
Welkom!
Platformbijeenkomst Beheer en onderhoud – 5 september 2018

5 september 2018



Agenda

• Opening en toelichting agenda 13:00

• Introductie nieuwe platform coördinator Beheer en onderhoud 13:10

• “Schutting” tussen realisatie en exploitatie 13:30

• Koffie / thee break 15:00

• Looptijd van instandhoudingscontracten 15:15

• Virtualisatie en modelleringen in de beheerfase 16:15

• Afsluiting 16:45
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Gezin Sport Muziek



“Mijn” tunnels
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Mijn kijk op beheer en onderhoud
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”100+ jaar plezier hebben van aangelegde objecten”

”Beheer en onderhoud” betreft techniek & kennis

”100+ jaar” rekening houdend met wijzigingen in 
gebruik, technologie, organisaties, wet en regelgeving, 
samenwerkingsvormen, contractvormen, ect., etc.

“Het conservatisme van de veranderingen”



Mijn kijk op beheer en onderhoud

5 september 2018Beheerder  & onderhouder in “optima forma”
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Project Beheer

“ce le ton qui fait la musique”
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Derek Redmond 1992 Skate4AIR 2014

SAMEN
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Maar ook:
• Lange termijn
• Methodisch
• Besluiten obv prestaties, kosten & risico’s
• Continue keuzes moeten maken
• Met oog voor het gebruik en omgeving
• Kosteneffectief
• Behoudend
• Introvert
• Gedegen
• Overzicht



Mijn kijk op beheer en onderhoud
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Uitdagingen:
• Op peil houden/brengen kennis
• Anticiperen op veranderend gebruik met bestaande infra
• Hoge druk op beschikbaarheid (veiligheid?)
• Omgaan met echt oude assets
• Omgaan met veranderingen vanuit conservatisme
• Omgaan met moderne technieken (3D BIM, Simulaties, Virtual reality, BI/AI, IOT)
• Cultuurverschillen Realisatie en Beheer, Opdrachtgever en Opdrachtnemer
• Hoge kosten, budgetten onder druk
• ....



Mijn kijk op beheer en onderhoud

“Ze zijn beheerder. En dus niet sexy. Trouwens, waarom moet dat ook? Waarom moeten 
beheerders sexy zijn en uit hun schulp kruipen? Wat is er mis met ingetogenheid? 
Beheerders zijn niet sexy, dan waren ze wel ontwerper geworden. Of bestuurder”

5 september 2018

http://www.kennislabvoorurbanisme.nl/beheerders-zijn-niet-sexy/



Afsluiting
Reflectie, mededelingen, vervolg
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Afsluiting

Mededelingen:
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27 november 2018 – Brussel
http://beyondatunnelvision.eu

04-09-18 21)51Tunnelprogramma - COB

Pagina 2 van 3https://www.cob.nl/wat-doet-het-cob/vakgebieden/tunnels-en-veiligheid/tunnelprogramma/

Met de praktijk
De COB-projecten zijn veelal gekoppeld aan tunnelprojecten in de praktijk. Op het COB-congres 2017 kwamen
opdrachtgevers en opdrachtnemers aan het woord die hun medewerking al hebben toegezegd:

(Foto’s: Vincent Basler)

Tweeten

>> De langetermijnvisie (pdf, 3.8MB)

>> Blader online door het document

Zie in de Verdieping:
Goede inpassing, minimale overlast en
energiereductie

Ontwikkelen vanuit permanente tijdelijkheid

Stedenbouwkundige integratie van tunnels

Zie in de kennisbank:
Inspiratiedocument Duurzaamheid

Ondergrondse ordening

Meer-waarde met de ondergrond

Ook interessant:
Duurzaamheid

Common ground voor ondergrondse infra

Thema's: Waardering

ShareShare
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november 2018
Cursus tunnelveiligheid



Afsluiting
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Volgende platformbijeenkomst: 
• Gepland: 28 november
• Dag na “Beyond a tunnelvision” Brussel
• Brussel? Dan verzetten naar begin/half december

Vragen, opmerkingen, suggesties, nieuwe onderwerpen:
• Schroom niet
• hans.janssens@cob.nl ellen.vaneijk@cob.nl
• 06 – 48 87 19 49 06 - 48 83 32 19



Bedankt voor je bijdrage!


