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Inleiding
Voor u ligt de tweede voortgangsrapportage van het tunnelprogramma van het COB-netwerk. Ook in het
tweede halfjaar is dit programma goed op dreef. Bij bijna ieder project zijn er tussenresultaten die als
illustratie in deze voortgangsrapportage zijn opgenomen onder de rubriek ‘Overige mededelingen’. Als u
deze tussenresultaten wilt ontvangen, neem dan even contact met ons op.

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 dat 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 155 deelnemers actief als (on)betaald 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 meerdere 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. Dit
tunnelteam is in de eerste helft van 2019 regelmatig uitgebreid met de trekkers van de werkpakketten
binnen Hinderarm renoveren en Digitaal aantonen.

Resultaten tot nu toe
In het tweede halfjaar van de uitvoering van het tunnelprogramma is vooral ontzettend veel werk verricht
om de grote renovatieopgave die voor ons ligt te ondersteunen. Dat werk is globaal verdeeld over drie
groepen, waarbij elke groep een of meer projecten omvat:

Zoals u kunt lezen in de individuele projectrapportages van de groepen Hinderarm renoveren en Digitaal
aantonen, zijn zij in staat geweest om binnen de gestelde deadline van eind juni 2019 (startdatum 10
januari 2019) twee kloeke documenten op te leveren (ieder ruim 100 pagina’s) die vanaf 17 juli 2019
online gereed zullen staan voor een interne review door de zestig mensen die hieraan gewerkt hebben.
Op 10 september 2019 zullen alle opdrachtgevers van het tunnelprogramma worden uitgenodigd om
kennis te nemen van deze deliverables en met elkaar en het COB-team in discussie te gaan over de
gewenste vervolgstappen en toepasbaarheid van deze producten.
Daarnaast is voor het civiele deel van het tunnelprogramma een grote stap gemaakt door het neerzetten
van een samenhangend (onderzoeks-)programma. Dit voorstel zal in de zomer worden besproken met
grote opdrachtgevers in Nederland en Vlaanderen en ook dit voorstel staat op de agenda voor de
bijeenkomst van 10 september 2019.
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Extra resultaten
Naast de afgesproken deliverables zijn er al extra resultaten waar we even op willen ingaan.
Renovatie en tunnels op de prioriteringslijst Europa
Om tunnels en de grote renovatieopgave op de prioriteringslijst van Europa te krijgen, heeft het COB het
voortouw genomen om een position paper te schrijven. Dit paper is verder uitgewerkt met participanten
van het COB en met belangrijke partijen in Europa, zoals de CEDR (het Europese netwerk van alle
nationale wegautoriteiten zoals RWS), STUVA, CETU, Asfinag, Sund und Baelt, NFFS Noorwegen en vele
anderen. Resultaat van dit proces is dat dit paper is geadopteerd door CEDR en als special topic in hun
eigen programmering zal worden meegenomen. Dit is ook een belangrijk kanaal richting Horizon Europe.
Voor wie belangstelling heeft om dit paper te lezen: stuur een mail naar info@cob.nl of neem contact op
met Karin de Haas, directeur COB.
Tweede Europese tunnelconferentie over renovaties
Samen met de founding member van de eerste conferentie Beyond a tunnel vision is een plan van aanpak
geschreven voor de tweede Europese conferentie die eind november 2020 zal plaatsvinden. Deze
conferentie zal veel Europeser worden ingericht en kent een sterke verbintenis met het Europese position
paper dat is geschreven (zie hierboven). Het streven is om de eerste uitvraag te lanceren op de STUVA van
november 2019. Op dit moment wordt het plan van aanpak nader gedetailleerd en worden de eerste
internationale stakeholders aan dit evenement verbonden.
Lessen leren uit Oostenrijk
In Oostenrijk is in de afgelopen jaren een zeer succesvol renovatieprogramma uitgevoerd dat gebaseerd is
op hinderarm renoveren. In april zijn vier sleutelfiguren uit de organisatie (Asfinag) twee dagen te gast
geweest bij het COB. Meer dan tachtig deelnemers uit het COB-netwerk hebben geleerd van deze
Oostenrijkse experts en hebben met elkaar kennis en ervaringen gedeeld.
Derde ontwikkellijn: Waarde
In de afgelopen periode is een start gemaakt met het inrichten van de derde ontwikkellijn van het
tunnelprogramma, de lijn ‘Tunnel waardevol in zijn omgeving’ (ofwel ‘Waarde’). In 2019 willen we samen
met ons netwerk de vraagstukken en ambities die eerder in de langetermijnvisie zijn neergelegd, vertalen
in een werkprogramma met heldere deliverables, plannen van aanpak en de benodigde financiering.
We verdelen de ontwikkellijn in twee hoofdstromen: kosten/baten van tunnels (wat kost hij en wat levert
hij op?) en duurzaamheid. Duurzaamheid kent weer een onderverdeling in vier projecten waarin gekeken
wordt naar de mogelijkheden voor een duurzaamheidslabel voor tunnels, de kansen voor duurzaamheid
binnen renovatie en nieuwbouw (met een sterke focus op circulariteit), een groot lichtonderzoek, een
update van de maatregelencatalogus energiereductie en het helpen van praktijkprojecten om hun
duurzaamheidsambities waar te maken. In de tweede helft van 2019 zullen deze opties worden
uitgewerkt en moet worden gezocht naar financiering. Op 6 november 2019 zal het COB een
Duurzaamheidsdag organiseren om alle duurzaamheidsinitiatieven in de tunnelwereld te etaleren en ons
eigen programma te lanceren. Dit wordt gecombineerd met het Diner van de Ondergrond, een high level
diner dat ook in het teken van duurzaamheid zal staan.
Gaasperdammertunnel lanceert boek 2 op COB-congres, plus estafettestokje
Op 20 september aanstaande zal het COB-congres plaatsvinden in de Gaasperdammertunnel. Een
belangrijk evenement tijdens deze dag is het lanceren van boek 2 over de uitvoeringsfase van dit
tunnelproject. Het bijzonder openhartige en leerzame verhaal zal worden gedeeld met alle gasten.
Bovendien zal er ook een (renovatie)project zijn dat het stokje gaat overnemen als ‘lerende’ organisatie.
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Project R701-1 / Risico's in kaart
Projectnummer

R701-1

Korte omschrijving

Op basis van de ervaringen die zijn opgedaan (en worden opgedaan) bij
renovatieprojecten en op basis van de lessen vanuit het nieuwe inspectieprogramma
van Rijkswaterstaat wil het COB-netwerk komen tot een risicochecklist voor
tunnelrenovatie, -beheer en onderhoud.

Naam voorzitter

Alex Kirstein

Naam secretaris

Willy Peelen en Esra Bektas

Verwachte eind-opleverdatum Einde 2019
Betrokken praktijkprojecten

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 -> Q3

3

Vertaling output deliverable 1 en 2 in digitaal groeiboek

Q3 2019 -> Q4

4

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

Q4 2019 -> Q1 2020

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 Ntb
onderhoud.

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

X

Ja!

As planned.

Bijna
Nee

Activiteiten vorige rapportage

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
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Activiteiten januari 2019 – juni 2019

Draagt bij aan deliverable…

Exploring the possibility of existing semantic wiki implementation for steel bridges for
tunnel knowledge (risks, inspections, renovation assignments)

Document: Update on KeBo
tool and its knowledge model

In context of a cohesive research proposal to be discussed with RWS (Leo Klatter) and
other parties (i.e. Aanpak Wegtunnels Amsterdam or Tunnel Organisatie Vlaanderen
etc.), a research proposal was prepared (three topics).
 KeBo for tunnel inspection knowledge
 Information platform for tunnel inspection
 Decision support model for tunnel inspections

Document: Research for
decision support in tunnel
inspections

Developing an conceptual framework to analyze the interviews in relation with the
(knowledge) documents produced within the group
 Processing the documents produced by the group (interview results, the tunnel
mindmaps, drawings and sketches made during the interviews etc.)
 A schematic representation of the interplay between risks, inspections and tunnel
characteristics (structural, organizational etc.) in tunnel renovation assignments. It
is to illustrate which risks are encountered in tunnel renovation projects, role of
inspections (when and how) to anticipate the risks as well as bringing the
(unknown) ones to the surface
 Checking the soundness with an TNO expert (Adri Vervuurt) and obtain other
relevant documents (e.g. 2012 - MSc Schols I, Segmentvoegcapaciteit van de
Kiltunnel, deel 1, 2012 - MSc Schols I, Segmentvoegcapaciteit van de Kiltunnel, deel
2, 2013 - MSc Najim Benhaddou (Getijdewerking Vlaketunnel), 2013 - Lekkage in
tunnels , (L.Leeuw RWS 01-09-2008), 2013 - Lekkage in tunnels - COB 30-9-2013 versie 1, 1978-12 Cement - Funderen van afgezonken tunnels, 2016-7 Cement Tweede leven Maastunnel, 2017-5 Cement - Specials tunnels).
 Incorporating feedback to the proposed framework

To be delivered in concept
summer of 2019 and to be
discussed in working group in
September meeting.

Optioneel: opmerkingen, toelichting/voorbeelden van producten
Produced documents, knowledge, results will need to be communicated and integrated in the group meeting of
september.
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Project R701-2 / Constructief falen – Stuurgroep
Projectnummer

R701-2

Korte omschrijving

Hiaten in fundamentele kennis ten aanzien van faalmechanismen vraagt om een
aanpak waarbij de inbreng van de tunnelprojecten, wetenschap en experts uit de
praktijk blijvend georganiseerd wordt. De stuurgroep borgt de samenhang en de
kwaliteit van de onderzoeken. Daarnaast werkt de stuurgroep aan een structural
health report en structural health monitoring als instrumenten voor voorspelbaar
onderhoud.

Naam voorzitter

Wout Broere

Naam secretaris

Bas van Goor

Verwachte eind-opleverdatum Einde 2021
Betrokken praktijkprojecten

Deliverables

Verwachte opleverdatum

1

In de stuurgroep en commissies wordt de vertaling gemaakt
tussen onderzoeksvragen vanuit projecten naar projectoverstijgende kennis.
In de stuurgroep wordt ook gezorgd voor samenhang in de opdracht van de 2e helft 2019
subcommissies, samenhang in de wetenschappelijke programma’s en
samenhang met de overige COB-projecten.

2

Opleveren van een werkwijzer voor een structural health report and
structural health monitoring als instrumenten voor voorspelbaar onderhoud.
Eind 2019
Dit valt onder de verantwoordelijkheid van de stuurgroep, maar wordt
gemaakt op basis van resultaten uit alle subcommissies en de stuurgroep.

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

X

Ja!

Beide deliverables worden vroegtijdig opgeleverd in eerste concept om de
aansluiting met de grote renovatie-opgave bij zowel RWS, TOV en Aanpak
Wegtunnels Amsterdam en andere tunnelbeheerders goed te kunnen maken. De
stuurgroep blijft sowieso functioneren tot 2021, maar de verdere scope van de
stuurgroep is sterk afhankelijk van de acceptatie en financiering van het vervolg zoals
geformuleerd bij deliverable 1, acceptatie door NWO en uitwerking van de Europese
onderzoeksprogrammering vanuit het CEDR

Bijna
Nee

Activiteiten vorige rapportage

Draagt bij aan deliverable…

Eerste bijeenkomst stuurgroep 10 sept. 2018, met als primaire doel
alle
kaderstelling en onderlinge afstemming tussen voorzitters subcommissies.
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Stuurgroep 14 dec. 2018 (terugkoppeling opstarten comm. Deformaties
en comm. Degradatie).

alle

Verdediging NWO-programmavoorstel Future proof tunnels met daarin
alle
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.
Contact gelegd in Brussel met lid van Europese Commissie (Peter Droell)
om de renovatie-opgave 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

Activiteiten januari 2019 – juni 2019

Draagt bij aan deliverable…

Commissie Voegen heeft de scope uitgebreid naar alle type voegen. De
onderzoeksresultaten betreffende zinkvoegen tot heden worden vastgelegd in
een rapportage. Deze is zomer 2019 gereed. Er wordt gewerkt aan een plan met
onderzoeken voor de komende jaren. Dit is eind mei besproken in de commissie
en wordt eind juni in de stuurgroep besproken.

alle

Er zijn bijeenkomsten van Deformaties geweest in maart en juni. Op basis van
aangeleverde rapportages is voor zes tunnels (Eerste en Tweede
Heinenoordtunnel, Botlektunnel, Drechttunnel, Kiltunnel en Willemspoortunnel)
bekeken welke faalmechanismen er optreden. Dit wordt verder onderzocht in
afstudeeronderzoeken of werkopdrachten. Hiervoor worden
onderzoeksvoorstellen gemaakt, waarmee zomer 2019 gestart wordt.

alle

De commissie Degradaties heeft een foutenboom opgesteld waarin
faalmechanismen m.b.t. degradatie van materialen worden behandeld. Dit moet
als basis gaan dienen om met beheerders in gesprek te gaan over de
herkenbaarheid en voorkomendheid van deze mechanismes. Op basis van
feedback worden de belangrijkste mechanismes verder onderzocht en
uitgewerkt.

alle

Er wordt gewerkt aan een stappenplan voor de beoordeling van de gezondheid
2
van bestaande tunnels. Dit wordt een gebruikshandleiding om te beoordelen hoe
de tunnel ervoor staat en hoe robuust hij is voor de toekomst. De conceptversie
wordt eind 2019 verwacht.
De stuurgroep is bijeengekomen in april en juni. Dit is aangevuld met ‘stuurgroep- alle
plus’-overleggen in april, mei en juni, om de integratie met andere
onderzoeksonderdelen te borgen en te komen tot een programmatische aanpak
voor de komende jaren.
Er is een nieuw voorstel ‘Future proof tunnels’ ingediend bij NWO.

alle

Er is een paper opgesteld (‘Research and innovation in underground space’)
alle
waarin het belang van tunnels voor de Europese infrastructuur wordt benoemd.
Deze paper wordt gesteund door CEDR en EIM en tunnelorganisaties uit België,
Oostenrijk, Frankrijk, Duitsland, Noorwegen, Italië en Denemarken. De paper
moet gaan helpen om het belang van onderhoud aan tunnels op de Europese
agenda te krijgen, zodat er onderzoeksgeld beschikbaar komt voor dit onderwerp.
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Optioneel: opmerkingen, toelichting/voorbeelden van producten
Concept-schema van de samenhang tussen projecten in de ontwikkellijn ‘Civiel anders (ver)bouwen’:
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Project R701-2A / Constructief falen – commissie Voegen
Projectnummer

R701-2A

Korte omschrijving

Hiaten in fundamentele kennis ten aanzien van faalmechanismen vraagt om een
aanpak waarbij de inbreng van de tunnelprojecten, wetenschap en experts uit de
praktijk blijvend georganiseerd wordt. Doel van deze commissie is het begrijpen van
de faalmechanismen van een specifiek civiel onderdeel van tunnels, namelijk voegen.
Er is een expertteam samengesteld dat tunnelprojecten en andere betrokkenen
adviseert over de uit te voeren inspecties, beheersmaatregelen, etc.

Naam voorzitter

Brenda Berkhout

Naam secretaris

Ruben van Montfoort

Verwachte eindopleverdatum

Q3 2021

Betrokken praktijkprojecten

Heinenoordtunnel; advies over de renovatie van de zink- en sluitvoegen

Deliverables

Verwachte opleverdatum

1

Doel is om Q3 2019 de resultaten van de endoscopische onderzoeken en
het plan van aanpak voor de Heinenoordtunnel te publiceren op de COBkennisbank.

Half 2019

2

De resultaten van dit proces zullen worden vastgelegd en openbaar
gemaakt worden in een rapportage Voegen in tunnels: beheren en
renoveren. Tussentijds zullen de resultaten van bureaustudies of
onderzoeken in bestaande tunnels als deelrapportages worden
gepubliceerd.

Eindproduct opleveren Q3
2021

Op schema?
Kruis aan wat van toepassing
is

X

Ja!

Toelichting (bijvoorbeeld: belemmeringen die je bent tegengekomen)
Ervaringen tot 2018 worden half 2019 opgeleverd en plan van aanpak voor de periode
tot 2021 en verder is gereed.

Bijna
Nee

Activiteiten sinds vorige rapportage

Draagt bij aan deliverable…

De commissie is de afgelopen periode 2x bijeengeweest. Nadat in april 2018
technisch advies is gegeven met betrekking tot de te maken keuzes en uit te
voeren werkzaamheden voor het renoveren van de voegen van de
Heinenoordtunnel, is de volgende bijeenkomst ingepland toen de resultaten
van de extra onderzoeken beschikbaar waren. Op basis van het advies van de
commissie en de aanvullende onderzoeken heeft RWS binnen de context van
het project haar keuzes gemaakt met betrekking tot de renovatie van de
Voegen van de Heinenoordtunnel.

Plan van Aanpak periode tot 2021
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In mei dit jaar heeft de commissie het Plan van aanpak tot de periode 2021
opgesteld. Deze rapportage in bij deze Voortgangsrapportage gevoegd.

Activiteiten januari 2019 – juni 2019
Commissie Voegen heeft de scope uitgebreid naar alle type voegen. De
onderzoeksresultaten betreffende zinkvoegen tot heden worden vastgelegd in
een rapportage. Deze is zomer 2019 gereed en wordt op moment van publicatie
van deze voortgangsrapportage gereedgemaakt voor interne review door de
commissie.

Optioneel: opmerkingen, toelichting/voorbeelden van producten
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Draagt bij aan deliverable…
1.

Project R701-2B / Constructief falen – commissie Deformatie
Projectnummer

R701-2B

Korte omschrijving

Hiaten in fundamentele kennis ten aanzien van faalmechanismen vraagt om een
aanpak waarbij de inbreng van de tunnelprojecten, wetenschap en experts uit de
praktijk blijvend georganiseerd wordt. Hoe gedraagt de constructie en de bodem
eronder zich, wat zijn de bijbehorende faalmechanismen en welke
beheersmaatregelen zijn nodig en effectief? Deze subcommissie verzorgt de
begeleiding en interpretatie van praktijkonderzoek (eerst Kil- en Heinenoordtunnel,
later overige tunnels) en de veralgemenisering en advisering rondom deze opgave.

Naam voorzitter

Hans Mortier

Naam secretaris

Carolina Lantinga

Verwachte eind-opleverdatum Einde 2021
Betrokken praktijkprojecten

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 Continu
de veralgemenisering en 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
Eind 2021
renoveren.

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

X

Ja!

Tot het punt van opstarten post-dicties is de geplande voortgang gehaald.
Studenten kunnen niet allemaal onmiddellijk starten en derhalve zullen resultaten
van hun post-dicties later afgerond zijn (eerste kwartaal 2020 ipv laatste kwartaal
2019)

Bijna
Nee

Activiteiten vorige rapportage

Draagt bij aan deliverable…

Formeren commissie. Tijdens de eerste vergadering is gekeken naar de
Willemsspoortunnel, de Limfjordtunnel en de Oresundtunnel.

1

Tijdens het tunnelcongres in Brussel en de studiereis van KIVI TTOW is gesproken
met mensen 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

1
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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
1, 2
Ken Gavin over 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 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.

2

Vastleggen plan van aanpak.

1, 2

Activiteiten januari 2019 – juni 2019

Draagt bij aan deliverable…

Selecteren van ‘problematische’ tunnels die door middel van post-dicties inzicht
kunnen verschaffen naar de optredende mechanismen.

2

Aantrekken van vier afstudeerders die elk minimaal een geselecteerde tunnel
zullen bestuderen (post-dictie).

2

Opstellen studie-uitvragen om als uitgangspuntennota te fungeren voor
afstudeerders.

2

Verkennen van mogelijke alternatieve monitoringsmethodieken (tiltmetingen,
metingen mbv satellieten).

1,2

Contact en kennisuitwisseling met professor Mooney (Colorado School of Mines)
mbt lekkage tgv seizoenale bewegingen tunnel.

2

Optioneel: opmerkingen, toelichting/voorbeelden van producten
Enkele figuren uit de praktijkonderzoeken en uitgewisselde literatuur:

Schematic of the active MASW field survey. Choon Park. MASW Data acquisition. 2018. URL:
http://www.masw.com/DataAcquisition.html (visited on Dec. 4, 2018)
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Project R701-2C / Constructief falen – commissie Degradatie
Projectnummer

R701-2C

Korte omschrijving

Hiaten in fundamentele kennis ten aanzien van faalmechanismen vraagt om een
aanpak waarbij de inbreng van de tunnelprojecten, wetenschap en experts uit de
praktijk blijvend georganiseerd wordt. Deze subcommissie richt zich op
onderwerpen zoals corrosie van wapening en de brandwerendheid van materialen.
Bij oudere tunnels kan degradatie leiden tot lekkage en de aantasting van de
integriteit van de constructie als geheel.

Naam voorzitter

Eric Schlangen

Naam secretaris

Agnieszka Bigaj

Verwachte eind-opleverdatum Q3 2021
Betrokken praktijkprojecten

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

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

X

Ja!
Bijna
Nee

Activiteiten vorige rapportage

Draagt bij aan deliverable…

Eind november 2018 is de eerste vergadering geweest waarin de scope van deze 1 t/m 5
commissie is vastgesteld en de deliverables zijn benoemd (1 t/m 5, zie hierboven).
Na de stuurgroepvergadering is afgesproken de verbinding te maken met de
Oresund en Limfjordtunnel i.v.m. de daar spelende degradatievragen.
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1 t/m 4

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

5

Activiteiten januari 2019 – juni 2019

Draagt bij aan deliverable…

De commissie Degradaties heeft een foutenboom opgesteld waarin
faalmechanismen m.b.t. degradatie van materialen worden behandeld. Dit moet
als basis gaan dienen om met beheerders in gesprek te gaan over de
herkenbaarheid en voorkomendheid van deze mechanismes. Op basis van
feedback worden de belangrijkste mechanismes verder onderzocht en uitgewerkt.

Optioneel: opmerkingen, toelichting/voorbeelden van producten
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Project R701-3 / Hinderarm renoveren
Projectnummer

R701-3

Korte omschrijving

Het COB-netwerk wil een blauwdruk of afwegingskader voor scenario’s ontwikkelen
om tunnelrenovaties te kunnen uitvoeren met minimale hinder en maximale
beschikbaarheid tegen aanvaardbare kosten.

Voorzitter en
werkpakketleider

Johan Naber

Secretaris en
werkpakketleider

Ronald Gram

Werkpakketleider

Aris van Erkel, Arjan Tromp en Marco Vermeulen (vervangen door Tom van
Tintelen)

Verwachte eind-opleverdatum Juni 2020
Betrokken praktijkprojecten

Deliverables

Verwachte opleverdatum

1

Afwegingen en gebruikte scenario’s ophalen en als illustratie gebruiken in
Eind 2019
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.

Juni 2020

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

X

Ja!
Bijna
Nee

Activiteiten vorige rapportage

Draagt bij aan deliverable…

Er is gekozen om van start te gaan met een schrijfgroep die de kaders opstelt voor 1,2
zowel dit project als het project Virtueel testen. Zie voortgangsrapportage aldaar.
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

Activiteiten januari 2019 – juni 2019

Draagt bij aan deliverable…

In deze periode zijn dertig mensen in vijf werkpakketten aan de slag gegaan om
input te generen rondom de vraag: hoe kunnen we hinderarm renoveren in

1 en 2
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modules met behulp van andere systeemarchitectuur, parallel ombouwen, etc. Bij
alles is de vraag steeds hoe we deze renovatieopgave toekomstbestendig kunnen
uitvoeren. Meer dan honderd pagina’s tekst zijn opgeleverd. In de laatste dagen
van juni wordt deze output gereedgemaakt voor evaluatie in de zomerperiode
waarbij alle deelnemers alle output zien en kunnen reviewen.
Ook is nagedacht over een manier om al deze informatie toegankelijk te krijgen.
Uiteindelijk zal dit een digitaal groeiboek met diverse filters worden. In de zomer
hopen we een eerste grove schets van de indeling te hebben

1 en 2

Optioneel: opmerkingen, toelichting/voorbeelden van producten
Op 10 september 2019 zullen alle opdrachtgevers van het tunnelprogramma worden uitgenodigd om kennis te
nemen van deze deliverables en met elkaar en het COB-team in discussie te gaan over de gewenste vervolgstappen
en toepasbaarheid van deze producten. Wilt u ook worden uitgenodigd voor deze bijeenkomst? Stuur dan een email
naar info@cob.nl
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Project R701-4 / Ken je tunnel
Projectnummer

R701-4

Korte omschrijving

Als we onze tunnel niet kennen, weten we niet hoe of wat we moeten inspecteren
en waarop we beheer- en onderhoudsparameters moeten afstellen. Daarom wordt
er een handreiking opgesteld waarmee tunnelbeheerders hun eigen handboek
tunnel(s) kunnen maken.

Naam voorzitter

Harry de Haan en Arie Bras

Naam secretaris

Hans Janssens

Verwachte eind-opleverdatum Einde 2019
Betrokken praktijkprojecten

Kiltunnel, Tunnels Den Haag, Maastunnel Rotterdam

Deliverables

Verwachte opleverdatum

1

Een inhoudsopgave voor een handboek waarin zowel een deel voor
de beheerder is opgenomen, als een deel dat de erfenis van het
project beschrijft.

2

De vertaling van die inhoudsopgave voor een of meerdere van de
Lopend, Q2 concept gereed
aangesloten tunnelbeheerders in concrete teksten, verwijzingen, etc.

3

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

4

Bijbehorend praktijkprojecten (Kiltunnel, Maastunnel en drie tunnels
gemeente Den Haag) bijstaan bij de uitwerking van hun handboeken. Eind 2019 definitief
Deliverables 1, 2 en 3 worden daarop aangepast.

5

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

Concept gereed, blijft evalueren, Q2
2019 gereed

Q3 concept, Q4 definitief

Informerend: continu via platform
Betrekkend: vanaf Q2/Q3 2019

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

X

Ja!

We zijn aan het afronden, doel is om gereed te zijn op het COB-congres 20 sept.

Bijna
Nee

Activiteiten vorige rapportage

Draagt bij aan deliverable…

Drie bijeenkomsten/werksessies + individuele uitwerkingen van acties
door gehele team. 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

1,2,3,4
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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

Activiteiten januari 2019 – juni 2019

Draagt bij aan deliverable…

Aantal werksessies gehad waarbij we het template verder vervolmaken op alle
basis van het toepassen ervan voor de Maastunnel, de Kiltunnel en de
tunnels van de Gemeente Den Haag

Optioneel: opmerkingen, toelichting/voorbeelden van producten
Momenteel is het handboek ‘Ken je tunnel’ voor de Maastunnel gereed. Erg fraai en goed geworden. Op basis
daarvan wordt het template geactualiseerd en per paragraaf een toelichting geschreven. Doel is om dit gereed en
presenteerbaar te hebben op het COB-congres.
Het handboek zal gaan bestaan uit drie delen:
1. Paspoort van de tunnel
2. Tunnel beheren
3. Tijdlijn van de tunnel
Rotterdam is gevraagd na te denken over een pitch op het congres. Vanwege het schitterende resultaat voor de
Maastunnel vindt de groep het logisch dat zij in het zonnetje worden gezet.
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Project R702-1 / Tunnels probleemloos open
Projectnummer

R702-1

Korte omschrijving

Het COB-netwerk wil de kansen op een probleemloze openstelling van zowel
nieuwbouw- als renovatieprojecten vergroten door het verspreiden van kennis over,
en optimaal gebruik te maken van digitale en virtuele instrumenten die voldoende
volwassen zijn.

Naam voorzitter

Karin de Haas

Naam secretaris

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

Verwachte eind-opleverdatum

Halverwege 2020

Betrokken praktijkprojecten

Heinenoordtunnel, A16 Rotterdam, Zuidasdok, RijnlandRoute

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, Heinenoord, Zuidasdok.

April 2019 opgeleverd voor
eerste drie projecten, A16
volgt eind 2019

3

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

Eind 2019 bij RLR

4

Een of meerdere kennisdagen organiseren waarbij de praktijkprojecten en het
COB de resultaten presenteren aan de tunnelteams van de overige
(nieuwbouw)projecten.
Dit deliverable wordt vervangen door een aantal instrumenten/werkwijzers die
voortkomen uit de workshops bij de praktijkprojecten. Omdat eind 2019 nog
twee belangrijke workshops worden gehouden (bij de RLR en de A16) en daarna
de resultaten verwerkt zullen moeten worden in algemeen toepasbare
deliverables, is de deadline verzet en de deliverable aangepast

Juni 2020

5

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

December 2019

Op schema?
Kruis aan wat van toepassing is

X

Toelichting (bijvoorbeeld: belemmeringen die je bent tegengekomen)

Ja!
Bijna
Nee

Activiteiten vorige rapportage

Draagt bij aan deliverable…

Werkwijzer, materialen en opzet zijn opgeleverd.

1 en 2
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Eerste workshop met RLR heeft in juni 2018 plaatsgevonden, resultaten en advies zijn 1 en 2
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.
De Heinenoordtunnel heeft gevraagd ook aan dit traject te mogen meedoen. Opzet is 1,2 en 5
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.
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.

Activiteiten januari 2019 – juni 2019

Draagt bij aan deliverable…

Eerste workshop georganiseerd bij het Veiligheidsoverleg Zuidasdok.

2 en 4

Rolverdeling alle stakeholders in alle fasen tunnelproject uitgewerkt in spelregelboek, 2,3 en 4
horend bij spel. In concept gereed.
Afstemming met RLR voor tweede workshop geweest.

3 en 4

Optioneel: opmerkingen, toelichting/voorbeelden van producten
We zien dat de activiteiten in dit project een iteratief proces zijn. Bij de eerste workshop waren we nog volledig
overtuigd van de logica om probleemloos open en de digitale tunneltweeling in één workshop te behandelen. Dit bleek
te hoog gegrepen en de workshops zijn nu meer gericht op een open discussie over te verwachten/te vermijden
‘gedoe ’tijdens het openstellingsproces, ieders rol en de wederzijdse verwachtingen.
Ook valt niet altijd vooraf in te schatten wanneer een workshop effectief ingezet kan worden. Het COB volgt daarbij
het ritme van de projecten en dat betekent soms even op je handen zitten. Zo was de tweede workshop met de RLR
eerder voorspeld, net als de eerste workshop met de A16. Maar we verwachten van beide workshops veel omdat we
bij de RLR voor het eerst het bordspel combineren met een ‘serious game’ in de ruimte, en we bij de A16 de Twin-16
gaan integreren. Om beide workshops te integreren in het eindproduct zijn de einddatum verschuiven naar juni 2020.
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Project R702-2 / Digitaal aantonen
Projectnummer

R702-2

Korte omschrijving

Met dit project wil het COB-netwerk tunnels sneller open krijgen door optimaal
gebruik te maken van virtueel testen. Basis daarvoor is de in 2017 opgeleverde
verkenning waarin de mogelijkheden en randvoorwaarden zijn geïnventariseerd.

Voorzitter en werkpakketleider Jacco Kroese
Secretaris en werkpakketleider Jack Blok
Werkpakketleider

Leen van Gelder en Hans Janssens

Verwachte eind-opleverdatum Einde 2020
Betrokken praktijkprojecten
(welke en hoe)

Deliverables
1

Verwachte opleverdatum

Een aanbeveling virtueel testen voor tunnelprojecten opleveren

Einde 2020

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

X

Ja!
Bijna
Nee

Activiteiten vorige rapportage

Draagt bij aan deliverable…

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

1

Activiteiten januari 2019 – juni 2019

Draagt bij aan deliverable…

Vanuit de dertig personen die zich hadden opgegeven voor het project Digitaal
aantonen (DA) zijn vier werkgroepen gevormd, die per groep enthousiast aan de slag
zijn gegaan met de volgende werkpakketten:
 Werkpakket 3/4/5D BIM, informatiemanagement, fysieke omgeving
 Werkpakket Simulatie- en gamingtooling, virtuele omgeving/visualisaties
 Werkpakket Kunstmatige intelligentie
 Werkpakket Testen besturingssysteem in virtuele omgeving
Door deze werkgroepen zijn in totaal zes afzonderlijke documenten opgeleverd, die
allemaal een onderdeel van DA belichten. Vanaf 1 juni 2019 is volop ingezet op het
samenvoegen van deze documenten. Dit document is via Google Drive vanaf 17 juli
2019 beschikbaar voor alle deelnemers voor een interne review.

1
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Optioneel: opmerkingen, toelichting/voorbeelden van producten

Op 10 september 2019 zullen alle opdrachtgevers van het tunnelprogramma worden uitgenodigd om kennis
te nemen van deze deliverables en met elkaar en het COB-team in discussie te gaan over de gewenste
vervolgstappen en toepasbaarheid van deze producten. Wilt u ook worden uitgenodigd voor deze
bijeenkomst? Stuur dan een email naar info@cob.nl
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Project R702-3 / Virtueel OTO
Projectnummer

R702-3

Korte omschrijving

Op basis van de ervaringen bij de Westerscheldetunnel en IFV wil het COB-netwerk
de ontwikkeling van virtueel OTO stimuleren en andere tunnelprojecten helpen in
hun visievorming en praktische uitwerking.

Naam voorzitter

Mello Lindner

Naam secretaris

Peter Kooijman

Teamleden

Patrick Dankaart, Angela van Eeden, Leen van Gelder, Jeroen Halbesma, Gerda
Keereweer, Eric Didderen en Peter de Kok

Verwachte eind-opleverdatum

Einde 2020

Betrokken praktijkprojecten
(welke en hoe)

Bezoeken IVF (feb. 2019) en N.V. Westerscheldetunnel (april 2019)

Deliverables

Verwachte opleverdatum

1 Organisatie en begeleiding groep stakeholders rondom virtueel OTO

Eind 2020

Een aanbeveling virtueel OTO voor tunnelbeheerders en andere
stakeholders

Eind 2020

2

Op schema?
Kruis aan wat van toepassing is

X

Ja!

Toelichting (bijvoorbeeld: belemmeringen die je bent tegengekomen)
We zijn met een enthousiast en kundig team. Oplevering van het COB-product eind
2020 lijkt ons haalbaar.

Bijna
Nee

Activiteiten vorige rapportage

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

Activiteiten januari 2019 – juni 2019

Draagt bij aan deliverable…

Bijeenkomst bij Instituut Fysieke Veiligheid (IFV) te Arnhem op 7-02-2019
Na een demonstratie van een incidentoefening met behulp van VR (middels
ADMS) zijn de volgende specialisten van IFV geïnterviewd:

1, 2
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Eric Didderen -Technisch regisseur oefenstaf en verantwoordelijk voor
VR-model
 Hans Hazebroek - Docent oefenstaf
 Ricardo Weever - Lector brandweerkunde
De resultaten van de bijeenkomst zijn vastgelegd in een verslag en zullen
bijdragen aan het op te stellen eindrapport.
Bijeenkomst bij Westerscheldetunnel N.V. op 24-04-2019
Na een rondgang op de (uitwijk) bediencentrale is er een demonstratie
geweest van de knoppentrainer en XVR-omgeving. Na de demonstratie zijn
de volgende specialisten geïnterviewd:
 Patrick Dankaart – Manager Technisch beheer en onderhoud /
Veiligheidsbeambte
 Richard Witsel – Onderhoudskundige verantwoordelijk voor tolsysteem,
besturingslaag. Trainingsomgeving.
 Jacqueline de Vos - Tunneloperator/hoofdtolgaarder
 Christiaan Hoogmoed – Verzorgt de training en verantwoordelijk voor
wijzigingen in XVR-omgeving.
De resultaten van de bijeenkomst zijn vastgelegd in een verslag en zullen
bijdragen aan het op te stellen eindrapport.

1, 2

Door Westerscheldetunnel N.V. is er een film gemaakt. De film tracht te laten
zien hoe realistisch de OTO-omgeving is ten opzichte van de echte
bediendesk en hoe een OTO-training verloopt en wie erbij betrokken zijn. De
link naar de film: https://youtu.be/z7AIE94Zj7Q
Twee projectteambijeenkomsten gericht op uitvoering projectplan

Optioneel: opmerkingen, toelichting/voorbeelden van producten

Impressie 1: Bijeenkomst bij IFV te Arnhem
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1

Impressie 2: Bijeenkomst bij Westerscheldetunnel N.V.
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Project R702-4 / Van boekenkast naar digitaal
Projectnummer

R702-4

Korte omschrijving

Op basis van praktijkervaringen wil het COB-netwerk een brug slaan tussen de
(digitale) informatie die beschikbaar is en de behoeften van de assetmanager en
andere relevante stakeholders.

Naam voorzitter

Hans Janssens (kwartiermaker)

Naam secretaris

Nvt

Verwachte eind-opleverdatum Einde 2020
Betrokken praktijkprojecten
(welke en hoe)

Tunnelbeheer Rijnlandroute (PZH), Amsterdam, Vlaanderen, ProRail als
Kwartiermakers

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, ervaringen delen en inspiratie opdoen.

Mei 2019

2

Eerste verkenning van boekenkast naar digitaal, perspectief tunnelbeheerder

December 2019

3

Aanbeveling toepassen digitale tunneltweeling vanuit beheerdersperspectief

December 2020

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

Ja!
X

Bijna

Kwartiermakersgroep is nog zoekende, maar er worden gezamenlijke stappen
ondernomen.

Nee
Activiteiten vorige rapportage

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 betrekken.
Eind november is de kwartiermakersgroep voor het eerst bij elkaar gekomen. In
februari 2019 gaat de groep plan de campagne maken.

1,2,3

Activiteiten januari 2019 – juni 2019

Draagt bij aan deliverable…

Inventarisatie betrokkenpartijen en bijbehorende informatiebehoefte

Ja, tussenresultaat
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Optioneel: opmerkingen, toelichting/voorbeelden van producten

Concept governance overzicht
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