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Inleiding
Vlak voor de zomer van 2018 was de beoogde financiering van 1,2 miljoen euro voor 80% rond en is de
uitvraag voor de betaalde en onbetaalde functies in het tunnelprogramma uitgegaan. Daar is zeer goed op
gereageerd en in het najaar van 2018 zijn alle functies vervuld en zijn alle groepen van start gegaan. Via de
website van het COB kan per project worden gezien welke organisaties en personen op dit moment
participeren: www.cob.nl/tunnelprogramma.

Sturing en samenhang
In de contracten met alle (betaalde) deelnemers is duidelijk opgenomen dat men een overeenkomst heeft
voor het opleveren van genoemde deliverables en er geen extra geld beschikbaar is. Op deze manier wordt
voorkomen dat dit programma financieel onbeheersbaar is en wordt gegarandeerd dat de afgesproken
deliverables aan de sponsoren van het tunnelprogramma worden opgeleverd. Hierop wordt met veel
begrip gereageerd door de deelnemers. Ook zijn, naast de invulling van de betaalde functies, 72
deelnemers actief als onbetaald lid in een of meerdere groepen.
Naast de programmamanager is een tunnelteam samengesteld dat eenmaal in de drie weken samenkomt
om regie te houden op de samenhang tussen alle activiteiten in alle groepen, voldoende oog te hebben
voor mogelijke kruisbestuivingen, raakvlakken en overlappingen en om het programma te ‘dragen’. Deze
sleutelfiguren werken in een of meerder projecten, en hebben ook een rol binnen het reguliere COB,
bijvoorbeeld als coördinator. De leden van dit tunnelteam zijn: Karin de Haas (voorzitter), Aris van Erkel,
Ronald Gram, Hans Janssens, Ellen van Eijk, Leen van Gelder, Caro Rietman en Arjan Tromp.

Resultaten tot nu toe
Zoals in de individuele projectrapportages te lezen is, is het tunnelprogramma goed op dreef. Bij bijna ieder
project zijn er tussenresultaten die als illustratie in de voortgangsrapportage zijn opgenomen onder de
rubriek ‘Overige mededelingen’ Als u deze tussenresultaten wilt ontvangen, neem dan even contact met
ons op.

Extra resultaten
Naast de afgesproken deliverables zijn er al extra resultaten waar we in dit algemene deel even op willen
ingaan.
Schrijfgroep Modulair verbouwen/Virtueel testen
Er is een schrijfgroep opgericht om voor zowel het onderwerp Modulair verbouwen als het onderwerp
Virtueel testen een gezamenlijk startdocument op te leveren. Dit om met dezelfde scope en
basisinformatie voortvarend aan de slag te gaan. De schrijfgroep heeft in drie maanden een document
opgeleverd dat tijdens een startbijeenkomst van beide COB-groepen besproken zal worden, waarna het
werk verdeeld zal worden over kleine werkpakketten waar 4 à 5 mensen aan kunnen werken. Dit
startdocument is apart bijgevoegd als eerste deliverable van het tunnelprogramma. Mocht u op basis
hiervan zelf of iemand uit uw organisatie willen afvaardigen in een van deze groepen, neem dan contact op
met het COB. Daarnaast heeft de schrijfgroep besloten beide groepen te hernoemen. De nieuwe naam van
‘Modulair Verbouwen’ is ‘Hinderarm Renoveren’. ‘Virtueel testen’ wordt ‘Digitaal aantonen’.
Europees congres rondom tunnelrenovaties
Op 27 november 2018 heeft het eerste Europese congres over tunnelrenovatie plaatsgevonden.
Georganiseerd door het COB in samenwerking met vijf Nederlandse en Belgische partners. Ca. 350
deelnemers uit heel Europa deelden in dertig parallelle workshops hun kennis, ervaring en opgaven. Het
plenaire programma was erop gericht het onderwerp op de Europese agenda te krijgen. Zie voor een
verslag: www.cob.nl/nieuws/verslag-beyond-a-tunnel-vision-2018.
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Renovatie en tunnels op de prioriteringslijst Europa?
Als ‘bijvangst’ van het Europese congres zijn contacten gelegd met Steve Phillips van het CEDR (Steve was
als co-dagvoorzitter). Ook zijn er contacten gelegd met Peter Droell, directeur DG Research and Innovation
voor Industrial Technologies en zijn staf, vertegenwoordigd door Erastos Filos. Meneer Filos heeft een
presentatie gegeven op het congres en ons uitgenodigd een workshop te faciliteren met leden van zijn
team om te bekijken of de grote renovatie-opgave, tunnels als vitale knooppunten en de digitale
tunneltweeling meegenomen kunnen worden in de prioriteringslijst van HorizonEurope (het vervolg op
Horizon 2020) waaraan ze volgend jaar gaan werken. Het COB zal deze workshop organiseren, een kort
startdocument opstellen en een internationale groep samenstellen.
Aansluiting TOV
De Tunnelorganisatie Vlaanderen (TOV) staat voor een minstens even grote opgave als, bijvoorbeeld,
Rijkswaterstaat en herkent zich sterk in de ambities van het tunnelprogramma. Zij heeft daarom besloten
zich aan te sluiten bij het COB en het tunnelprogramma. De bijbehorende afspraken daarover liggen op dit
moment voor bij het Agentschap Wegen en Verkeer, DG Tom Roelants. Naar verwachting zal een en ander
per 1 januari 2019 geformaliseerd zijn. De directeur tunnels, Kris van Boven, is een van de kwartiermakers
van het project ‘Van boekenkast naar digitaal’.
‘Tunnels probleemloos open’ ook voor renovatieprojecten
Het project ‘Tunnels probleemloos open met behulp van de digitale tunneltweeling’ richt zich op het
effectiever toepassen van digitale instrumenten ten behoeve van een probleemloze openstelling. Op
verzoek van het team van de renovatie Heinenoordtunnel wordt dit concept niet alleen toegepast op
nieuwbouwprojecten, maar ook in de voorbereiding van (de aanbesteding van) renovaties.
Lessen leren uit Oostenrijk
In Oostenrijk blijkt in de afgelopen jaren een zeer succesvol renovatieprogramma uitgevoerd te zijn dat
gebaseerd is op hinderarm renoveren. De resultaten en methoden zijn zodanig interessant dat in de
komende maanden gekeken gaat worden of een studiereis/werksessie georganiseerd kan worden. Dit kan
zeer interessant zijn voor Rijkswaterstaat, de stad Amsterdam, de stad Den Haag, TOV en deelnemers aan
de groep Hinderarm renoveren.
Samenwerking met Sund und Baelt, Denemarken
Vanuit Denemarken is grote belangstelling getoond om kennis te delen in het tunnelprogramma. Het gaat
hierbij om zowel civiele vraagstukken (voor de renovatie-opgave van de Oresundtunnel en voor het
afzinkdeel van de Fehrmannbelttunnel) als om vragen rondom digitalisering, zoals Virtueel OTO en Digitaal
aantonen. Een en ander wordt in de eerste maanden van 2019 verder uitgewerkt.
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Schrijfgroep Modulair verbouwen/Virtueel testen
Projectnummer

R7012

Naam voorzitter

Karin de Haas

Leden

Johan Naber, Ronald Gram, Leen van Gelder, Arjan Tromp, Aris van Erkel,
Marco Vermeulen, Jacco Kroese

Verwachte eind-opleverdatum

Januari 2019

Betrokken praktijkprojecten (welke en hoe)

Deliverables

Verwachte opleverdatum

1

Opleveren startdocument voor modulair verbouwen/virtueel testen

17 december 2018

2

Organisatie startbijeenkomst voor beide groepen

23 januari 2019

Activiteiten in aangegeven periode

Draagt bij aan deliverable…

Drie werksessies met de schrijfgroep, inclusief huiswerk en samenwerking via Googledocument.

1 en 2

Presentatie van het werkproces en de ambities op Europees tunnelcongres op 27
november 2018.

1

Hernoemen van beide projecten. ‘Modulair verbouwen’ wordt ‘Hinderarm renoveren’,
omdat dat het doel is, modulair verbouwen is een middel. ‘Virtueel testen’ wordt
‘Digitaal aantonen’, omdat virtueel testen een deelaspect is met een verwarrende
connotatie, en ‘Digitaal aantonen’ de scope van het project beter dekt. Na de
startbijeenkomst in januari 2019 zullen beide groepsnamen ook op de website en in
overige documenten worden hernoemd.

Draagvlak binnen het team

Het voorlopig definitieve document wordt op 17 december 2018 verspreid onder de
leden van beide groepen. Verzoek is hun commentaar voor 11 januari 2019 aan te
leveren waarna deze wijzigingen nog door de schrijfgroep zullen worden verwerkt.
Eventuele discussiepunten komen op de startbijeenkomst van 23 januari 2019 aan de
orde, waarna het document definitief wordt opgeleverd en de schrijfgroep wordt
ontbonden. Iedereen neemt plaats op zijn afgesproken plaats in het tunnelprogramma.

1 en 2

Op schema?
Kruis aan wat van toepassing is

x

Ja!
Bijna
Nee
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Toelichting (bijvoorbeeld: belemmeringen die je bent tegengekomen)
Zie bijgevoegde deliverable voor definitief concept van het startdocument.

Project Risico's in kaart
Projectnummer

R701-1

Naam voorzitter

Alex Kirstein

Naam secretaris

Willy Peelen en Esra Bektas

Verwachte eind-opleverdatum

Einde 2019

Betrokken praktijkprojecten
(welke en hoe)

Er zijn interviews gehouden met beheerders en andere belanghebbenden van Maastunnel
en Heinenoordtunnels. Verder is er een interview geweest met Leo Leeuw, die bij vele
praktijkprojecten betrokken is (geweest).

Deliverables

Verwachte opleverdatum

1

Risicochecklist voor tunnelrenovatie, - beheer en -onderhoud

Eerste concept is klaar.

2

Adviesrapport witte vlekken in faalmechanismen en inspectietechnieken

Q2 2019

3

Vertaling output deliverable 1 en 2 in digitaal groeiboek

Q3 2019

4

Wiki inspectietechnieken vullen en t.z.t. geschikt maken voor openbaar gebruik

Q4 2019

5

Betrekken nieuwe projecten en creëren van een continu leerproces voor de BV Nederland
zou een taak kunnen zijn van de leden van het COB-platform Beheer en onderhoud.

Ntb

Activiteiten in aangegeven periode

Draagt bij aan deliverable…

Scopen project in werkgroep

Alle

Opstellen van de risicovragenlijst voor interviews

Vooral 1 en 2

Uitvoeren eerste interviews, evaluatie en aanpassen risicochecklist

Vooral 1 en 2

Uitvoeren interviews

Vooral 2 en 3

Geven presentatie over tussenresultaten op Europese tunnelcongres in Brussel

Alle

Op schema?
Kruis aan wat van toepassing is

x

Ja!
Bijna
Nee
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Toelichting (bijvoorbeeld: belemmeringen die je bent tegengekomen)
Project loopt tot nu toe goed.

Overige mededelingen
Punt van aandacht voor 2019 is de verbreding naar omgevingsrisico’s. De relatie met de Wiki en de inspectietechnieken ligt niet
voor de hand.
Gebruikte vragenlijst als kader voor interviews:
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Project Constructief falen – Stuurgroep
Projectnummer

R701-2

Naam voorzitter

Wout Broere

Naam secretaris

Bas van Goor

Verwachte eind-opleverdatum

Einde 2021

Betrokken praktijkprojecten (welke en hoe)

Deliverables

Verwachte opleverdatum

In de stuurgroep en commissies wordt de vertaling gemaakt tussen onderzoeksvragen
vanuit projecten naar projectoverstijgende kennis. In de stuurgroep wordt ook gezorgd
1
voor samenhang in de opdracht van de subcommissies, samenhang in de
wetenschappelijke programma’s en samenhang met de overige COB-projecten.

n.t.b. (verwacht 2021)

Opleveren van een werkwijzer voor een structural health report and structural health
monitoring als instrumenten voor voorspelbaar onderhoud. Dit valt onder de
2
verantwoordelijkheid van de stuurgroep, maar wordt gemaakt op basis van resultaten uit
alle subcommissies en de stuurgroep.

n.t.b. (verwacht 2021)

Activiteiten in aangegeven periode

Draagt bij aan deliverable…

Eerste bijeenkomst stuurgroep 10 sept. 2018, met als primaire doel kaderstelling en onderlinge alle
afstemming tussen voorzitters subcommissies.
Stuurgroep 14 dec. 2018 (terugkoppeling opstarten comm. Deformaties en comm. Degradatie). alle
Verdediging NWO-programmavoorstel Future proof tunnels met daarin ruimte voor zestien
Aio’s. Helaas (net) afgewezen, maar wel op verzoek van NWO opnieuw ingediend met als
aanpassing nog sterkere verbinding met het tunnelprogramma en co-projectleiderschap
Broere/De Haas. Ook worden stappen genomen om Europees subsidiegeld aan te boren via
RWS en COB.

alle

Contact gelegd in Brussel met lid van Europese Commissie (Peter Droell) om de renovatieopgave op de prioriteitenlijst van de volgens calls in Horizon2020 en Horizon Europe te krijgen.
Workshop met deze groep i.s.m. CEDR in februari 2019.

alle

Op schema?
Kruis aan wat van
toepassing is

x

Ja!
Bijna
Nee
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Toelichting (bijvoorbeeld: belemmeringen die je bent tegengekomen)

Overige mededelingen
Voorbeeld van toedeling Aio’s:
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Project Constructief falen – commissie Voegen
Projectnummer

R701-2A

Naam voorzitter

Brenda Berkhout

Naam secretaris

Ruben van Montfoort

Verwachte eind-opleverdatum

Q3 2021

Betrokken praktijkprojecten (welke en hoe)

Deliverables

Verwachte opleverdatum

1

Doel is om eind 2018 de resultaten van de endoscopische onderzoeken en het
plan van aanpak voor de Heinenoordtunnel te publiceren op de COB-kennisbank.

Uitgesteld tot Q3 2019

2

De resultaten van dit proces zullen worden vastgelegd en openbaar gemaakt
worden in een rapportage Voegen in tunnels: beheren en renoveren.

Eindproduct opleveren Q3 2021

Activiteiten in aangegeven periode

Draagt bij aan deliverable…

Geen bijeenkomsten geweest. Najaar 2018 zijn er aanvullende onderzoeken gedaan in
Heinenoordtunnel, die begin 2019 geëvalueerd worden.
Op basis van de KIVI TTOW-buitenlandreis en eerder contacten met de Sund und
Engelse vertaling
Baeltorganisatie in Denemarken is belangstelling getoond om kennis uit te wisselen. Op
het congres in Brussel zijn hier nadere besprekingen over geweest. Dit zal begin 2019
worden uitgewerkt. Mogelijk zal de vraag opkomen om bestaande rapportages of
nieuwe te vertalen in het Engels. De kosten hiervan zullen gedragen moeten worden
door Sund und Baelt. In de commissie zal worden besproken welke documenten
hiervoor in aanmerking komen. Mogelijk reeds beschikbare documenten om te vertalen:
https://www.cob.nl/document/afkeurniveau-zinkvoegen-bestaande-zinktunnels/
https://www.cob.nl/document/lekkage-tunnels-ii/
https://www.cob.nl/document/detectie-van-afwijkingen-in-diepwandvoegen/

Op schema?
Kruis aan wat van toepassing is

Toelichting (bijvoorbeeld: belemmeringen die je bent tegengekomen)

Ja!
X

Bijna

Onvoldoende nieuwe resultaten om bijeen te komen

Nee

Overige mededelingen
In de komende commissievergadering van 10 januari 2019 zal de scope-uitbreiding van zinkvoegen naar voegen worden
besproken. Er zal worden besproken welke aanvullende vragen deze uitbreiding oplevert en welke deliverables worden
voorzien. Ook zullen de resultaten van de onderzoeken van de Heinenoordtunnel worden besproken. Doel is in de stuurgroep
van april 2019 het concept-rapport op te leveren.
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Project Constructief falen – commissie Deformatie
Projectnummer

R701-2B

Naam voorzitter

Hans Mortier

Naam secretaris

Carolina Lantinga

Verwachte eind-opleverdatum

Einde 2019

Betrokken praktijkprojecten
(welke en hoe)

Kiltunnel (MASW-onderzoek) en Heinenoordtunnel (MASW-onderzoek en
glasvezelmonitoring)

Deliverables

Verwachte opleverdatum

1

Deze commissie zal de begeleiding en interpretatie van praktijkonderzoek (eerst Kil- en
Heinenoordtunnel, later overige tunnels) kunnen uitvoeren plus de veralgemenisering en Medio 2019
advisering rondom deze opgave op zich nemen.

2

De resultaten van het proces (zie PvA) zullen worden vastgelegd en openbaar gemaakt
worden in een rapportage Vervormen van tunnels: beheren en renoveren.

Activiteiten in aangegeven periode

Eerste concept eind 2019

Draagt bij aan deliverable…

Formeren commissie. Tijdens de eerste vergadering is gekeken naar de Willemsspoortunnel, de 1
Limfjordtunnel en de Oresundtunnel.
Tijdens het tunnelcongres in Brussel en de studiereis van KIVI TTOW is gesproken met mensen 1
van de Oresundtunnel (onderdeel Sund und Baelt) omdat men graag wil participeren
in/samenwerken met deze commissie. Voor WTC 2020 wil men een gezamenlijke paper
opleveren en in het proces daarnaartoe kennis en ervaringen uitwisselen. De voorzitter is langs
geweest bij de Oresundorganisatie en heeft daar gesproken over gedeelde puzzels die zowel op
het gebied van degradatie, deformatie en voegen liggen.
Evaluatie data Kil- en Heinenoordtunnel. Vanuit RWS wordt gesprek gestart met Ken Gavin over 1, 2
MASW-methode nu de resultaten van zowel de Kil- als Heinenoordtunnel bekend zijn. Hoe
verhoudt dit zich tot de reeds aanwezige metingen? Op 23 jan. 2019 is een presentatie van
afstudeerder Ken Gavin en Wout Broere over de correlatie tussen beide (Bob van Amsterdam).
Oplijsten interessante tunnelprojecten voor studie. Er wordt contact gelegd met mensen van de 2
Sofiaspoortunnel i.v.m. deformaties van de toeritten; de commissie wil graag deze onderzoeken
meenemen. Ook is een stagiaire beschikbaar vanuit de Universiteit van Caen om resultaten van
onderzoek door te rekenen.
Vastleggen plan van aanpak.

1, 2

Op schema?
Kruis aan wat van toepassing is

X

Ja!
Bijna
Nee
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Toelichting (bijvoorbeeld: belemmeringen die je bent tegengekomen)
Mooie start gemaakt met goede intenties tot samenwerking vanuit verschillende
tunnelbeheerders in binnen- en buitenland.

Project Constructief falen – commissie Degradatie
Projectnummer

R701-2C

Naam voorzitter

Eric Schlangen

Naam secretaris

Agnieszka Bigaj

Verwachte eind-opleverdatum

Q3 2021

Betrokken praktijkprojecten (welke en hoe)

Deliverables

Verwachte opleverdatum

1

Het maken van een inventarisatie van de meest voorkomende degradatiemechanismen
en stand van zaken van kennis daarover (degradatie, corrosie en chloride-indringing).

Eind 2019

2

Inventarisatie van de bestaande reparatietechnieken.

Eind 2019

3

Maken PvA voor het monitoren van de kwaliteit of effectiviteit van de reparaties.

Eind 2020

4

Inventarisatie van witte vlekken die zouden moeten worden uitgewerkt in een
onderzoeksagenda (zowel in de praktijk als in de wetenschap).

Eind 2020

5

Het COB stelt zich dienstverlenend op in proces van gesprekstafels afspatgedrag.

Geen eigen deliverable

Activiteiten in aangegeven periode

Draagt bij aan deliverable…

Eind november 2018 is de eerste vergadering geweest waarin de scope van deze commissie is
vastgesteld en de deliverables zijn benoemd (1 t/m 5, zie hierboven).

1 t/m 5

Na de stuurgroepvergadering is afgesproken de verbinding te maken met de Oresund en
Limfjordtunnel i.v.m. de daar spelende degradatievragen.

1 t/m 4

Bas Lottman is de verbinding naar de gesprekstafel rondom de brandwerendheidsproblematiek. 5
Deze commissie zal zich niet met brandwerendheid bezig houden, maar mogelijk wel als het
materiaal door wordt aangetast door bijvoorbeeld vocht.

Op schema?
Kruis aan wat van toepassing is

X

Toelichting (bijvoorbeeld: belemmeringen die je bent tegengekomen)

Ja!
Bijna
Nee

Overige mededelingen
Aangezien de vier grootste schade-onderzoeksbureaus in de commissie zitten, is er geen gebrek aan cases en data, maar zal
nog besproken moeten worden bij objecteigenaren of de cases en data ook ingebracht mogen worden in de commissie en in
hoeverre de specifieke objecten genoemd mogen worden. Alle leden nemen dit mee. Volgende vergadering 1 maart 2019.
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Project Hinderarm renoveren (voorheen Modulair verbouwen)
Projectnummer

R701-3

Naam voorzitter

Johan Naber

Naam secretaris

Ronald Gram

Verwachte eind-opleverdatum

Einde 2019

Betrokken praktijkprojecten (welke en hoe)

Deliverables

Verwachte opleverdatum

1

Afwegingen en gebruikte scenario’s ophalen en als illustratie gebruiken in een
voorbeeldenboek/hoofdstuk van het groeiboek ‘Renoveren kun je leren’.

2

Onder andere op basis van de blauwdruk van RWS deze kennis veralgemeniseren tot een
breed toepasbaar afwegingskader en de daarbij behorende scenariokeuzes inclusief
risico’s, kansen, etc.

Activiteiten in aangegeven periode

Draagt bij aan deliverable…

Er is gekozen om van start te gaan met een schrijfgroep die de kaders opstelt voor zowel dit
project als het project Virtueel testen. Zie voortgangsrapportage aldaar.

1,2

Tijdens het uitwerken van het startdocument is besloten dat de naam van het project de lading
niet dekt en is gekozen voor een nieuwe naam: Hinderarm renoveren.

Draagvlak in het team

Op schema?
Kruis aan wat van toepassing Toelichting (bijvoorbeeld: belemmeringen die je bent tegengekomen)
is

x

Ja!
Bijna
Nee

Overige mededelingen
Zie bijgevoegde deliverable.
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Startdocument opgeleverd, startbijeenkomst 23 januari 2019

Project Ken je tunnel
Projectnummer

R701-4

Naam voorzitter

Harry de Haan en Arie Bras

Naam secretaris

Hans Janssens

Verwachte eind-opleverdatum

Einde 2019

Betrokken praktijkprojecten (welke en hoe)

Kiltunnel, Tunnels Den Haag, Maastunnel Rotterdam

Deliverables

Verwachte opleverdatum

1

Een inhoudsopgave voor een handboek waarin zowel een deel voor de beheerder Concept gereed, blijft evalueren, Q2
is opgenomen, als een deel dat de erfenis van het project beschrijft.
2019 gereed

2

De vertaling van die inhoudsopgave voor een of meerdere van de aangesloten
tunnelbeheerders in concrete teksten, verwijzingen, etc.

Lopend, Q2 concept gereed

3

Naar aanleiding van 1 en 2 een aanbeveling voor andere tunnelbeheerders voor
het maken van een eigen handboek.

Q3 concept, Q4 definitief

4

Bijbehorend praktijkprojecten (Kiltunnel, Maastunnel en drie tunnels gemeente
Den Haag) bijstaan bij de uitwerking van hun handboeken. Deliverables 1, 2 en 3
worden daarop aangepast.

Eind 2019 definitief

5

Betrekken nieuwe projecten en creëren continu leerproces voor de BV Nederland Informerend: continu via platform
zou een taak kunnen zijn van de leden van COB-platform Beheer en onderhoud.
Betrekkend: vanaf Q2/Q3 2019

Activiteiten in aangegeven periode

Draagt bij aan deliverable…

Drie bijeenkomsten/werksessies + individuele uitwerkingen van acties door gehele team. 1,2,3,4
Veel activiteit binnen de groep. De betrokken beheerders zien de toegevoegde waarde
en werken actief aan de handboeken voor hun tunnel(s). Vanuit die invulling doen we
ervaring op om de inhoudsopgave en de handleiding vanuit het COB vorm te geven voor
alle participanten.
Inzet secretaris COB t.b.v. ondersteuning en opzet van het generieke product.

3

Op schema?
Kruis aan wat van toepassing is

x

Ja!
Bijna
Nee
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Toelichting (bijvoorbeeld: belemmeringen die je bent tegengekomen)
Gedreven team dat het belang van de deliverables inziet. Oplevering van het COB product
eind 2019 lijkt nog steeds haalbaar.

Overige mededelingen
Concept van de inhoudsopgave van het generieke handboek:
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Project Tunnels probleemloos open
Projectnummer

R702-1

Naam voorzitter

Karin de Haas

Naam kernteamleden

Leen van Gelder, Jenny Daverveld, Twan Daverveld, Marie-Jose Knape, Andre
Groen, Onno Sminia

Verwachte eind-opleverdatum

Einde 2019

Betrokken praktijkprojecten (welke en hoe)

Deliverables

Verwachte opleverdatum

1

Werkwijzer, inclusief materialen en opzet voor workshops ontwikkelen.

Zomer 2018 opgeleverd

2

Eerste workshop met een kleine groep mensen vanuit OG en ON van drie
praktijkprojecten: RLR, A16 en BBV.

Juli 2019

3

Workshop herhalen met de input van de eerste workshop erin en met toevoeging van de
Oktober 2019
relevante stakeholders bij dezelfde drie praktijkprojecten.

4

Een of meerdere kennisdagen organiseren waarbij de praktijkprojecten en het COB de
resultaten presenteren aan de tunnelteams van de overige (nieuwbouw)projecten.

December 2019

5

Participatie vanuit de praktijkprojecten organiseren en draagvlak creëren om
vergelijkbaar traject uit te voeren bij de andere (nieuwbouw)projecten.

December 2019

Activiteiten in aangegeven periode

Draagt bij aan deliverable…

Werkwijzer, materialen en opzet zijn opgeleverd.

1 en 2

Eerste workshop met RLR heeft in juni 2018 plaatsgevonden, resultaten en advies zijn
opgeleverd. Ligt even stil wegens overgangsperiode RLR. Wel wordt gewerkt aan een
collegereeks rondom TTI waarvan de eerste (basiscollege) bijna gereed is en de tweede
(verificatie en validatie) meteen hierna uitgewerkt zal worden.

1 en 2

De Heinenoordtunnel heeft gevraagd ook aan dit traject te mogen meedoen. Opzet is
aangepast, omdat dit een renovatieproject is en gebruikt gaat worden als voorbereiding op
tender. Zal 17 dec. 2018 plaatsvinden. Trekkers Sylvester Heideman en Jan Verbrugge.

1,2 en 5

T.b.v. Heinenoordtunnel en daarna voor algemeen gebruik is een visualisatie van de elementen
van de digitale tunneltweeling ontwikkeld i.s.m. Jan Verbrugge van RWS.

1,2 en 5

Bij de A16 ligt de vraag voor om met dit traject te starten in het voorjaar van 2019.
Besluitvorming door directies aldaar. Contactpersoon Onno Sminia.

Op schema?
Kruis aan wat van toepassing is

x

Ja!
Bijna
Nee
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Toelichting (bijvoorbeeld: belemmeringen die je bent tegengekomen)
Mooi op schema. Jammer dat tweede workshop met de RLR nog niet heeft plaatsgevonden,
maar soms dwingen projectomstandigheden tot even pas op de plaats.

Overige mededelingen
Links: deliverable 1, kaart waarmee het openstellingsproces en het ‘gedoe’ inzichtelijk wordt gemaakt tijdens de workshops.
Rechts: screenshots uit concept basiscollege TTI. Onder: concept visualisatie elementen digitale tunneltweeling.
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Project Virtueel testen – Koplopergroep
Projectnummer

R702-2A

Naam voorzitter

Jacco Kroese

Naam secretaris

Jack Blok

Verwachte eind-opleverdatum

Einde 2020

Betrokken praktijkprojecten (welke en hoe)

Deliverables
1

Verwachte opleverdatum

Een aanbeveling virtueel testen voor tunnelprojecten opleveren

Activiteiten in aangegeven periode

Draagt bij aan deliverable…

Drie bijeenkomsten van het schrijversgroepje om te komen tot een gezamenlijk
startdocument/basis met projectgroep Modulair verbouwen.

1

Op schema?
Kruis aan wat van toepassing is

X

Ja!

Toelichting (bijvoorbeeld: belemmeringen die je bent tegengekomen)
Verbinding tussen project Modulair verbouwen en Virtueel testen bleek onderwerp van
discussie. Virtueel testen is een middel en geen randvoorwaarde, daardoor iets andere
positionering van de projecten onderling. Op 23 januari 2019 staat de eerste bijeenkomst
van de werkgroepen gepland.

Bijna
Nee

Overige mededelingen
Onduidelijkheid omtrent de term Virtueel testen en de scope van de werkgroep heeft geleid tot naamswijziging naar ‘Digitaal
aantonen’. Zie verder de bijgevoegde deliverable: startdocument Hinderarm renoveren en digitaal aantonen.
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Project Virtueel testen – groep Bevoegd gezag
Projectnummer

R702-2B

Naam voorzitter

Ronald Gram

Naam secretaris

Eric Hof

Verwachte eind-opleverdatum

Einde 2020

Betrokken praktijkprojecten (welke en hoe)

Deliverables

Verwachte opleverdatum

1

Organisatie en begeleiding groep stakeholders rondom virtueel testen

2

Een aanbeveling virtueel testen voor bevoegd gezagen en andere stakeholders

Activiteiten in aangegeven periode

Draagt bij aan deliverable…

30 juli 2018: Eerste overleg Karin de Haas, Ron Beij, Hans Spobeck en Ronald Gram over
mogelijkheden tot opzet platform Bevoegde gezagen

Organisatie en begeleiding groep
stakeholders rondom virtueel
testen

19 oktober 2018: Bijeenkomst KPT in Vlaardingen met burgemeester Vlaardingen en
bevoegde gezagen Vlaardingen, Rotterdam, Leiden, Omgevingsdienst Noorzeekanaal,
Borsele, Utrecht, Barendrecht. Door R. Gram een presentatie gegeven over kansen,
mogelijkheden en noodzaak te komen tot een bestuurlijk en ambtelijk platform ter
ondersteuning en versterking van verschillende onderdelen uit het tunnelprogramma, m.n.
Virtueel testen, Virtueel OTO en Modulair verbouwen.
26 november 2018: Nader overleg Ron Beij, Hans Spobeck, Ronald Gram over opzet van
bestuurlijk en ambtelijk overleg Bevoegde gezagen. Hans neemt hierover contact op met
burgemeesters Jetten (Vlaardingen) en Can Belzen (Barendrecht). Ronald schrijft naar
aanleiding van dit overleg en de input vanuit burgemeesters een startdocument.
13 december 2018: eerste bijeenkomst Eric Hof, Ronald Gram t.b.v. opzet PvA
Bespreking met Hans Spobeck, Ron Beij, Ronald Gram, Eric Hof, Ben van den Horn en Leen
van Gelder vindt eind 2018/begin 2019 plaats waarna routekaart kan worden vastgesteld.

Op schema?
Kruis aan wat van toepassing is

X

Ja!

Bijna
Nee
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Toelichting (bijvoorbeeld: belemmeringen die je bent tegengekomen)
Vooralsnog op schema. Ambtelijke bevoegd gezagen reageren enthousiast op mogelijkheid
tot vorming van platform. Aan de andere kant veel argwaan m.b.t. het kunnen behouden
van eigen onafhankelijke positie. Platform NIET onder COB, maar onder KPT (COB wordt als
niet-onafhankelijk beschouwd). Plan om eerste platformbijeenkomst in jan.-feb. 2019 te
organiseren onder auspiciën van KPT.

Project Virtueel OTO
Projectnummer

R702-3

Naam voorzitter

Mello Lindner

Naam secretaris

Peter Kooijman

Verwachte eind-opleverdatum

Einde 2020

Betrokken praktijkprojecten (welke en hoe)

Bezoeken IVF (jan. 2019) en N.V. Westerscheldetunnel (maart 2019)

Deliverables

Verwachte opleverdatum

1

Organisatie en begeleiding groep stakeholders rondom virtueel OTO

Eind 2020

2

Een aanbeveling virtueel OTO voor tunnelbeheerders en andere stakeholders

Eind 2020

Activiteiten in aangegeven periode

Draagt bij aan deliverable…

Twee oprichtingsbijeenkomsten in wisselende samenstelling

1, 2

Vier projectteambijeenkomsten gericht op uitvoering projectplan

1

Selectie en voorbereiding twee praktijkprojecten (zie boven)

1

Ontwikkelen generieke OTO-leerdoelen met ontwikkeltraject naar Virtueel OTO

1,2

Op schema?
Kruis aan wat van toepassing is

X

Ja!
Bijna
Nee

Overige mededelingen

Pagina 20 van 22

Toelichting (bijvoorbeeld: belemmeringen die je bent tegengekomen)

Project Van boekenkast naar digitaal
Projectnummer

R702-4

Naam voorzitter

Hans Janssens (kwartiermaker)

Leden kwartiermakersgroep

Bas van Herpen van Leenen (PZH), Jeroen Schrijver (Amsterdam), Kris van Boven
(TOV), Tom Versluijs (Den Haag), Ron van den Ende zal later iemand afvaardigen
vanuit bureau Landelijk Tunnelbeheerder

Verwachte eind-opleverdatum

Einde 2020

Betrokken praktijkprojecten (welke en hoe)

Deliverables

Verwachte opleverdatum

1

Inrichten werk- en leerproces om alle kansen en bedreigingen van de digitale
tunneltweeling tijdens beheer en onderhoud te inventariseren, te bediscussiëren, Mei 2019
ervaringen delen en inspiratie opdoen.

2

Eerste verkenning van boekenkast naar digitaal, perspectief tunnelbeheerder

December 2019

3

Aanbeveling toepassen digitale tunneltweeling vanuit beheerdersperspectief

December 2020

Activiteiten in aangegeven periode

Draagt bij aan deliverable…

N.a.v. uitvraag hebben opvallend weinig tunnelbeheerders zich opgegeven, terwijl dit
1,2
een opgave is die vanuit tunnelbeheerders is ontstaan. In een verkennende ronde onder
aantal tunnelbeheerders is besloten tot een kwartiermakersgroep die eerst zelf een
stappenplan gaat maken en vervolgens tunnelbeheerders gaat bezoeken of betrekken.
Eind november is de kwartiermakersgroep voor het eerst bij elkaar gekomen. In februari 1,2,3
2019 gaat de groep plan de campagne maken.

Op schema?
Kruis aan wat van toepassing is

x

Ja!
Bijna
Nee
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Toelichting (bijvoorbeeld: belemmeringen die je bent tegengekomen)
We hebben gekozen om ons met de kwartiermakersgroep vooralsnog te beperken tot
tunnelbeheerders en nog geen marktpartijen te betrekken. Belangstellenden die geen
tunnelbeheerder zijn, worden via de voortgangsrapportages aangesloten gehouden en
kunnen op een later tijdstip instromen.
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