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De toekomst ligt achter ons 

De jaarwisseling is een mooi moment om stil te staan 
bij de toekomst. Elke route bouwt op ervaringen 
en is dus nooit ‘geheel nieuw’. Dat geldt ook voor 
assetmanagement, het thema in deze Onderbouwing. 
Ook daarvoor kunnen we bouwen op het verleden. 

VOORWOORD INHOUD

THEMA: BETER BEHEER

Als een constructie of object eenmaal ondergronds 

ligt, zit het werk er nog niet op. Sterker nog, de fase van 

gebruik, beheer en onderhoud kan wel tien keer zo lang 

duren als de realisatie. De thema-artikelen laten zien hoe 

die fase wordt ingevuld en hoe erop wordt geanticipeerd.  
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De praktijk van assetmanagement is gefundeerd op de veronderstelling 
dat er een zekere continuïteit zit in de aftakelingsprocessen van onze 
assets, het gebruik ervan, en de eisen die we eraan stellen. Toch blijkt het 
maken van een goede strategie voor beheer en onderhoud heel lastig en 
worstelen veel partijen hiermee.

De Chinese wijsgeer Mencius meende dat wij het verleden niet moeten 
zien als iets dat achter ons ligt, maar juist vóór ons. Om het verleden te 
zien, moet je echter wel goed kijken en erover nadenken. Alleen dan kun 
je er lessen uit trekken waarmee je werk- en leefpraktijken waardevoller 
kunt maken. Lao Zi, een andere Chinese wijsgeer, vult aan dat goede 
leiders op basis van dat verleden een nieuwe basis kunnen leggen waaruit 
een totaal andere werkelijkheid ontstaat.

Ik vind deze zienswijzen inspirerend. Lao Zi heeft het niet over doelen 
en middelen, maar over een belangrijke basisvraag: ‘gegeven allerlei 
wisselende doelen die we hebben en de vele onzekerheden van de toe-
komst, wat hebben we dan nu nodig om klaar te zijn voor die toekomst?’. 
Mencius stimuleert ons om bruikbare principes en leerervaringen uit het 
verleden te doordenken en daarmee een basis te leggen.

Dit nummer van de Onderbouwing toont aanzetten om tot zo’n basis te 
komen. Zoals: weten wat je in huis hebt, een goed beheerteam hebben 
voor de regio’s, een project van ontwerp naar sloop kunnen doordenken 
en data op orde hebben. Als we voor de basis een heldere visie opstellen 
en van daaruit verder werken, dan komt dat niet alleen ten goede aan 
de objecten zelf, maar ook aan een gedeelde mentaliteit van zorg en 
aandacht voor onze leefomgeving.

Misschien wel de belangrijkste basis, echter, is een vitale gemeenschap 
zoals die van het COB. Daar heb ik negen jaar met veel plezier deel van 
mogen uitmaken. Ik dank u voor deze prachtige ervaring en wens u veel 
succes in de toekomst.

Merten Hinsenveld 
Directeur COB

merten.hinsenveld@cob.nl of 085 - 4862 410

Landelijk tunnelbeheerteam: voor uniforme tunnels en 
advies op maat
Rijkswaterstaat heeft een landelijk tunnelbeheerteam opgezet om 
het beheer van de rijkstunnels verder te uniformeren, standaardi-
seren en optimaliseren. Ron van den Ende, kwartiermaker en 
inmiddels programmamanager van het team, aan het woord.

Op weg naar slim rioolbeheer
Een inspectievoertuig met camera’s, sensoren en automatische 
beeldherkenning vormt de basis van SewerSense. 

‘M in DBFM-contract vereist extreem goed vooruitdenken’
Bij het project A9 Gaasperdammerweg is vanaf het begin bij alle 
keuzes rekening gehouden met beheer en onderhoud.

Provincie en Rijkswaterstaat werken samen bij beheer 
tunnel RijnlandRoute
De provincie bereidt zich als toekomstig tunnelbeheerder goed 
voor op alle taken en verantwoordelijkheden. 

Beter beheer, heeft de financieringsvorm daar invloed op?
Heeft een businessmodel gebaseerd op tolinkomsten andere 
beslissingen tot gevolg dan een ‘reguliere’ tunnel?

DIALOOG • Distributienetwerk Vitens niet langer een black box
Slimme analyse van de enorme stroom aan meetgegevens 
verschaft het bedrijf meer inzicht en controle.

PRAKTIJK

Energieneutraal voorbeeldproject voor de tunnelwereld
Het volledig energieneutrale project A16 Rotterdam zal veel 
verder reiken dan de verbinding tussen de A20 en de A13. “In dit 
project laten we ons leiden door wat mogelijk is.”

Grondscanner levert voor iedereen begrijpelijke informatie
Nieuwe grondradartechnologie kan informatie direct én 
begrijpelijk voor iedereen omzetten naar een computerscherm.

SPECIAL • Voortgang tunnelprogramma
De eerste voortgangsrapportage (dec. 2018) beschrijft de stand 
van zaken van alle projecten in het tunnelprogramma.

NETWERK&COB

Ongewenste verrassingen bij tunnelrenovaties voorkomen
Als je weet waar je op moet letten, wordt het resultaat van 
inspecties betrouwbaarder en is de scope van een tunnelreno-
vatie nauwkeuriger te bepalen. Dat is een belangrijk uitgangs-
punt van het project Risico’s in kaart.

EN VERDER

COB-UPDATE Wat gebeurt er zoal bij het COB?

IN FOCUS Ontbijten met de programmaraad  

DE VISIE VAN... Hans Janssens, COB

UIT DE SCHOOL GEKLAPT Datagedreven onderhoud rijkstunnels

ZO KAN HET OOK Stiekem ondergronds

KORT, LEZEN, DOEN Op de hoogte en op de agenda

(Foto: Vincent Basler)
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Op de agenda

20/21 feb. 2019

COB-UPDATE

Merten Hinsenveld 
vertrekt als directeur

Merten Hinsenveld gaat zijn directeur-
schap van het COB beëindigen en zijn 
eigen bedrijf opstarten. Op 1 maart a.s. 
zal hij deze stap gaan zetten. Omdat de 
opstart van zijn bedrijf in een stroomver-
snelling is geraakt, worden zijn taken bij 
het COB per direct tijdelijk waargenomen 
door bestuurslid Gert-Jan Vermeulen.

Flexival op 12 april 2019: Common ground voor 
ondergrondse infra

Het Flexival – een fl exibele dag in festivalsferen – is bij uitstek geschikt voor een 
feestje. Daarom wordt op de eerstvolgende editie het eerste exemplaar van de ver-
kenning Common ground voor ondergrondse infra uitgereikt. Het samenspel tussen 
ruimtelijke ordening en kabels en leidingen zal de hele dag het centrale thema zijn. 

Samen met ITA COSUF en PIARC organi-
seert het KPT in februari een tweedaags 
internationaal evenement over tunnel-
veiligheid: Workshop on new energy 
carriers in road tunnels.

Op de eerste dag is er een expert-meeting van ITA 

COSUF en PIARC voor leden en genodigden. De 

tweede dag is gericht op alle tunnelprofessionals 

die geïnteresseerd zijn in de uitdagingen van 

nieuwe energiedragers in ondergrondse weginfra-

structuur. Er wordt onder meer aandacht besteed 

aan veilige exploitatie van tunnels, het perspectief 

van hulpdiensten, uitgevoerde onderzoeksprojec-

ten en toekomstige onderzoeksbehoeften.  

Ga voor meer informatie naar de website van 

het KPT: www.kennisplatformtunnelveiligheid.nl.www.twitter.com/cobtweet

Cursus Veiligheid onder-
grondse infrastructuur

Samen met het COB organiseert PAOTM 
in mei de vernieuwde postacademische 
cursus Veiligheid ondergrondse infra-
structuur. 

Tunnels, overkappingen en verdiepte liggingen 

kennen specifi eke problemen op het gebied van 

(gebruiks)veiligheid. In de vierdaagse cursus 

wordt het gehele spectrum van veiligheid be-

handeld: van verkenning tot realisatie en beheer. 

Naast relevante wetgeving en technische voorzie-

ningen komen menselijk gedrag, cybersecurity en 

diverse projectvoorbeelden ruim aan bod. 

Meer informatie en aanmelding via 

www.paotm.nl.

Nieuwe jury

In 2019 wordt de Schreudersprijs weer 
uitgereikt, dé prijs voor bijzondere 
prestaties die een bijdrage leveren aan 
het vakgebied ondergronds bouwen. De 
inzendingen worden beoordeeld door 
een deels nieuwe jury. 

De voorzitter is nog steeds Mandy Korff, hoogle-

raar aan de TU Delft en adviseur bij Deltares. Ook 

Frank Kaalberg (Witteveen+Bos) is weer jurylid. 

De andere drie leden zijn nieuw:

• Jack Amesz (gemeente Den Haag)

• Bernadette Janssen (BVR Adviseurs Ruimte-

lijke Ontwikkeling)

• Paul van der Ree (studioSK, Movares)

Lees meer via www.cob.nl/schreuders.

www.linkedin.com/company/centrum-

ondergronds-bouwen

Nieuwe inzichten, dwarsverbanden en humor 

zijn vaste ingrediënten van het Flexival. Een 

congres voor out-of-the-boxdenkers (en zij die 

dat willen worden) op het snijvlak van ordening 

en ondergrond. 

In het plenaire programma wordt dit jaar het re-

sultaat van Common ground voor ondergrondse 

infra gepresenteerd: een analyse van  de onder-

grondse kabel- en leidingeninfrastructuur in Ne-

derland. Twee burgemeesters zullen het eerste 

exemplaar van het rapport in ontvangst nemen. 

Vervolgens zijn er interactieve en creatieve 

workshops waarin met een andere blik naar een 

(technisch of niet-technisch) onderwerp wordt 

gekeken. Voor slimme vindingen is er daarnaast 

een innovatieplein. Voor het programma wordt 

onder meer samengewerkt met het Gemeente-

lijk platform kabels en leidingen (GPKL).

Deelname aan het Flexival is gratis. Ga voor 

meer informatie naar www.cob.nl/fl exival.

Nieuwe participanten

Het nieuwe jaar heeft nieuwe participan-
ten met zich meegebracht. Welkom!

Aanwinsten in het COB-netwerk:

• Callas ontwerpt, realiseert en beheert data-

transmissienetwerken.

• Fugro is leverancier van geo-intelligence voor 

bouwwerken en infrastructuur. 

• Installatiegroep Spijkenisse (IGS) is specialist 

in verkeerstellingen en infratechniek.

• Provincie Zuid-Holland kent een hoge ruimte-

druk, zowel bovengronds als ondergronds.

• Technolution ontwikkelt elektronica, (em-

bedded) software en combinaties daarvan. 

Meer informatie over deelname door partici-

panten vindt u via ww.cob.nl/participeren.

De klas van ...

Het is inmiddels traditie geworden om van de werkgroepen in het tunnelpro-
gramma een klassenfoto te maken. Het programma (en eigenlijk het hele COB) 
draait namelijk dankzij de enthousiaste inzet van al deze mensen. U ziet de 
foto’s regelmatig op LinkedIn en Twitter voorbijkomen. 
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Ontbijten met de 
programmaraad

Met croissantjes, fruitsalade en 

verse koffie werden de leden van de 

COB-programmaraad op 16 januari jl. 

verwelkomd in Ahoy. Het netwerk werd 

bijgepraat over lopende activiteiten 

en gevraagd mee te denken over 

vervolgstappen.

In focus

4

De programmaraad van het COB fungeert als klankbord 
en adviseur van het COB-bureau. Alle participanten 
hebben een afgevaardigde in de raad. Ook tijdens de 
ontbijtbijeenkomst op woensdag 16 januari 2019 
waren vrijwel alle organisaties vertegenwoordigd. 
Als locatie was gekozen voor het restaurant Floyd in 
Ahoy, zodat de deelnemers na afloop direct konden 
doorlopen naar InfraTech. Van die mogelijkheid werd 
veelvuldig gebruikgemaakt.

Gert-Jan Vermeulen heette de gasten van harte 
welkom en stelde zichzelf voor als interim-directeur, 
waarna de COB-coördinatoren in een korte presen-
tatie vertelden over lopende activiteiten en nieuwe 
ontwikkelingen binnen de platforms. Zo vroeg Gijsbert 
Schuur aandacht voor het uitbreiden van het plat-
form Meerwaarde ondergrond, omdat het onderwerp 
‘waarde’ de komende jaren een belangrijk thema voor 
het COB-netwerk zal worden. In projecten komt het 
toevoegen van waarde steeds centraler te staan en het 
thema raakt alle (ondergrondse) vakgebieden. Gijsbert 
riep de programmaraadleden daarom op om binnen 
hun organisatie na te gaan wie het platform kan komen 
versterken.

Na de pitches verdeelden de gasten zich in drie groepen 
om over specifieke vraagstukken door te praten. Een 
van de onderwerpen was internationalisering van het 
COB: hoe kijken de participanten hiertegenaan? De 
deelnemers brachten nuttige inzichten en tips naar 
voren die zeker gebruikt gaan worden. Ook in de groep 
die brainstormde over de instandhouding van tunnels 
werden goede suggesties gedaan; hiermee kan invul-
ling worden gegeven aan een of meer bijeenkomsten 
van het platform Beheer en onderhoud. Het project 
Common ground voor ondergrondse infra, dat centraal 
stond in de derde groep, sprak de gasten ook aan. Er 
werd actief meegedacht en er zijn contacten gelegd om 
in een latere fase, als het werkprogramma vorm krijgt, 
verder te praten over samenwerking.

Lees meer via de Verdieping: www.cob.nl/Verdieping.

(Foto’s: COB)
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RI JKSTUNNELS

Rijkswaterstaat heeft een landelijk tunnelbeheerteam opgezet om het 

beheer van de rijkstunnels verder te uniformeren, standaardiseren 

en optimaliseren. Het team gaat de zes regionale diensten met 

rijkstunnels inhoudelijk ondersteunen, pakt regio-overkoepelende 

taken op en zorgt voor kennis- en expertise-uitwisseling. De 

slogan van het Landelijk Tunnelbeheerteam (LTB) is dan ook 

‘voor uniforme tunnels en advies op maat’. Ron van den 

Ende, kwartiermaker en inmiddels programmamanager 

van het team, aan het woord.

Landelijk tunnelbeheerteam: 
voor uniforme tunnels en 
advies op maat

Ron van den Ende werkt 

al 38 jaar bij de regio West-

Nederland Noord van Rijks-

waterstaat. In eerste instan-

tie hield hij zich vooral bezig 

met techniek. De afgelopen 

tien jaar staan tunnels in zijn 

werk centraal, met de nadruk 

op beheer en onderhoud. Hij 

werkte mee aan de Landelijke 

Tunnelstandaard en was be-

trokken bij de implementatie 

van de tunnelwetgeving.

Foto: Flickr/Jan Willhaus
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“Rijkswaterstaat beheert in-
middels ruim vijfentwintig 

rijkstunnels”, vertelt Van den 
Ende.“ De eindverant-

woordelijkheid voor 
deze objecten ligt 

bij de regionale 
diensten. Zij 
zijn als tun-
nelbeheerder 
verantwoor-
delijk voor de 
veiligheid en 

beschikbaarheid 
van de tunnels 

in hun regio. Dit 
betekent onder an-
dere dat ze moeten 
kunnen aantonen dat 
hun tunnels veilig 

zijn en voldoen aan 
de wet- en regelgeving. 

In 2015 en 2016 is 
een ronde langs de 

tunnels en regionale 
diensten gemaakt 
om te zien of we 
voldoen aan de wet- 
en regelgeving. Dat 

is het geval, maar we 
concludeerden toen wel 

dat het beheer beter en uni-
former kan. Deze conclusie 
was een van de redenen voor 
het opzetten van een lande-

lijk tunnelbeheerprogramma. 
Andere redenen waren het streven 

van Rijkswaterstaat om uniformer te gaan 
werken en de behoefte aan intensivering van de 

samenwerking tussen de regio’s.”

“Voor de uitvoering van dit programma is een landelijk 
tunnelbeheerteam opgezet. Het ‘LTB’ gaat de tunnelre-

gio’s en de keten van tunnelbeheer vanaf begin 2019 
ondersteunen bij het verder uniformeren, standaar-
diseren en optimaliseren van het tunnelbeheer. Ook 
helpt het team indien nodig bij maatwerkopgaven. De 
afgelopen maanden heb ik als kwartiermaker de start 

van het LTB voorbereid. Zo heb ik alle tunnelregio’s 
bezocht om het plan voor een landelijk team te bespre-
ken en te inventariseren waar ze tegenaan lopen en aan 
welke ondersteuning ze behoefte hebben. Mijn indruk 

is dat de regio’s weliswaar moeten wennen aan de komst 
van een landelijk beheerteam, maar dat de meeste ook blij 

zijn dat er een organisatie komt die hen kan helpen. Dat blijkt 
alleen al uit de vele hulpvragen die ik de afgelopen maanden 
heb gekregen.” 

Platform
“Als tunnelbeheerteam gaan we ons vooral richten op 
uniformering, standaardisering en optimalisering. Nu zie je 
nog dat elke regio zelfstandig noodzakelijke ontwikkelingen 
oppakt. Hierdoor zijn er veel verschillen tussen de regio’s, 
bijvoorbeeld in de manier waarop inspecties worden uitge-
voerd. Als het lukt om dit soort zaken op een meer uniforme 
en gestandaardiseerde manier te gaan doen, kunnen regio’s 
niet alleen onderling kennis uitwisselen, maar wordt het 
ook mogelijk om medewerkers binnen verschillende regio’s 
in te zetten en de samenwerking te versterken.” 

“Naast het standaardiseren van werkwijzen en het onder-
steunen van de regio’s en ketenpartners bij de invoering 
hiervan, gaan we onder meer regio-overstijgende vraag-
stukken oppakken. Verder willen we ervoor zorgen dat 
allerlei informatie en kennis op een toegankelijke manier 
beschikbaar komt voor de tunnelregio’s. Ook gaan we the-
mabijeenkomsten organiseren en communities of practice 
oprichten, om ervaringen en kennis uit te wisselen. Verder 
zullen we als vraagbaak optreden voor maatwerkadvies. 
Als een beheerder in een van de regio’s een vraag heeft of 
ergens mee zit, kan hij bij ons aankloppen. Wij zoeken dan 
een antwoord of oplossing, waarbij we gelijk kijken of het 
zinvol is om het antwoord of de oplossing voor het vraag-
stuk landelijk te verspreiden.”

Samen aan de slag
Van den Ende vervolgt: “Bij al onze activiteiten zullen we 
oog hebben voor de menselijke aspecten. Met de komst van 
het LTB en de wens om zoveel mogelijk zaken te uniforme-
ren en standaardiseren zullen veel initiatieven vanuit het 
landelijk team komen. Tegelijkertijd kunnen vernieuwingen 
natuurlijk ook vanuit de regio’s zelf ontstaan. We beseffen 
dat sommige mensen in de regio’s deze verandering niet 
leuk zullen vinden. Daarom zeggen we niet ’jammer voor 
jullie’, maar werken we samen en zullen we deze veran-
dering maximaal faciliteren. Het gaat om een constante 
interactie. Op eenzelfde manier zullen we met de regio’s 
overleggen hoe we nieuwe werkwijzen het beste kunnen 
invoeren. Immers, het LTB is niet alleen een kennisplatform 
vóór maar ook ván de tunnelregio’s. Samen gaan we aan de 
slag om het tunnelbeheer naar een hoger niveau te tillen.” 

Meer informatie
Lees meer via www.cob.nl/verdieping.

‘Als een beheerder in een 

van de regio’s een vraag 

heeft of ergens mee zit, kan 

hij bij ons aankloppen.’

www.cob.nl/verdieping
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Kabels en leidingen Op weg naar slim rioolbeheer

Een inspectievoertuig met verschillende camera’s en sensoren in combinatie met auto-

matische beeldherkenning vormt de basis van SewerSense, een slim assetmanagement-

systeem voor rioolstelsels dat de TU Delft en de Universiteit Leiden ontwikkelen. Onder-

zoekers Lisa Scholten en Dirk Meijer lichten toe. 

In de tv-serie Nederland van boven werd onder meer ingezoomd op Breda, waar 

zo’n duizend kilometer riool onder de grond ligt. (Beeld: NPO)

Om ons afvalwater te transporteren naar rioolzuive-
ringsinstallaties ligt in de Nederlandse ondergrond 
meer dan 130.000 kilometer aan leidingen. Het is 
van groot belang dat dit netwerk goed functioneert 
en niet beschadigd raakt. Elk stuk riool wordt gemid-
deld eens in de tien jaar geïnspecteerd. Hierbij wordt 
een camera door de buizen gevoerd, waarbij een 
inspecteur de beelden beoordeelt en de staat van de 
buizen vaststelt. 

“Het beoordelen van de beelden is niet eenvoudig 
en afhankelijk van de beoordelaar”, legt Scholten 
uit. “Is er bijvoorbeeld sprake van een diepe scheur 
die spoedig leidt tot lekkage of instorting van de 
rioolbuis of is het een onschuldige verkleuring van de 
wand? Op de camerabeelden is dat vaak niet goed te 
zien, waardoor er bij het beoordelen geregeld fouten 
worden gemaakt. Daar komt bij dat ook op basis 
van een juiste beoordeling vaak niet duidelijk is hoe 
lang een rioolbuis nog kan worden gebruikt voordat 
er problemen ontstaan, zoals lekkage of instorting. 
Een deel van de oplossing voor dit probleem is het 
verzamelen van betere en betrouwbaarder informatie 
over de staat van het riool.” 

Lisa Scholten,
TU Delft

Dirk Meijer,
LIACS

Hardware en software
Scholten vervolgt: “Dit proberen we via twee sporen te 
bereiken. Binnen het eerste spoor onderzoeken we of 
met andere camera’s en sensoren de kwaliteit van de 
inspectiebeelden te verbeteren is. Met een 3D-camera 
kun je bijvoorbeeld diepte goed in beeld brengen en 
met een laserscanner kun je nauwkeurig de geometrie 
van rioolbuizen bepalen en vervormingen vaststellen. 
Om tot een goede keuze voor camera’s en sensoren te 
komen, werken we onder andere samen met collega’s 
Mathieu Lepot en Francois Clemens. Zij werken aan 
een soort amfibievoertuig, waarmee riolen kunnen 
worden geïnspecteerd die in gebruik zijn. Voor hun on-
derzoek beproeven zij dit voertuig met allerlei sensoren 
zoals lasers, infraroodcamera’s en binnenkort sonar. 
Aan de hand van hun onderzoek wordt duidelijk welke 
technieken betere informatie opleveren.”

Meijer vult aan: “Naast betere beelden werken we ook 
aan een methode om de beoordeling objectiever en 
efficiënter te maken. Daarbij maken we gebruik van zo-
geheten neurale netwerken; geavanceerde computer-
programmatuur die min of meer op eenzelfde manier 
werkt als het menselijke brein. Zo’n neuraal netwerk 
is zelflerend en kun je trainen. Daarvoor gebruik ik 
circa twee miljoen beelden die de afgelopen jaren met 
inspectiecamera’s in rioolstelsels zijn gemaakt.”

Scholten: “Rioolbeheerders moeten ook weten wat 
een bepaald defect betekent voor het gebruik van het 
riool om op basis van de inspectieuitkomsten goede 
besluiten te kunnen nemen over het onderhoud. Ook 
daarbij willen we hen helpen. Ons plan is een model 
te ontwikkelen dat aangeeft hoe groot de kans is dat 
een bepaald defect tot een ernstig probleem of storing 
leidt. Denk aan lekkage of het instorten van een deel 
van het riool. Daarbij willen we allerlei belangrijke 
factoren meenemen zoals de leeftijd en het materiaal 
van het betreffende riool, de lokale bodemopbouw en 
de externe belasting. De ontwikkeling van een dergelijk 
model is een kwestie van een lange adem.”

 Lees het complete artikel in de Verdieping:  
www.cob.nl/verdieping.

‘Zo’n neuraal netwerk is 

zelflerend en kun je trainen.’

http://www.cob.nl/verdieping
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Het plan is om het onderhoud in de verkeersbuizen 
gedurende slechts twee tot vier onderhoudsnachten 
per jaar uit te voeren. ”Dat is alleen mogelijk doordat we 
vanaf de allereerste fase van de planvorming beheer en 
onderhoud hebben meegenomen”, vertelt Mellegers, die 
als assetmanager sinds het tekenen van het contract bij 
het project betrokken is. “Mijn positie als assetmanager 
in het managementteam was gelijkwaardig aan die van 
de ontwerp- en uitvoeringsmanager. Dat is cruciaal om 
te kunnen sturen op beheer en onderhoud. Immers, je 
moet als assetmanager kunnen aangeven dat je het met 
een ontwerpkeuze niet eens bent als je nadelige gevol-
gen ziet tijdens de beheer- en onderhoudsfase.”

De Kock, projectmanager bij Rijkswaterstaat, is erg posi-
tief: “De manier waarop IXAS de M uit het contract vanaf 
het allereerste begin integraal heeft meegenomen en 
ingevuld, is voor ons echt een schoolvoorbeeld. Vooraf 
wilden wij graag dat de opdrachtnemer het op deze ma-
nier zou doen, maar we wisten ook dat we daar niet op 
konden sturen. Zo had IXAS ook kunnen besluiten om 
het onderhoud en beheer na de bouw over te dragen aan 
een andere partij. Dan was een groot aantal optimalisa-
ties waarschijnlijk niet doorgevoerd.”

Lees het complete artikel in de Verdieping: 
www.cob.nl/verdieping.

Nieuwbouw ‘De M in een DBFM-contract vereist extreem 

goed vooruitdenken’

Wijnand Mellegers van aannemerscombinatie IXAS en Frans de Kock van Rijkswater-

staat vertellen hoe bij het project A9 Gaasperdammerweg – dat is aanbesteed als design, 

build, fi nance and maintain (DBFM) – vanaf het begin bij alle keuzes rekening is gehouden 

met beheer en onderhoud.
Wijnand Mellegers,

IXAS
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Frans de Kock,
Rijkswaterstaat

“Het management van Rijkswaterstaat en van de provin-
cie besloten niet te wachten tot de samenwerking formeel 
geregeld was, maar direct al gezamenlijk op te trekken”, 
aldus Van Herpen, gedelegeerd tunnelbeheerder van de 
provincie. “Zo zijn we vanaf het begin samen de ontwer-
pen van de aannemerscombinatie COMOL5 gaan revie-
wen op aspecten als tunnelveiligheid en instandhouding. 
Ook hebben we in een vroeg stadium afgesproken om de 
tunnel aan te sluiten op de verkeersmanagementcentrale 
van Rijkswaterstaat, en het verkeers- en incidentmanage-
ment van daaruit te laten doen.”

Monique Weima van Rijkswaterstaat: “Voor ons is het 
aantrekkelijk om naast de rijkstunnels ook andere tun-
nels onder onze hoede te hebben. Een groter werkpakket 
maakt het voor ons namelijk mogelijk om een stabielere 
organisatie te vormen met voldoende expertise. Daarnaast 
kunnen we onze eigen werkprocessen optimaliseren door-
dat we door het gezamenlijk optrekken gedwongen zijn om 
heel bewust te werk te gaan.”

Lees het complete artikel in de Verdieping: 
www.cob.nl/verdieping.

Niet-rijkstunnel Provincie en Rijkswaterstaat werken samen bij 

beheer tunnel RijnlandRoute

De geboorde tunnel in de RijnlandRoute is de eerste provinciale tunnel in Zuid-

Holland. Om als toekomstig tunnelbeheerder goed voorbereid te zijn op alle taken 

en verantwoordelijkheden, heeft de provincie een aantal keuzes gemaakt. Intensieve 

samenwerking met Rijkswaterstaat is er daar een van.
Monique Weima, 

Rijkswaterstaat

Bas van Herpen-van Leenen,
provincie Zuid-Holland

De RijnlandRoute omvat de nieuwe verbinding (N434) tussen de A4 en de A44, inclusief een boortunneltracé van 2,5 kilometer. (Beeld: provincie Zuid-Holland)
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Economisch Beter beheer, heeft de fi nancieringsvorm daar invloed op?

Heeft de wijze van fi nanciering invloed op het beheer van tunnels? Heeft bijvoorbeeld een 
businessmodel gebaseerd op tolinkomsten andere beslissingen tot gevolg dan een ‘reguliere’ 
tunnel? De focus op de passant als klant leidt bij de Westerscheldetunnel tot het streven naar 
een hoge mate van voorspelbaarheid. Bij de Wijkertunnel en de Noordtunnel, beide gefi nan-
cierd met zogeheten ‘schaduwtol’, blijkt het beheermodel slechts marginaal anders.Patrick Dankaart,

N.V. Westerscheldetunnel

Harald Schoenmakers,
N.V. Westerscheldetunnel

De Westerscheldetunnel, met 6,6 kilometer de lang-
ste wegverkeerstunnel van Nederland, werd in 2003 
geopend. De geboorde tunnel wordt voor een periode 
van dertig jaar geëxploiteerd door de N.V. Westerschel-
detunnel, die gedurende die periode tol heft. In 2033 
wordt de tunnel overgedragen aan het Rijk.

Algemeen directeur Harald Schoenmakers: “Wij zijn 
gebaat bij voorspelbaarheid en hebben daarom geko-
zen voor een langjarig onderhoudscontract. In 2013 
hebben we na een Europese aanbesteding een contract 
voor twintig jaar afgesloten met onderhoudsaannemer 
WM (Westerscheldetunnel Maintenance, bestaande 
uit Croonwolter&dros, Mobilis en BAM, red.). Dat 
betekent dat we op papier weten wat ons te wachten 
staat. Operationeel en fi nancieel weten we wat er ge-
beurt. Dat is een belangrijk verschil met andere tun-
nels waar kortere contractduren gelden.”

Ook in de afspraken die zijn gemaakt, gaat de ex-
ploitatiemaatschappij op zeker. Manager technisch 
beheer en onderhoud Patrick Dankaart: “We hebben 
een contractvorm waarbij de aannemer grotendeels 
invulling geeft aan de uitvoering, maar waarbij we 
toch zo’n beetje de helft hebben voorgeschreven. 
Toen de Westerscheldetunnel werd geopend, was 
er nog geen nationale tunnelwetgeving. Maar in 
de gebruiksvergunning van de gemeente Borsele 
waren wel al allerlei bepalingen opgenomen ten 
aanzien van het testen van installaties. Dat geldt 
voor alles, waardoor we nooit discussie hebben 
over wat het betekent dat een installatie ‘functi-
oneel werkt’; niet met het bevoegd gezag en niet 
met de aannemer.”

Lees het complete artikel in de Verdieping: 
www.cob.nl/verdieping.

Stoffel de Ronde,
EWT/ETN

Stoffel de Ronde vertegenwoordigt als technisch 
adviseur de belangen van de exploitatiemaat-
schappijen van de Wijkertunnel en de Tunnel 
onder de Noord (Noordtunnel) in het overleg met 
Rijkswaterstaat, die de tunnels beheert. Beide 
exploitatiemaatschappijen – feitelijk de eigena-
ren van de tunnels – hebben belang bij een hoge 
beschikbaarheid. Hun investeringen in de tunnels 
worden gedekt door een vergoeding per passerend 
voertuig. 

In de praktijk is er geen prikkel om naar een per-
manente beschikbaarheid te streven, blijkt uit de 
woorden van Stoffel de Ronde: “Voor beide tunnels 
is buiten de spits een alternatief beschikbaar. Voor 
de Wijkertunnel is dat de Velsertunnel en naast de 
Noordtunnel ligt een brug. Voor alle passages, ook 
degene die bij onderhoud via de alternatieve routes 
plaatsvinden, wordt 24/7 een bedrag per passerend 
voertuig afgedragen. Dit leidt ertoe dat onderhoud in 
de stille uren kan plaatsvinden door buisafsluiting, en 
dat de exploitatie daarbij niet wordt geschaad.” 

“De betrokkenheid van de exploitatiemaatschappijen 
leidt soms wel tot een andere focus”, vervolgt Stoffel de 
Ronde. “Zo is veiligheid voor de eigenaren ook gekop-
peld aan imago. Men wil in geen geval geassocieerd 
worden met onvoorziene veiligheidsrisico’s. Dat zorgt 
echter niet voor andere veiligheidsmaatregelen; ook 
voor de Wijkertunnel en de Noordtunnel worden de lan-
delijke richtlijnen gehanteerd. Maar de andere focus van 
de (externe) eigenaar heeft er bijvoorbeeld wel toe geleid 
dat er bij de Noordtunnel een extra technische man is 
opgenomen in het team dat het onderhoud beheert.”

Lees het complete artikel in de Verdieping: 
www.cob.nl/verdieping.
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De wereld van beheerders en onderhouders is niet 
digitaal. Enerzijds omdat hun wereld vooral be-
staat uit afstemmen, overleggen en afwegen. De 
technisch inhoudelijke opgave is veelal wel helder, 
maar de uitvoerbaarheid wordt bepaald door 
het maken van keuzes ten aanzien van budget, 
hinder, risico’s en interne en externe capaciteit. 
Daarbij dienen de veelal tegenstrijdige belangen 
van de vele stakeholders en omgevingspartijen 
meegewogen te worden. Beheerders kennen deze 
belangen en maken weloverwogen plannen op 
basis van veel overleg en afstemming. Een verre 
van digitaal proces. 

Anderzijds zijn beheerders en onderhouders veelal 
conservatief van aard. Dat heeft z’n voordelen. Als 
uiteindelijke gebruiker wensen we een betrouw-
bare infrastructuur met een zeer hoge beschik-
baarheid en beheerste risico’s. Stel je voor hoe 
het zou zijn als alle nieuwe technieken, gereed-
schappen en werkwijzen direct in de beheerfase 
geïmplementeerd zouden worden. Van ‘bewezen 
technologie’ naar ‘experimenteertuin’? Geen 
beheerder zou die consequenties willen dragen. 

Tegelijk is digitalisering een niet te stoppen 
fenomeen in onze samenleving. Beheerders en 
onderhouders worden vaak geconfronteerd met 
de digitale gereedschappen die tijdens het ont-
werp en de realisatie zijn gecreëerd. Zijn dat ook 
de gereedschappen waar zij blij en gelukkig van 
worden? Krijgen ze datgene wat hen helpt bij hun 
verantwoordelijkheid en hun belangen? 

De visie 
van

De digitale beheerder?

“De doorlooptijd van nieuwbouw en renovatie-
projecten wordt steeds korter. Minder hinder voor 
de omgeving is veelal de aanleiding om korte doorloop-
tijden te belonen binnen de EMVI-criteria. Door onder 
andere de inzet van digitale hulpmiddelen als 3D-BIM, 
dynamische modellen en virtualisatie wordt deze versnel-
ling gerealiseerd. Wat kan en wil de toekomstig beheerder 
met deze gereedschappen? Gaat de beheerder digitaal?

(Foto’s links en rechts: Vincent Basler)

Binnen ons vakgebied bieden digitale 
hulpmiddelen oplossingen om overzicht 
te creëren, integraliteit te borgen en ver-
gaande analyses uit te voeren. ‘Internet of 
things’, big data en datawetenschap kunnen 
de beheerders en onderhouders adequate 
informatie bieden om complexe keuzes te 
onderbouwen. Technieken als augmented reality 
en virtual reality kunnen helpen bij het snel ana-
lyseren en oplossen van storingen en het opleiden 
van personeel.  

Digitalisering gaat beheerders en onderhouders 
zeker helpen. De komende jaren wordt veel instal-
latiewerk grootschalige gerenoveerd en worden de 
civiele bouwdelen daar waar nodig gerepareerd. 
Veel informatie wordt ingewonnen en van een 
update voorzien. Dit levert een schat aan informa-
tie op om van te leren. Laten we als beheerders en 
onderhouders ons hier bewust op voorbereiden, 
zodat we eisen kunnen stellen aan deze data en 
informatie. Op weg naar een duurzaam stuwmeer 
aan data en samen voorkomen dat we het data-
moeras ingezogen worden.“

Hans Janssens is sinds de start in 2006 als mede-

eigenaar werkzaam bij DON Bureau als senior adviseur 

assetmanagement en tunnelveiligheid. Sinds juni 2018 

is Hans als coördinator van het platform Beheer en 

onderhoud actief binnen het COB. Daarnaast is hij trekker 

van een aantal projecten binnen het tunnelprogramma en 

is hij betrokken bij het platform Meerwaarde ondergrond. 
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Jan Gooijer is als innovatie-

manager verantwoordelijk voor 

de innovatie- en onderzoeks-

agenda van waterbedrijf Vitens. 

Hiervoor beheert hij een jaarlijks 

budget van drie miljoen euro. 

Daarnaast is hij hoofd van het 

recent opgerichte dataweten-

schapsteam.

Arjen van Wijngaarden is 

business developer bij Anchor-

men, een consultancybedrijf dat 

bedrijven ondersteunt bij het 

creëren van waarde met data. Zo 

adviseert Van Wijngaarden hoe 

bedrijven big data, dataweten-

schap en bijvoorbeeld kunstma-

tige intelligentie op een effectieve 

manier kunnen gebruiken. 

Links Arjen van Wijngaarden, rechts Jan Gooijer. (Foto: Vincent Basler)

De 
dialoog

Het distributienetwerk van Vitens 
is niet langer een black box

“Sensoren in ons drinkwaternet zijn niet 
nieuw”, vertelt Gooijer. “We gebruiken ze 
sinds 2012, maar tot voor kort was het aantal 
sensoren gering. Bovendien deden we relatief 
weinig met de meetgegevens. Een paar jaar 
geleden bedachten we dat we waarschijn-
lijk veel meer informatie uit de data zouden 
kunnen halen dan we tot dan toe deden. 
Daarom hebben we eind 2015 via LinkedIn 
een soort wedstrijd uitgeschreven, een open 
data challenge. Voor deze wedstrijd hebben 
we vijf gigabyte aan gegevens beschikbaar 
gesteld, waarna we data-analisten hebben 
gevraagd ons te laten zien welke kansen die 
gegevens van onze druk-, fl ow-, waterniveau- 
en waterkwaliteitssensoren bieden om onze 
bedrijfsvoering te verbeteren. Circa dertig 
partijen hebben onze data geanalyseerd en 
hun ideeën ingezonden. De inzending van de 
data-analisten van Anchormen sprak ons het 
meest aan.”

Patronen herkennen
“Voor de challenge hebben we krachtige en 
geavanceerde data-technieken ingezet om 
patronen in de complexe dataset te herken-
nen”, zegt Van Wijngaarden. “Op basis van 
onze analyses zagen we bijvoorbeeld heel 
duidelijk een dag- en weekpatroon. Tegelijker-
tijd wisten we niet echt wat we zagen, omdat 
je daarvoor inhoudelijke kennis nodig hebt van 

onder andere het drinkwaterdistributieproces 
en de processen die tot veranderingen van de 
watersamenstelling leiden. Dit laat zien dat 
je voor een zinvolle analyse van big data altijd 
zowel datawetenschappers als inhoudelijke 
specialisten nodig hebt. Alleen dan kun je je 
bedrijfsvoering echt verbeteren. Door onze 
analyse te combineren met de inhoudelijke 
kennis binnen Vitens konden we bijvoorbeeld 
aantonen dat een afsluiter dichtstond, terwijl 
hij open leek te staan.”

Proefprojecten
Gooijer: “De inzending van Anchormen 
bevestigde ons vermoeden dat we onze 
bedrijfsvoering konden verbeteren door 
slim gebruik te maken van big data. Daarom 
hebben we dit bedrijf gevraagd om samen 
met ons proefprojecten uit te voeren om de 
mogelijkheden in beeld te krijgen. Als eerste 
hebben we een proef gedaan rond Leeuwar-
den, waar we al relatief veel sensoren in het 
drinkwaternet hadden aangebracht. Bij deze 
proef hebben we gekeken naar de watersa-
menstelling. Als Vitens dachten we dat deze 
heel constant was, maar de data-analyse liet 
zien dat de samenstelling behoorlijk varieert. 
Die variatie wordt onder meer veroorzaakt 
doordat we het Friese drinkwaternet voeden 
vanuit vijf verschillende drinkwaterproduc-
tiebedrijven. Elk bedrijf produceert water 

THEMA •  BETER BEH EER
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met een specifi eke samenstelling. Met de 
waterkwaliteitssensoren kunnen we het 
water van ieder productiebedrijf afzon-
derlijk detecteren. Door deze kwaliteitsge-
gevens te combineren met gegevens over 
de stroomsnelheid in het leidingnetwerk, 
kunnen we ook zien hoe het water zich 
door het netwerk beweegt.”

“En dat blijkt vaak anders te gaan dan we 
dachten. Zo viel op dat het drinkwater 
niet altijd de kortste route volgt van bron 
naar afnemer. Daardoor verblijft het water 
langer in het netwerk en kan er onge-
wenste biologische activiteit optreden die 
uiteindelijk tot bruin water kan leiden. 
Nu we dat weten, kunnen we bepaalde 
afsluiters dichtzetten om ervoor te zorgen 
dat water de snelste route volgt en zo kort 

mogelijk in het netwerk zit. Ook kunnen we 
het transport optimaliseren, zodat we ons 
bestaande netwerk effi ciënter gebruiken. ”

“Doordat we de watersamenstelling in ons 
netwerk nu continu kunnen volgen, dienen 
zich nieuwe kansen aan”, aldus Gooijer. 
“We kunnen afnemers bijvoorbeeld vooraf 
waarschuwen als de waterkwaliteit tijdelijk 
iets minder is. Ook kunnen we onze 
zakelijke klanten een vaste waterkwaliteit 
gaan garanderen. Zuivelfabrieken stellen 
bijvoorbeeld hoge eisen aan de hardheid 
van het water. Als we straks zien dat er een 
pakketje water met een andere hardheid 
richting een zuivelfabriek gaat, kunnen we 
de betreffende leiding even afsluiten en 
het water naar afnemers voeren die minder 
last hebben van variaties in kwaliteit.”

Black box
“Het op deze manier benutten van big data 
zorgt ervoor dat het distributienetwerk 
voor Vitens niet langer een black box is”, 
legt Van Wijngaarden uit. “Door de data 
met slimme algoritmen te analyseren, 
krijgt het bedrijf inzicht in het functione-
ren van het leidingennetwerk en kan het 
gericht gaan sturen. Natuurlijk moet je als 
bedrijf wel voor elke toepassing vooraf een 
goede afweging maken tussen de beno-

In cijfers
Waterbedrijf Vitens is actief in vijf pro-
vincies en is het grootste drinkwaterbe-
drijf van Nederland. Het beheert bijna 
50.000 kilometer drinkwaterleiding, 
waarvan circa 9.000 kilometer in Fries-
land. De 93 productiebedrijven leve-
ren per jaar ongeveer 340 miljoen m3 

drinkwater aan 5,7 miljoen afnemers.

Drinkwaterbedrijf Vitens brengt in zijn waterleidingnet grote aantallen sensoren aan die 

onder andere de druk, stroomsnelheid en waterkwaliteit continu meten. Slimme analyse 

van deze enorme stroom aan meetgegevens verschaft het bedrijf meer inzicht en controle. 

Een gesprek met Jan Gooijer van Vitens en Arjen van Wijngaarden van Anchormen.
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digde investering en de verwachte baten. 
Hoeveel sensoren moet je bijvoorbeeld 
aanbrengen en welke voorzieningen op 
IT-gebied zijn nodig? Zo heb je een snelle 
internetverbinding nodig als je afsluiters 
realtime wilt bedienen. Wat dat betreft is 
de werkwijze die Vitens volgt, met eerst 
een proof of concept, dan een pilot in een 
deel van het verzorgingsgebied en vervol-
gens het uitwerken van een businesscase, 
erg raadzaam.”

“Los daarvan is het goed om te besef-
fen dat het benutten van big data meer 
omvat dan het plaatsen van sensoren 
en het ontwikkelen van algoritmen. Zo 
veranderen ook de werkprocessen, wat 
in eerste instantie vaak tot weerstand 
leidt. Dat betekent dat je veel tijd moet 
steken in het begeleiden van mensen en 
moet laten zien dat data-analyse vooral 
gebruikt wordt als beslissingsonder-
steunend instrument en ervoor zorgt dat 
er minder routinematige handelingen 
nodig zijn.”

Meer informatie
Lees het complete artikel in de 

Verdieping: www.cob.nl/verdieping.
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P R A K T I J K

Energieneutraal voorbeeldproject 
voor de tunnelwereld

A16 ROTTERDAM

“ We zijn ook een gangmaker voor andere projecten. Als wij met bijvoorbeeld 

een andere kijk op tunnelverlichting energie kunnen besparen en dat leidt 

ertoe dat je in alle tunnels tien procent minder energie nodig hebt, is de CO2-

doelstelling van Rijkswaterstaat al bijna gerealiseerd.” Hans Pos, namens 

Croonwolter&dros testmanager en ontwerper van De Groene Boog, verwacht 

dat het volledig energieneutrale project A16 Rotterdam veel verder zal reiken 

dan de verbinding tussen de A20 en de A13. “In dit project laten we ons 

leiden door wat mogelijk is”, vult Stefan van der Voorn, contractmanager 

bij Rijkswaterstaat, aan. “Dit project kan een vliegwiel zijn voor verdere 

energiebesparing bij projecten van Rijkswaterstaat.”

Begin 2019 starten de eerste zichtbare werkzaamheden voor het project A16 Rotterdam. De elf kilometer lange weg verbindt de A13 bij Rotterdam 

Airport met de A16 bij het Terbregseplein (aansluiting A20). De route gaat onder meer langs de Rotterdamse wijken Hillegersberg, Schiebroek en 

Ommoord, door de gemeente Lansingerland en passeert met een twee kilometer lange halfverdiepte landtunnel het Lage Bergse Bos. Het nieuwe 

wegdeel ontlast de A13, de A20 en de omliggende wegen. De weg gaat in 2024 open voor het verkeer. (Beeld: Arcadis)
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Hans Pos is senior consu-

lent bij Croonwolter&dros en 

sinds begin 2018 testmana-

ger en ontwerper bij De Groe-

ne Boog voor de A16 Rotter-

dam. Hij werkte eerder onder 

meer aan de renovaties van 

de Velsertunnel en de Eerste 

Coentunnel. Hans studeerde 

elektro- en informatietech-

niek aan de HTS Utrecht.

Hergebruik van warmte, voeding voor installaties op 
gelijkspanning, reflecterende coating, lichtgekleurd 
asfalt. Er worden allerlei maatregelen getroffen om 
de tunnel, maar ook de rest van het tracé, twintig 
jaar lang energieneutraal te laten functioneren. Stap 
één is het zo veel mogelijk beperken van energie-
verbruik. De resterende benodigde energie wordt 
op locatie duurzaam opgewekt. Stefan van der 
Voorn: “Je hebt altijd energie nodig. We zoeken naar 
optimalisatie. Hoe minder we hoeven op te wekken, 
hoe beter.” Hans Pos: “Het begint met kritisch kijken. 
Waar kun je het energieverbruik verminderen en wat 
moet je uiteindelijk met opwekking compenseren? 
Dat proces begint al met een heel hoge isolatie-
waarde voor technische ruimtes. En bij elke installa-
tie kijken we wat we kunnen winnen. Vandaar ook 
de gelijkspanningsvoeding voor de installaties. Het 
is vanuit energieoogpunt gewoon dom om overal 
omzetkastjes tussen te plaatsen.”

Twintig jaar lang 24/7 brandende tunnelverlich-
ting. Het ligt voor de hand dat het aanpakken van 
de verlichting het meeste rendement oplevert. De 
Groene Boog wil daarin verder gaan dan toepas-
sing van de meest duurzame systemen. Samen 
met Rijkswaterstaat en het COB wil men ook kijken 
naar het niveau van de verlichting. Stefan van der 
Voorn: “Kun je  met andere toepassingen dezelfde 
belevingskwaliteit bereiken als met wat normaal 
gesproken wordt voorgeschreven? Johan Naber van 
Rijkswaterstaat doet daar samen met het Centre 
d’Etudes des Tunnels (CETU) en de Universiteit van 
Leuven onderzoek naar. Als je de voordelen kunt 
aantonen, biedt de Landelijke Tunnelstandaard 
ruimte voor dit soort alternatieven.” 

Maatschappelijke verantwoordelijkheid
Opdrachtgever en opdrachtnemer, samenwerkend 
vanuit een kantoorlocatie in Brainpark aan de A16 
bij Rotterdam, kijken niet alleen op objectniveau 
naar energie, maar ook op systeemniveau. Hans 
Pos: “De energieopslag is bijvoorbeeld strikt gezien 
geen optimalisatie vanuit de scope van de tunnel, 
maar we kunnen daarin wellicht wel een voortrek-
kersrol spelen.” Stefan van der Voorn: “We willen 
het energienet niet onnodig belasten en willen dus 
liever niet terugleveren. Het hoort bij onze maat-
schappelijke verantwoordelijkheid dat we daarover 
nadenken.” Die brede kijk op het energievraagstuk 
neemt niet weg dat de vervolgeffecten van het 
project A16 Rotterdam vooral op het gebied van 
tunnels zullen liggen. “Als het gebruik van gelijk-
stroom de efficiency oplevert die wij verwachten, zal 
wisselspanning bij volgende tunnelprojecten niet 
meer worden aangeboden”, verwacht Hans Pos.

Energie voor samenwerking
Het realiseren van een energieneutrale tunnel is 
een kerndoel van het project. Dat kerndoel geeft 
een gezamenlijke focus die een oplossingsgerichte 
samenwerking versterkt. Hans Pos: “Je kunt veel op 
papier zetten, en dat hebben we ook gedaan, maar 

er komt een moment dat je het gewoon moet gaan 
doen.” “Dat is de hele filosofie achter dit project”, 
vult Stefan van der Voorn aan. “We beschouwen het 
als een uitdaging om met dit project te laten zien 
dat het beoogde resultaat haalbaar is. Die focus 
dwingt tot samenwerking. Je versterkt elkaar. Die 
instelling helpt ook op andere terreinen om het 
samen beter te doen. Samenwerking kan nooit een 
doel op zich zijn. En samenwerking betekent niet 
dat je het altijd maar met elkaar eens moet zijn. 
Dat is een misverstand. Samenwerken betekent 
dat je duidelijk naar elkaar bent en dat je ook het 
conflict durft aan te gaan. Dat we in één gebouw 
zitten, helpt daarbij. Je kunt een conflict niet in een 
overlegje wegmoffelen, je komt elkaar elk moment 
van de dag weer tegen.”

Tunneltweeling
De Groene Boog gebruikt een digitale tunneltwee-
ling (genaamd TWIN-16 ) om ontwerp, aanleg en 
beheer te optimaliseren. Hans Pos: “Die tunnel-
tweeling is gebaseerd op drie pijlers. De databases 
met 3D-modellen vormen het hart van het project. 
Informatie is de tweede pijler. Stakeholders kunnen 
inloggen ten behoeve van bijvoorbeeld vergun-
ningaanvragen of hinderbeperkende maatregelen. 
De derde pijler is het virtual reality (VR)-gedeelte, 
dat bijvoorbeeld kan worden ingezet voor verificatie, 
validatie en training van hulpdiensten. We kunnen 
virtueel spelen met scenario’s. Zo kunnen we VR in 
principe ook gebruiken om met gebruikerspanels 
onderzoek te doen naar lichtbeleving.” 

Met behulp van het digitale model wil De Groene 
Boog zo goed mogelijk voorspellen wat straks het 
werkelijke energieverbruik van de tunnel zal zijn. 
Dat is immers de basis voor de opwekopgave. Mak-
kelijk is dat overigens niet, blijkt uit de woorden 
van Hans Pos: “We hebben te maken met heel veel 
variabelen. We verrichten nu al metingen bij be-
staande tunnels om op basis daarvan een referentie 
te maken voor de vermogensbalans. Van daaruit 
kunnen we de maatregelen die we willen nemen, 
doorrekenen, en bepalen hoeveel zonnepanelen we 
straks nodig hebben.” 

Meer informatie
Lees meer in de Verdieping: 

www.cob.nl/verdieping.

Stefan van der Voorn 

is voor Rijkswaterstaat con-

tractmanager A16 Rot-

terdam. Hij was eerder als 

projectmanager verbonden 

aan de Blankenburgverbin-

ding en het project A4 Delft-

Schiedam. Stefan studeerde 

technische bedrijfskunde aan 

de Universiteit Twente.

‘Het is vanuit energie-

oogpunt gewoon dom 

om overal omzetkastjes 

tussen te plaatsen.’

http://www.cob.nl/verdieping


      

16

Innovatie Grondscanner levert voor iedereen begrijpelijke informatie

Liander gebruikte al een prototype om huisaansluitingen in beeld te brengen. Gasunie 
vervangt er fysieke proefsleuven mee door virtuele. Met behulp van automatische 
objectherkenning kan de nieuwe grondradartechnologie van Gasunie en MapXact 
(VolkerWessels Telecom) informatie direct én begrijpelijk voor iedereen omzetten naar 
een tablet of computerscherm. De verwachting is dat de nieuwe grondradartechnologie 
in oktober 2019 breed beschikbaar zal zijn.

Wim van Grunderbeek, 
Gasunie

‘Begrijpelijke 3D-plaatjes van de ondergrond’, dat was 
in 2016 al het doel van een prijsvraag die werd uitgezet 
in het kader van het Gasunie network improvement pro-
gram (GNIP). Door een systeem te ontwikkelen dat niet 
alleen door specialisten kan worden uitgelezen, moest 
het gebruik van grondradar laagdrempelig worden. Die 
techniek lijkt er nu te zijn. Start-up MapXact (onderdeel 
van VolkerWessels Telecom) won de prijsvraag en heeft 
het concept verder uitgewerkt.

Het resultaat is wat Wim van Grunderbeek, projectlei-
der van het detectiesysteem bij Gasunie, gekscherend 
‘grondradar voor dummies’ noemt. Uitgangspunt is dat 
iedereen ermee kan werken, ook zonder een speciale 
opleiding. Niet alleen in het veld, maar ook verderop 
in de organisaties van grondroerders, waar de verkre-
gen informatie direct gekoppeld kan worden aan het 
eigen GIS. “Binnen Gasunie is inmiddels al een decreet 
uitgegaan”, zegt Wim van Grunderbeek. “Waar gegraven 
wordt, wordt eerst gescand. Zo kunnen we gaandeweg 
alle grondradarscans in onze GIS-systemen verwerken. 
We kunnen de verschillende kaartlagen over elkaar leg-
gen en hebben ook voor de toekomst beter zicht op wat 
er in de ondergrond ligt.”

Automatische objectherkenning
Met de grondradartechnologie van MapXact is het mo-
gelijk twee tot drie meter in de ondergrond te kijken. 
De detectie van kabels en leidingen is gebaseerd op 
een serie puntmeldingen. Doordat een kabel of leiding 
steeds hetzelfde radarbeeld geeft, is het mogelijk de 
meetpunten aan elkaar te verbinden en de ligging te 
bepalen. Zo kunnen signalen van kabels en leidingen 
onderscheiden worden van losse objecten in de onder-
grond. De ontwikkelde software zoekt gelijke echo’s van 
de grondradar bij elkaar en verbindt deze. 

Lees het complete artikel in de Verdieping: 
www.cob.nl/verdieping.

PRAKTIJK KORT • De complete artikelen vindt u op onze website: www.cob.nl/verdieping
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‘Binnen Gasunie is al een decreet 

uitgegaan: waar gegraven wordt, 

wordt eerst gescand.’

Onderdelen van het regionale gastransportnet van Gasunie naderen het einde van hun technische levensduur. In heel Nederland gaat het om 

2.800 afsluiterlocaties, 80 meet- en regelstations en 1.000 gasontvangstations. De afsluiterlocaties worden doorgaans compleet vervangen. 

(Foto: afsluiterlocatie Noord-Holland/Gasunie)
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Zomer 2018 - december 2018, 
gepubliceerd op 18 december 2018 

Eerste mijlpaal
Zo’n half jaar na de formele start van het tunnelprogramma zijn acht onder-

zoeksprojecten in volle gang en zijn de eerste deliverables een feit. De voort-

gangsrapportage die afgelopen december is gepubliceerd geeft een uitgebreide 

toelichting op de stand van zaken.

Vlak voor de zomer van 2018 was de 
beoogde financiering van 1,2 miljoen euro 
voor tachtig procent 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. 
Met de financiers is afgesproken om elk 
halfjaar verslag uit te brengen. Op 18 de-
cember jl. werd de eerste voortgangsrap-
portage gepubliceerd. In het rapport is 
voor alle projecten op een rij gezet  wat de 
deliverables zijn, wanneer die opgeleverd 
moeten worden en welke activiteiten in 
de afgelopen periode zijn ondernomen 
om de doelen te bereiken. Die activiteiten 

variëren van werksessies bij tunnelprojec-
ten en het ontwikkelen van instrumenten, 
tot het uitvoeren van praktijkonderzoek en 
het opstellen van een inhoudsopgave. 

Naamswijzigingen
Hoewel de onderwerpen van de projec-
ten zeer uiteenlopen en de werkgroepen 
‘autonoom’ aan de slag gaan, wordt de 
samenhang goed in de gaten gehouden. 
Zo bleek al snel dat de projecten Modulair 
verbouwen en Virtueel testen zo nauw 
verwant zijn, dat er eerst een gezamen-
lijk startdocument is opgesteld om de 
vraagstellingen helder te krijgen. Hierbij 
bleek dat de naamgeving van de projecten 
niet goed aansluit op de inhoud. Modulair 

verbouwen wordt Hinderarm renoveren, 
omdat modulair verbouwen ‘slechts’ een 
middel is en niet een doel op zichzelf. 
Om een soortgelijke reden wordt Virtueel 
testen omgedoopt tot Digitaal aantonen: 
virtueel testen is een deelaspect met een 
verwarrende connotatie, het eigenlijke 
doel is de digitalisering van het aanto-
ningsproces te stimuleren.

 Het voortgangsrapport en het startdo-
cument Hinderarm renoveren en digitaal 
aantonen zijn te downloaden vanaf de 
website: www.cob.nl/tunnelprogramma. 
Via deze pagina kunt u ook doorklikken 
naar de afzonderlijke projectpagina’s voor 
meer informatie en de deelnemers.

TUNNELPROGRAMMA
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N E T W E R K & C O B

Ongewenste 
verrassingen bij 
tunnelrenovaties 
voorkomen

RISICOCHECKL IST

Als je weet waar je op moet letten, wordt 

het resultaat van inspecties betrouwbaarder 

en is de scope van een tunnelrenovatie 

nauwkeuriger te bepalen. Dat is een 

belangrijk uitgangspunt van het project 

Risico’s in kaart. Aan de hand van gesprekken 

met tunnelbeheerders, aannemers en 

tunnelexperts inventariseren de leden van 

de projectgroep alle mogelijke risico’s. 

Projectgroepvoorzitter Alex Kirstein vertelt 

over de eerste resultaten.

Alex Kirstein was als 

directeur bij Sophia Engi-

neering onder andere be-

trokken bij de renovatie van 

de Eerste Coentunnel (ont-

werpmanager civiel) en de 

bouw van de Tweede Coen-

tunnel (adviseur). Hij was 

ook ontwerpmanager civiel 

voor de renovatie van de 

Velsertunnel. Inmiddels is 

hij directeur ontwerp en in-

novatieve ontwikkelingen bij 

aannemingsbedrijf K_Dekker 

bouw & infra. 

Foto: Vlaketunnel, beeldbank 

Rijkswaterstaat/Joop van Houdt

Onderdeel van het 
tunnelprogramma

De komende tien jaar staan er in Nederland zo’n 
dertig tunnelprojecten (nieuwbouw en renovatie) op de 

agenda. Om de opgaven voor de tunnelsector proactief en 
effi ciënt op te pakken, is het COB-netwerk het tunnelpro-
gramma gestart. In dit programma wordt gewerkt aan on-

derzoeksprojecten die ervoor zorgen dat de tunnelprojecten 
met minder hinder en meer waarde gerealiseerd kunnen 
worden. Het project Risico’s in kaart is onderdeel van de 

ontwikkellijn Civiel anders (ver)bouwen.
Lees meer via www.cob.nl/

tunnelprogramma.
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“De komende tien jaar moeten circa twintig tunnels in 
ons land worden gerenoveerd. Om ervoor te zorgen dat 
elk renovatieproject straks een duidelijke scope heeft 
en soepel verloopt, en te voorkomen dat er tijdens de 
renovatie lijken uit de kast komen, proberen we alle 
potentiële risico’s in kaart te brengen. Dat doen we 
door van een aantal tunnels de tunnelbeheerders en 
renovatieaannemers te interviewen. Daarnaast praten 
we met ervaren tunnelexperts”, vertelt Kirstein. “We 
gaan met elkaar om de tafel en bespreken onder meer 
welke risico’s zij zijn tegengekomen, wat voor gedoe 
ze eventueel hebben gehad, welke problemen ze in de 
toekomst verwachten, wat ze wel en niet monitoren en 
waarnaar ze wellicht onderzoek doen. Daarbij infor-
meren we zowel naar risico’s en problemen die met de 
tunnelconstructie te maken hebben, als met de tunnel-
technische installaties.” 

“In dit project gaan we ervan uit dat een risico dat 
zich bij een specifi eke tunnel voordoet, ook bij andere 
tunnels kan optreden. Verschillende tunnels hebben 
tenslotte vaak wel een aantal vergelijkbare constructie-
kenmerken.”

Trekpalen
Kirstein noemt een aantal ‘universele risico’s’ die uit 
de interviews naar voren zijn gekomen. “Een goed 
voorbeeld is het opdrijven van een deel van een toerit 
van de Vlaketunnel in 2010. Na hevige regenval kwam 
een deel van de U-vormige betonnen bak hier over 
de gehele breedte zo’n vijftien centimeter omhoog. 
Onderzoek naar de oorzaak toonde aan dat de verbin-
ding tussen de trekpalen en de betonnen bak op allerlei 
punten was bezweken en dat ook diverse stangen van 
de trekpalen uit hun groutlichaam waren losgekomen. 
Met extra ballast op het wegdek lukte het om de bak 
weer op zijn plaats te krijgen. Uiteindelijk heeft Rijks-
waterstaat als defi nitieve oplossing ruim 1.250 nieuwe 
Gewi-ankers laten aanbrengen die met de vloer van de 
opritten zijn verbonden.”

“Aangezien bij de Heinenoordtunnel vrijwel dezelfde 
constructie is toegepast als bij de Vlaketunnel, hield de 
tunnelbeheerder er serieus rekening mee dat hier ook 
problemen waren ontstaan met de trekpalen. Tijdens 
het onderzoek voorafgaand aan de renovatie besloot 
hij daarom de kwaliteit van de verbindingen tussen 
de palen en de bak van de toeritten in kaart te bren-
gen. Hiervoor legde hij een aantal verbindingen bloot, 
gebruikte hij sonarapparatuur om de stalen wapening 
op breuken te controleren en voerde hij trekproeven uit. 
Dit onderzoek toonde aan dat de verbindingen bij deze 
tunnel nog voldoende sterk zijn.”

Kirstein vervolgt: “Bij de Eerste Coentunnel was eerder 
al geconstateerd dat een deel van de verbindingen 
tussen de trekpalen en de moten van de toeritten was 
losgeraakt. Hier is in het midden van de toeritten een 
ballastwand aangebracht om opdrijven te voorkomen. 
Als oorzaak voor het falen van de verbindingen wordt 
hier gedacht aan de bewegingen die in de constructie 
optreden door het uitzetten en krimpen van het beton 

in respectievelijk de zomer en winter. Een vergelijkbaar 
falen werd vastgesteld bij de Velsertunnel. Hier viel aan 
de noordzijde op dat de toeritten – die als ondersteuning 
dienen voor een viaduct – ruim tien centimeter waren 
opgeschoven. Bij de renovatie is hier eveneens extra 
ballast aangebracht aan de bovenzijde van de buiten-
wanden.”

Lekke zinkvoegen
“De renovatie van de Eerste Coentunnel heeft een ander 
risico op de kaart gezet. Bij deze tunnel bleek een aantal 
zinkvoegen – de verbindingen tussen de verschillende 
afgezonken tunnelmoten die met speciale rubberen pro-
fi elen waterdicht worden gemaakt – te lekken. In eerste 
instantie werd gedacht dat deze voegen vervangen 
moesten worden, wat een ingrijpende en kostbare klus 
is. Nadat een grondige analyse uitwees dat de hoeveel-
heid lekwater meeviel en de verwachte levensduur 
van de zinkvoegen acceptabel was, is besloten om een 
drainagesysteem aan te leggen en de hoeveelheid bin-
nentredend water te monitoren. Rijkswaterstaat is blij 
met deze oplossing, maar beseft tegelijkertijd dat het 
probleem van lekke zinkvoegen ook bij de vele andere 
zinktunnels kan optreden.”

“Een andere risico dat bij deze tunnel aan het licht 
kwam, is aantasting van het beton door chloride-
indringing. Opspattend regenwater met strooizouten 
en brak grondwater bleken behoorlijk diep in het beton 
te zijn doorgedrongen, soms tot aan de wapening toe. 
Om de betonconstructie te herstellen, moesten op 
diverse plekken dikke schollen beton worden afgebikt 
en vervangen. Bij de Maastunnel is chloride-indringing 
eveneens een serieus probleem. In deze tunnel lopen 
de ventilatiekanalen oorspronkelijk onder het wegdek. 
Zouten die de afgelopen zeventig jaar zijn gebruikt voor 
gladheidsbestrijding, zijn in deze kanalen terechtgeko-
men. Daar hebben ze de betonnen constructievloer en 
de wapening fors beschadigd. Het herstellen van deze 
schade is een belangrijk onderdeel van de renovatie van 
de Rotterdamse tunnel.”

Database
“Inmiddels hebben we bij vier tunnels interviews 
gehouden. Als we in de loop van 2019 circa vijftien 
tunnels hebben gehad, maken we een database en 
rubriceren we alle geïnventariseerde risico’s. Het plan 
is om per risico de bijbehorende faalmechanismen 
te vermelden, evenals de inspectietechnieken waar-
mee je de risico’s kunt identifi ceren. Het idee is dat 
deze database een handig hulpmiddel wordt voor de 
onderhoudsprogrammering en de scopebepaling van 
renovaties. Zo wordt het met de database hopelijk 
mogelijk om onderhoud beter te voorspellen en vaker 
regulier onderhoud uit te voeren, zodat grote renovaties 
minder noodzakelijk zijn en de overlast voor wegge-
bruikers afneemt.”

Meer informatie
Lees meer in de Verdieping: 

www.cob.nl/verdieping.
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AFSTUDEERONDERZOEK

Uit de 

school 

geklaptDatagedreven onder-
houd voor Nederlandse 
rijkswegtunnels

De wereld om ons in heen verandert in rap tempo, alle digitale ontwikkelingen veranderen de mogelijk-

heden die we hebben. Daarbij stijgt het aantal verkeersbewegingen en wordt een steeds hogere beschik-

baarheid verwacht van de (ondergrondse) infrastructuur. Met de opkomende renovatie-opgave ligt er 

een unieke kans om verbeteringen of innovaties op het gebied van onderhoud te introduceren.

AFSTUDEERDER

Johan Bel

PROJEC T

Data-driven main-

tenance delivery for 

highway tunnels in 

the Netherlands

WA AR

Hogeschool Utrecht, 

Master of Engineering 

De dagelijkse praktijk leert dat beschikbare data-
bronnen niet of onvoldoende worden benut voor 
onderhoud en dat aanvullende datavraagstukken 
nauwelijks worden meegenomen in renovatie- of 
nieuwbouwprojecten. Deze uitdagingen worden on-
der meer onderschreven door het Institute of Asset 
Management en het tunnelprogramma van het COB.

Johan Bel heeft voor zijn afstuderen aan de Hoge-
school Utrecht onderzocht in hoeverre data vanuit 
de tunnelbesturing kan bijdragen aan het onder-
houdsproces. Het onderzoek is opgesplitst in vier 
fases. Allereerst zijn het huidige onderhoudsproces 
en het verbeterpotentieel onderzocht, vervolgens 
is gekeken naar het toekomstperspectief van 
onderhoud, waarbij gebruikgemaakt is van kennis 
uit andere sectoren. Hierna is een analyse gemaakt 
van de reeds aanwezige data en de manier waarop 
deze in het onderhoudsproces kan bijdragen aan 
zowel de verbeterpunten in de huidige situatie als 

aan het realiseren van het toekomstperspectief. 
Om verandering naar een meer datagedreven 
onderhoudsproces in gang te zetten, zijn tot slot de 
drivers en barriers in kaart gebracht. De uitkomst 
van het onderzoek is vervolgens samengevat in een 
groeimodel voor datagedreven onderhoud.

Huidige onderhoudsproces 
Met een proces-FMEA (failure modes and effects 
analysis) is gekeken naar de faalmechanismes 
in het huidige onderhoudsproces. Uit de analyse 
blijkt dat door het toevoegen van (realtime) data 
vanuit de tunnelbesturing de volgende verbeter-
punten kunnen worden gerealiseerd:  
• Verhogen van kwaliteit en betrouwbaardere 

uitkomst RAMS-rapporten/onderhoudsplannen.
• Verschuiving key performance indicators van 

lagging naar leading.
• Sluiten van PDCA-loop en het continu verbeteren 

van de onderhoudsbehoefte(s).

Groeimodel datagedreven assetmanagement. (Beeld: Johan Bel)
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Door deze punten te verbeteren, veran-
dert het traditionele onderhoudsproces 
naar een meer datagedreven manier van 
werken. En worden beslissingen geno-
men op basis van (realtime) data uit het 
veld, wat ook wel wordt beschreven als 
conditiegestuurd onderhoud op basis van 
procesparameters.

Toekomstperspectief 
Bij het analyseren van het toekomst-
perspectief van het onderhoudsproces 
is gebruikgemaakt van experts uit de 
tunnelsector. Uit de studie volgden drie 
conclusies:
• Programmeren van onderhoud zal 

gebeuren op basis van feiten en data.
• Assets en/of systemen zullen de 

onderhoudsbehoefte aangeven.
• Onderhoud zal uitgevoerd worden op 

basis van voorspellende technologie.

Daarnaast zijn sectoren onderzocht die 
een stap verder zijn met het toepas-
sen van data in het onderhoudsproces. 
Hiervoor is gebruikgemaakt van onder 
andere de kennis van ProRail, het Rijks-
waterstaat DataLab (sluizen/asfalt) en 
nutsbedrijven. 

Om het toekomstperspectief te verwe-
zenlijken, zal data uit het veld moeten 
worden verrijkt met contextdata. Hierbij 
moet gedacht worden aan gegevens over 
het weer, operationele data en vervoers-
stromen. De onderliggende technieken 
hiervoor zijn machine learning en pattern 
recognition. Aangezien deze technieken 
nog in de kinderschoenen staan voor 
onderhoudsprocessen en de predictors
(voorspellende factoren) onbekend zijn, 
zal aanvullend onderzoek nodig zijn.

Analyse
In de analysefase is de data vanuit tunnel-
besturing, zoals voorgeschreven in de Lan-
delijke Tunnelstandaard (LTS), gekoppeld 
aan het onderhoudsproces. Hierbij is ge-
bruikgemaakt van FMECA’s (failure modes, 
effects and criticality analysis) waarmee de 
onderhoudsbehoefte per deelinstallatie 
is bepaald. Hieruit zijn onderhoudstaken 
geformuleerd en is de databehoefte per 
onderhoudstaak vastgesteld. 

Aan de hand van de LTS is onderzocht 
of deze data voorgeschreven en dus be-
schikbaar is. Daarbij is ook bekeken of er 
aanvullende data beschikbaar is, afkom-
stig van bijvoorbeeld ‘slimme’ assets en 
expertsystemen. 

Uit de analyse kan worden geconclu-
deerd dat door toevoeging van data 
zoals voorgeschreven door de LTS het 
onderhoudsproces verandert van een 
reactief naar een realtime proces; door 
toevoeging van data uit ‘slimme’ assets en 
expertsystemen gaat het naar een leading
proces. Het toevoegen van data aan het 
onderhoudsproces draagt direct bij aan de 
verbeterpunten zoals geformuleerd in de 
huidige situatie.

Drivers en barriers
In de laatste fase van het onderzoek zijn 
de drivers en barriers onderzocht voor 
datagedreven onderhoud; stimulansen 
en obstakels. Hierbij is gebruikgemaakt 
van een tweetal brainstormsessies. De 
grootste drivers voor het implementeren 
van datagedreven onderhoud zijn:
• Assets genereren steeds meer data.
• Kosten voor data verzamelen, verwerken 

en opslaan nemen snel af.

• Openheid en transparantie naar 
opdrachtgever en gebruikers.

• In-control raken, leidend in plaats van 
reactief onderhoudsproces.

• Kostenreductie, LCC, operationele 
kosten, etc.

De grootste barriers voor het implemen-
teren van datagedreven onderhoud zijn: 
• Sector/organisatiecultuur is niet ‘data-

minded’.
• Huidige kwaliteit van data is 

onvoldoende.
• Ophalen van data uit systemen is niet 

mogelijk (bv. cybersecurity).
• Bijscholing van maintenance-engineers 

(investeringskosten). 

Conclusie
Door het verbeteren van het huidige 
onderhoudsproces middels het gebruik 
van data wordt een bijdrage geleverd aan 
het verbeteren van RAMS-rapporten/
onderhoudsplannen, kan de PDCA-loop 
worden gesloten, kan er op het continu 
verbeteren van onderhoudsbehoefte(s) 
worden ingezet en verschuift het proces 
van reactief naar leidend. 

Of data van tunnelbesturing kan bijdragen 
aan het toekomstperspectief is niet met 
zekerheid te zeggen. Machine learning en 
pattern recognition staan in zijn kinder-
schoenen voor onderhoudsprocessen. 
Wel kan een basis worden gelegd door het 
vergaren van data uit tunnelbesturing en 
het toevoegen van contextdata.

Meer informatie 
 Lees meer in de Verdieping: 

www.cob.nl/verdieping.

‘Beter in staat te sturen op de prestaties van de infrasystemen’

“Vanuit Profi cium zien we al jaren een toenemende behoefte aan het beter sturen van onze assetmanagementactiviteiten op basis van 

beschikbare data, mede vanwege de (hoge) risico’s die er kleven aan het niet-beschikbaar zijn van assets in een prestatie/DBFM-contract. 

Op basis van onder andere de resultaten uit het thesisonderzoek van Johan hebben we inmiddels een tool ontwikkeld en een succesvol pilot-

traject afgerond waarmee we inzicht geven in het presteren van de beschikbaarheid en veiligheid van de Gaasperdammertunnel. We zijn nu 

beter in staat om te sturen op het optimum tussen prestaties, risico’s en kosten, doordat we beter en eerder inzage hebben in de werkelijke 

toestand van de assets. Hiermee kunnen we een grote bijdrage leveren aan de doelstellingen van onze klanten. Zonder het thesisonderzoek 

van Johan was het ons niet op deze manier gelukt om dit nieuwe product te ontwikkelen.” 

Bram ten Klei en Pavel Roudman
Afstudeerbegeleiders Profi cium

Groeimodel datagedreven assetmanagement. (Beeld: Johan Bel)
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Sommige tunnels zijn alleen voor auto’s, andere alleen voor 

treinen. En sommige ondergrondse netwerken zijn alleen 

voor ingewijden.

stiekem 
ondergronds

Zo
kan het 

ook!

Effi cient
Op 16 mei 2018 is Leidsche Rijn Centrum offi cieel geopend. Dit nieuwe Utrechtse woon-, werk-, winkel- en uitgaansgebied wordt ondergronds bevoorraad. De naastgelegen Stadsbaan-tunnel heeft een rijbaan speciaal voor leveranciers. Via een afslag in de tunnel komen ze in de ondergrondse expeditiehof waar ze in een toegewezen vak kunnen parkeren.

Lees meer via de Verdieping: www.cob.nl/verdieping

< Magie
De bovengrondse magie in Disneyparken 
wordt voor een groot deels vanuit de 
ondergrond in stand gehouden. Dankzij 
tunnels kunnen Disneyfi guren hun werk-
gebied bereiken zonder gezien te worden 
in andere themawerelden. Daarnaast 
worden bijna alle computersystemen 
vanuit een ondergrondse controlecentrum 
aangestuurd, zoals de geanimeerde pop-
pen en lichtsystemen.

>

>

Luxe
Het super-de-luxe Royal Mansour Hotel in Marrakech bestaat 

uit 53 gastenverblijven (riads). Om de gasten zo veel mogelijk 

service te bieden maar ze níet te storen, is er een ondergronds 

gangenstelsel waarmee de hotelmedewerkers zich snel en 

ongezien kunnen verplaatsen.

(Kaart en foto: Disney)

(Foto’s: Royal Mansour Hotel, YouTube)

(Foto: Flickr/Martijn Verhoeven. Visualisatie: YouTube)
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Kort Lezen Doen

Boren Victory Boogie Woogietunnel 
klaar
 
Na ongeveer vier maanden boren zijn beide 
buizen in de Rotterdamsebaan klaar. Tunnel-
boormachine Catharina-Amalia kwam op 10 
januari 2019 voor de tweede keer aan op haar 
eindpunt in de Binckhorst.    

Tijdens een feestelijke bijeenkomst werd in Den 
Haag geproost op de veilige aankomst van de 
boorploegen. In de komende periode wordt het 
boorproces afgerond, de tunnelboormachine 
afgevoerd en gaat het werk verder met het af-
bouwen van de tunnel. Naar verwachting rijden 
op 1 juli 2020 de eerste auto’s door de tunnel.

 Lees meer via www.cob.nl/verdieping.

KJ-stalling vertraagd en duurder
 
De fietsenstalling onder het Koningin Juliana-
plein in Den Haag gaat pas halverwege 2020 
open. Bovendien wordt hij waarschijnlijk 
3,5 miljoen euro duurder dan eerder gedacht. 
Dat schrijft wethouder Robert van Asten aan 
de gemeenteraad.

Oorspronkelijk zou de fietsenstalling in 
mei 2018 opengaan, maar het project wordt 
achtervolgd door tegenslagen. Zo is de aanbe-
steding van de ondergrondse verbinding tussen 
de fietsenstalling en de stationshal tweemaal 
mislukt. De nieuwste vertraging komt mede 
doordat de aannemer na aanvang van het werk 
zijn bouwmethode heeft moeten aanpassen. 
Daarnaast zijn ook in de gemeentelijke organisa-
tie verbeteringen aan te wijzen, zo blijkt uit on-
derzoek dat de wethouder heeft laten uitvoeren.   

 Lees meer via www.cob.nl/verdieping.

Noord/Zuidlijn door naar Schiphol? 
 
De gemeente Amsterdam is met een aantal 
partijen in gesprek over de verbetering van de 
verbinding met Schiphol, inclusief het verken-
nen van het doortrekken van de Noord/Zuidlijn. 

De Amsterdamse metrolijn is op 22 juli 2018 
in gebruik genomen. Het zuidelijke eindstation 
is nu station Amsterdam Zuid. In het vorig jaar 
gesloten coalitieakkoord is de verbinding met 
Schiphol al opgenomen. Als lokale treinreizigers 
van de nieuwe metro gebruik gaan maken en 
het aantal stoptreinen hierdoor verminderd kan 
worden, komt ruimte vrij voor internationale 
hogesnelheidstreinen op het ondergrondse NS-
station van de luchthaven.

 Lees meer via www.cob.nl/verdieping.

Praktijkonderzoek Heinenoordtunnel

Eind 2018 is er in de Heinenoordtunnel extra 
onderzoek gedaan naar de onderhoudstoestand 
van de klemverbindingen van het Omegaprofiel in 
de meest kritische zone. Het rapport staat nu op 
de kennisbank.

Bij eerder onderzoek in de Heinenoordtunnel werd 
in alle voegen water aangetroffen dat van de weg 
afkomstig is. In een aantal gevallen werd corrosie 
op de klemlijsten en bouten van de klemverbin-
ding waargenomen. Aan de hand van de nieuwe 
onderzoeksresultaten kan worden bepaald of, en zo 
ja welke, maatregelen noodzakelijk zijn en binnen 
welke termijn deze uitgevoerd moeten worden.

 Download het rapport vanaf de kennisbank: 
www.cob.nl/kennisbank.

Panorama Nederland

Het College van Rijksadviseurs (CvR) heeft in 
december 2018 het Panorama Nederland 
gelanceerd. In dit panorama geeft het CvR een 
toekomstperspectief voor de ruimtelijke inrichting 
van Nederland.

Panorama Nederland bestaat uit een fysiek pano-
rama, waarbij de bezoeker zelf een blik kan werpen 
op een schoner, hechter en rijker Nederland, en een 
publicatie waarin de keuzes en principes om daar 
te komen worden toegelicht. Vier grote maat-
schappelijke opgaven met een ruimtelijke impact 
staan centraal: klimaatadaptatie, de hervorming 
van de landbouw, de verstedelijkingsopgave en de 
energietransitie.

 De publicatie is te downloaden via www.bit.ly/
cvrpan. Daarnaast gaat het Panorama Nederland op 
tournee door het land. Van 7 tot 23 januari is het te 
zien in het stadhuis van Den Haag.

Monument onder het IJ

De Amsterdamse IJ-tunnel bestond op 30 oktober 
2018 vijftig jaar. Ter ere van dit jubileum ver-
scheen het boek Een monument onder het IJ.

Het boek vertelt de geschiedenis van de IJ-tunnel 
– die teruggaat tot het eerste plan voor een vaste 
oeververbinding uit 1893 – aan de hand van ont-
werpen, rapporten, raadsbesluiten, ministeriële 
brieven, krantenverslagen, hoofdredactionele com-
mentaren en ooggetuigenverslagen. Een verhaal 
van visionairs, ingenieurs en ondernemers die met 
de meest uiteenlopende plannen kwamen.

 Het boek is te koop op een aantal plekken in 
Amsterdam. Ga voor meer informatie naar 
www.cob.nl/verdieping.

BIS symposium

Een middag speciaal voor alle huidige en 
potentiële gebruikers van het bodemkundig 
informatiesysteem.

Het bodemkundig informatiesystem (BIS) biedt 
overheden en bedrijven toegang tot bodemge-
gevens en scenario’s voor duurzaam bodem- en 
grondwatergebruik. Tijdens het symposium 
wordt onder meer aandacht besteed aan de 
actualisatie van de bodemkaart van Flevoland.

14 feb. 2019 • Wageningen University & 
Research  • www.bit.ly/wur-bis

Future urban mobility

Hoe creëren we slimme, duurzame, compacte 
steden met optimale doorstroming waarbij 
mobiliteit de schakel is tussen wonen, werken 
en vrije tijd? Laat u tijdens het congres infor-
meren en inspireren, en kom netwerken met 
ruim honderd eindbeslissers en beleidsmede-
werkers uit de mobiliteitssector.

12 maart 2019 • Den Haag • www.bit.ly/fum2019 

Nationaal Buisleidingen Platform

Op het Nationaal Buisleidingen Platform kunt u 
het gesprek aangaan met partijen uit de gehele 
markt, waaronder leidingeigenaren, grondroer-
ders, gemeenten en ministeries.

Het Nationaal Buisleidingen Platform richt zich 
vooral op onderhoud, veiligheid en innovatie 
op het gebied van buisleidingen. Daarnaast 
loopt de energietransitie dit jaar als een rode 
draad door het programma. Wat is de rol van 
buisleidingen in de hele energietransitie en wie 
heeft de verantwoordelijkheid?

19-20 maart 2019 • Postillion Hotel Dordrecht •  
www.bit.ly/buisleiding 

Symposium Bodem Breed

Het symposium Bodem Breed wordt in 2019 
in het voorjaar gehouden. Het netwerkevent 
voor en door bodem- en ondergrondprofes-
sionals vindt plaats in Nijmegen.  

Bodem Breed staat bekend om zijn verbindende 
en interactieve karakter. Bodem- en ondergrond-
professionals komen zelf met voorstellen voor 
onderwerpen. Er zijn zowel plenaire presentaties 
als parallelle sessies.

16 mei 2019 • Concertgebouw De Vereeniging, 
Nijmegen • www.bodembreedsymposium.nl
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Win 25.000 euro en 
de eeuwige roem

Inschrijven kan via het online aanmeldformulier

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met 

Ellen van Eijk: ellen.vaneijk@cob.nl of 085-4862410

 www.cob.nl/schreuders

Stichting A.M. Schreuders reikt om het jaar de Schreudersprijs uit aan een bedrijf of instelling die een 

bijzondere prestatie heeft geleverd op het gebied van ondergronds bouwen. Met de prijs wil de stichting 

vernieuwend ondergronds ruimtegebruik stimuleren, om zo een bijdrage te leveren aan het oplossen van 

ruimtelijke problemen in ons dichtbebouwde land.

EERVOLLE VERMELDING 2017

Onderdoorgangen Zuthpen

WINNAAR 2017

A2 Maastricht


