extra onderzoek en extra werkzaamheden moeten plaatsvinden. De recente ontdekking dat het beton in
vier recent gebouwde tunnels bij een extreem grote brand mogelijk minder lang standhoudt dan tot nu toe werd
gedacht, bevestigt dat er op onderdelen nog sprake is van kennislacunes, te weinig aandacht voor beproeven en het
delen van kennis en ervaring. Maar we zien ook bij tunneleigenaren een steeds grotere bewustwording dat de tunnel
die vandaag aanbesteed wordt, bij oplevering waarschijnlijk niet voldoet aan de eisen van die nieuwe tijd.

Tunnels mogen geen rem zetten op gewenste ontwikkelingen, zoals die van Smart Mobility.
Worden aanleg, onderhoud en renovatie van tunnels ooit ‘business as usual’? Zijn we in staat tunnelprojecten te
initiëren en in exploitatie en beheer te werken met een hoge voorspelbaarheid en met maximaal behoud van
beschikbaarheid? Het COB-netwerk is ervan overtuigd dat dat kan. En dat niet alleen. Bouwen en renoveren kan niet
alleen met aanmerkelijk minder hinder, maar ook met meer maatschappelijke waarde. Dat kan bovendien op redelijk
korte termijn. Sterker, dat moet. De enorme renovatieopgave en het flinke aantal nieuwbouwprojecten tussen nu en
2025, gecombineerd met de sterke groei in mobiliteit en verstedelijking, vragen om snel handelen. We kunnen het ons
daarbij maatschappelijk en financieel niet veroorloven het verkeersnetwerk te belasten met langdurige afsluitingen
door renovaties, met onverwachte logistieke en financiële tegenvallers en met een tunnelnetwerk dat niet in staat is
mee te bewegen met de opgaven die voor ons liggen. Maar er is een heldere stip op de horizon, of, passender, licht
aan het eind van de tunnel. Het COB-netwerk stuurt daarheen op basis van de centrale doelen ‘minder hinder’, ‘meer
waarde’ en ‘adaptiviteit’. In dit programma staat beschreven hoe.

1.3

De uitdaging

Nederland staat voor forse ruimtelijke uitdagingen. De
voorspelde bevolkingsgroei (+ 950.000 tot 2030) zal zich voor
een groot deel afspelen in de Randstad, met een groei in
mobiliteit en extra ruimtedruk als gevolg. Gegeven het feit
dat extra ruimtedruk in het verleden tot een toename van
ondergronds ruimtegebruik heeft geleid, is de verwachting
dat de ondergrond hard nodig zal zijn om tot aanvaardbare
oplossingen te komen. Voor de mobiliteit betekent dat: meer
tunnels voor weg, spoor en lightrail. Tegelijkertijd ligt er een
enorme renovatieopgave. Vanaf midden jaren zestig is een
groot aantal tunnels gerealiseerd die de komende periode
gerenoveerd moeten worden.
Het invullen van die uitdagingen vraagt om een heroriëntatie
op de positie van tunnels in hun omgeving en hoe ze
gebouwd, onderhouden en beheerd worden. Het netwerk en
de rol van tunnels daarin verandert, duurzaamheid komt centraal te staan en de eisen aan de betrouwbaarheid,
beschikbaarheid en hinderbeperking gedurende de volledige levenscyclus van tunnels worden steeds hoger.
Daarnaast bepalen brede maatschappelijke en technologische ontwikkelingen de context van tunnels terwijl het
precieze tempo en scope van die ontwikkelingen - denk aan smart mobility en resilient cities - nog onbekend is. Het
vermogen om je aan te passen aan die ontwikkelingen, adaptiviteit, is daarom cruciaal.
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Hoofdstuk 2

- Wat komt er op ons af?

Na een uitgebreide consultatieronde binnen en buiten het COB-netwerk is in het najaar van 2016 de
‘Langetermijnvisie op tunnels in Nederland’ gepubliceerd. Daarin is een groot aantal ontwikkelingen genoemd die
invloed hebben op de tunnel van de toekomst. Als achtergrond bij de uitwerking in concrete opgaven zijn die
ontwikkelingen hieronder samengevat. De volledige publicatie is te downloaden via www.cob.nl/langetermijnvisie.

Ruimtedruk
De demografische ontwikkeling heeft direct invloed op de ruimtedruk en de mobiliteit in ons land. Van de verwachte
groei van de Nederlandse bevolking – bijna 950.000 tussen 2015 en 2030 – zal voor bijna driekwart plaatsvinden in de
grotere gemeenten (100.000 of meer inwoners extra).
Ondergronds ruimtegebruik, in dit geval een tunnel, biedt mogelijkheden om bovengronds ruimte te winnen en zo de
kwaliteit van de leefomgeving te verbeteren. We zien de laatste jaren al vaker dat tunnels niet langer als apart object
worden gezien, maar als onderdeel van een groter geheel met grotere ambities, zoals de A2 Maastricht, Spoorzone
Delft en Zuidasdok. Tunnels in stedelijk gebied krijgen meer functies. Naast bereikbaarheid van de stad, waarbij
functionaliteit, beschikbaarheid en veiligheid van tunnels belangrijke pijlers zijn, wordt leefbaarheid de vierde pijler
onder de besluitvorming rond nieuwe en te renoveren tunnels.
Aangezien ruimtedruk vooral in stedelijk gebied speelt, zullen steeds vaker steden of stedelijke
samenwerkingsverbanden – al dan niet in combinatie met private partijen - opdrachtgever zijn bij de aanleg van
nieuwe tunnels. De rijksoverheid zal die rol bij nieuwe tunnelprojecten relatief minder vaak hebben.

Mobiliteitsdruk
In steden ontstaat extra mobiliteitsdruk doordat een
relatief groot deel van de vervoerstijd binnen steden
plaatsvindt. Los van de autonome groei van de
automobiliteit is er bovendien sprake van toename van
kleinschalig goederenvervoer, doordat er steeds meer
aankopen via internet worden gedaan. Vooral in steden
leidt die toename tot extra congestie, CO2-uitstoot en
fijnstofproblematiek. Het elektrisch vervoer verlicht deze
problematiek enigszins maar roept weer nieuwe
problemen op, zoals bijvoorbeeld mogelijk brandgevaar
van accu’s. Het beter benutten van de ondergrond en het
benutten van de ruimte op of rond de (snel)wegen zal
noodzakelijk zijn om de steden leefbaar en economisch
gezond te krijgen en te houden. De nieuwe brandstoffen en
transportvormen zorgen daarbij voor extra
veiligheidsopgaven. Niet alleen in de tunnels, maar binnen
het hele stedelijk systeem. Het gaat niet langer alleen om
tunnelveiligheid, maar om integrale veiligheid binnen de
stad.

Smart Mobility
Voertuigbesturing gaat in de loop der jaren veranderen. In
eerste instantie zullen automobilisten ondersteuning krijgen bij hun rijtaken en na verloop van tijd zullen systemen in
auto’s de besturing en bediening volledig overnemen. Deze ontwikkeling zal leiden tot slimme
wegsystemen/netwerken. Om ervoor te zorgen dat zelfrijdende voertuigen verschillende objecten kunnen
onderscheiden, zal het in een aantal gevallen noodzakelijk zijn dat objecten in de omgeving informatie gaan delen. Het
is echter een illusie te denken dat de benodigde intelligentie volledig in voertuigen zal zitten. Ook in tunnels zal naar
verwachting enige intelligentie op dit gebied nodig zijn, maar het is nog te vroeg om te benoemen op welk vlak die zou
moeten liggen. Verder is de verwachting dat er een overgangsperiode komt waarin meer systemen naast elkaar zullen
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bestaan. In de overgangsperiode zullen er mogelijk naast de huidige veiligheidssystemen in tunnels ook gps- en
communicatiesystemen als in-car-systemen komen.
Daarnaast zal de rol van de gebruiker van de tunnel (de automobilist) steeds belangrijker worden. De mate van
acceptatie van nieuwe technologie is niet te voorspellen. We zullen moeten leren begrijpen hoe we de beleving van de
gebruiker kunnen beïnvloeden en hoe mens en technologie gaan samenwerken.

Big data
Tunnels gaan deel uitmaken van smart cities, waar allerlei objecten data verzamelen. Analyse van die data biedt
kansen om de doorstroming en de veiligheid in tunnels te verbeteren, energie te besparen en dienstverlening te
verbeteren. Maar er zijn ook risico’s. Informatiesystemen kunnen bijvoorbeeld gehackt worden. Aandacht voor
privacy en cybersecurity is dan ook een randvoorwaarde.
De ontwikkelingen gaan zo snel dat er op relatief korte termijn talloze toepassingen zullen ontstaan die we nu nog niet
kunnen voorzien. Er is geen zicht op de tijdsduur van die transitiefase. Het is overigens niet vanzelfsprekend dat de
potentiële voordelen van het gebruik van big data daadwerkelijk worden behaald. Er kan in potentie frictie ontstaan
tussen centrale en individuele optimalisatie.
Er is een trend om in de big data-ontwikkeling steeds meer rekening te houden met de factor mens. We zijn niet in
staat om die factor volledig onder controle te krijgen, maar we zullen hem wel meer moeten begrijpen en
beïnvloeden. Ten aanzien van acceptatie van het gebruik van big data hebben we niet alleen te maken met de
professionals in besluitvorming, bouw en onderhoud, maar zeker ook met bedieners/beheerders en de gebruikers van
de tunnel.
Naarmate er technologisch meer mogelijk is, groeien de verwachtingen van gebruikers, zowel in omvang als in tempo.
Zo is de verwachting dat verstoringen van de doorstroming van verkeer in de toekomst als vermijdbaar zullen worden
beschouwd. Het is dan niet langer de gebruiker die zich aanpast aan het netwerk, maar het netwerk dat zich voegt
naar de gebruiker. Veiligheidssystemen gaan van preventie door signalering naar preventie door voorspelling, waarbij
wegsystemen, inclusief tunnels, proactief met weggebruikers gaan communiceren, vice versa. Deze ontwikkelingen
versnellen het proces van objectdenken naar systeemdenken.

Minder tolerantie voor hinder
Minder hinder of zelfs het geheel uitsluiten van hinder zal op termijn de norm worden. De impact die grote
infrastructurele projecten, vooral in steden, nu nog hebben op de leefbaarheid en beschikbaarheid, zal in de steeds
drukkere steden niet langer acceptabel worden gevonden. Dit geldt zowel voor aanleg als voor beheer, onderhoud en
renovatie. De impact van een tunnelsluiting heeft steeds meer effect op een steeds groter gebied, vaak de gehele
regio.

Integraal beleid en de Omgevingswet
De overheid trekt zich terug en laat meer over aan burgers en markt. Die ontwikkeling is terug te zien in wetgeving en
organisatie van overheidsinstanties. Daarnaast zijn de transitie van fossiele naar hernieuwbare energie en de
internationale klimaatafspraken direct van invloed op alle besluitvorming ten aanzien van infrastructuur, inclusief
tunnels.
Naar aanleiding van de komst van de Omgevingswet heeft het Planbureau voor de Leefomgeving in 2016 een
beleidsbrief gepubliceerd, waarin dezelfde integrale aanpak herkenbaar als die het COB voorstaat voor de
langetermijnvisie op tunnels: “De Omgevingswet vraagt om samenhang en breedte in de Nationale Omgevingsvisie,
terwijl het heel brede beleidsterrein van de fysieke leefomgeving tegelijkertijd behoefte heeft aan richting.”
Inmiddels is bij Rijkswaterstaat een brede interne discussie gaande over de rol van de organisatie in een steeds sneller
veranderende, complexere omgeving. ‘Werken vanuit de bedoeling’ is de rode draad in de Rijkswaterstaat-publicatie
‘Koers 2020’.
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In de nieuwe Omgevingswet staat integrale planvorming centraal. Dit zal ertoe leiden dat tunnels in de (stedelijke)
omgeving steeds minder als los object worden gezien en steeds meer als onderdeel van een groter (infra- en
ruimtelijk) systeem. Dat vraagt om een stevigere en andere positionering van tunnels. In de loop van de tijd zijn de
beweegredenen om tunnels aan te leggen divers geworden. Dat proces gaat nog steeds door. De eerste tunnels in
Nederland werden bij aanleg gezien als opzichzelfstaande objecten in een vervoerscorridor die tot doel hadden een
waterweg te kruisen en de doorstroming van het verkeer te verbeteren. Inmiddels zijn er meer redenen om tunnels
aan te leggen, zoals het verbinden van stadsdelen, het mogelijk maken van nieuwe bovengrondse functies en het
verbeteren van het leefklimaat. Die maatschappelijke opgaven spelen mee bij de vervangings- en renovatieopgave
voor de komende decennia en hebben dus invloed op de aanleg en de renovatie van tunnels.
Door tunnels als onderdeel van een complexe
omgeving te beschouwen, verandert het proces van
ontwerp, aanleg en beheer. Tunnelprojecten
groeien uit tot integrale, complexe opgaven met
een multifunctioneel, multidisciplinair, multi-actoren soms ook multimodaal karakter. Het aantal
factoren waarmee rekening moet worden
gehouden, groeit exponentieel mee. Deze
complexiteit vraag om nieuwe competenties.

0-energienetwerk en energietransitie
De rijksoverheid, provincies en steden hebben
stevige ambities geformuleerd. Het feit dat
wegtunnels ‘energieslurpers’ zijn, betekent dat er
ook relatief veel energiereductie mogelijk is. Het
ministerie van Infrastructuur en Milieu constateerde
in 2014 al dat een toename van het energieverbruik
voor infrastructuur sinds 2012 voor een groot deel
op het conto van tunnels komt en dat die stijging tot
en met 2020 doorzet. Van het totale
energieverbruik voor de primaire processen van
Rijkswaterstaat zijn tunnels nu al voor 16%
verantwoordelijk (22,7 GWh/jaar). Met de komst
van een aantal nieuwe tunnels neemt dat aandeel de komende jaren verder toe. Het gaat hierbij niet zozeer om de
betaalbaarheid van het energieverbruik, maar het is in het kader van het beleidsdoel van RWS om in 2030 een
energieneutraal netwerk te hebben, een zeer ongewenste ontwikkeling. Daarnaast heeft de energietransitie ook
impact op tunnels, bijvoorbeeld omdat tunnels gebruikt kunnen worden voor het koppelen van nieuwe netwerken of
de opslag van energie.

Klimaatadaptatie
De overheid wil Nederland nu en in de toekomst beschermen tegen hoogwater, zorgen voor voldoende zoetwater,
bodemdaling tegengaan en wateroverlast door hevige neerslag voorkomen. Nederland moet zodanig worden
ingericht dat het land klimaatbestendig wordt. Nederland moet anticiperen op gevolgen van klimaatveranderingen,
waaronder de stijgende zeespiegel, veranderende neerslagpatronen en hittestress in steden.
Het vigerende klimaatadaptatiebeleid leidt tot een stevige opgave voor tunnels. Wat is nodig om tunnels droog te
houden bij de steeds hevigere buien met veel neerslag in korte tijd? Kunnen (sommige) tunnels een rol spelen als
tijdelijke waterberging om wateroverlast in steden te voorkomen? En welke maatregelen zijn nodig om ervoor te
zorgen dat tunnels bij een overstroming beschikbaar blijven? Gezien de tendens om binnen het waterveiligheidsbeleid
meer uit te gaan van de zelfredzaamheid en evacuaties van mensen uit bedreigde gebieden, zijn dit belangrijke
vragen. In evacuatieroutes uit stedelijke gebieden zitten namelijk vaak tunnels die bij een overstroming snel
onderlopen. Klimaatadaptatie levert ook specifiek technische vragen op. De ontwikkelingen op het gebied van
hernieuwbare energiebronnen kunnen gevolgen hebben voor de omgeving van tunnels en specifiek voor de
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ondergrond. Zo leidt koude-warmteopslag in de bodem tot sterker fluctuerende grondwaterpeilen. Het risico op het
opdrijven van tunnels kan daardoor toenemen.

Wat komt er op ons af:
Ruimtedruk, mobiliteitsdruk, smart mobility, big data, de veranderende overheid, de mondige burger, de
energietransitie en klimaatadaptatie zijn de belangrijkste ontwikkelingen die op ons af komen. De verkenning van het
COB in 2016 heeft geresulteerd in een visie op de tunnel van de toekomst. In dit programma vertalen we die visie in
drie doelen en een bijbehorend actieprogramma.

10

Hoofdstuk 3

- Drie doelen: minder hinder, meer
waarde en adaptiviteit

De visie die eind 2016 gezamenlijk is gelanceerd luidt:
De tunnel van de toekomst is een slim object in zijn omgeving, de stad en het verkeersnetwerk en maakt daar integraal
deel van uit. Hij wordt hindervrij gebouwd en gerenoveerd en is maximaal beschikbaar gedurende zijn levensduur. De
tunnel voegt ondergronds en bovengronds waarde toe, bevordert doorstroming, is veilig en wordt in zijn vorm en
functie gewaardeerd door gebruikers, eigenaren, burgers en de overige stakeholders. Besluiten zijn het resultaat van
een gebalanceerde afweging binnen de vier-eenheid van functionaliteit, veiligheid, beschikbaarheid en leefbaarheid.
Tunnels dragen bij aan een klimaatneutraal en circulair Nederland. Het COB-netwerk heeft adaptief en integraal
denken in zijn genen zitten en neemt ruimte om nieuwe technische en maatschappelijke ontwikkelingen een plek te
geven.
In de afgelopen maanden heeft het COB-netwerk een vertaalslag gemaakt van deze visie in concrete doelen en een
integraal programma.

Doel 1: Adaptiviteit
Het programma richt zich op het gezamenlijk ontwikkelen van instrumenten en processen die adaptiviteit als
kernkwaliteit in zich hebben. Adaptiviteit wordt hier gezien als een integraal doel dat boven de andere twee doelen
ligt.
Het COB-netwerk is ervan overtuigd dat het ontwerpen, bouwen, beheren en renoveren van tunnels adaptief moet
gebeuren. De onvoorspelbaarheid en snelheid van de maatschappelijke en technologische ontwikkelingen vragen om
een adaptieve houding (als competentie), een adaptief proces (als werkwijze) en adaptieve oplossingen/producten
(als resultaat). Dat betekent dat de tunnel van de toekomst een adaptieve tunnel is, zowel in het
totstandkomingsproces en de gebruiksfase als na afloop van de levensduur. De aanpasbaarheid van een tunnel
beperkt zich niet tot (het materiaalgebruik van) de tunnel inclusief alle installaties, maar omvat ook multifunctioneel
gebruik van de tunnel en aanpasbaarheid in tijd (verschil dag/nacht of winter/zomer), afhankelijk van
gebruikersbehoeften.
Standaardisatie kan nu en in de toekomst een bijdrage leveren aan slimme en effectieve aanpasbaarheid. Zolang
standaardisatie niet omslaat naar uniformering, hoeft standaardisatie geen rem op innovatie te zijn. Die balans moet
wel goed bekeken worden.

Doel 2: Minder hinder
Wat is voor dit programma de definitie van minder hinder?
 De beschikbaarheid van het netwerk verhogen. Dat is mogelijk door sneller te bouwen en verbouwen, sneller
tunnels geschikt te maken voor openstelling, een tunnel minder te moeten afsluiten voor renovatie, en
gepland en ongepland onderhoud.
 Voorspelbaarheid vergroten
Dat is mogelijk door vertragingen in de uitvoering te voorkomen, faalkosten te verminderen en niet geplande
kosten te vermijden bij zowel bouw, renovatie als beheer.

Doel 3: Meer waarde
Daarnaast liggen er voor Nederland kansen in het toevoegen van meer waarde aan tunnels door in het bouw- en
renovatieproces, samen met de omgeving en alle stakeholders, goed te kijken naar de functies van de tunnel, de
(mogelijke) baten en baathouders en de flexibiliteit in functies.
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Wat is voor dit programma de definitie van meer waarde?
 Toevoegen van kwaliteit aan het (stedelijk) netwerk
 Toekomstgericht bouwen
 Denken, ontwerpen, bouwen en renoveren vanuit een systeemgerichte visie waarin de omgeving, integrale
veiligheid en duurzaamheid centraal staan.

Drie doelen, vier ontwikkellijnen, negentien opgaven
Het COB-netwerk is heel consequent geweest in het formuleren van de opgaven om de drie doelen vorm te geven. De
vijftig mensen die in verschillende groepen gewerkt hebben, de signalen die we kregen uit platforms,
nieuwbouwprojecten en renovatieprojecten, vanuit participanten en door andere nationale en internationale
contacten wezen allemaal in dezelfde richting. Er is sprake van grote samenhang tussen de vier ontwikkellijnen.
Gelijktijdige uitvoering, verspreid over de komende vijf jaar, zorgt voor een – door het COB bewaakte – integrale
aanpak. Die aanpak moet ervoor zorgen dat de doelstellingen ook daadwerkelijk gerealiseerd kunnen worden en er
geen sprake is van sub optimalisaties met een beperkt effect.

De vier gedefinieerde ontwikkellijnen
1. Adaptieve installaties
We hebben adaptieve installaties nodig die het mogelijk maken om wijzigingen te realiseren zonder de veiligheid of de
beschikbaarheid van de tunnel te verkleinen. Op dit moment is het nog zo dat iedere wijziging in de installaties of de
besturing en bediening van een bestaande tunnel direct effect heeft op de beschikbaarheid en, in geval van een
nieuwe tunnel, vaak ook op het verkrijgen van de openstellingsvergunning. Dat is een onwenselijke situatie. Tunnels
worden gebouwd op locaties waar verkeersdoorstroming noodzakelijk is. Vanuit economisch oogpunt is de
beschikbaar van tunnels een must.
Adaptieve installaties zijn uitgewerkt in vijf samenhangende opgaven. Zie verder hoofdstuk 4.
2. Civiel anders (ver)bouwen
Adaptiviteit en de civiele constructie lijken in eerste instantie een contradictio in terminis. ‘In beton gegoten’ lijkt
immers in tegenstelling tot adaptiviteit. Maar juist de civiele constructie heeft zoveel invloed op hinder door overlast
tijdens de bouw en de langdurige buitengebruikstelling tijdens renovatie. Juist de civiele constructie kan
waardecreatie door flexibel gebruik, duurzaamheid en schoonheid mogelijk maken. Voor minder hinder en meer
waarde zal er dus dus civiel anders, adaptiever, gebouwd en gerenoveerd moeten worden.
Civiel anders (ver)bouwen is uitgewerkt in vier min of meer onafhankelijke opgaven. Zie verder hoofdstuk 5.
3. Digitale tunneltweeling
De digitale tunneltweeling is een zeer effectief hulpmiddel om de tunnel beter, sneller, met minder hinder en meer
waarde te ontwerpen, bouwen, op te leveren, beheren, renoveren en aan te passen. Binnen de kaders van de
langetermijnvisie omvat de digitale tunneltweeling alle ontwikkelingen op het gebied van virtualisatie,
bedieningsinterface, modellering, simulatie, gaming en informatievoorziening ten behoeve van het tunnelsysteem. De
digitale tunneltweeling is uitgewerkt in acht samenhangende opgaven. Zie verder hoofdstuk 6.
4. De tunnel als waardevol onderdeel van zijn omgeving
Door naar de omgeving te kijken (systeemdenken in plaats van objectdenken), onderzoeken we actief of een
tunnelproject (nieuwbouw of renovatie) méér belangen kan dienen dan sec het mobiliteitsbelang. Een tijdige, brede
inventarisatie van de belangen van alle stakeholders kan bijdragen aan zowel minder hinder als meer waarde. Het
meenemen van andere belangen kan de (ervaring van) hinder doen afnemen en kan de meerwaarde voor de stad of
regio doen toenemen. Daarnaast is de huidige bekostigings- en financieringsstructuur objectgericht en houdt geen
rekening met baathouders buiten het object. Deze baathouders plukken de vruchten van de tunnel, maar betalen er
niet voor. Door deze baathouders te identificeren en te integreren in het project, sluit de tunnel ook beter aan bij de
behoefte van de omgeving en ontstaan nieuwe mogelijkheden voor financiering.
De tunnel als waardevol onderdeel van zijn omgeving is uitgewerkt in twee min of meer onafhankelijke opgaven. Zie
verder hoofdstuk 7.
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Toelichting op de opbouw van de ontwikkellijnen
In de volgende hoofdstukken worden de ontwikkellijnen en de opgaven daarbinnen steeds conform hetzelfde format
beschreven:
 Toelichting op de problematiek, het gewenste toekomstbeeld en de noodzaak hiervan (wat levert het op aan
minder hinder, meer waarde en meer adaptiviteit).
 De concrete opgaven voor de desbetreffende ontwikkellijn.
 Eerste stappen voor de eerste vijf jaar van het programma. Wat moet als eerste gebeuren, wat volgt dan en
hoe ver zijn we in 2022? Dit onderdeel is vanzelfsprekend nu al het meest gedetailleerd beschreven.
 Ambities op langere termijn: waar staan we over tien jaar, over twintig jaar en over dertig jaar? Wat is ons
wensbeeld voor 2050?
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Hoofdstuk 4
4.1

- Ontwikkellijn 1:
adaptieve installaties

Toelichting

Op dit moment is het nog zo dat iedere wijziging in de installaties of de besturing en bediening van een bestaande
tunnel direct effect heeft op de beschikbaarheid en, in geval van een nieuwe tunnel, vaak ook op de
openstellingsvergunning. Dat is een onwenselijke situatie. Tunnels worden gebouwd op locaties waar
verkeersdoorstroming noodzakelijk is. Vanuit economisch oogpunt is de beschikbaarheid van tunnels een must. We
hebben adaptieve installaties nodig die het mogelijk maken om wijzigingen te realiseren zonder de veiligheid of de
beschikbaarheid van de tunnel te verkleinen of te onderbreken.
Tunnels zouden, net als de intelligente installaties thuis (domotica, denk aan de slimme thermostaten en verlichting),
voorzien moeten worden van plug-and-play-installaties die automatische updates, snelle vervanging en just-in-timevervanging mogelijk maken. Installaties die dusdanig intelligent zijn dat ze zichzelf afstemmen op de behoefte van dat
moment. Dat vraagt om intelligente systemen die vanuit beheerperspectief en beschikbaarheidsperspectief
ontwikkeld worden.
Het eerste aandachtspunt voor installaties is het wijzigen van installaties als gevolg van andere zienswijzen over
veiligheid en het gebruik van de tunnel. De civiele constructie van een tunnel functioneert als een onderdoorgang. De
installaties van die tunnel zorgen ervoor dat de tunnel veilig en comfortabel gebruikt kan worden. De perceptie van
wat veiligheid en comfort inhouden, wijzigt continu gedurende de levensduur van een tunnel. Honderd jaar geleden
(de civiele levensduur van een tunnel) zag het verkeer er compleet anders uit dan nu. Ook dachten we anders over
veiligheid. Ter illustratie: toen de Maastunnel in 1942 werd opengesteld, liep er lokaal ín de tunnel een tunnelwachter
rond zonder dat er ventilatie aanwezig was. Er is ook lang geen formele snelheidsbeperking in de tunnel geweest, met
als dieptepunt 72 verkeersdoden in 1956. Tegenwoordig vinden we dit soort toestanden gelukkig onacceptabel. En
over 25 jaar kijkt men waarschijnlijk ook weer meewarig naar de huidige stand van zaken. De Maastunnel laat als
oudste tunnel in Nederland zien dat hoewel er civieltechnisch in de afgelopen 75 jaar niet veel is gewijzigd, het
gebruik ervan en de installaties continu veranderen.
Ook al is niet precies bekend wanneer en hoe, er zal een verschuiving plaatsvinden waardoor we installaties in tunnels
ge-upgrade, ge-downgrade zullen worden, of zelfs helemaal vervallen. Krijgen we slimme tunnels in combinatie met
smart mobility of kan de tunnel wel minder slim worden waardoor we installaties kunnen laten vervallen? Tunnels
mogen geen barrière zijn in dit soort ontwikkelingen. Nederland is immers gebaat bij een vloeiend, levend, veilig
mobiliteitssysteem.
Naast aanpassingen in installaties als gevolg van wijzigingen in veiligheidsniveau of gebruik van de tunnel is er ook nog
een aandachtspunt in onderhoud. Installaties (of delen daarvan) hebben een veel kortere levensduur dan de civiele
constructie. Elektrische componenten moeten regelmatig worden vervangen, liefst voordat ze falen en er functie-uitval
plaatsvindt. Of systemen moeten worden vervangen omdat er geen reserveonderdelen meer voor beschikbaar zijn. Dat
alles moet mogelijk zijn zonder een aantasting van de beschikbaarheid van de tunnel. De huidige keuze voor redundante
uitvoering kan daarmee minder zwaar worden uitgevoerd, wat weer bijdraagt aan de CO2-reductie, zowel qua
energiegebruik als materiaalgebruik.
Een vierde aandachtspunt voor installaties komt vanuit een breder maatschappelijk perspectief. De maatschappij vraagt
om het circulair maken van objecten en het tot nul beperken van de CO2-uitstoot (zero footprint). Bij tunnels is dit een
grote opgave. Er zijn momenteel nog installaties aanwezig waarin veel milieubelastende grondstoffen verwerkt zijn, en
tunnels zijn door de installaties energievreters tijdens het gebruik.
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4.2

De eerste stappen: 2018-2023

Over vijf jaar zijn we zover dat we in Nederland installaties in tunnels kunnen uitwisselen, waarbij we de zekerheid
hebben dat de bestaande functionaliteit in stand zal blijven. Ook zullen we de installaties kunnen uitwisselen zonder
dat er meer tunnelsluitingen nodig zijn dan de sluitingen die voor het reguliere onderhoudsregime al gepland zijn.
We hebben testcentra waarmee deelsystemen gecertificeerd kunnen worden. Integrale functionaliteit wordt van
tevoren uitgewerkt en geverifieerd via een digitale tweeling van de tunnel, zodat op voorhand al vaststaat dat een
wijziging of nieuwbouw correct zal functioneren.
De eerste tunnels worden opgeleverd met daarin voor het overgrote deel cradle-to-cradle-installaties. Het
energieverbruik van installaties is nog maar de helft van het huidige energieverbruik.
Afhankelijk van de snelheid van de implementatie van de digitale tunneltweeling zal de ontwikkellijn adaptieve
installaties gekoppeld worden aan en in de tweeling. Zodra meer tunnels gegevens leveren, kunnen ook prestaties op
systeemdeelniveau onderling vergeleken worden.
De opgave kunstmatige intelligentie voor tunnels heeft de eerste vier jaren nog minder prioriteit. Wel moeten de
ontwikkelingen nauwgezet in de gaten worden gehouden, niet alleen binnen het infra-domein, maar zeker daarbuiten.

Deze ontwikkellijn wordt (voorlopig) opgesplitst vijf concrete opgaven die hieronder verder worden toegelicht.
1.
2.
3.
4.
5.

Modulariteit voor installaties
Cradle-to-cradle voor installaties
Koppeling van installaties naar digitale tunneltweeling
Kunstmatige intelligentie voor tunnels
Juridische, wettelijke en beleidsmatige consequenties

Opgave 1: modulariteit voor installaties
Modulariteit voor installaties (plug&play) zal snel leiden tot minder hinder door een veel grotere beschikbaarheid. Er
zal moeten worden gewerkt aan standaardstructuren voor technische installaties binnen tunnels. Deze structuren
bouwen voort op de huidige, meer functioneel ingestoken structuur en zorgen ervoor dat de tunnel op het niveau van
deelinstallaties meer modulariteit kan toelaten. De opbouw van die deelinstallaties moet natuurlijk ontworpen
worden op veiligheid en digitale weerbaarheid. Hierna kan de functionaliteit van deelsystemen duidelijk worden
vastgelegd, ook in relatie tot elkaar. Op die manier is optimalisatie in deelsystemen mogelijk zonder de functionaliteit
van de tunnel in gevaar te brengen.
Modulariteit behelst ook de ontwikkeling van methodieken en systemen waarmee bestaande tunnelinstallaties die
aan renovatie/vervanging toe zijn, een upgrade kunnen krijgen zonder lange tunnelsluitingen.

Actie: Draagvlak vinden voor integrale aanpak van OG, ON en kennisinstituten
Er zijn veel partijen betrokken bij wijzigingen in tunnels, zeker bij het vaststellen van standaarden hiervoor en het
vrijgeven van de tunnel voor verkeer na wijzigingen of nieuwbouw. De landelijke tunnelstandaard voor Rijkstunnels,
de stedelijke tunnelstandaarden en de werkwijzen en regelgeving zoals vastgelegd in de Warvw en Rarvw bieden
hiervoor al een stevig kader. De partijen zullen bij elkaar gebracht moeten worden om van daaruit in gezamenlijkheid
tot een integrale aanpak te kunnen komen. Hierbij wordt aangesloten bij de I-strategie (informatievoorziening en
industriële automatisering) zoals die nu door de meeste opdrachtgevers wordt uitgerold (meer standaardiseren,
blokkenbouw, etc.).

Actie: Mogelijkheden voor modulariteit onderzoeken en vaststellen
De stakeholders zullen gezamenlijk onderzoeken hoe de modulariteit van installaties gecreëerd kan worden.
Onderzoekspunten hierbij zijn onder andere:
1
 Standaard koppelvlakken vaststellen voor deelsystemen.
1

Sommige mensen gebruiken liever het woord interface
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Inrichten van een testcentrum om installatiedelen voorafgaand aan installatie op functioneren te kunnen
verifiëren.
Wijzigingen vooraf simuleren via de digitale tunneltweeling van iedere tunnel.
Methodieken ontwikkelen waardoor bij wijziging in een deelsysteem de integrale functionaliteit van de
tunnel geborgd is.
Certificering van modules of deelsystemen.

Actie: Methodieken ontwikkelen voor sneller wijzigen binnen bestaande tunnels
Binnen bestaande tunnels zonder een modulaire opbouw zullen ook installaties gewijzigd moeten kunnen worden.
Hiervoor zullen methodieken moeten worden vastgelegd om de markt te ondersteunen in het wijzigen van installaties
met een minimale tunnelsluiting. Voorbeelden van onderzoekspunten zijn:
 Inrichten van gelijkwaardigheidsverklaringen voor installatiedelen waardoor bij toepassing hiervan de
verificatietijd kan verminderen.
 Een aanpak definiëren waarbij een gedeelte van de verificatietijd eerder kan plaatsvinden.
 Voorbeeldenboek samenstellen van wijzigingen binnen bestaande tunnels die zijn doorgevoerd zonder extra
sluitingen.

Actie: Toepassen adaptieve installaties bij nieuwbouwprojecten en renovaties
De activiteiten uit de eerste drie actieplannen zullen moeten resulteren in het daadwerkelijk toepassen van adaptieve
installaties in het bestaande en nieuwe tunnelareaal. Eigenaren, beheerders en marktpartijen betrokken bij deze
tunnelprojecten zullen in gezamenlijkheid een logische uitrol moeten bespreken waarbij het van-project-naar-projectleren en in kleine stapjes innoveren uitgangspunten zijn.

Opgave 2: cradle-to-cradle voor installaties
Deze opgave heeft betrekking op circulair bouwen. De korte levensduur van installaties, in relatie tot de huidige
contractvormen rondom de bouw en renovatie van tunnels, hindert keuzes voor circulair bouwen. Het helpt de markt
als de kansen voor circulaire installaties duidelijk worden vastgelegd, en er contractueel ruimte ontstaat om deze te
gebruiken. Dit gaat vaak goed samen met een verlaging van de CO2-footprint.

Actie: Methodieken vastleggen
Er wordt vastgesteld op welke manier er installatiedelen met een cradle-to-cradlegedachte kunnen worden toegepast.
Ook wordt gekeken hoe dit in de huidige contracten geïntegreerd kan worden, zodat een naslagwerk ontstaat om de
komende aanbestedingstrajecten van tunnels te ondersteunen (à la de COB-groeiboeken Energiereductie en
Renoveren kun je leren).

Opgave 3: koppeling naar de tunneltweeling van installaties
Installaties moeten hun informatie, acties en gevolgen in de tunnel delen met de digitale tunneltweeling(en), zodat
daar veranderingen kunnen worden vastgesteld en getest.

Actie: Definiëren standaardkoppelvlakken vanuit de installaties
Een expertgroep oprichten vanuit markt, overheid en wetenschap die tot een definitie en specificatie van
standaardkoppelvlakken komt voor de digitale tunneltweelingen, ook in relatie tot het op te richten nationale
testcentrum waar op dit moment door RWS over gesproken wordt.

Opgave 4: kunstmatige intelligentie voor tunnels
De inzet van kunstmatige intelligentie (artificial intelligence, AI) moet worden getest, zeker in combinatie met
veiligheid. Hierin zit ook een juridische component. Wie is verantwoordelijk als door een fout een gevaarlijke situatie
in de tunnel ontstaat? Op deelsysteemniveau wordt AI al steeds meer gebruikt. Er moet worden vastgesteld hoe AI op
een centraal niveau (dus voor de hele infrastructuur) gekoppeld kan worden en wettelijk wordt geregeld, met als
belangrijk aandachtspunt digitale weerbaarheid.
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Actie: Monitoren ontwikkelingen AI
Vanuit de experts binnen het COB zal dit georganiseerd en gedeeld worden, o.a. via de werkgroep Cyber security, en
indien opportuun wordt kennis rondom deze ontwikkelingen binnen de branche verspreid. De verwachting is dat
binnen deelsystemen al over vijf jaar de eerste AI resultaten worden bereikt. Denk hierbij aan herkenning van situaties
op camerasystemen, en het herkennen van specifieke situaties op SOS/SDS-systemen (snelheidsonderschrijding en
stilstaande voertuigen).

Opgave 5: juridische, wettelijke en beleidsmatige consequenties
Het langetermijnperspectief ligt veel minder ver van ons af dan vaak gedacht wordt. Veel van de doelen worden al
gerealiseerd in andere marktsegmenten. De moeilijkheid ligt niet zozeer in het ontwikkelen van nieuwe systemen, als
wel in het traject van wijzigen van percepties in veiligheid, herbruikbaarheid en juridische aansprakelijkheid en het
vertalen van die perceptie in juridische, wettelijke en beleidsmatige kaders. En die stappen moeten dan gelijke tred
houden met andere trends, zoals andere energievormen voor auto’s, zelfrijdende auto’s, andere
transportmethodieken (bv. drones) en meer ondergronds bouwen in stedelijk gebied.
Actie: Toeleveren van kennis
De stakeholders zien voor het COB-netwerk een rol als een volwassen gesprekspartner en toeleverancier van kennis,
ervaringen en afwegingen bij partijen zoals het ministerie van IenM, het Mobiliteitsprogramma, de Veiligheidsregio’s,
etc.

4.3

Ambities op langere termijn (tot 2050)

Ergens gedurende de eerste tien jaar ontstaat nog een nieuwe opgave. Voertuigen zullen steeds intelligenter worden,
en meer zelfsturend. Bovendien is de verwachting dat dan het gebruik van het wegennet wijzigt, aangestuurd door de
trek naar de steden die nu al plaatsvindt. Het gevolg van de wijzigingen is dat de benodigde installaties in tunnels
wijzigen. Het grote vraagstuk hierbij is niet wat de installaties zouden moeten doen, maar hoe de transitie tussen de
bestaande situatie en de nieuwe situatie veilig en efficiënt kan worden doorgevoerd.
In 2050 hebben de technische installaties een eigen intelligentie om zelfstandig met plotseling wijzigende
omstandigheden in de tunnel, of in de omgeving van de tunnel, te kunnen omgaan. De tunnel is zelfsturend en
volledig geïntegreerd in zijn omgeving qua functionaliteit en handelen. Door risicogestuurd te ontwerpen (intrinsiek
veilig) wordt de afhankelijkheid van beveiligingssystemen verkleind (net als de onderhoudsopgave), en wordt de
beschikbaarheid van het geheel vergroot.
2
Technische installaties zijn in 2050 hoog beschikbaar . Ze zorgen proactief voor een hoog niveau van veiligheid, ze
zorgen functioneel gezien voor volledige beschikbaarheid van de tunnel en hebben een maximale digitale
weerbaarheid. De systemen zijn adaptief en zelfherstellend. Indien nodig vraagt de tunnel zelf om onderhoud van
installaties/systemen, zodat de functionaliteit gewaarborgd blijft.
De milieubelasting is minimaal, met een zeer lage CO 2-belasting die eenvoudig kan worden gecompenseerd.
Daarnaast worden installaties volledig cradle-to-cradle gerealiseerd. Hierdoor kan elke tunnel met een ‘zero footprint’
worden gebouwd en in bedrijf worden gehouden.
De digitale tunneltweeling (zie betreffende ontwikkellijn) geeft het kader en de stimulans die nodig zijn om van
objectverbetering (installaties in individuele tunnels worden slimmer) te groeien naar systeemverbetering (de tunnel
wordt een slimmer onderdeel van het netwerk) met als doel de gebruiker maximaal te ondersteunen en de tunnel
intrinsiek veiliger te maken. Gevonden leermomenten kunnen eenvoudig worden doorgevoerd in andere tunnels.

Specifiek ambities modulariteit voor installaties
Over tien jaar kan de invloed op integrale beschikbaarheid voor elke oplossing van een deelsysteem voorspeld
worden. De deelsystemen zijn een stuk intelligenter, en voorspellen ook zelfstandig uitval, detecteren afwijkende
situaties en zijn dan dusdanig gestandaardiseerd dat ombouw van deelsystemen geen of veel minder overlast meer
veroorzaakt.
Definitie die gebruikt wordt in de Landelijke Tunnelstandaard. Tunnels onder die categorie moeten aan
aanvullende eisen voldoen. Zie verder LTS Systeemspecificatie 3.4.1 en 3.4.2
2
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Over twintig jaar zullen de deelsystemen een dusdanige opbouw hebben dat deze geen niet-beschikbaarheid meer
genereren binnen tunnels. Alle kwetsbare systeemdelen zijn dan bereikbaar voor onderhoud opgesteld, en de
systeemdelen die niet zonder sluiting bereikt kunnen worden, hebben een dusdanige levensduur dat hierop geen
onderhoud meer hoeft te worden uitgevoerd. Waarschijnlijk hebben de deelsystemen binnen tunnels op dat moment
ook meer raakvlakken met de omgeving, om zo de integrale functionaliteit over het hele wegennet zeker te stellen.

Specifiek ambities cradle-to-cradle voor installaties
Over tien jaar is het gebruik van cradle-to-cradle-installaties standaardgebruik geworden. De standaard-CO2-footprint
van het gebruik van tunnels is nul geworden, door de inzet van alternatieve energiebronnen.
Over twintig jaar gebruiken we als gevolg van gewijzigde vervoersvormen veel minder installaties binnen tunnels. De
installatiedelen van tunnels zijn ondertussen al zeer energiezuinig geworden. Een tunnel is nu onderdeel van een
groter systeem, en de cradle-to-cradlegedachte wordt steeds meer op het niveau van een lokaal gebied uitgewerkt.

Specifiek ambities koppeling digitale tunneltweeling
Als voldoende tunnels deze ontwikkeling hebben doorgemaakt, ergens tussen 5 en 10 jaar vanaf nu, kunnen tunnels
qua prestatie met elkaar vergeleken worden. De installaties hebben standaard raakvlakken, waardoor ze eenvoudig in
bestaande (en nieuwe) tunnels geïntegreerd kunnen worden, zonder dat dit tot grootschalige testen of kans op nietpassende functionaliteit leidt. Door de prestaties van systeemdelen uit tunnels continu onderling te vergelijken,
worden best practices snel gemeengoed en zal de innovatiekracht vanuit de industrie of kenniswereld zich sneller
ontwikkelen.

Specifiek ambities kunstmatige intelligentie voor tunnels
Over tien jaar worden niet alleen gevaarlijke situaties in tunnels bewaakt zoals dit nu al gebeurt, maar zal er ook AI
aanwezig zijn die gevaarlijke situaties voorspelt. Deze voorspellingen worden de eerste jaren eerst voorgelegd aan de
verkeersleider. Hierdoor, samen met de situaties die zich hebben voorgedaan in andere tunnels, wordt de AI
opgevoed en steeds beter.
Een probleem dat hierbij ontstaat, is dat het gedrag van de intelligente auto’s in de tunnel veel voorspelbaarder en
veiliger is dan dat van de auto’s die nog manueel bediend worden.
Rond deze tijd zijn ook de eerste conclusies getrokken rondom AI en veiligheid. Het juridisch kader hieromtrent, ook
aangestuurd vanuit andere domeinen, is dan duidelijk.
Over twintig jaar wordt AI in tunnels gekoppeld aan AI die dan aanwezig is in de voertuigen die gebruikmaken van de
tunnel. Hierdoor staat een veel beter beeld van de situatie in de tunnel, waardoor menselijk ingrijpen bijna niet meer
nodig is.
Over dertig jaar worden tunnels gezien als zelfsturende objecten die meebewegen met het gebruik van de
verkeersverbinding op dat moment.

Specifiek ambities juridische, wettelijke en beleidsmatige consequenties
Dit is een blijvend proces van afstemming, afweging en het voeden van beleidsverantwoordelijken met kennis en
ervaringen. Voor een gedetailleerde beschrijven van een door ons voorgestelde systematiek verwijzen we naar bijlage
2.
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Hoofdstuk 5
5.1

- Ontwikkellijn 2:
civiel anders (ver)bouwen

Toelichting en opgaven

Kijkend naar de ambities zoals die beschreven zijn in de langetermijnvisie op tunnels, lijken adaptiviteit en de civiele
constructie in eerste instantie een contradictio in terminis. ‘In beton gegoten’ lijkt immers in tegenstelling tot
adaptiviteit. Maar juist de civiele constructie heeft zowel invloed op hinder door overlast tijdens de bouw en de
langdurige buitengebruikstelling tijdens renovatie, als op waardecreatie door flexibel gebruik, duurzaamheid en
schoonheid. Voor minder hinder en meer waarde zullen we in Nederland dus civiel anders, adaptiever moeten
bouwen en renoveren.
Voor deze ontwikkellijn zijn vier opgaven geformuleerd die ieder hun bijdrage leveren aan de doelen ‘minder hinder’
en ‘meer waarde’:
•
•
•
•

Inzicht in de levensduur van ondergrondse constructies moet ertoe leiden dat tunnels nooit meer
grootschalig gerenoveerd hoeven te worden.
Gebruik van nieuwe technieken die minder hinderlijk zijn en leiden tot meer waarde door een verbeterde
duurzaamheid en een verlaging van de CO2-footprint.
Robuustere constructies zorgen voor meer speelruimte voor adaptiviteit en renovatie, en bieden
mogelijkheden voor aantakking en het ontwikkelen van netwerken onder- en bovengronds.
Overkoepelende opgave: juridische, wettelijke en beleidsmatige consequenties

De eerste drie zijn redelijk losstaande opgaven. Daarom zijn hiervoor aparte toelichtingen opgenomen, aangevuld met
het wensbeeld voor 2050, en een overzicht van de stappen die op korte en lange termijn genomen moeten worden.
Op deze bladzijde lichten we kort de overkoepelende opgave toe.

5.2

Overkoepelende opgave : juridische, wettelijke en beleidsmatige
consequenties

Innovaties in de civiele tunnel hebben al snel gevolgen voor bijvoorbeeld de regelgeving in het Bouwbesluit en de
Rarvw. Vanzelfsprekend is de doelstelling om de innovaties te laten voldoen aan de huidige eisen en wetten, maar
mogelijk komt er een moment dat diezelfde wet of eis niet meer past bij de ontwikkelde, gewenste innovatie. Dan
moet op basis van goed onderzoek, het uitvoeren van een uitgebreid traject van beproeven en valideren en een
uitgebreide discussie met stakeholders gekeken worden hoe en of toestaan van die innovaties toch mogelijk is en of
zelfs stimuleren gewenst is als de maatschappelijke baten daarvoor hoog genoeg zijn.
Actie: Toeleveren van kennis
De stakeholders zien voor het COB-netwerk een rol als een volwassen gesprekspartner en toeleverancier van kennis,
ervaringen en afwegingen bij partijen zoals het ministerie van IenM, het Mobiliteitsprogramma, Veiligheidsregio’s, etc.
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5.3

Civiele opgave 1: gebrek aan inzicht in levensduur ondergrondse
constructies

Veel verkeerstunnels dateren uit de jaren ’60 en ’70. Deze tunnels zijn inmiddels meer dan vijftig jaar oud, met als
onbetwiste pater familias de Maastunnel, die in 2017-2018 een grootschalige renovatie ondergaat en daarvoor twee
jaar wordt afgesloten. Afsluitingen van tunnels hebben grote sociale en economische impact. Tunnels zijn vaak
onderdeel van een intensief gebruikt wegennetwerk. De wens is tunnels bij renovatie of onderhoud zo kort mogelijk
te sluiten. Bovendien vergt de renovatie van alle tunnels grote investeringen. De wens is een goed beeld te hebben
van de op korte termijn noodzakelijke aanpassingen en de werkzaamheden die kunnen worden uitgesteld, waarmee
de scope van renovaties kan worden vastgesteld en de tunneleigenaren een stap kunnen maken in daadwerkelijk
langetermijn assetmanagement. Maar hoe stel je vast wat er moet gebeuren? Hoe bepaal je de huidige status van de
constructie(onderdelen) en hoe monitor je deze met minimale hinder voor de gebruikers? Welke werkzaamheden
moeten worden uitgevraagd aan de uitvoerende partijen? Kan de renovatie in delen uitgevoerd worden en zo ja,
welke delen? En hoe kan de renovatie de beschikbaarheid zo min mogelijk aantasten?
Tot voor kort was er minder aandacht voor de civiele constructie. Tunnels worden namelijk gezien als robuuste
betonconstructies. Het onderhoud bestaat voornamelijk uit het vervangen van asfalt en het repareren van (visuele)
betonschades. Maar er is steeds vaker sprake van ongepland onderhoud, (ernstig) falen en onverwacht optredende
calamiteiten. Bekend is dat de uitgangspunten van tunnels in aanbouw niet altijd juist waren. We dachten dat tunnels,
eenmaal geplaatst, rustig bleven liggen, maar dat doen ze niet. Materialen blijken toch minder geschikt dan gedacht
en ook de omgeving waarin tunnels zich begeven, is niet stabiel gebleken. Verdieping van waterwegen, plaatsen van
windmolens, de stad die oprukt, verandering van de verkeersbelasting, het zijn allemaal invloeden die de levensduur
van tunnels beïnvloeden. Maar de wijze waarop en de mate waarin zijn onbekend.
De monitoring en inspectie van tunnels gaan nog uit van robuuste en statische constructies, die niet door hun
omgeving beïnvloed worden, en gaan gepaard met tijdelijke stremmingen voor de gebruikers en kennen daardoor
grote tussenpozen. Hierdoor bestaat een incompleet beeld van het gedrag van tunnels op wisselende
omstandigheden en beperkte kennis van de daadwerkelijke levensduur. Het gevolg is dat tunneleigenaren worstelen
met het bepalen van de scope van hun renovatie, het beschikbare budget en het feit dat de beschikbare tijd
eenvoudigweg niet toereikend is voor de noodzakelijke renovaties.
We zien de volgende problemen:
• Er is weinig fundamentele en praktische kennis over de daadwerkelijke levensduur van de constructie,
bijvoorbeeld de veroudering van beton, voegen, overgangen en funderingen.
• Er is weinig fundamentele en praktische kennis over de relatie tussen de fysieke omgeving van de tunnel
(bodem, grondwater, veranderende rivierdieptes en -breedtes, aanleg overige constructies, zoals dijken en
windmolens) en de verwachte levensduur.
• Er is weinig fundamentele en praktische kennis over de relatie tussen veranderende verkeersbelasting, het
verdichten van het netwerk, het opkruipen van de stedelijke omgeving en de levensduur van de
tunnelconstructie.
• De huidige monitoring en inspectie geven geen duidelijk beeld van het gedrag van de tunnel als gevolg van
veranderende omstandigheden.
• De huidige monitoring en renovatiestrategieën moeten (noodzakelijkerwijs) vanuit de tunnelbuizen
plaatsvinden en leiden tot hinder voor de gebruikers.
• De onderlinge relatie tussen bovenstaande aspecten en de inventarisatie van mogelijk onbekende risico’s is
nooit onderzocht omdat tunnels te jong waren, en daarmee de risico’s laag zijn ingeschat, terwijl de behoefte
aan dergelijk onderzoek groot wordt ingeschat.
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5.4

De eerste stappen : 2018-2023

Over vijf jaar zijn we in Nederland in staat om inspecties uit te voeren die gebaseerd zijn op gevalideerde
middelen en methodes, en die inzicht geven in de daadwerkelijke levensduur van tunnels. De scope van
renovaties wordt bepaald op basis van een gestructureerde en op meer feitenkennis gebaseerde
afwegingen.

Actie: Zicht krijgen op de daadwerkelijke levensduur van ondergrondse constructies.
Op basis van een decompositie op papier van diverse soorten tunnels een analyse maken van de kennis over de
daadwerkelijke levensduur, de faalmechanismen, de inspectietechnieken, de monitoringsstrategieën, de
beheersmechanismen en de effectiviteit daarvan. Dit zal ons richting geven: wat moet eerst, wat kan wachten?
Resultaat is een (onderzoeks- en) uitvoeringsprogramma op lange termijn met als doelstelling tunnels nooit meer
(lees: minimaal) te renoveren. Op basis van deze fundamentele en praktische kennis zullen tunneleigenaren en
beheerders in staat zijn om een op feiten gebaseerde beslissing te nemen voor het beheer van hun asset. Door deze
informatie te combineren, krijgen we ook inzicht in verborgen sterktes en verborgen levensduur en zal grootscheeps
renoveren tot een minimum kunnen worden beperkt
Actie: Plan van aanpak maken voor goede inspecties
De huidige inspectietechnieken voor tunnels zijn op zich wel juist, maar omvatten niet alle zaken die van belang zijn
om te bepalen wat de scope van een renovatie zou moeten zijn en hoe de risico’s op civieltechnisch gebied beheerst
kunnen worden. Tegelijk bieden inspecties een grote kans om meer inzicht te krijgen, mits juist uitgevoerd. Het COBnetwerk ernaar om een richtlijn/handboek te ontwikkelen waarmee de tunneleigenaar een goede inspectie kan
uitvoeren gebaseerd op de state-of-the-art-technieken, waarbij die informatie niet gericht is op een momentopname,
maar veel meer op continue monitoring en just-in-time-renovatie van onderdelen. De informatie per tunnel moet ook
gedeeld en geïnterpreteerd kunnen worden in een centraal systeem, zoals nu al voor rijkstunnels gebeurt op het
gebied van installaties. Relatie met COINS (Constructieve Objecten en de Integratie van Processen en Systemen) en
ILS (Basis informatieleveringsspecificatie) moet worden geborgd.
Actie: Uitrol bepaling daadwerkelijke levensduur bij renovatieprojecten en nieuwbouwprojecten
De Kiltunnel en de Heinenoordtunnel zijn (na de Eerste Coentunnel, de Velsertunnel en de Maastunnel) de eerste in
een lange rij van renovatieprojecten. Bij deze twee projecten kan een begin worden gemaakt met analyses zoals nodig
voor acties 1 en 2. Het uitgangspunt zal daarbij zijn dat de praktijkprojecten zelf ‘geholpen’ worden om de juiste scope
van de renovatie te verkrijgen, daarvoor de juiste monitoringsstrategieën te benutten, die inzichten te reviewen en te
valideren en eventuele oplossingsrichtingen te inventariseren, verkennen, laten uitvoeren of laten onderzoeken.
Hierbij zullen afstudeerders en promovendi worden ingezet.
Door dit proces stelselmatig bij alle te renoveren tunnels te herhalen, ontstaat in de komende tien jaar een compleet
beeld van de daadwerkelijke levensduur van tunnels, beschikt Nederland over een adequate en slimme systematiek
om daar gefundeerde uitspraken over te doen en hebben we de beschikking over oplossingen die aantoonbaar
werken en bijdragen aan de daadwerkelijke levensduur.

5.5

Ambitie voor langere termijn (tot 2050)

Over tien jaar zijn we in Nederland in staat om permanent en zonder invasief ingrijpen de levensduur van tunnels te
beoordelen en hebben we een expertmodel uitgewerkt om op basis van die informatie gefundeerde uitspraken te
kunnen doen over de gewenste scope van renovatie en hoe deze met zo min mogelijk invloed op de beschikbaarheid
kan worden uitgevoerd.
Over twintig jaar zijn we in staat om de meest voorkomende faalmechanismen op te lossen met bewezen effectieve
maatregelen die ook daadwerkelijk bijdragen aan de levensduur van de ondergrondse constructie.
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Over dertig jaar kunnen we faalmechanismen dusdanig vroeg opsporen dat de benodigde ingrepen kleiner en
goedkoper zijn, en minimaal effect hebben op de beschikbaarheid van de tunnel.
Over veertig jaar zijn alle tunnels gemaakt en gerenoveerd met materialen die zelfreparerend zijn, en zijn alle oude
materialen voorzien van sensoring die snel ingrijpen mogelijk maakt.
In 2050 is geen groot onderhoud aan de constructie meer nodig. De constructie in iedere tunnel is, als onderdeel van
het dagelijks beheer en regulier onderhoud, betrouwbaar en beschikbaar.
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5.6

Civiele opgave 2: gebruik van nieuwe civiele technieken die minder
hinderlijk zijn

Het gebruik van nieuwe civiele technieken is noodzakelijk omdat de huidige nog te veel hinder veroorzaken en te
weinig waarde toevoegen. Denk aan de Noord/Zuidlijn of de Spoorzone Delft waarbij kinderen van wieg tot
middelbare school opgroeien met een bouwput in hun omgeving. Dat kan en moet anders. Denk hierbij aan:
•
•
•
•
•
•
•

Prefab/modulair bouwen
Robotisering
Tunnels boren zonder bouwput
Tunnels renoveren in een nacht
Tunnel-om-tunnel-bouwen
Nieuwe materialen, waaronder kunststoffen
Nieuwe kunststoffen

Prefab en modulair bouwen betekent dat wordt toewerkt naar standaardelementen voor de gehele sector. Dit maakt
het gebruik van minder hinderlijke technieken haalbaar, omdat de markt een grotere zekerheid heeft die investering
later terug te krijgen. Voor de opdrachtgevers zijn er grote voordelen, omdat men met deze methode een grotere
duurzaamheid en betrouwbaarheid van de elementen heeft als gevolg van een stabiele en beter controleerbare
kwaliteit. De hinder van bouwwerkzaamheden wordt significant minder, omdat de bouwperiode on-site veel korter is.
Het is van groot belang dat de opdrachtgevers standaardisering wensen en voorschrijven. Binnen deze ontwikkellijn
moet daarbij niet alleen gekeken worden naar de standaardmaten, maar ook naar standaardisering van de raak- en
koppelvlakken.
Robotisering zorgt voor minder hinder on-site, omdat het bouwproces zonder mensenhanden verloopt, met een
grotere efficiëntie en een kleinere foutenmarge tot gevolg. Hierbij wordt onder andere gedacht aan een
geautomatiseerde productielijn (‘tunnelstraat’) en 3D-printen. Voor robotisering zal veel fundamenteel onderzoek
gedaan moeten worden naar onder andere nieuwe materialen die hiervoor geschikt zijn. Het is de vraag wanneer
robotisering qua kosten kan concurreren met menskracht. Het COB-netwerk kan verkennen op welke wijze deze
ontwikkeling positief beïnvloed kan worden.
Nieuwe materialen zullen bovenstaande innovaties mogelijk moeten maken. Denk aan staal- en kunststofvezels die
de traditionele wapening vervangen, composieten die beton gaan vervangen en hybride constructies. Er zal ook
gezocht moeten worden naar (nieuwe) materialen die, met behoud van de gewenste sterkte, brandwerendheid,
stijfheid, waterdichtheid, een verbeterde duurzaamheid en een verlaging van de CO2-footprint bewerkstelligen.
Nieuwe materialen en bouwmethoden die niet specifiek zijn ontwikkeld voor ondergronds bouwen, maar die wel
beloftevol zijn, zullen in een researchprogramma moeten worden opgenomen.
Andere bouwmethodes moeten bewerkstelligen dat er geen diepe bouwputten meer nodig zijn voor tunnelbouw in
de stedelijke omgeving. De logistieke uitdagingen van tunnelbouw gaan vooral over transportbewegingen. Mogelijk
zorgen de nieuwe bouwmethoden, zoals in de andere ontwikkellijnen geschetst, voor minder of minimale
transportbewegingen, maar aangezien deze een lange ontwikkeltijd nodig hebben, is het belangrijk om ook op kortere
termijn na te denken over oplossingen voor dit probleem, mede omdat transportbewegingen ook grote hinder
veroorzaken in de directe omgeving en regio van het tunnelproject. Kunnen we hier leren van andere sectoren (zoals
de bevoorrading van binnensteden) of beter gebruikmaken van tijdslots met behulp van big data?
Denk hierbij aan het uitvoeren van een gemechaniseerd tunnelproces op maaiveld en het volledig ondergronds
uitbreiden van kleinere gemechaniseerde pilottunnels naar de definitieve doorsneden. Voor de renovatie van tunnels
zal gezocht moeten worden naar manieren om de constructie door middel van opschaling van technieken uit de
3
kleinere infrastructuur (zoals relining ) sneller te kunnen uitvoeren.

Relining is een methode uit de kleine infrastructuur zoals riolering waarin door middel van een nieuwe leiding
of bekleding in de bestaande leiding deze wordt gerenoveerd.
3
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5.7

De eerste stappen: 2018-2023

Over vijf jaar loopt een onderzoeksprogramma waarin nieuwe technieken en materialen worden bestudeerd en
getest voor gebruik in de ondergrond. De eerste resultaten worden toegepast in een proof of concept-tunnel.

Actie: Selectie nieuwe materialen en technieken
Hierin wordt bepaald welke materialen en technieken in aanmerking kunnen komen voor ondergronds gebruik. Te
denken valt aan een serie workshops in samenwerking met nationale en internationale technische universiteiten.
Vervolgens kunnen afspraken gemaakt worden over afstudeeropdrachten, promovendi als ook ontwerpers.
Actie: R&D-onderzoek standaarddetails stimuleren/opstarten
Onderzoek doen naar mogelijkheid om standaarddetails toe te passen bij diverse tunnelknopen (cf. standaarddetails
kunstwerken). Dit kan zowel in functie van in situ gestorte secties (eerste fase) als voor (meer uitdagende)
constructies geassembleerd uit prefabelementen (tweede fase). Ook onderdoorgangen kunnen hier onderdeel van
zijn, bijvoorbeeld voor spoor- en fietstunnels die economisch zeer veel baat kunnen hebben bij standaardelementen.
Actie: Proof of concepttunnel
De hele markt werkt mee aan een tunnel die kan dienen als proeftuin voor resultaten R&D-onderzoek. Bijvoorbeeld
het toepassen van nieuwe technieken, materialen of ontwerpen.
Actie: Ontwerpers ontwikkelen integrale concepten
Nieuwe technieken, robotisering nieuwe materialen, nieuwe kunststoffen, prefab en modulair bouwen leiden tot
nieuwe vormgeving. Vormgeving die voortkomt uit de inherente karakteristieken van materialen en technieken.
Hierbij gaat het zowel over (nieuwe) materialen en technieken als ook over integratie van installaties, waaronder
verlichting (denk aan verlichting die duurzaam, functioneel onder alle omstandigheden, veilig en prettig is). Hier gaan
ontwerpers en technici hand in hand. Resultaten zijn onder meer geïntegreerde bouwmethodieken met een
intrinsieke schoonheid. Dutch Design op z’n best.

5.8

Ambities op langere termijn (tot 2050)

Over tien jaar zijn we in staat om een eerste proof of concepttunnel modulair te assembleren met prefabelementen
die allemaal off-site geproduceerd werden. Een tweede proof of concepttunnel wordt gerealiseerd met nieuwe
technieken en/of nieuwe materialen.
Over twintig jaar zijn we in staat om een aantal tunneltypes modulair te assembleren met gestandaardiseerde
prefabelementen, waarbij de verbinding tussen de onderdelen wordt gerealiseerd conform standaarddetails.
Over dertig jaar zijn we in staat om tunnels te realiseren met een volautomatische productielijn. Door het gebruik van
nieuwe technieken en nieuwe materialen zijn tunnels in 2050 tien tot vijftien procent goedkoper. Daarnaast brengt
sneller bouwen een vermindering van de kosten voor verkeersmaatregelen en een vermindering van economische
schade met zich mee. Die bedragen zijn procentueel significant hoger dan die voor nieuwe technieken en kunnen
vooral bij renovatieprojecten van groot belang zijn. Gezamenlijk zorgen zij voor minimale tot geen overlast tijdens
bouw of renovatie en een verlaging van de CO2-footprint.
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5.9

Civiele opgave 3: robuustere constructies

Er is behoefte aan robuustere constructies met een ruimere en flexibele binnenschil die meer speelruimte in zich
hebben voor adaptiviteit en renovatie, en geschikt zijn voor aantakking en het ontwikkelen van netwerken onder- en
bovengronds.
Een robuuste constructie is een constructie die sterker is dan strikt vereist, en groter is dan strikt noodzakelijk voor de
primaire functie. Daardoor heeft de constructie de mogelijkheid in zich om later zowel in een ander gebruik als in een
andere draagwerking te voorzien en een ander (extra) gebruik van de bovengrondse ruimte mogelijk te maken.
Robuust betekent ook dat de constructie geschikt is om zonder inbreuk op de beschikbaarheid eventuele renovaties te
kunnen uitvoeren. Als de buitenconstructie robuuster gemaakt wordt, creëer je flexibiliteit in de binnenschil. Daarmee
wordt deze geschikt om te kunnen spelen met de binnenruimtes. Denk aan verschuivingen van middenwanden,
openingen in binnenwanden of toevoegen of weghalen van de tussenvloer. Een robuustere constructie is ook meer
geschikt voor het ontwikkelen van aantakking en het ontwikkelen van netwerken of voor het gebruik van andere
functies zoals waterberging.
De innovatie zit hier niet zozeer in de constructie zelf (we kunnen al robuust bouwen), maar in de mate waarin dit
economisch rendabel uitvoerbaar is. Wie is bereid om te betalen voor extra robuustheid en wanneer zijn de extra
kosten aanvaardbaar voor hetzij de eigenaar, hetzij andere stakeholders? In deze ontwikkellijn willen we schetsen wat
die mogelijke verwachtingen en wensen zijn (scenario-analyses, bijvoorbeeld: gaan we meer of minder ruimte voor
installaties nodig hebben?) en wie de mogelijke baathouders van een robuuste constructie zijn (bijvoorbeeld: wie
heeft geld over voor de ruimte op een tunneldak?). De tweede kosten-batenanalyse gaat over het verminderen van
hinder en de daarbij behorende kosten. Hoeveel duurder wordt de aanleg van extra vrije ruimte in relatie tot de
besparing van de kosten van renovatie?

5.10 De eerste stappen: 2018 - 2023
Over vijf jaar hebben we standaardmaten en -modules gedefinieerd. Bovendien wordt in planstudies van nieuwbouw
standaard de vraag gesteld: 'Levert extra capaciteit meer waarde?'

Actie: Huidige COB-project ‘Waarde ondergronds bouwen’ uitbreiden met what-if-scenario
Er wordt momenteel ex-postonderzoek gedaan naar onbekende baten van afgeronde projecten. Dit omvat de
ontwikkeling van een afwegingskader (MKBA), onderzoek naar what-if-scenario’s en komen tot een MKBA+ voor
nieuwe projecten.
Actie: Samenstellen werkgroep over standaardisering afmetingen PVR-tunnels
Grootste uitdaging hierin lijkt te liggen in het vinden van consensus tussen diverse opdrachtgevers over
standaardisatie van de gewenste adaptiviteit. Hierbij kan gedacht worden aan de ontwikkeling van een aantal
mogelijke standaard-optiepakketten waartussen gekozen kan worden. Het profiel van vrije ruimte (PVR) kan daarbij
opgesplitst worden in:
Breedte:
• Functie van aantal rijstroken, vluchtstrook. Dit lijkt vrij eenvoudig, maar moeilijkheid zit o.a. in zichtbreedtes
bij bochten. Hiervoor zijn specialisten wegontwerp nodig.
• Gewenste extra breedte voor hinderarme of hindervrije renovatie.
• Gewenste extra breedte voor toekomstige adaptiviteit (bv. breedte voorzien voor toekomstige extra
afscheiding tussen gereduceerd aantal rijstroken voor wegverkeer en een nieuwe fietssnelwegstrook.)
Hoogte:
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•

•
•

PVR voor verkeer is nu reeds bijna standaard. Uitdaging ligt hier in de aan te nemen dikte van de
verhardingsconstructie (incl. relatie met verkanting) en vrije hoogte voor TTI (componenten en onderhoud).
Hiervoor zijn enerzijds specialisten wegontwerp en anderzijds specialisten TTI/onderhoud nodig.
Gewenste extra hoogte voor hinderarme (bv. tijdelijk geen vrachtwagens toegestaan) of hindervrije
renovatie.
Gewenste extra hoogte voor toekomstige adaptiviteit (bv. voldoende hoogte voorzien om in de toekomst
geschikt te maken als vluchtroute bij overstromingen).

Actie: Opstarten kosten-batenanalyses met een civiel-economische werkgroep
1. Enerzijds inzichtelijk maken welke vormen van robuustheid/adaptiviteit het civiele ontwerp kan bieden en
welke kosten ermee gepaard gaan. Anderzijds inzichtelijk maken welke geplande adaptiviteit gewenst is en
welke economische investeringskosten hiertegenover mogen staan.
2. In relatie tot de opgave Inzicht in de daadwerkelijke levensduur van installaties inzichtelijk maken welke
reguliere onderhoudswerkzaamheden nog te verwachten zijn in 2050, analyseren welke robuustheid
benodigd is om deze hindervrij te kunnen uitvoeren, en een economische afweging (levenscyclusanalyse)
maken of investering bij aanleg van een tunnel opweegt tegen latere besparingen.

5.11 Ambities voor langere termijn (tot 2050)
Over tien jaar zijn we in staat om bij de ontwikkeling van nieuwbouwtunnels te vertrekken vanuit een
gestandaardiseerde sectie waaraan, op basis van de door een MKBA vastgestelde gewenste adaptiviteit, een keuze
kan worden toegevoegd van standaard ‘robuustheid’-optiepakketten. Bij de renovatie van bestaande tunnels wordt
standaard voorgeschreven om een scenario-analyse te maken van de robuustheid van de constructie en de
mogelijkheden van adaptiviteit.
In 2050 zijn alle nieuwe tunnelconstructies geschikt voor adaptief en meervoudig gebruik. Alle gerenoveerde tunnels
zijn zo veel als mogelijk geschikt voor adaptief en meervoudig gebruik. De businesscase hiervoor is rond te maken.
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Hoofdstuk 6
6.1

- Ontwikkellijn 3:
digitale tunneltweeling

Toelichting

De digitale tunneltweeling is een zeer effectief hulpmiddel om de fysieke tunnel beter, sneller, met minder hinder en
meer waarde te ontwerpen, bouwen, op te leveren, beheren, renoveren en aan te passen. Binnen de kaders van dit
programma omvat de digitale tunneltweeling alle ontwikkelingen op het gebied van virtualisatie, bedieningsinterface,
modellering, simulatie, gaming en informatievoorziening ten behoeve van het tunnelsysteem.
De digitale tunneltweeling wordt gebruikt en ontwikkeld in alle fasen en kent in iedere fase en voor iedere
stakeholder eigen toegevoegde waarde.
Tijdens planvorming en tenderfase:
 De digitale tunneltweeling zorgt ervoor dat de communicatie en interactie met alle stakeholders rondom
tunnelprojecten kwalitatief beter wordt. Doordat de dialoog op basis van reële dynamische beeldbeleving
van het project plaatsvindt, worden verschillen in perspectieven inzichtelijk en is er meer ruimte voor
interactieve planvorming en onderzoek.
 De digitale tunneltweeling kan gebruikt worden om multifunctioneel ruimtegebruik of
duurzaamheidsoptimalisaties te onderzoeken.
 Gegadigden kunnen sneller en effectiever een aanbieding maken met meer nadruk op hun eigen
onderscheidende factoren.
Tijdens bouw- en renovatiefase
 We kunnen werkelijk integraal tunnels bouwen en renoveren. Door in de ontwerpfase functionaliteiten zoals
modelleren en simuleren toe te voegen, worden systeem-, verkeers- en menselijk gedrag, evenals aspecten
als rookbeheersing en camerabeelden, inzichtelijk gemaakt.
 We kunnen civiele verandervoorstellen vroegtijdig toetsen
 Faalkosten worden gereduceerd
 We kunnen tunnels sneller openstellen en daarin menselijk gedrag een betere positie geven. Met het
toevoegen van gamingfunctionaliteit is het mogelijk om, zonder dat de tunnel fysiek beschikbaar is,
scenario’s te testen en aan te scherpen, maar ook om op te leiden, te trainen en te oefenen. Daarnaast heeft
de gamingfunctionaliteit een positief effect op de incidentafhandeling, doordat hulpdiensten bekend raken
met de specifieke kenmerken van de tunnel en zij voor de realisatie van de tunnel (virtueel) hebben kunnen
oefenen.
 De (bedien)processen en het systeemgedrag zijn met de digitale tunneltweeling al in een vroege fase van het
project inzichtelijk en geschikt voor afstemming. Hierdoor is vroegtijdige verificatie van de
besturingssoftware mogelijk, zelfs voordat er installatiewerkzaamheden op de projectlocatie plaatsvinden.
Ook kunnen tunnelbeheerders, wegverkeersleiders en tunneloperators met de digitale tunneltweeling
vroegtijdig worden betrokken in het proces, waardoor hun feedback in de definitieve ontwerpfase kan
worden meegenomen. Bevoegd gezag, veiligheidsbeambte en hulpdiensten krijgen inzicht in de
(tunnel)processen en kunnen hierop reageren en anticiperen. Ook is het mogelijk om het systeemmodel te
vergelijken met modellen van andere projecten of met een referentiemodel. Hierdoor kunnen de kwaliteit en
de volledigheid getoetst worden, wat weer een belangrijke bijdrage levert aan de acceptatie.
 Het gebruik van een digitale tunnel reduceert de testwerkzaamheden op de projectlocatie. De
werkzaamheden on-site worden teruggebracht tot monteren, in bedrijf stellen en verifiëren van de prestatieeisen. De validatie van processen en systeemgedrag heeft al eerder plaatsgevonden. De reguliere afstemming
met bevoegd gezag, hulpdiensten, tunnelbeheerder en veiligheidsbeambte kan vroegtijdig plaatsvinden. Er is
meer onderling begrip.
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Door sensoren toe te voegen aan de veldcomponenten kunnen we deze componenten intelligenter maken,
waardoor zij zelf storingen kunnen melden en preventief vervangen kunnen worden. Dit verhoogt de
beschikbaarheid van het totale systeem.

Tijdens de beheerfase
 We kunnen effectiever ingrijpen bij calamiteiten, omdat hulpdiensten de specifieke kenmerken van die
tunnel en die calamiteit al in de route ernaartoe beschikbaar hebben.
 We kunnen beter voorspellen hoe assets zich gaan gedragen, en welk onderhoud ze nodig hebben, op basis
van verzamelde gegevens van alle tunnels (rijks-, niet rijks-, enz.) door middel van big data en
levensduurmodellen.
 Als onderhouds- en bedieningsinstructies en actuele status- en onderhoudsgegevens ook in het model zijn
verwerkt, is de digitale tunnel ook van grote waarde in de exploitatiefase:
o
Nieuwe wegverkeersleiders/tunneloperators kunnen worden getraind zonder
de fysieke tunnel.
o
Oefeningen met de hulpdiensten kunnen regulier plaatsvinden zonder
verstoring van de doorstroming.
o
Upgrades, downgrades, cyber security en nieuwe ontwikkelingen, inzichten en
eisen kunnen worden getest in een veilige en identieke omgeving, voordat ze worden
geïmplementeerd.
o
Nieuwe procesvoering, scenario’s, etc. kunnen samen met bevoegd gezag,
veiligheidsbeambte en hulpdiensten worden getoetst zonder de daadwerkelijke tunnel en zijn
beschikbaarheid en veiligheid in gevaar te brengen (veilige experimenteerruimte).
 Indien breed ingezet, op basis van levensduurmodellen en verzamelde gegevens van alle tunnels (rijks- en
niet-rijkstunnels):
o
Betere voorspelling van het gedrag van het tunnelareaal en optimalisatie van
noodzakelijk onderhoud.
o
Het budget voor assetmanagement kan beter worden ingepland.
o
De scope van projecten is beter vast te stellen en te beheersen.
 We kunnen upgrades, downgrades, cyber security, etc. testen in een veilige, identieke omgeving.
 We kunnen tunnels aanpassen aan nieuwe inzichten, nieuwe eisen, nieuwe ontwikkelingen, zoals smart
mobility, smart grids, etc., zonder de daadwerkelijke tunnel en zijn beschikbaarheid en veiligheid in gevaar te
brengen (veilige experimenteerruimte).
 We kunnen leveranciers via certificering uitdagen tot het ontwikkelen van plug-insystemen, niet alleen in de
ICT en installaties, maar ook in aanpassingen in de civiele constructie. Door standaardisatie van de
besturingssoftware hoeven leveranciers alleen nog maar plug-ins aan te leveren voor projectspecifieke
onderdelen.
 Kennis en ervaring worden sneller verspreid en beter geborgd.
 Modellen worden via een permanente instroom van data/informatie verbeterd, zodat de voorspellende
waarde steeds groter wordt.
 De digitale tunneltweeling is geschikt om te gebruiken door de automotive-industrie om tunnels voor te
bereiden op zelfrijdende auto’s en vice versa.

Hoe ziet de digitale tunneltweeling eruit?
De digitale tunneltweeling is de optelsom en het compleet maken van wat er nu al aan modelleer- en
simulatietechnieken wordt gebruikt om tot virtualisatie van tunnels te komen. De basisgedachte is dat, om het beste
resultaat tegen de laagste kosten te bereiken, de digitale tunneltweeling direct bij de ideevorming van de te realiseren
verbinding start, waarna het 3D-BIM-model in het gehele traject wordt meegenomen, aangepast en uitgebreid met
alle functionaliteiten en aspecten die een tunnel bezit. Zo wordt het model in elke volgende projectfase verder
uitgebreid. De digitale tunneltweeling is daarmee een essentieel hulpmiddel voor het realiseren van minder hinder,
meer waarde en adaptiviteit over de gehele levenscyclus.

Veldcomponenten zijn senoren en actoren: opnemers (van temperatuur, vochtigheid, druk, enz.), servomotoren
en kleppen (lucht, water, enz)
4
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Omdat er met deze voorgenomen integratieslag ook op korte termijn al veel voordeel behaald kan worden, is de
ontwikkellijn digitale tunneltweeling al verder uitgewerkt dan andere ontwikkellijnen. Voor de lezer die alle informatie
wil over die uitwerking verwijzen we naar de website van het cob (www.cob.nl/digitaletunneltweeling).

Het startpunt van de digitale tunneltweeling is de visualisering in 3D-BIM, dat met behulp van logische koppelvlakken
en een modulaire opbouw groeit naar 6D-BIM (zie afbeelding in bijlage 3). Over 5 jaar biedt de digitale tunneltweeling
meer functionaliteit dan 6D-BIM, doordat daaraan functionele- en systeemmodellen en simulatie- en
gamingfunctionaliteit worden toegevoegd. De digitale tunneltweeling is daarmee een kopie van de echte tunnel
(visueel, werking en systeem-, omgevings- en gebruikersgedrag). In de digitale tunneltweeling ziet alles eruit als in de
echte tunnel en werkt ook alles hetzelfde.

De functionaliteiten worden na ontwikkeling verdeeld over het ontwerptunnelsysteem, het opleidings-, trainings- en
oefentunnelsysteem, het operationele tunnelsysteem en het testtunnelsysteem, zie onderstaand schema.

Natuurlijk is deze ontwikkellijn niet ‘klaar’ in 2030, maar dan kan de digitale tunneltweeling wel als concept overal zijn
ingevoerd en kunnen de volgende twintig jaar gebruikt worden om te optimaliseren en eenvoudig gebruik te maken
van technologische ontwikkelingen die nu nog niet of nauwelijks bestaan (zoals kunstmatige intelligentie en
robotisering).
Onderdeel van het wensbeeld is ook de manier waarop de digitale tunneltweeling in projecten tot stand komt. Het
projectspecifieke deel van de digitale tunneltweeling wordt door de markt geformuleerd in relatie tot de uitvraag van
5
de opdrachtgever (BPKV ). Hiermee wordt bereikt dat marktpartijen zich kunnen blijven onderscheiden. In hun
aanbieding kunnen gegadigden projectspecifieke meerwaarde (het ‘plus’-pakket) aanbieden. Hierdoor creëren we ook
een kader waarbinnen marktwerking tot ontwikkeling en verbetering van de digitale tunneltweeling leidt. Door de
digitale tunnel onderdeel te laten uitmaken van de competitie op basis van meerwaarde enerzijds en kosten
anderzijds, zullen slimme technologieën worden toegepast. Dit sluit goed aan bij de IA-strategie van RWS.

5

BPKV: beste prijs-kwaliteitverhouding (voorheen EMVI)
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6.2

De eerste stappen: 2018-2023

Over 5 jaar zal de digitale tunneltweeling in één model functioneren waarbij de testomgeving, visualisaties en de
simulatie-engine toegepast zijn. Testen en validatie vinden bijna volledig in de digitale tunneltweeling plaats en
worden geaccepteerd door bevoegd gezag en andere stakeholders. Hulpdiensten gebruiken de digitale tweeling om te
oefenen. De digitale tunneltweeling wordt gebruikt om zowel tijdens bouw als renovatie het ontwerp te
optimaliseren, meer waarde toe te voegen (bv duurzaamheid), de bouwtijd te verkorten of draagvlak te genereren. De
digitale tunneltweeling wordt eenvoudig overgedragen van uitvoering naar beheer.

De digitale tunneltweeling past binnen de ontwikkelingen die momenteel lopen binnen het COB. In een lopend project
wordt al specifiek onderzoek gedaan naar het inzetten van een digitale tunneltweeling in de testfase van een project.
Tunnels (zowel bij nieuwbouw als renovatie) moeten sneller open, en de gedachte is dat de grootste tijdwinst te
behalen is door de testfase in de virtuele/digitale omgeving te laten plaatsvinden. Dat kan drie maanden schelen in de
openstelling, en in potentie zelfs meer. Deze ontwikkeling kan een grote impuls geven aan (het draagvlak voor) de
invoering van de digitale tunneltweeling. Daarnaast worden op dit moment verkenningen uitgevoerd voor vier
actieplannen:
Actie: Uitrol digitale tunneltweeling bij nieuwbouwprojecten organiseren
Een kerngroep van directeuren van zowel opdrachtgevers als opdrachtnemers grote projecten formeren. Zij
informeren elkaar, stimuleren elkaar en helpen elkaar om, samen met hun netwerk, te komen tot eigen digitale
tunneltweelingen. Een belangrijke randvoorwaarde hierbij is dat de resultaten geïntegreerd kunnen worden om een
netwerk van tunneltweelingen te kunnen opbouwen.
Actie: Uitrol digitale tunneltweeling bij renovatieprojecten organiseren
De opzet zoals toegepast voor de Velsertunnel als basis gebruiken om te werken aan een blauwdruk voor (de ambitie
voor) een digitale tunneltweeling van de Heinenoordtunnel, mogelijk gecombineerd met/getest in de Kiltunnel of de
Piet Heintunnel.
Actie: Agenderen, enthousiasmeren, verkennen van de opgave
Een ontwikkeling waar overheid, markt en wetenschap nationaal en internationaal in gaan geloven en actief in gaan
participeren. Het is daarbij belangrijk te laten zien dat dit een ontwikkeling is die Rijkswaterstaat en andere
opdrachtgevers willen én dat de andere stakeholders daarvoor ontzettend hard nodig zijn. Vanuit de markt ligt er een
grote verantwoordelijkheid om zich niet alleen kwetsbaar te durven opstellen op het gebied van het delen van kennis
en ervaringen, maar ook om kritisch te zijn op de volwassenheid en rijpheid van de diverse onderdelen die nu
toegepast worden. ‘Wat werkt nog niet en waar komt dat door?’ is daarbij wellicht een betere vraag dan ‘Wat kan het
nu wel?’. Het COB zal in dit proces nieuwe spelers en partners moeten uitnodigen (zowel nationaal als internationaal)
om zich in het netwerk te voegen.
Actie: Invullen witte vlekken en samenhang in kennisvragen aanbrengen
Bij het ontwikkelen van de verschillende opgaven zullen witte vlekken en kennis- en organisatievragen zich vanzelf
aandienen. Denk aan de opgave van het beheer van (de informatie uit) de digitale tunneltweelingen, toepassingen die
wel nodig zijn, maar nog niet beschikbaar zijn, toepassingen die wel worden toegepast, maar waarbij hobbels blijken
te bestaan waardoor het toch niet vlekkeloos verloopt
Actie: Toeleveren van kennis voor juridische, wettelijke en beleidsmatige consequenties
Veel van de doelen van de digitale tunneltweeling worden al gerealiseerd in andere marktsegmenten zoals de
procesindustrie, lucht- en ruimtevaart etc. De moeilijkheid ligt niet zozeer in het ontwikkelen van nieuwe systemen,
als wel in het traject van wijzigen van percepties in veiligheid, herbruikbaarheid en juridische aansprakelijkheid en het
vertalen van die perceptie in juridische, wettelijke en beleidsmatige kaders. De stakeholders zien voor het COBnetwerk een rol als een volwassen gesprekspartner en toeleverancier van kennis, ervaringen en afwegingen bij
partijen zoals het RWS (CIV/GPO/WVL) het ministerie van IenM, het Mobiliteitsprogramma, Veiligheidsregio’s, etc.
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6.3

Ambities op langere termijn (tot 2050)

Onderstaande figuur visualiseert de ambities voor de digitale tunneltweeling tot 2030. Voor deze ontwikkellijn ligt het
wensbeeld al in 2030, gezien de beschikbaarheid en ervaring met de benodigde technologie in andere markten,
waaronder luchtvaart, krijgsmacht en industrie.

Op de verticale as zijn twee aspecten aangegeven:
• Standaardisatie: een voorwaarde voor de verdere ontwikkeling van een gesimuleerde omgeving.
• Modeldetaillering: de mate van detail van een gesimuleerd (sub)systeem.
Op de onderste horizontale as staan drie instrumenten:
• Testomgeving
• Visualisatie: het gedrag van de digitale tunneltweeling wordt visueel weergegeven met
geïntegreerde en/of separate instrumenten, gekoppeld aan de simulatie/game-engine.
• Simulatie-engine: het hart van de simulatie. Dit systeem voert de simulaties uit met de modellen en
scenario’s als input.
De bovenste horizontale as geeft de volwassenheid aan: van ‘as-is’ tot standaardmodel.
De linker verticale as gaat over de mate van standaardisatie en detaillering van het model, terwijl de onderste
horizontale as over de instrumenten gaat. Ieder aspect ‘doorloopt’ binnen de grenzen van de gele lijnen een groei
naar volwassenheid in verschillende tempi (van ‘as-is’ tot en met het einddoel van een gestandaardiseerd model).
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Hoofdstuk 7

7.1

- Ontwikkellijn 4:
de tunnel als waardevol onderdeel
van zijn omgeving

Toelichting

De realisatie van een object staat nooit op zichzelf maar maakt onderdeel uit van de ontwikkeling van een gebied.
Nationaal, regionaal en op stedelijk niveau is een verschuiving van objectdenken naar omgevings- en systeemdenken
zichtbaar.
Onder de noemer van omgevingsdenken is actief onderzoek nodig: kan een tunnelproject (nieuwbouw of renovatie)
méér belangen dienen dan sec het mobiliteitsbelang? Het meenemen van andere belangen kan de (ervaring van)
hinder doen afnemen en kan de meerwaarde voor de stad of regio doen toenemen. De voorspellingen ten aanzien
van de verdichting van steden en de enorme groei van mobiliteit (rapport Nationale markt- en capaciteitsanalyse
IenM, zie ook hoofdstuk 2) leiden tot dermate complexe opgaven, dat er op systeemniveau naar vraagstukken als
veiligheid, beschikbaarheid en duurzaamheid moet worden gekeken. Alleen als alle objecten (gebouwen, tunnels,
bruggen e.d.) en (verkeers)netwerken goed samen functioneren, ontstaat integrale veiligheid, worden er integrale
afwegingen gemaakt en ontstaan werkelijk minder hinder en meer waarde.
Een niet onbelangrijke opgave voor tunnels is de keuze die de overheid maakt om beter en sneller te kunnen
anticiperen op snel veranderende omstandigheden met het programma ‘Sneller en beter’ en de nieuwe
Omgevingswet. Daarvoor werkt de overheid onder meer aan het vergroten van de flexibiliteit in besluitvormings- en
uitvoeringsprocessen. Dat proces is al enige tijd aan de gang en zal steeds meer impact krijgen. Voor infrastructurele
projecten geldt dat met name de Omgevingswet, die vanuit de focus op flexibiliteit en co-creatie een andere
verantwoordelijkheid bij de markt legt, grote invloed zal hebben.
De genoemde complexiteit is ook zichtbaar in de belangenafweging. Elke ingreep in een stad heeft niet alleen een
grote impact op de directe omgeving, maar raakt ook de belangen van een groot aantal mensen en instanties. Een
voorbeeld is dat de acceptatie van de ontwikkeling van ondergrondse ruimte kan worden vergemakkelijkt door
oplossingen te realiseren die niet alleen schoon zijn in ecologische zin, maar die ook qua ontwerp intrinsieke kwaliteit
brengen. Een iconisch ontwerp zal sneller door de omgeving geadopteerd worden, en van een mooi product wordt
meer ongemak (voor bijvoorbeeld onderhoud) geaccepteerd dan van een oplossing die sec functionaliteit als
uitgangspunt heeft.
Waardecreatie is ook mogelijk door initiatieven bottom-up aan te jagen, door de lokale omgeving te laten nadenken
over de waarde van de ondergrond en de functie van een tunnel, waarbij de (wensen van de) omgeving c.q.
maatschappelijke opgaven en urgenties als uitgangspunt gelden. Gevolg is dat meerdere partijen de vruchten van de
tunnel plukken en ook in beeld komen om mee te financieren. Uiteindelijk kan dit uitmonden in multi-ownership van
de ondergrondse ruimte. Dit beperkt zich niet tot nieuwe tunnels, maar ook renovatie van bestaande tunnels past
binnen dit kader. De systeemgerichte benadering en meervoudig ruimtegebruik met multi-ownership vergen andere
organisatievormen en financieringsmogelijkheden voor het project (van initiatief tot en met beheer) dan voor de
objectgerichte monofunctionele benadering.
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7.2

De eerste stappen van 2018-2023

Over vijf jaar hebben we ervaring opgedaan met het toepassen van de integrale blik op tunnelprojecten en hebben
we een procesaanpak die borgt dat de kansen voor de omgeving benut worden. Met enkele praktijkcases in het
stedelijk gebied is ervaring opgedaan met de sprong van objectveiligheid naar integrale veiligheid. Afwegingen
hierover worden integraal gemaakt waarbij aspecten als schoonheid, duurzaamheid, gezondheid en veiligheid in
balans zijn met beschikbaarheid en betaalbaarheid. Ontwikkelingen rond resilient cities zijn hierbij betrokken.

Actie: Gereedschapskist voor ondergrondse meerwaarde ontwikkelen
Op het gebied van toevoeging van waarde aan tunnels wil het COB een maatregelencatalogus ‘Ondergrondse
meerwaarde’ ontwikkelen, o.a. in samenwerking met Deltares.
Het huidige COB-project ‘Waarde van ondergronds bouwen’ zal een eerste analyse maken van de onbekende baten
van reeds opgeleverde projecten (vijf of meer jaar geleden). Dit ex-postonderzoek wordt de basis voor zowel de
maatregelencatalogus als een Maatschappelijke Kosten Baten Afweging of New Business Model. De grootste winst (op
het gebied van waardetoevoeging) is te behalen tijdens de planfase. Voorbeelden van elementen waarmee waarde
kan worden toegevoegd, zijn (tijdelijke) waterbergingen, warmtenetten, transportmogelijkheden, ondergrondse
opslag, kabels en leidingen, etc. Het COB stelt een maatregelencatalogus ‘Ondergrondse meerwaarde’ samen, analoog
aan de maatregelencatalogus die het COB heeft opgesteld voor energiereductie in tunnels, in aansluiting op het
Ambitieweb GWW en op basis van de resultaten van het ex-postonderzoek dat in 2017/2018 wordt uitgevoerd. In de
catalogus komen suggesties voor de manier waarop in de toekomst meer waarde aan tunnels toegevoegd kan
worden. De maatregelencatalogus geeft handreikingen vanuit vier invalshoeken:
•
•
•
•

Procesmaatregelen (hieronder wordt ook wetgeving gerekend)
Technische maatregelen
Contractmaatregelen
Praktijkprojecten

Daarnaast worden in de maatregelencatalogus voorbeelden opgenomen van projecten waarbinnen op een goede
manier kansen zijn gecreëerd om waarde toe te voegen aan projecten. Er worden ook voorbeelden opgenomen van
gemiste kansen en er wordt in evaluerende zin aangegeven hoe het missen van kansen kan worden vermeden in de
toekomst.
Actie: Aansluiten bij MKBA+/New Bussinessmodeldiscussies
Om maatschappelijke baten te kunnen laten meetellen in de besluitvorming, ligt het voor de hand aan te sluiten bij
het huidige instrumentarium: de MKBA. Om de MKBA als instrument geschikt te maken om ondergrondse baten in de
berekening te laten meewegen, is een vernieuwing nodig naar een MKBA+. Hiervoor zijn al diverse onderzoeken in
gang gezet, deze ontwikkeling moet worden voortgezet. Alternatieve route is om aan te sluiten bij de ontwikkeling van
New Business Models, die meer rekening houden met multi-ownership en al verder ontwikkeld zijn in bovengrondse
projecten.

Actie: Ontwikkelen van een breed geaccepteerd (economisch) model dat het mogelijk maakt om alle baten te
waarderen.
Het is belangrijk dat er organisatorische en financiële modellen beschikbaar zijn die bij de tunnel van de toekomst
passen. Dit vereist innovatie en adaptiviteit in de bekostigings- en financieringsmodellen. Er moet dan wel
overeenstemming zijn over wat (potentiële) baten zijn en hoe die mee kunnen wegen in een model.
Daarnaast kunnen opdrachtgevende partijen contracten benutten om technische innovaties en ondergronds
ruimtegebruik aan te jagen. Door de markt kan dan waarde worden toegevoegd tijdens de aanbestedingsprocedure
d.m.v. EMVI-criteria.
Het COB wil in samenwerking met universiteiten, economen, het ministerie van Economische Zaken en andere
kennisprogramma’s zoals Platform 31 en NGInfra werken aan dit nieuwe model.
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Actie: Duurzaam GWW geschikter maken voor ondergronds bouwen
Het COB wil een analyse uitvoeren op het Ambitieweb en andere instrumenten uit het convenant Duurzaam GWW+.
De vragen die daarbij aan de orde zijn: is het convenant bindend genoeg (niet te vrijblijvend) en is het toepasbaar op
ondergrondse infrastructuur, of daartoe te verbreden? Het COB streeft ernaar om aan het Ambitieweb het gebruik
van de ondergrond toe te voegen.
Actie: Participeren in de implementatie van de Omgevingswet
Het COB streeft ernaar om zowel de professionele stakeholders als de niet-professionele belanghebbenden te
voorzien van de juiste instrumenten, zodat zij het optimaal benutten van de ondergrondse ruimte goed kunnen
inschatten en onderwerpen als systeemveiligheid, duurzaamheid en intrinsieke kwaliteit op de agenda kunnen zetten
en voorzien van de juiste kennis en inspiratie. Gestart zal worden met een inspiratiedocument ‘Ondergronds bouwen
en de Omgevingswet’.
Het COB wil daarbij aanhaken op de lopende projecten van resilient city’s (o.a. Amsterdam met Google), Den Haag en
Rotterdam via Europees netwerk. De gereedschapskist voor ondergrondse meerwaarde wordt hierbij ingezet als
instrument en groeit door het geven van masterclasses en etaleren van best practices. We moeten zo urgentie
creëren op aspecten als intrinsieke en integrale veiligheid, intrinsieke schoonheid, systeemdenken en duurzaamheid
voorzien van een hogere urgentie in besluitvormingsprocessen.

7.3

Ambities op langere termijn (tot 2050)

In 2030 is met enkele praktijkcases ervaring opgedaan met tunnels waarbij de maatschappelijk opbrengsten gelijk zijn
aan of hoger zijn dan de kosten. Het instrument dat is ontwikkeld om de (onbekende) waarden te bepalen en mee te
laten tellen in de MKBA+ of New Business Models, is in deze praktijkcases voor het eerst toegepast, geëvalueerd en
aangescherpt.
Met enkele praktijkcases is ervaring opgedaan met het benutten van de ondergrondse ruimte voor meer
(maatschappelijke en ruimtelijke) opgaven: 3D-omgevingsdenken is noodzaak en alom aanwezig. De energietransitie
is in volle gang. Initiatiefnemers van ruimtelijke plannen hebben instrumenten gekregen om hun ruimtelijke ingreep
duurzaam en met waardecreatie te doen. Deze instrumenten worden geëvalueerd en aangescherpt.
In 2050 worden alleen nog maar tunnels gebouwd of gerenoveerd waarbij de opbrengsten in waarde groter zijn dan
de kosten in euro’s. Hierbij wordt de tunnel gezien als onderdeel van zijn omgeving en het systeem waarin hij
functioneert, en wordt hij daar een onlosmakelijk onderdeel van. Hierbij is het evident dat alle relevante stakeholders
in een vroeg stadium worden betrokken.
In 2050 worden alle belanghebbenden in een vroeg stadium van een (potentieel) tunnelproject betrokken, gekend en
gehoord en zijn alle betrokkenen die zich bezighouden met ruimtelijke ontwikkeling, zowel bovengronds als
ondergronds, omgevingsdenkers die de ondergrondse ruimte die tunnels bieden, maximaal kunnen benutten. De
omgeving staat centraal in de afwegingen die gemaakt worden bij de renovatie en nieuwbouw van tunnels. Bij het
planvormingsproces van tunnels worden vanzelfsprekend andere overheden en initiatiefnemers betrokken en
bestuurders werken in het plan- en besluitvormingsproces zodanig samen, dat het vanzelfsprekend is dat integrale
afwegingen worden gemaakt.
Er wordt verplicht verkend van welke systemen de tunnel onderdeel kan gaan uitmaken en welke belangen bij een
project kunnen spelen. Dit is primair waarschijnlijk een verkeerssysteem. De tunnel kan echter ook onderdeel worden
van andere systemen, zoals ondergrondse kabel- en leidingeninfrastructuur, (tijdelijke) waterberging, ondergrondse
opslag, transportsystemen, ecologische structuren, e.d., én bijdragen aan de kwaliteit van de bovengrondse stedelijke
structuur. Bij de besluitvorming zal een integrale afweging worden gemaakt, waarbij gezocht wordt naar optimale
oplossingen: subdoelen en -belangen worden hieraan ondergeschikt gemaakt. Aspecten als schoonheid,
duurzaamheid, gezondheid en veiligheid worden in deze afweging betrokken. Wet- en regelgeving legt dit
systeemdenken op en zorgt voor facilitering. Aanbestedingsvormen zijn op het systeemdenken afgestemd.
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Hoofdstuk 8

- Governance van het programma

In dit hoofdstuk beschrijven we de organisatie, de financiering, het beheer en het bestuur van het programma.
Vanzelfsprekend is ook dit een onderdeel van de verkenning en staat dit open voor suggesties vanuit de kernspelers.

8.1

Stuurgroep

Een programma zoals in dit document geschetst wordt, kan alleen succesvol worden uitgevoerd als er draagvlak en
commitment bij de kernspelers zijn, de belangen van deze kernspelers worden gewogen, en als die kernspelers weten
dat ze invloed kunnen uitoefenen op de invulling en output van dat programma. De kernspelers zijn:
•
•
•
•

De participantengroepen/financiers binnen het COB: meer dan zestig opdrachtgevers, opdrachtnemers,
kennisinstituten.
De ondertekenaars van het Tunnelconvenant, zoals dat in 2011 is getekend en waarmee de basis is gelegd
voor de nieuwe, professionele sector: UNETO-VNI, Bouwend Nederland, NLingenieurs en Rijkswaterstaat.
Ministerie van IenM
Ministerie van EZ.

Om de invloed van de kernspelers te borgen, stelt het COB-netwerk voor een stuurgroep op te richten bestaande uit
(vertegenwoordigers van) bovenstaande kernspelers. Mogelijk kan deze stuurgroep worden gevormd door de
bestaande programmaraad van het COB of vertegenwoordigers daaruit.

8.2

Besluitvorming over financiering en inhoud

De stuurgroep zal in het vroege voorjaar van 2018 een uitgewerkt programma voor 2018-2022 ontvangen, inclusief
bijbehorend budget, uitgaande van de hieronder geschetste formule. De stuurgroep zal jaarlijks bij elkaar komen en
met behulp van een voortgangsrapportage en een (aangepast) jaarplan beslissen over de koers en de begroting van de
komende jaren. Omdat 2018 het opstartjaar zal zijn, is het een overweging om nu commitment op inhoud te zoeken
voor het gehele programma (tot eind 2023) maar alleen commitment op financiering te geven voor het eerste jaar
waarna in de zomer van/het eind dat eerste jaar commitment gegeven kan worden op de overige jaren.
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8.3

Uitvoering ontwikkellijnen

Iedere ontwikkellijn krijgt een eigen coördinator en iedere opgave een projectleider en verschillende
werkpakketleiders. Deze meewerkende voormannen/-vrouwen komen uit het COB-netwerk. Iedere ontwikkellijn krijgt
tevens een eigen meewerkend hoogleraar voor de verbinding met de wetenschap en een contactpersoon uit de
stuurgroep voor coaching/sparring. Als de coördinator iemand uit de markt is, is de contactpersoon uit de stuurgroep
een opdrachtgever en vice versa.
De aan de ontwikkellijnen gebonden hoogleraren komen een keer per jaar bij elkaar onder leiding van een
onafhankelijke wetenschapper. Deze wetenschapsraad zorgt voor de verbinding met andere (internationale)
programma’s.
Het COB-bureau zal tevens de organisatie, coördinatie, communicatie en verantwoording van het programma op zich
nemen en zorgen voor overall afstemming met de partners.

8.4

Inbedding in de COB-structuur van platforms

Het COB werkt al vanaf haar oprichting met platforms. Platforms zijn veilige ontmoetingsplaatsen waar professionals
met eenzelfde oriëntatie elkaar ontmoeten om te discussiëren, problemen te verkennen, kennis en ervaringen te
delen en projecten op te starten. Dit tunnelprogramma raakt diverse platforms. De platforms worden benut om de
invulling van het programma op gepaste momenten te toetsen, aanvullen en te voorzien van input uit het bredere
netwerk.
We denken ook dat de ontwikkelingen die op ons afkomen vragen om andere inrichting van de bestaande platforms:
Nu
Platform Tunnelveiligheid
Platform Beheer en Onderhoud
Platform Niet-Rijkstunnels
Platform Meerwaarde Ondergrond

Straks (voorstel)
Platform Veiligheid, Bestuur en Gezag
Platform Nieuwbouw- en Renovatieprojecten
Platform Instandhouding
Platform NRT
Platform Meerwaarde Ondergrond
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De herinrichting van de platforms is een verantwoordelijkheid van de deelnemers zelf maar gezien de raakvlakken
tussen hun scope en die van dit programma is het belangrijk deze heroriëntatie te agenderen.

8.5

Internationalisering

Een van de doelstellingen van dit programma is het gebruiken van internationale kennis. Het COB wil internationale
samenwerking op inhoud en is ervan overtuigd dat deze internationale kennis de doelstellingen van het programma
sneller haalbaar maken.
Daarnaast is die internationale samenwerking een vereiste om Europees onderzoeksgeld te kunnen aanvragen. Het
COB gaat ervan uit dat we in de eerste periode voor minimaal drie ontwikkellijnen Europees onderzoeksgeld kunnen
aanvragen. Bij welke Europese onderzoeksprogramma’s het COB-programma aansluit, is nu nog niet bekend, maar dit
zal onderdeel zijn van het onderzoek in het eerste jaar (2018).
Als laatste doel van internationalisering is het verbeteren van de exportpositie van het Nederlandse bedrijfsleven als
expert op de genoemde ontwikkelgebieden. Participatie van het ministerie van Economische Zaken en het verkennen
van aansluiting bij internationale missies is een van de mogelijkheden.

8.6

Afhankelijkheid van anderen

Met de nieuwe tunnelwet en de nieuwe tunnelstandaarden is er overeenstemming over de belangrijkste kaders. Maar
om innovaties vanuit de techniek mogelijk te maken, is het van belang dat bestuurlijke, wettelijke en beleidsmatige
complexiteiten die vernieuwing niet in de weg staan.
Het COB-netwerk geeft aan ruimte te zien voor optimalisering en flexibilisering nu en in de toekomst en zien voor het
COB-netwerk een rol als een volwassen gesprekspartner en toeleverancier van kennis, ervaringen en afwegingen. Als
we adaptief denken, kunnen we ervoor zorgen dat er maximaal ruimte ontstaat om te reageren op nieuwe of
veranderende omstandigheden, inzichten, verwachtingen en technische en maatschappelijke ontwikkelingen. Denk
aan het nemen van maatregelen om het kwaliteits- en veiligheidsniveau aan te passen, hinder te beperken of kosten
te reduceren. Belangrijk hierbij is te beseffen dat maatschappelijke behoeftes en opgaven in de loop van de tijd
kunnen veranderen en er andere wensen ontstaan over het gebruik van de tunnel.
Waar aanpassing en flexibiliteit van de randvoorwaardelijke kaders precies nodig zijn, zal volgen uit de aard van de
innovaties. Er zijn in essentie twee mogelijkheden: planned adaptation en adaptive planning. In beide gevallen is het
doel om uit te stijgen boven het voldoen aan conventionele regels van vandaag met techniek van gisteren. Zie bijlage
2 voor een uitgewerkte toelichting.

8.7

Budget

De beschreven ontwikkellijnen vragen om een langetermijnfinanciering, omdat we immers over
langetermijndoelstellingen spreken. Vanzelfsprekend kost het nog tijd om tot een gedetailleerdere uitwerking te
komen, maar we schatten in dat we nu spreken over een benodigd budget van 7,95 miljoen euro voor de eerste vijf
jaar met daarbinnen een investering voor het eerste jaar van 2 miljoen euro. De verdeelsleutel van het benodigde
budget over de verschillende stakeholders is onderdeel van de gesprekken in de komende maanden.
Deze investering zou de kans om Europese en nationale kennis- en innovatiebudgetten binnen te halen aanmerkelijk
vergroten, waarmee een ‘kennisverdubbelaar’ ontstaat.
Het COB stelt zich in dit programma op als centrale regisseur en facilitator, waarbij het als doel heeft om minimaal
85% van het ontvangen budget te laten terugvloeien naar zijn nationale en internationale participanten.
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8.8 Begroting totaalprogramma 2018-2022
Geraamd budget (€ x 103)
Aspect

2018

2019

2020

2021

2022

subtotaal

Adaptieve installaties

350

350

300

150

100

1250

Civiel anders bouwen

450

500

450

400

350

2150

Digitale tunneltweeling

500

350

250

200

200

1500

Tunnel als waardevol onderdeel

200

150

100

100

100

650

Algemene activiteiten
- Procesbegeleiding
- Programatische randvoorwaarden
- Stimulering innovatie
- internationalisatie
- kennisontwikkeling
- Subtotaal algemene activiteiten

200
50
25
25
25
325

200
50
25
25
25
325

200
50
25
25
25
325

200
50
25
25
25
325

200
50
25
25
25
325

1000
250
125
125
125
1625

1825
160
1985

1675
170
1845

1425
150
1575

1175
130
1305

1075
120
1195

7175
720
7895

Subtotaal
Onvoorzien (+/-10%)

Totaal

8.9

Businesscase

Een investering van 7,9 miljoen euro in kennisontwikkeling is alleen te verantwoorden als de opbrengsten van die
investering minimaal hetzelfde zijn en de businesscase rond te maken is. Een aantal COB-experts heeft op basis van de
planning van Rijkswaterstaat en de in deze sector gebruikelijke kengetallen een aantal berekeningen gemaakt. Hierbij
is nog geen rekening gehouden met de nieuwbouw- en renovatie-opgaves van niet-rijkstunnels, maar in principe
gelden daar dezelfde getallen voor.
Dit programma zorgt voor een veel hogere voorspelbaarheid bij zowel nieuwbouw- als renovatieprojecten en dus
lagere faalkosten en vertragingen.
Samengevat komt het erop neer dat dit programma in de eerste periode (2018 tot en met 2022)
€ 9.5 miljoen euro gaat opleveren. In de periode erna bedraagt de opbrengst ruim 41 miljoen en over 15 jaar 91
miljoen. Zie bijlage 1 voor de toelichting, onderbouwing en de uitgewerkte kostenbesparingen.
Hierbij is al rekening gehouden met de investeringen die nog per tunnelproject gedaan moeten worden, alsook met de
oprichting van een testcentrum zoals RWS dit voorstaat en dat niet onder de scope van dit programma valt.
De investering die nodig zal zijn voor het tweede, derde en de daaropvolgende programma’s tot 2050 zijn nu nog niet
begroot. Dat heeft vooral te maken met onze verwachting dat in die periode veel te ontwikkeling en te onderzoek
nodig zullen zijn op het gebied van civiel anders (ver)bouwen door de (nog onbekende) hiaten in onze kennis van de
daadwerkelijke levensduur, nieuwe technieken en materialen en hogere baten. Gezien het feit dat de opbrengsten in
de periode van 5 tot 10 en 10 tot 15 jaar ook navenant hoger zijn dan de kosten, lijkt het gerechtigd rekening te
houden met een meegroeiende begroting voor kennisontwikkeling. We verwachten dat in het tweede programma
nog veel extra winst gegenereerd zal worden door de participatie van een ander soort baathouders die bereid zullen
zijn mee te betalen voor nu nog onbekende baten.
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Bijlage 1

Besparingen door het programma

Toelichting
In deze tabellen is een inschatting gemaakt van de kosten / baten van de langetermijnsvisie tunnels (LTV). Aan deze
inschatting hebben verschillende experts uit de tunnelwerld meegewerkt. De inschatting is gemaakt door de huidige
situatie te vergelijken met een situatie waar het hier geschetste scenario is uitgerold. Dit voor over 5, 10 en 15 jaar.
Hierbij is gerekend per tunnel, per jaar.
Het aantal tunnels nieuwbouw / renovatie waarmee gerekend is in 5, 10 en 15 jaren is gebaseerd op de huidige
planning van RWS. (7 nieuwbouw- en 24 renovatie projecten).
Hieronder staan kort de uitgangspunten voor het toekomstige scenario. Bij "Onderbouwing" staan de kerngetallen per
jaar en per tunnel. De tabel "Kostenbesparing LTV" bevat de kosten / baten over de verschillende periodes.

Uitgangspunten voor toekomstig scenario's.
1.
2.
3.
4.
5.

6.

De LTV is de grondslag voor dit document.
Dit zijn de kosten / baten voor tunneleigenaren en maatschappij.
Niet opgenomen zijn de extra voordelen voor stakeholders, aannemers etc.
Er is geen rekening gehouden met de huidige contractvorm waar de huidige (onderhouds-)werken in
uitgevoerd worden.
In de huidige situatie is er eenmaal per jaar een situatie waarbij een tunnel 7 dagen afgesloten wordt.
Er moeten 40 mensen bij komen en extra opleidingskosten op het gebied van AM om de verbeterslag te
consolideren. Na 5 jaar nemen deze kosten weer af. Gezien AM ook tot vermindering van activiteiten leidt
(zie kennis andere domeinen), zijn hier alleen opleidingskosten meegenomen.
Realisatie landelijk testcentrum.
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Onderbouwing
Besparingen 5, 10 en 15 jaar na invoering langetermijnvisie tunnels (verkeerstunnels)
Besparing per jaar per verkeerstunnel tijdens de gebruiksfase na invoering langetermijnvisie tunnels.
KPI
Beschikbaarheid

Onderhoudbaarheid

Toelichting KPI

Besparing (kwalitatief)

Dit gaat over het
ongepland uitvallen
van een rijstrook of
tunnel in het geheel.

Geen onverwacht uitvallen van
een tunnel(-buis). Geen extra
files hierdoor. Aanname: 1
maal per jaar een tunnel 1
week volledig
(ongepland!)onbeschikbaar.
Kosten berekend op basis van
voertuigverliesuren

Gegevens huidige situatie per
verkeerstunnel (cijfers RWS):
- 5 dagen * 4 uur spits;
- 5 dagen * 20 uur niet-spits;
- 2 dagen * 24 uur niet spits;
- 1 strook afsluiten per uur in spits: €
81,000 (Zie rapport 2010);
- 1 strook afsluiten per in niet-spits: €
16,200 (Zie rapport 2010);
- tunnel heeft 6 stroken
Totaal per tunnel € 4.017.600,-Besparingen ten opzichte huidige
situatie 25% na invoeting LTV.
Uitgangspunten per tunnel
- tunnel heeft zes stroken;
- Voertuigverliesuren in de nacht:7;
- 1 strook gepland afsluiten in de
nacht: € 500,00.
Aanname: Vermindering van
onderhoudsgaten in de nacht (5
stuks per tunnel).
Besparing per tunnel na invoering
LTV € 105.500,00.

Hogere beschikbaarheid door
bijvoorbeeld besparing
voortgekomen uit simulaties
digital twin.

€ 105,000.00

Onderhoud

Optimalisering onderhoud
door invoering LTV

€ 55,000.00

Onderhoudskosten per tunnel
bedragen ca € 550.000,- per jaar.
Besparing op onderhoudskosten na
invoering LTV 10%

testcentrum

Onderhoud

€ -20,833.33

Onderhoud- en exploitatiekosten
voor testcentrum

€ 60,000.00

Per tunnel: 250.000 euro per jaar.
Besparing 25%.
Besparing per tunnel per jaar na
invoering LTV € 60.000,00.

Fysieke gezondheid
Geen verbetering, maar door
(kneuzingen/gebroke de invoering van de LTV wordt
n benen/ doden)
verslechtering voorkomen.

Sociale
veiligheid

Hoe goed beveilig is
iets? Van graffity tot
toegang tot
verboden ruimtes.
lange termijns
effecten voor
gezondheid van
indirect betrokkenen

Omgeving

€ 1,004,400.00

Toelichting berekening

Het aantal uren dat
een tunnel/ netwerk
beschikbaar is.
Beschikbaarheid
wordt verminderd
door
gepland/ongepland
onderhoud,
storingen en
incidenten

Veiligheid

Gezondheid

Kosten/Baten

Geen verbetering, maar door
de invoering van de LTV wordt
verslechtering voorkomen.
Geen verbetering, maar door
de invoering van de LTV wordt
verslechtering voorkomen.

Invloed op de flora
en fauna

Verlaging energie door
zuinigere installaties en andere
toepassing van bv
verlichtingswaarden.
Besparing per jaar per tunnel tijdens de gebruiksfase na invoering
langetermijnvisie tunnels
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€ 1,203,566.67

Besparing bij elk nieuwbouw- en renovatieproject na invoering langetermijnvisie tunnels (renovatie elke 15 jaar)
KPI
Geld

Toelichting KPI
Besparing
nieuwbouw

Besparing
renovatie
projecten

Besparing (kwalitatief)

Kosten/Baten

Kortere doorlooptijd project:
- Reductie inzet personeel.
- Reductie bouwkosten.
- Reductie
financieringskosten

€ 3,600,000.00

Kortere doorlooptijd project
- beter kunnen opdelen
renovatie-opgaves

€ 3,000,000.00

Bouwen
testcentrum

€ -96,774.19

Toelichting berekening
Kortere doorlooptijd per project
- Personele kosten: 50 Fte per week a
gemiddeld € 75,-- = € 150.000,--/wk
- Bouwplaatskosten: €100.000,--/wk
6
- Financeringskosten € 50x10 a 5% = €
50.000,--/wk
Subtotaal per project € 300.000,--/wk
Uitgangspunt 3 maanden (12 weken)
kortere doorlooptijd.
Gemiddelde kosten renovatie (TTI) €
10.000.000,-Besparing door invoering LTV
(gestandaardiseerde systemen, en
gestandaardiseerde V&V) wordt
ingeschst op 30%.
Investering voor bouwen testcentrum
€3.000.000,--. Dit verdelen over 31
tunnelprojecten.

Besparingen
Besparingen 5, 10 en 15 jaar na invoering langetermijnvisie tunnels (verkeerstunnels)

Totale besparing 5 jaar na invoering langetermijnvisie tunnels
KPI

Toelichting KPI

Geld

Besparing nieuwbouw
en renovatie na
invoering LTV

Besparing (kwalitatief)

Kosten/Baten

Besparing bij nieuwbouw
en renovatie projecten

€ 10,200,000.00

Toelichting berekening
Besparing nieuwbouw en renovatie na invoering
LTV per verkeerstunnel
- 2 nieuwbouwprojecten
- 1 renovatie project
5 jaar besparing tijdens de gebruiksfase na
invoering LTV bij 3 verkeerstunnels (gezien
looptijd van 5 jaar 50% besparing opgevoerd)

Besparing op
Besparing bij nieuwbouw
gebruiksfase projecten en renovatie projecten
door invoering LTV

€ 3,008,916.67

Bouwen
tunneltweeling

€ -3,000,000.00

€ 1.000.000,00 per tunnel, 3 verkeerstunnels.

testentrum

€ -2,790,322.58

Kosten testcentrum gerekend over 3 tunnels +
beheer
Opleiding medewerkers projectorganisatie
tunneleigenaarnaar nieuwe aanpak asset
management: 40man a €10.000
Niet te beoordelen. Inschatting: €500k/ jaar;

Directe kosten

Inzet meer personeel en
scholing

€ -400,000.00

Politiek/
Image verlies (lokaal
Meer rust in bestuur.
imago
tot landelijk)
Totale besparing 5 jaar na invoering langetermijnvisie tunnels

€ 2,500,000.00
€ 9,518,594.09
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Totale besparing 10 jaar na invoering langetermijnvisie tunnels
KPI

Toelichting KPI

Besparing (kwalitatief)

Geld

Besparing nieuwbouw
en renovatie na
invoering LTV

Besparing bij
nieuwbouw en
renovatie projecten

Politiek/
imago

Kosten/Baten

Toelichting berekening

€ 48,000,000.00

Besparing nieuwbouw en renovatie na
invoering LTV per verkeerstunnel
- 5 nieuwbouwprojecten
- 10 renovatie project

Besparing op
Besparing bij
gebruiksfase projecten nieuwbouw en
door invoering LTV
renovatie projecten

€ 7,823,183.33

10 jaar besparing tijdens de gebruiksfase
na invoering LTV bij 15 verkeerstunnels
(gezien looptijd van 10 jaar 65% besparing
opgevoerd)

Bouwen
tunneltweeling

€ -12,000,000.00

15 verkeerstunnelprojecten.
- 5 jr 100% (3 projecten, 3 x €1.000.000,--)
- 5-10jr 75% (extra 12 projecten x
€1.000.000,-- x 0,75)
Totaal €12.000.000,--

testentrum

€ -6,451,612.90

Kosten testcentrum gerekend over 15
tunnels + beheer

Directe kosten

Inzet meer personeel
en scholing

€ -600,000.00

Asset management update, uitgaande dat
AM nu meer standaard is na 5 jaar.

Image verlies (lokaal
tot landelijk)

Meer rust in bestuur.

€ 5,000,000.00

Niet te beoordelen. Inschatting: €500k/
jaar;

Totale besparing 10 jaar na invoering langetermijnvisie
tunnels

€ 41,771,570.43

Totale besparing 15 jaar na invoering langetermijnvisie tunnels
KPI
Geld

Politiek/
imago

Toelichting KPI
Besparing nieuwbouw
en renovatie na
invoering LTV

Besparing (kwalitatief)

Kosten/Baten

Toelichting berekening

Besparing bij
nieuwbouw en
renovatie projecten

€ 97,200,000.00

Besparing nieuwbouw en renovatie na
invoering LTV per verkeerstunnel
- 7 nieuwbouwprojecten
- 24 renovatie project

Besparing op
Besparing bij
gebruiksfase projecten nieuwbouw en
door invoering LTV
renovatie projecten

€ 14,442,800.00

15 jaar besparing tijdens de gebruiksfase
na invoering LTV bij 24 verkeerstunnels
(gezien looptijd van 15 jaar 80% besparing
opgevoerd)

Bouwen
tunneltweeling

€ -20,000,000.00

31 verkeerstunnelprojecten.
- 5 jr 100% (3 projecten, 3 x €1.000.000,-- 5-10jr 75% (extra 12 projecten x
€1.000.000,-- x 0,75)
- 10-15 jr 50% (extra 16 projecten x
€1.000.000,-- x 0,50)
Totaal €20.000.000,--

testentrum

€ -7,500,000.00

Kosten testcentrum gerekend over 31
tunnels + beheer

Directe kosten

Inzet meer personeel
en scholing

€ -600,000.00

Totaal extra opleiding asset management
binnen RWS over 15 jaren.

Image verlies (lokaal
tot landelijk)

Meer rust in bestuur.

€ 7,500,000.00

Niet te beoordelen. Inschatting: €500k/
jaar;

Totale besparing 15 jaar na invoering langetermijnvisie
tunnels

€ 91,042,800.00
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Bijlage 2

Toelichting voorgestelde strategie van
planned adaptation en adaptive
planning

Planned adaptation (ontwikkeld door MIT, reeds toegepast bij o.a. het Deltaprogramma) gaat uit van een onzekere
toekomst, waarbij we van tevoren afspreken wanneer beleid en wet- en regelgeving worden vastgezet voor een vaste
periode en de periode daartussen gebruikt wordt om onzekerheden te verminderen en risico’s te reguleren.
Adaptive planning geeft tunneleigenaren en -beheerders de gelegenheid om op basis van de monitoring de
assetmanagementstrategie aan te passen als de monitoringsresultaten (zowel binnen de tunnels als bijvoorbeeld het
verkeerssysteem) daarom vragen.
Deze combinatie van planningssystematieken geeft alle stakeholders voldoende ruimte om adaptief en innovatief te
acteren en zorgt voor voldoende rust in de tunnelwereld, waardoor de bijzondere positie van deze vitale objecten
steeds minder bijzonder wordt.

Planned adaptation
De evaluatie van de Warvw die in 2017/2018 is voorzien (artikel 6a in de tunnelwet, lid 3) is een kans om een proces van
planned adaptation in te richten. Daarvoor zou in 2017/2018 de bestaande stakeholdergroep kunnen worden uitgebreid met
experts vanuit het COB-netwerk. Onder leiding van het ministerie van IenM evalueert deze groep de Rarvw en de ervaringen
van de afgelopen vijf jaar en komt tot twee producten:
1.
Identificatie van en beschrijving van laaghangend fruit (kleine weeffoutjes in eerdere versies, kleine wijzigingen
die al aantoonbaar hebben gewerkt bij lopende projecten, etc.).
2.
Identificatie van onzekerheden/opgaven voor de komende vijf jaar en vaststellen van de bijbehorende
onderzoeksvragen.
Eind 2018 worden de Rarvw en de wet weer ‘vastgeklikt’ voor de komende vijf jaar en wordt de volgende evaluatie in
2025 gepland. In die tweede cyclus wordt ook de evaluatie op tunnelgebied van de Omgevingswet meegenomen
(Bouwbesluit).
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Adaptive planning
Voor de invulling van adaptive planning gaan we uit van de ontwikkeling van de digitale tunneltweeling (zie hoofdstuk
6), die hiervoor de basis en het platform zal zijn. In de digitale tunneltweeling zal moeten worden voorzien wat we
precies gaan monitoren, wat de grenzen zijn waarop ingegrepen moet worden en hoe dat proces van ingrijpen wordt
ingericht. Aangezien de digitale tunneltweeling een groeimodel is, zal ook adaptive planning een groeimodel moeten
worden, waarbij mogelijk in de eerste jaren niet alleen informatie uit de digitale tunneltweeling gehaald zal worden,
maar bijvoorbeeld ook uit verkeerscentrales en andere bronnen.
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Bijlage 3

Wat is 6D BIM

3D-BIM (bouwwerkinformatiemodel) is het meest bekende BIM-niveau. Dit betreft het driedimensionale
digitale model van het project. 4D-BIM voegt hieraan planningsgegevens toe, 5D-BIM voegt
kosteninformatie toe en 6D-BIM de levenscyclusinformatie, ter ondersteuning van beheer en onderhoud.
Het 6D-model wordt meestal overgedragen als een bouwproject is voltooid en is bedoeld om beheerders
te ondersteunen bij de exploitatie en het onderhoud van het project.
Dit ‘as-built’-BIM-model is gevuld met relevante gebouwonderdeelgegevens, zoals productgegevens en details, onderhoud/handleidingen, gesneden bladspecificaties, foto's, garantiegegevens en met
koppelingen naar online productbronnen, informatie over de fabrikant, contactpersonen, enz.
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Bijlage 4

Betrokken personen

Het werkprogramma is het resultaat van een interactief proces. Deskundigen van binnen en buiten het COB-netwerk
hebben belangrijke bijlagen geleverd via gesprekken, bijeenkomsten en reviewrondes.
Willem Arnoldussen

Rijkswaterstaat GPO

Fedor Baart

Deltares

Mari Baauw

Royal HaskoningDHV

Alexander Bakker

Rijkswaterstaat GPO

Ron Beem

Rijkswaterstaat GPO

Ron Beij

Brandweer Amsterdam-Amstelland

Beikes

Sogeti Nederland B.V.

Brenda Berkhout

Witteveen + Bos

Lidwien Besselink

Triple Bridge B.V.

Jan Beumer

Movares

Adam Bezuijen

Deltares

Agnieszka Bigaj-van Vliet

TNO

Harry Bijl

Harry Bijl Communicatie

Paul Bleijenberg

Dura Vermeer

Thomas Bles

Deltares

Pieter Blokland

Rijkswaterstaat GPO

van Bodegom-Woudsma

Rijkswaterstaat GPO

Edith Boonsma

COB

Johan Bosch

Rijkswaterstaat GPO

René van den Bosch

PROMAT B.V.

Kees Both

PROMAT B.V.

Fred Bouwmeester

Rijkswaterstaat

Arie Bras

Wegschap Tunnel Dordtse Kil

Helmut Breedeveld

Rijkswaterstaat GPO

Jordy van Breen

ProRail

Klaas van Breugel

TU Delft

Roland Broekhuizen

Motion Consult

Wout Broere

TU Delft

Aad van den Burg

Rijkswaterstaat

Mirjam Cauvern

COB/Triple Bridge

Ferdinand Cornelisssen

Altran Netherlands B.V.

Jan van Dalen

DaeD Ingenieurs

Harry Dekker

Rijkswaterstaat GPO

Ruud Derksen

Rijkswaterstaat GPO

Rients Dijkstra

Maxwan architects and urbanists

René Dorleijn

Movares

Ewald van Dorst

Rijkswaterstaat Dienst WNN

Ellen van Eijk

COB

Reinout van Elst

Sogeti Nederland B.V.

Harry Engwirda

Croonwolter&dros

Franc Fouchier

Soltegro

Kenneth Gavin

TU Delft

Leen van Gelder

COB/Soltegro
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Mark Goudzwaard

Rijkswaterstaat

Ronald Gram

COB/Covalent

Robbert de Groot

Mobilis TBI infra

Harry de Haan

Elumint

Harry Halman

Soltegro

Jaap Heijboer

Rijkswaterstaat GPO

Soer van Herk

Rijkswaterstaat West-Nederland Zuid

Merten Hinsenveld

COB

Remco Hoeboer

Mobilis TBI infra

Eric Hof

Antea Group

Erik Holleboom

Strypes Nederland

Joost Icke

Deltares

Paul Janssen

Gemeente Den Haag/Ponton

Gerard Janssen

Sogeti Nederland B.V.

Joost Joustra

Gemeente Den Haag

Jasper Kimstra

Kimpro BV

Alex Kirstein

Aannemingsbedrijf K. Dekker BV

Dick van Klaveren

Rijkswaterstaat GPO

Richard de Klerk

Rijkswaterstaat GPO

Reiniervan der Klooster

Rijkswaterstaat

Marie-José Knape

Besix Nederland bv

Frans de Kock

Rijkswaterstaat Dienst WNN

Peter Kole

Ministerie van IenM

Alexander van der Kolk

Soltegro

Jeroen Koolen

ProRail

Marc Kooremans

Projectorganisatie Zuidasdok

Mandy Korff

Deltares

Ton de Korte

Rijkswaterstaat GPO

Jacco Kroese

Movares

Rene Krouwel

Movares

Pieter Kuyck

Sweco Nederland B.V.

Harry Lammeretz

Rijkswaterstaat GPO

Paul van Laviere

Gemeente Den Haag

Leo Leeuw

Nebest B.V.

Sandra van der Linden-IJsselstijn

Rijkswaterstaat West-Nederland Zuid

Mello Lindner

Sweco Nederland B.V.

Patrick Maessen

Rijkswaterstaat GPO

Hans Mortier

DIMCO bv

Johan Naber

Rijkswaterstaat GPO

Gerland Nagtegaal

Rijkswaterstaat GPO

Chris Naus

Rijkswaterstaat GPO

Arjan Neef

Covalent

Diderick Oerlemans

Covalent

André Ploeg

Rijkswaterstaat GPO

Chris Poulissen

NP Bridging

Cormac Reale

TU Delft

Kristina Reinders

TU Delft

Maarten van Riel

Movares
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Maarten van Riel

COB/Movares

Caro Rietman

COB

Han Roebers

Rijkswaterstaat GPO

Ron Rosenbrand

Better Words Tekst & Vertaling

Paul van Rossum

Gemeente Amsterdam

Dik Rouwenhorst

Rijkswaterstaat GPO

Roel Scholten

NedMobiel

Gert-Jan Schotmeijer

Deltares

Gijsbert Schuur

COB/Antea Group

Frank Simmerman

Rijkswaterstaat GPO

Jan Slager

Rijkswaterstaat GPO

Evert Sonke

ARCADIS Nederland BV

Rob Souw

Rijkswaterstaat GPO

Jan van Steirteghem

BESIX S.A.

Bernhard Thieme

Rijkswaterstaat

Peter Tol

Rijkswaterstaat West-Nederland Zuid

Marco Vermeulen

Siemens Nederland NV

Remco Verschoor

Rijkswaterstaat

Arjan Verweij

COB/Sweco

Joris Vijverberg

Rijkswaterstaat GPO

Joost Visschedijk

ARCADIS Nederland BV

Joyce Vreede

Rijkswaterstaat

Frank de Vries

Covalent

Gerard Waayer

BAM Infra

Frank van der Wal

PROMAT B.V.

Arno Weiss

Rijkswaterstaat West-Nederland

Willem van de Wetering

Rijkswaterstaat GPO

Esther Wever

TU Delft

Dave de Wilde

Rijkswaterstaat VWM

Pim Willemsen

Altran Netherlands B.V.

Herman Winkels

Rijkswaterstaat GPO

Jacco van der Worp

Van der Worp Infra Consult B.V.

Sallo van der Woude

Van Hattum en Blankevoort

Kenneth Wyns

BESIX S.A.
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