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Introductie project Tunnelveiligheid Schiphol

• 2 tunnels in eigendom en beheer van Schiphol bv

• Buitenvelderttunnel: 3 verkeersbuizen voor auto/bus

1 fietsbuis. Landside (parallel aan A4-tunnel RWS).

• Kaagbaantunnel: 1 verkeersbuis met 2 richtingen. Airside.

• Opgave: na renovatie voldoen aan tunnelwet – ontwerpen, realiseren en 15

jaar onderhouden van TTI (realisatie bevat ook civiele component).

• Planning: start eind 2016, ontwerp 2017, realisatie+testen 2018+2019
> Buitenvelderttunnel opengesteld per 1 mei 2019 (technisch gereed 26 april)

> Kaagbaantunnel nog niet opengesteld (technisch gereed 30 augustus)

• Invullen EMVI-aspecten Duurzaamheid en Risicobeheersplan: 

onderdeel is het opstellen van een materialenpaspoort.
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Introductie materialenpaspoort Madaster

• Aanleiding “Material matters” van Thomas Rau: model waarbij de

consument geen eigenaar, maar gebruiker van materialen is.

▪ huidige economie maakt van producten een probleem: kunstmatige 

verkorting technische levensduur, veroudering door ‘innovatie’ en 

wisselende modetrends → veel afval.

▪ daarom verantwoordelijkheid voor materialen nodig; maar wij kennen

onze materialen vaak niet eens → afval is materiaal dat in anonimiteit

is terechtgekomen.

▪ identiteit (terug)geven aan materialen door deze te documenteren,

een ‘paspoort’ te geven → kadaster van materialen. 

• Voor Tunnelveiligheid Schiphol ook nog enkele sessies met Thomas

Rau geweest om meer duurzame oplossingen toe te passen.
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Invulling materialenpaspoort op het project – wat kom je tegen?

• Opgezet binnen vastgoedsector is Tunnelveiligheid eerste 

project dat materialenpaspoort toepast.

➢Diverse vertaalslagen nodig, ook categorisering en respre-

sentaties vooral op vastgoed gebaseerd.

• Materialen toevoegen aan 3D-model (Revit)

➢Wat extra capaciteit begroten, maar vooral duidelijkheid nodig

over hoe te modelleren (diepgang, materiaalspecificaties,

samengestelde apparaten).

➢Leveranciers nog onbekend met paspoort: moeite met ver-

krijgen van de juiste informatie.

• Uitwisselformat 3D-model en Madaster volgens IFC

➢Generieke instructies beschikbaar, maar aantal gesprekken

nodig om uitwisseling daadwerkelijk te laten slagen.
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3D-export tbv Madaster (.ifc) 

| 7COB-Duurzaamheidsdag – 6 november 2019



Kwaliteit van importbestanden
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Materialen naar toepassing

• Voor tunnel (infraprojecten) vooral 

waarden bij constructie (steen en 

metaal) en technische installatie 

(metaal en plastic).

• Categorieën van het overzicht 

(nog) duidelijk gestempeld door 

woningbouw.
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Rapportage materialenpaspoort vanuit Madaster
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Verbeteren kwaliteit importbestanden
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Ervaringen en leerpunten materialenpaspoort in infraproject

Vooral: zorg voor goede afspraken rondom modellering (naamgeving materialen) 

en uitwisseling van data (leveranciers, onderaannemers, Madaster)

• Coderings- en classificatiesysteem

➢Nu: vooral gericht op vastgoed/woningbouw/utiliteit

➢Wens: beschikbaar maken van in infra gebruikelijke systemen voor ordening (bijv. SATO) en 

presentatie (objecten/systemen)

• Beschikbaarheid/herkenbaarheid van materialen

➢Nu: beperkt aantal materialen gedefinieerd in Madaster.

➢Wens: beschikbaar maken standaard materiaalcoderingen (bijv. Nederlandse Revit Standaard).

• Materiaalspecificaties van producten/componenten met meerdere materialen.
➢Database met materiaaleigenschappen koppelen aan de componenten

➢Aanhaken leveranciers/producten om dit beter vorm te geven
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Uitdagingen voor areaalbeheerders

• Bekendheid van het paspoort: je kunt wel een paspoort hebben, maar als 

niemand het weet of ernaar vraagt, heb je daar nog niet zoveel aan.

➢Beschikbaarheid van informatie: asset owners eenvoudig inzicht geven in de 

paspoorten die voor hun areaal beschikbaar zijn. Dat is meer dan alleen het 

vullen van een paspoort op projectniveau.

• Gebruik van informatie: paspoorten liggen op de plank totdat materialen 

(technisch of economisch) afgeschreven zijn. 

➢Beschouw paspoort als ‘voorraad’ en betrek deze actief in het opstellen van 

(meer)jaarinvesteringsplannen.

➢Meer slagingskans hergebruik als niet alleen de informatie van projecten 

wordt gebundeld, maar ook asset owners hun informatie uitwisselen.
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