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1. Inleiding
‘Voorspelbaar onderhoud is onmisbaar bij de vervanging- en renovatieopgave.’ Dat stelde Jan Slager,
directeur Vervanging en Renovatie bij Rijkswaterstaat, op het congres Beheer en Onderhoud van
Infrastructuur 10 april 2019 in Rotterdam. Deze uitspraak sluit naadloos aan bij de doelstelling van
het COB-tunnelprogramma: 80% van de renovatieopgave uiteindelijk als regulier beheer en
onderhoud uitvoeren. Ten bate van deze opgave zijn in het eerste jaar van het tunnelprogramma
(2018-2019) drie projecten gestart: Risico’s in kaart, de commissies/expertteams Voegen,
Deformatie, Degradatie en de bovenliggende stuurgroep, en Ken je tunnel. In deze projecten is een
eerste analyse gemaakt van het probleem en de onderzoeks- en oplossingsrichtingen. Op basis van
deze analyse is er, in nauw overleg met Rijkswaterstaat en andere participanten van het COB, een
plan van aanpak gemaakt voor de ontwikkellijn Civiel anders (ver)bouwen (kortweg: Civiel) voor de
komende periode tot 2030. Dit plan leest u hier.

1.1

Programmeren om snel kennishiaten te verkleinen

Op dit moment is het nog niet mogelijk om voorspelbaar onderhoud uit te voeren of de
daadwerkelijke scope van een tunnelrenovatie betrouwbaar vast te stellen. We hebben kennishiaten
op civiel gebied en die kennishiaten kunnen alleen verkleind worden door met elkaar een proces te
organiseren van snelle kennisontwikkeling. We maken daarbij gebruik van het unieke momentum dat
er is doordat alleen al in Nederland en België tussen 2019 en 2030 meer dan dertig tunnels
gerenoveerd moeten worden. Deze enorme opgave geeft ons de gelegenheid om (net als bij de start
van het COB) het benodigde onderzoek tunnel voor tunnel in kleine stukjes te knippen, de resultaten
mee te nemen naar de volgende en praktijkervaring stapsgewijs op te bouwen. Zo verwachten we in
de periode 2020-2030 de belangrijkste kennishiaten op te lossen.

1.2

Programmeren met praktijkprojecten in Nederland, België en Europa

De basis is dat voor elk praktijkproject in negen stappen een structural health analyse (SHA) wordt
uitgevoerd. Door middel van deze analyse krijgt de tunnelbeheerder inzicht in de civieltechnische
staat van de tunnel: welke onderdelen voldoen nog aan de restlevensduur en welke onderdelen
moeten gerenoveerd worden?
De nauwkeurigheid waarmee de SHA kan worden uitgevoerd, is afhankelijk van de beschikbare
informatie en de kennis over de mogelijk optredende faalmechanismen. Op dit moment ontbreekt
het nog aan:
• Technisch inhoudelijke kennis op het gebied van deformaties, voegen en degradaties.
• Beschikbare monitoringdata.
• Ontsluiten en interpreteren van de beschikbare data.
• Ontsluiten van data en kennis van vergelijkbare renovatieprojecten.
Zolang deze hiaten nog bestaan, is het belangrijk gebruik te maken van expertkennis die zich verenigt
in expertteams waar opdrachtgevers, opdrachtnemers en kennisinstituten gezamenlijk puzzelen.
Binnen het COB zijn er een stuurgroep en drie expertteams die kennis ontwikkelen en borgen, en
ondersteuning bieden bij de SHA, zie hoofdstuk 2. In hoofdstuk 3 wordt stapsgewijs uitgelegd hoe
een SHA bij een praktijkproject verloopt en wat daarbij de rol van de commissies is.
Door kennishiaten te verkleinen en informatie op de juiste wijze te verzamelen, borgen, ontsluiten en
interpreteren kan elke volgende SHA met meer zekerheid worden uitgevoerd. Hiervoor, en voor het
beantwoorden van de vragen van de tunneleigenaren, zijn monitoring- en inspectiedata uit
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praktijkprojecten nodig. Deze data kunnen direct samenhangen met de vragen in het kader van de
renovatie van de tunnel, maar kunnen ook een meer wetenschappelijk karakter hebben om
kennishiaten in de toekomst op te lossen. Om de kennis vast te leggen en te verdiepen, wordt een
instrumentarium ontwikkeld (hoofdstuk 4) en voor wetenschappelijke inbedding gezorgd (hoofdstuk 5).

1.3

Programmeren in werkpakketten

De onderdelen die hierboven worden genoemd, zijn ondergebracht in werkpakketten, zie het
schema hieronder. Werkpakket A vormt de basis; hiermee is al gestart in 2018/2019. Werkpakket B
gaat vanaf 2020 centraal staan. Het instrumentarium wordt extern ontwikkeld als werkpakket C.
Parallel aan deze processen wordt de kennis wetenschappelijk ingebed via werkpakket D.

WERKPAKKET B
Structural health analyse (SHA)
bij ca. twintig tunnels
WERKPAKKET C
Instrumentarium
WERKPAKKET A
• Stuurgroep
• Commissie Voegen
• Commissie Deformatie
• Commissie Degradatie

1.4

WERKPAKKET D
Afstudeer- en
promotieonderzoek

Coördinator ontwikkellijn Civiel

Om de uitwerking van de ontwikkellijn Civiel te coördineren, de stuurgroep te ondersteunen, de
werkzaamheden binnen de commissies op elkaar af te stemmen, opdrachten uit te zetten, contacten
te onderhouden met de praktijkprojecten en voortgangsrapportages op te stellen, heeft het COB een
coördinator aangesteld.

1.5

Bring your own tunnel

Startend met twee pilottunnels van Rijkswaterstaat en Tunnelorganisatie Vlaanderen (Drechttunnel
en Rupeltunnel) zal het COB op zoek gaan naar tunnels met vergelijkbare opgaven in Europa. De
tunnels in Nederland en Vlaanderen zijn al aangesloten bij het COB-tunnelprogramma dus daar zal in
dialoog met de grootste renovatieprogramma’s (WNZ-programma van RWS, AWA Amsterdam,
ProRail, TOV) een eerste selectie worden gemaakt. Inbreng vanuit andere Europese landen is ook
zeer gewenst, omdat de kennishiaten snel en fundamenteel moeten worden opgelost. Via eigen
contacten en het CEDR-netwerk zal actief gezocht worden naar tunnelbeheerders die hun eigen
tunnel willen inbrengen. Eerste potentiële partner is de Oresundtunnel in Denemarken. Ook wordt
verbinding gezocht met relevante nieuwbouwprojecten om de kennis snel voor hen beschikbaar te
maken. Hiervoor zijn Lantis in België (ringweg Antwerpen) en de Fehmarnbelttunnel de eerste
potentiële partners.
Update 2020: in 2020 zijn diverse besprekingen geweest met al bovengenoemde partijen. Dit heeft
geresulteerd in de belofte van CEDR om een Europees programma op te zetten. Binnen RWS vindt op
dit moment een verkenning plaats om RWS als ‘penvoerder/regiehouder’ te laten optreden, zodat
andere landen hun bijdrage aan het tunnelprogramma via RWS bij het COB terecht te kunnen laten
komen. Die verkenning wordt naar verwachting afgerond in 2021. Daarna wordt de
basisovereenkomst van RWS met het COB daarop aangepast.

Pagina 3 van 29

Plan van aanpak ontwikkellijn Civiel van het tunnelprogramma

1.6

Tweejaarlijkse Europese conferentie

Als belangrijk moment om kennis en ervaring te delen zal het COB tweejaarlijks een Europees
congres organiseren [deliverable 12]. De eerste editie vond in 2018 plaats in Brussel, de tweede
editie zal op 27 november 2020 in Nederland plaatsvinden. De volgende editie zal in een ander
Europees land worden georganiseerd om het Europese profiel van dit programma te laten zien.
Update 2020: Op 27 november 2021 heeft het congres Beyond a tunnel vision online plaatsgevonden
met meer dan 1000 aanmeldingen. Er was een uitgebreid programma met acht Europese landen en
de lancering van het concept ‘Bring your own tunnel’.

1.7

Deliverables

In dit document staan telkens deliverables vermeld. Deels corresponderen die met de resultaten
zoals die bij aanvang van het tunnelprogramma zijn afgesproken; deels gaat het om nieuwe
verwachte resultaten. Hieronder vindt u alle deliverables op een rij.
Onderdeel van oorspronkelijke
tunnelprogramma

Nieuw toegevoegde deliverables

Stappenplan voor
tunnelbeheerder om te
komen tot een structural
health report [1]

Blauwdruk voor de
organisatie van een
workshop waarmee
tunnelbeheerders alle
beschikbare informatie
kunnen verzamelen [2]

Bij tunnels leren werken
met het stappenplan, de
workshop en het
opleveren van structural
health report [3]

Ontwikkelen model(len)
en tools voor
tunnelbeheerders die hen
helpen doelmatig en
efficiënt
assetmanagement in te
richten rondom de civiele
levensduur [4]

Risicochecklist [5]

Organiseren en in stand
houden van de drie
commissies plus de
stuurgroep tot
halverwege 2021 [6]

Model voor stuctural
health analyse met
daarin onder andere
monitoringsstrategie,
inspectieregime en
triggerlevels [8]

Onderzoeken binnen
commissies
(bureaustudies,
inspecties, monitoring,
labonderzoek) [9]

Commissies zijn
beschikbaar om
tunnelbeheerders te
helpen met een eerste
interpretatie van
resultaten [7]

Resultaten uit de
commissies
veralgemeniseren om
kennishiaten te
verkleinen [10]

Programmatische aanpak
praktijkonderzoek. [11]

Internationalisering;
samenwerken met
Europese partners en het
organiseren van een
Europees congres. [12]
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2. Werkpakket A: Kennisontwikkeling
2.1

Stuurgroep en expertteams

Door kennishiaten te verkleinen en informatie op de juiste wijze te verzamelen, borgen, ontsluiten
en interpreteren kan elke volgende SHA gedetailleerder worden uitgevoerd. Dit gebeurt via de
stuurgroep en expertteams van het COB.
Wanneer bij het uitvoeren van de SHA een hiaat in kennis wordt vastgesteld, wordt deze ingebracht
in de stuurgroep, waar wordt bekeken welke aanpak leidt tot de beste oplossing. Doordat in de
stuurgroep zowel de voorzitters van de expertcommissies als hoogleraren van de TU Delft zitting
hebben, is dit het platform waar wetenschappelijk en praktijkgericht onderzoek kunnen worden
geïntegreerd.
De expertteams zijn beschikbaar [deliverable 6] om de tunnelbeheerders te helpen met het
interpreteren van de resultaten uit de onderzoeken die in het kader van de SHA en de
tunnelrenovatie worden uitgevoerd [deliverable 7]. Binnen het huidige tunnelprogramma is er
financiering om deze commissie tot halverwege 2021 in stand te houden. Na deze periode zal extra
financiering moeten worden gevonden.
Het gezamenlijke doel van de stuurgroep en expertteams is het verkleinen van de onzekerheden
binnen het statusrapport (met daarin o.a. monitoringstrategie, inspectieregime, triggerlevels etc.) als
uitkomst van de SHA [deliverable 8].
Binnen de commissies kennishiaten vastgesteld waarvoor nader onderzoek gewenst is. In de
volgende paragrafen is per commissie aangegeven welke wensen zij hebben voor nader onderzoek
[deliverable 9].
Taak van de commissies is de kennis die zij vergaren te rapporteren, zodat de kennis algemeen
beschikbaar wordt. Daarnaast hebben zij een taak in het veralgemeniseren van deze kennis en het
inbrengen in het instrumentarium [deliverable 10].
Update 2020: Vanuit de ervaringen bij de commissie Risico’s in kaart is gebleken dat de raakvlakken
civiel/TTI ook een belangrijke risicofactor zijn voor de probleemloze uitvoerbaarheid van
renovatieprojecten. Er is daarom besloten hiervoor een commissie toe te voegen aan de SHAprocedure, een expertteam TTI.
Daarnaast zijn de ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheid en circulariteit versneld. Vanuit de
commissie Duurzaamheid in kaart is een checklist opgeleverd en in samenwerking met WVL van
RWS, ProRail en Techniek Nederland is een plan van aanpak ontwikkeld om de renovatieopgave te
benutten om de duurzaamheid/circulariteitsambities te ondersteunen. Er is daarom besloten om ook
een commissie Duurzaamheid toe te voegen aan de SHA-procedure (zie verder PvA Circulariteit
2021-2022).

2.2

Commissie Deformaties

Deze commissie heeft zich de volgende doelstelling opgelegd:
• In kaart brengen deformaties in bestaande (problematische) tunnels.
• Voorspellen of deformaties in de (nabije) toekomst tot ontoelaatbare situaties kunnen leiden.
• Bepalen meest geschikte mitigerende maatregelen.
• Bepalen uiterste moment om mitigerende maatregelen door te voeren.
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•

Bepalen van meest geschikte monitoringssystemen om deformaties te volgen.

Onderdeel van de scope van de commissie is daarnaast een vergelijking maken tussen de
verschillende monitoringsystemen.
Inmiddels zijn zowel voor de Heinenoordtunnel als voor de Kiltunnel deformatiemetingen voorzien
en deels al in uitvoering. Eerste metingen lijken te duiden op een beweging onder invloed van het
getij. Om beter inzicht te krijgen in de interactie tussen de tunnel en de ondergrond is in beide
tunnels een bodemscan uitgevoerd om de variatie in stijfheid van de ondergrond te meten.
Toepassing van monitoringsystemen en bodemscans in andere tunnels wordt onderzocht. De
metingen worden uitgevoerd onder regie van de TU Delft, die ook de data zal analyseren met behulp
van afstudeerders en promovendi. Een lid van de COB-commissie zal zitting nemen in de
begeleidingscommissie. Voor de tunnels waar een SHA is voorzien, kunnen de afstudeerders en
promovendi een review doen op de uitvraag van het monitoringsysteem en op de analyse van de
resultaten. Daarnaast ondersteunen ze de opzet van instrumentarium (zie hoofdstuk 4).
Los van de SHA zijn door de commissie tunnels aangewezen waarin zij graag onderzoek zouden willen
doen. Naast de Kiltunnel en Heinenoordtunnel zijn dat de Drechttunnel, Botlektunnel,
Willemspoortunnel en op wat langere termijn de Tweede Heinenoordtunnel (boortunnel).
Update 2020: Belangrijkste puzzel op dit moment is het vinden van een wetenschappelijk
onderbouwde visie voor de inrichting van een monitoringsstrategie en de achterliggende mogelijke
mechanismen. Eind januari 2021 zal een eerste versie van deze visie worden besproken in de
stuurgroep Civiel. Het doel is om dit plan voor juni 2021 te laten evolueren tot een compleet PvA
voor WP4 (wetenschap). Er is in overleg met RWS gekozen voor deze aanpak, omdat een ‘kortere
klap’ – namelijk het laten uitvoeren van een analyse door Sweco van de Noordtunnel – niet het
gewenste resultaat heeft gebracht.

2.3

Commissie Voegen

In 2020 wordt het rapport opgeleverd over de methode en de resultaten van inspectie van de
voegen. Bij elke tunnel waar een SHA wordt uitgevoerd, wordt iemand geleverd vanuit deze
expertgroep. De commissie kan adviseren over de wijze van onderzoek en interpretatie van de
resultaten.
Naast visuele inspectie van de voegen wil de commissie graag de volgende onderzoeken opstarten:
• Omegaprofielen: Vaststellen in welke tunnels grote verticale voegvervormingen worden
verwacht. Voor deze tunnels een bureaustudie uitvoeren naar de toelaatbare vervormingen.
Wanneer verwacht wordt dat deze vervorming kritisch is, inspecties uitvoeren en adviseren
over de te nemen maatregelen, mogelijk in overleg met de commissie Deformaties.
• Zandpomp GINA-profiel: Door gronddruk van buitenaf kan de GINA naar binnen worden
gedrukt. Bestaande bureaustudie uitgevoerd door de RET verder uitbreiden, zodat een lijst
ontstaat van tunnels waar dit fenomeen kritisch is. Voor deze tunnels inspecties uitvoeren naar
de positie van de GINA. Tunnelbeheerders benaderen en nader onderzoek adviseren.
• Toepassen kathodische bescherming (KB) lijkt een veelbelovende oplossing om corrosie van de
klemverbinding in de vloer te stoppen. Aanbrengen van KB in de vloer is niet eenvoudig. In
minimaal één tunnel onderzoeken hoe KB kan worden aangebracht. Onderzoeken in de
Kiltunnel volgen en resultaten kritisch bespreken.
• Functioneren vertanding: In de meeste voegen is een dwarskrachtverbinding aanwezig. Bij
grote verticale vervormingen is er twijfel over de constructie van de dwarskrachtverbinding. Bij
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deze tunnels inspectie uitvoeren naar de toestand van de constructie. Op basis van deze
inspectie wordt het plan van aanpak nader ingevuld. Dit onderzoek is voor na 2020.
Update 2020: Er is gesproken met de aanneemcombinatie en Claudia de Wolff en Theo van Maris
om de renovatie van de Heinenoordtunnel weer te laten ‘instromen’ in het SHA-proces, waarbij
gezamenlijk meekijken/helpen/evalueren/veralgemeniseren van de ervaringen met de
voegproblematiek de basis is.

2.4

Commissie Degradaties

Het onderzoek van deze commissie richt zich op onderwerpen zoals corrosie van wapening en de
brandwerendheid van materialen. De volgende doelen zijn geformuleerd:
• Ontwikkelen sensoren voor meten materiaalveranderingen.
• Ontwikkelen technieken om sensoren draadloos/robuust/betrouwbaar te maken.
• Ontwikkelen strategieën om het benodigde aantal en de verdeling van sensoren in de
constructie te bepalen (locatie, afstand).
• Ontwikkelen strategieën om te handelen met de data die uit sensoren wordt verkregen en het
vertalen van deze data naar een vorm die bruikbaar is voor herstelacties en
onderhoudsplannen.
• Implementatie van bovenstaande in proefopstellingen en/of constructieve elementen.
• Implementatie van bovenstaande in werkelijke constructies.
Als basis werkt de commissie aan een foutenboom van de belangrijkste schades in tunnels en
bijhorende oorzaken. Hiermee kan een handboek ‘Degradatie van tunnels’ worden opgesteld.
Update 2020: Eind januari 2021 wordt het eerste concept van het handboek ‘Degradatie van tunnels’
besproken in de stuurgroep. Na die reviewronde moeten de resultaten van dit product nog worden
vertaald in een notitie waarin beschreven staat wat de kennishiaten zijn die nu nog blijken te
bestaan. De notitie zal worden verwerkt in het overallplan voor het wetenschappelijke werkpakket
(WP D).
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3. Werkpakket B: Aanpak structural health
analyse (SHA)
Het COB heeft begin 2020 een werkwijzer [deliverable 1] opgeleverd waarin uiteen wordt gezet hoe
een structural health analyse (SHA) uit te voeren is. De werkwijzer is gebaseerd op de analyse die
door TEC is uitgevoerd voor de Limfjordtunnel in Denemarken. In de werkwijzer wordt aangegeven
welke stappen er te nemen zijn en welke informatie door de tunnelbeheerder moet worden
aangeleverd. In dit hoofdstuk worden de stappen globaal beschreven. Vooralsnog wil het COB dit
proces voor 22 tunnels in Nederland, Vlaanderen en Europa doorlopen [deliverable 11].
In de voorbereiding op de SHA kunnen tunnelbeheerders beschikken over producten die eerder zijn
ontwikkeld in de COB-verband:
Risico’s in kaart
Het project Risico’s in kaart is begin 2020 afgerond met het opleveren van twee risicochecklisten
(risico’s in kaart algemeen en raakvlakken civiel/tti [deliverable 5] waarin de meest voorkomende
risico’s op falen, bijbehorende faalmechanismen en de beschikbare inspectietechnieken zijn
opgenomen. De lijsten kunnen bij de SHA worden gebruikt voor het bepalen van de uit te voeren
onderzoeken om de scope van de renovatie vast te stellen.
Ken je tunnel
Ook het project Ken je tunnel zisbegin 2020 afgerond. Resultaat is een handreiking waarmee
tunnelbeheerders hun eigen ‘tunnelhandboek’ kunnen opstellen. De inhoud van dit handboek kan
gebruikt worden in de kennisworkshops van de SHA.
Andere voorbeelden van kennisproducten
www.cob.nl/document/afkeurniveau-zinkvoegen-bestaande-zinktunnels
www.cob.nl/document/procesmatige-aanpak-tunnellekkages
www.cob.nl/document/lekkage-tunnels-ii

Stap 1: Kennismaken
Een SHA-traject start met een uitleg van het proces en de beschikbare COB-producten. Ook wordt de
samenstelling van het COB-team en het team vanuit de tunnelbeheerder bepaald. Vanuit de diverse
COB-expertgroepen zullen er circa acht personen deelnemen, waaronder iemand voor het
duurzaamheidsperspectief.

Stap 2: Kennisworkshop
Wat is er met deze tunnel aan de hand? Deze vraag staat centraal tijdens de eerste kennisworkshop
Doel is zoveel mogelijk kennis over de toestand van de tunnel te verzamelen door de juiste mensen
de juiste vragen te stellen. Wat zou de tunnelbeheerder moeten opzoeken, uitzoeken, monitoren,
inspecteren, etc.?
Rol van het COB-team is het informeren van de tunnelbeheerder over de kennis over de risico’s
binnen de COB-commissies en het signaleren van kennishiaten die nader onderzoek vergen. Voor het
verkleinen van de kennishiaten kan het wenselijk zijn meer of meer gedetailleerd onderzoek uit te
voeren dan in het kader van de renovatie strikt noodzakelijk is. Met de tunnelbeheerder zal worden
overlegd hoe dit onderzoek in te passen is. Resultaat van de eerste workshop is een
Pagina 8 van 29

Plan van aanpak ontwikkellijn Civiel van het tunnelprogramma

‘boodschappenlijstje’ voor de tunnelbeheerder van de benodigde inspecties, monitoring,
onderzoeken en informatiebronnen.
Het COB zal sleutelfiguren van de tunnelbeheerder betrekken bij het organiseren van de workshop,
waardoor de aanpak van SHA-workshop een breed gedragen vaardigheid zal worden [deliverable 2].

Stap 3: Start onderzoek
Vervolgens gaat de tunnelbeheerder aan de slag met de SHA waarbij hij eventueel de markt kan
benaderen voor het uitvoeren van deze analyse en de benodigde onderzoeken. Om alle informatie
van de tunnel te verzamelen, kan hij gebruikmaken van het door het COB opgeleverde rapport ‘Ken
je tunnel’ en eventueel ondersteuning vragen bij de commissie die dit rapport heeft opgesteld.

Stap 4: Kennisworkshop 2: interpretatie van de onderzoeken
Wanneer de resultaten van de onderzoeken bekend zijn, volgt een tweede workshop. Hier gaat het
om het interpreteren van de onderzoeken die bij stap 3 zijn uitgevoerd. Nu wordt duidelijk welke
knelpunten er zijn bij de renovatie, of er voldoende kennis is voor oplossingen of dat er nog
kennishiaten zijn. Deze kennishiaten kunnen bij de COB-commissies worden neergelegd.

Stap 5: Tussenresultaten borgen
Het COB stelt samen met tunnelbeheerder een rapport op over de verzamelde kennis tot nu toe, om
voor de aanbesteding een gelijk speelveld te garanderen. Het COB zorgt ook voor de doorstroming
van de kennis/data/gegevens naar het instrumentarium (zie hoofdstuk 4).

Stap 6: Aanbesteding
De tunnelbeheerder zet nu de tunnelrenovatie op de markt; het COB trekt zich terug. De
opdrachtgever maakt bij de aanbesteding duidelijk dat het project (ook) een kennistraject is.

Stap 7: Kennisworkshop 3: kennis en ervaring delen met aanneemcombinatie
Als de aanneemcombinatie gekozen is, vindt er een workshop plaats om de extra onderzoeken van
de aannemer te duiden. Doel is witte vlekken boven tafel te krijgen en de aannemer mee te nemen
in het kennistraject. Ook eventueel aanvullend werk (zoals onderzoeken en monitoring) wordt
afgestemd.

Stap 8: Kennisworkshop 4: Uitwisselen kennis en ervaring eerste helft
Halverwege de renovatie wordt er ook een workshop georganiseerd om ervaringen en informatie op
te halen, kennis te delen tussen de opdrachtgever, opdrachtnemer en het COB, en resultaten te
interpreteren. Wat zien we, wat betekent dit voor de uitvoering van de tweede helft en welke input
kan alvast worden meegenomen in het instrumentarium?

Stap 9: Kennisworkshop 5: Evaluatie en afsluiting
Na oplevering van het werk wordt het kennistraject afgesloten met een evaluatie [deliverable 3]. De
nieuw opgedane kennis wordt verwerkt in het instrumentarium (zie hoofdstuk 4). De
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tunnelbeheerder heeft een ‘gezondheidsverklaring’ van zijn tunnel, adviezen voor een bijbehorende
monitoringsstrategie en mogelijk een (nieuwe versie van zijn) ‘Ken je tunnel’-handboek.
Update 2020: In 2020 is gestart met de SHA bij de Drechttunnel en de Willemsspoortunnel.
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4. Werkpakket C: Instrumentarium
Het COB wil de ervaringen die worden opgedaan binnen de tunnelprojecten en in de expertteams
borgen in een instrumentarium, zodat de gegevens benut kunnen worden in toekomstige
praktijkprojecten en de resultaten van een SHA steeds nauwkeuriger worden.
Update 2020: In 2020 is door TNO en Deltares, met behulp van een impulssubsidie van RWS (buiten
het COB) gewerkt aan de mock-up van het kennisborgingssysteem. Vanuit het COB heeft een
begeleidingscommissie de taak op zich genomen de kwaliteit en toepasbaarheid van de
instrumenten te borgen. Dit proces zal nog doorlopen in 2021, waarna TNO en Deltares deze
deliverables kunnen gebruiken om subsidie voor het vervolg aan te vragen bij TKI Deltatechnologie.

4.1

Kennisborging- en ontsluiting

In 2020 is een eerste concept van een kennissysteem worden uitgewerkt als mock-up. Hiervoor
wordt de output van het project Risico’s in kaart en de reeds beschikbare data en kennis vanuit de
diverse commissies gebruikt.
Het ontwikkelingsproces bestaat globaal uit vier stappen:
• Stap 1: Identificeren ‘tunnelkennis’
Bepalen uit welke elementen en kenmerken een tunnel bestaat, wat daarover bekend moet zijn
en welke gegevens en informatie daarvoor moeten worden verkregen.
• Stap 2: Inventarisatie beschikbare gegevens en informatie
Op basis van de beschikbare input kunnen de elementen en eigenschappen van de tunnelkennis
gevuld worden. Deze inventarisatie geeft ook inzicht in de vorm waarin gegevens, informatie en
kennis worden geleverd en zodoende in de benodigde functionaliteiten van het
instrumentarium.
• Stap 3: Kennis modelleren
Relaties tussen kennisattributen en -eigenschappen identificeren. Met modellering worden de
semantische relaties vastgelegd, wat later nodig is bij het implementeren van de software.
• Stap 3: Demonstratie
De demonstratie zal verhelderen welke vragen experts door het instrumentarium beantwoord
willen hebben.
• Stap 4: Evaluatie
Vaststellen in hoeverre wijzigingen nodig zijn om aan de gebruikersvraag te voldoen.

4.2

Kennisverrijking

Onderdeel van een SHA is dat tunnelbeheerders in staat moeten zijn op basis van relevante
onderzoeks- en monitoringsdata (‘data-driven’/‘performance-based’) tot een optimale strategie voor
renovatie en beheer van hun tunnel te komen [deliverable 4]. Dit impliceert een systeem dat
ondersteuning biedt aan (‘meedenkt’ over) doelmatig en efficiënt assetmanagement.
Uiteindelijk moet er in 2030 een systeem zijn dat kennis verrijkt voor alle aspecten die van belang zijn
voor de civiele renovatie. Om echter de ontwikkeling hanteerbaar te houden, is besloten om dit eerst
te ontwikkelen voor een concreet en actueel thema: de deformatie van tunnels. Hierbij wordt de
systematiek gevolgd die binnen de SBRCURnet-commissie 1854 is ontwikkeld en is toegelicht in
onderstaand schema.
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Ontwikkeling van het systeem voor deformaties zal plaatsvinden in nauwe samenwerking met de
commissie Deformaties. In overleg met dit team is besloten in 2020 het invullen van de
kennisleemtes rond het doel van de monitoring (A) op te pakken en dan met name het ontwikkelen
van een ‘intake information template’ waarin het doel en de randvoorwaarden van de monitoring
worden vastgelegd. Als tweede onderdeel volgt in 2020 het verzamelen van meetdata, inclusief
selectie (E), waarbij de focus ligt op het toepassen van geavanceerde data-analyses om patronen of
afwijkende data te kunnen herkennen. Ook wordt gekeken naar data die buiten de scope van de
tunnelrenovatie beschikbaar zijn (bijvoorbeeld satellietdata, verkeersmetingen) en de mogelijkheden
van big-data-analyses.
De COB-commissies richten zich op de projectspecifieke aspecten terwijl TNO/Deltares de
projectoverstijgende aspecten zullen oppakken. Wanneer het systeem voor deformaties uitgewerkt
is, wordt het uitgebreid met andere aspecten zoals de degradatie van materialen en de
restlevensduur van voegen.
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5. Werkpakket D: Wetenschappelijke inbedding
Door Wout Broere van de TU Delft is een gedetailleerd voorstel geschreven voor het
toekomstbestendig maken van onze huidige tunnels. De onderzoeksgebieden monitoring en
renovatie (project 1 en 2) zijn geïntegreerd in dit plan binnen werkpakket D.
Op basis van de huidige inzichten zijn voor elk onderzoeksgebied een aantal werkpakketten
gedefinieerd waaraan een promovendus gekoppeld is. De werkpakketen hangen nauw samen met de
projectplannen van de verschillende expertteams. Deze teams hebben een belangrijke taak in het
begeleiden van de promovendi, zodat het wetenschappelijk onderzoek en de praktijkkennis van de
experts leidt tot concrete verbetervoorstellen voor het bepalen van de noodzaak tot renovatie.
Update 2020: Op basis van de ervaringen in de commissies, bij de uitvraag voor de Noordtunnel, bij
het instrumentarium en in contacten met RWS (o.a. Wouter van Schelt, Harry Dekker, Robert de
Roos) is gebleken dat de belangrijkste puzzel op dit moment ligt in het vinden van een
wetenschappelijk onderbouwde visie voor de inrichting van een monitoringsstrategie en de
achterliggende mogelijke mechanismen. Eind januari 2021 zal een eerste versie van deze visie
worden besproken in de stuurgroep Civiel. Het doel is om dit plan voor juni 2021 te laten evolueren
tot een compleet PvA voor WP4 (wetenschap). Er is in overleg met RWS gekozen voor deze aanpak,
omdat een ‘kortere klap’ – namelijk het laten uitvoeren van een analyse door Sweco van de
Noordtunnel – niet het gewenste resultaat heeft gebracht.

5.1 Monitoring
Voor een voldoende gedetailleerde monitoring van de tunnels moet een permanent
monitoringsysteem aanbracht worden dat zowel kleine horizontale rekken als relatief grote verticale
deformaties kan meten, en dat geen hinder oplevert voor het verkeer. Hoewel glasvezel
veelbelovend lijkt, heeft dit ook zijn beperkingen, zoals langetermijnkruip. Het combineren van
gedetailleerde vervormingsmetingen met data over bijvoorbeeld verkeerstromen en/of het weer kan
veel inzicht geven in de conditie van de tunnel, de mate van degradatie en de restlevensduur. Er zijn
drie werkpakketten voorzien. WP1.1 en WP 1.2 hebben een sterk link met de COB-commissie
Deformaties. WP1.3 wordt gekoppeld aan de COB-commissie Degradatie.
WP1.1 richt zich op het bepalen van het optimale meetsysteem, de keuze en/of ontwikkeling van de
juiste sensoren en het bepalen van de ideale lay-out van het meetsysteem, zodanig dat het verkeer
niet gehinderd wordt. Ook moet worden bepaald welke data moet worden gemeten en hoe deze
moet worden opgeslagen. Wanneer hier de juiste keuzes zijn gemaakt, is de doelstelling in minimaal
twee tunnels dit systeem te installeren en over meerdere seizoenen te monitoren en de data te
interpreteren. Deze data kunnen worden gebruikt om de tunneldeformaties te modelleren en te
bepalen welke impact deze deformaties op het geotechnische en constructieve gedrag van de tunnel
hebben.
WP1.2 richt zich op de ontwikkeling van methoden die op basis van grote hoeveelheden data van
verschillende bronnen besluiten ondersteunen over renovatie van (onderdelen van) de tunnel. Het
kan hier gaan om deformaties maar ook over de degradatie van materialen. Naast het verzamelen
van de beschikbare data gaat het hier ook om het verwerken van deze data en het ontwikkelen van
modellen die de conditie van de tunnel kunnen beschrijven en leiden tot de mogelijkheid om
voorspelbaar onderhoud uit te voeren. Ambitie is bij twee tunnels een casestudie uit te voeren.
WP1.3 richt zich op de mogelijke mechanismes die leiden tot degradatie van materialen en het
bepalen van de meettechniek die nodig is deze mechanismen te beschrijven. Doel is de mechanismes
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te modelleren en de consequenties voor de constructie in beeld te brengen. Wanneer de
ontwikkelde meettechnieken worden toegepast, kunnen zij de afwegingen die worden gemaakt
tijdens een SHA voor het wel of niet renoveren van de tunnel verfijnen.

5.2 Renovatie
Binnen het onderzoeksgebied Renovatie is er vooral aandacht voor een kritisch civieltechnisch
onderdeel van de tunnel: de zinkvoegen. Daarnaast gaat het om de ontwikkeling van modulaire
renovatietechnieken.
WP2.1 richt zich op de ontwikkeling van inspectietechnieken zoals endoscopie, monstername en
labonderzoek om de onderdelen van een zinkvoeg te inspecteren. Vervolgens worden
probabilistische faalmechanismes uitgewerkt die uiteindelijk leiden tot de ontwikkeling van
renovatie- en conserveringsstrategieën. Het gaat hier om een wetenschappelijke verdieping van de
studies die in de COB-commissie Voegen zijn uitgevoerd. De begeleiding van de studenten zal dan
ook worden uitgevoerd vanuit deze commissie.
WP2.2 richt zich op de inventarisatie en beoordeling van bestaande renovatietechnieken en de
ontwikkeling van nieuwe modulaire technieken. Met pilots kunnen deze worden beproefd en
uiteindelijk worden toegepast als onderdeel van de SHA. Gedurende de uitvoering van de SHA’s moet
worden bepaald welke commissie de beste experts in huis heeft om deze werkzaamheden te
begeleiden. Het onderzoek is een vervolg op het reeds opgeleverde groeiboek Hinderarm renoveren
(www.cob.nl/groeiboek/hinderarm-renoveren).
Update 2020: In dit jaar zijn de ervaringen van VIT2, de Velsertunnel, de Maastunnel en de
Koningstunnels verzameld. Deze ervaringen zijn (achter de schermen) samengevoegd met het
groeiboek Hinderarm renoveren.
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Voortgangsrapportage Ontwikkellijn Civiel
Constructief falen – stuurgroep, coördinatie en SHA’s
Projectnummer

R701-2

Korte omschrijving

Hiaten in fundamentele kennis ten aanzien van faalmechanismen vragen 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. Op dit niveau is de coördinatie van het hele civiele
programma geborgd.

Naam voorzitter

Wout Broere/Brenda Berkhout, coordinator

Naam secretaris

Carolina Vermeulen – Lantinga

Verwachte eind-opleverdatum

Eind 2030

Betrokken praktijkprojecten

Heinenoord, Kiltunnel, Limfjordtunnel, Noordtunnel, Willemspoortunnel,
Drechttunnel, Botlektunnel, RET Rotterdam en Rupeltunnel

Achtergrondinformatie

www.cob.nl/constructief-falen/stuurgroep

Deliverables

Verwachte opleverdatum

1

Onderzoeksvragen vanuit projecten vertalen naar projectoverstijgende kennis.
Zorgen voor samenhang in de opdracht van de subcommissies, samenhang in de
wetenschappelijke programma’s en samenhang met de overige COB-projecten.

Januari 2020

2

Werkwijzer voor een structural health report and structural health monitoring als
Juli 2020
instrumenten voor voorspelbaar onderhoud. Dit valt onder de verantwoordelijkheid
van de stuurgroep, maar wordt gemaakt op basis van resultaten uit alle
subcommissies en de stuurgroep.

3

Kennis inbrengen in de SHA’s, o.a. door participatie in de workshops van de SHA’s

Doelstelling is jaarlijkse
opstart van twee SHA’s

4

Ondersteunen/zorgen voor samenhang met instrumentarium

Doorlopend

5

Coördinatie gehele civiele tunnelprogramma

Doorlopend

Op schema?
Kruis aan wat van toepassing is

x

Toelichting (bijvoorbeeld: belemmeringen die je bent tegengekomen)

Ja!
Bijna
Nee

Activiteiten juli-dec 2020
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Er is gestart met een SHA-traject bij de Drechttunnel. De inbreng uit de verschillende 3
commissies is verzameld en in juli heeft de eerste workshop plaatsgevonden. De
aanvullende aandachtspunten en onderzoeken zijn geformuleerd en bij de beheerder
uitgezet. Naar verwachting vindt de tweede workshop begin 2021 plaats.
Er is gestart met een SHA-traject bij de Willemsspoortunnel. De inbreng uit de 3
verschillende commissies is verzameld en in november heeft de eerste workshop
plaatsgevonden. De aanvullende aandachtspunten en onderzoeken zijn geformuleerd en
bij de beheerder uitgezet. Dit proces vindt plaats met coördinatie door ProRail.
Besprekingen zijn gaande om een SHA-traject te starten bij Rupeltunnel (Antwerpen), 3
Maasboulevardtunnel (Maastricht) en de Heinenoordtunnel.
Er heeft een bijeenkomst plaatsgevonden voor het opstellen van een gedeelde visie op
deformatie. Dit plan bestaat uit een korte- en langetermijnvisie.

1

Start gemaakt met het schrijven van een plan voor wetenschappelijk onderzoek in het
tunnelprogramma voor 2021 en verder.

1

Een eerste demoversie van het instrumentarium is gepresenteerd op het Beyond a
tunnelvision congres op 27 november 2020.

4

Optioneel: opmerkingen, toelichting/voorbeelden van producten
Bij de voorbereiding van de SHA voor de Willemsspoortunnel bleek de beschikbaarheid van een PDEng’er vanuit
ProRail een grote toegevoegde waarde voor het verzamelen en organiseren van de informatie. Precies dat punt was
een stuk lastiger bij de Drechttunnel.
Filmpje van de SHA: https://www.youtube.com/watch?v=m1DiAleW1zU
Demo toolbox SHA – TNO/Deltares: https://www.youtube.com/watch?v=cFKz2eWHXMk

Activiteiten zomer 2018 – dec. 2018

Draagt bij aan deliverable…

Eerste bijeenkomst stuurgroep 10 sept. 2018, met als primaire doel kaderstelling en
onderlinge afstemming tussen voorzitters subcommissies.

Alle

Stuurgroep 14 dec. 2018 (terugkoppeling opstarten comm. Deformaties en comm.
Degradatie).

Alle

Verdediging NWO-programmavoorstel Future proof tunnels met daarin ruimte voor
Alle
zestien Aio’s. Helaas (net) afgewezen, maar wel op verzoek van NWO opnieuw ingediend
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met als aanpassing nog sterkere verbinding met het tunnelprogramma en coprojectleiderschap 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
Alle
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.
De commissie Degradaties heeft een foutenboom opgesteld waarin faalmechanismen
Alle
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.
Er wordt gewerkt aan een stappenplan voor de beoordeling van de gezondheid 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.

2

De stuurgroep is bijeengekomen in april en juni. Dit is aangevuld met ‘stuurgroep-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.

Alle

Er is een nieuw voorstel ‘Future proof tunnels’ ingediend bij NWO.

Alle

Er is een paper opgesteld (‘Research and innovation in underground space’) waarin het Alle
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.

Activiteiten juli 2019 – dec. 2019

Draagt bij aan deliverable…

Het voorstel ‘Future proof tunnels’ is wederom door NWO afgewezen. In de huidige
Alle
vorm is er geen passende financiering door NWO mogelijk. De financiering voor de aio’s
in WP1&2 (Monitoring en Renovatie), is ingebracht in de subsidieaanvraag voor het COBtunnelprogramma 2020-2030. Voor de overige onderwerpen zal later naar
financieringsmogelijkheden gezocht worden.
De stuurgroep heeft meegeschreven aan het voorstel voor ontwikkellijn Civiel van het
tunnelprogramma 2020-2021 en vooruitblik tot 2030. Coördinatie vindt plaats door
Brenda Berkhout. Op 16 juli 2019 was een bijeenkomst met afgevaardigden uit de
‘stuurgroep-plus’ en Rijkswaterstaat om het voorstel voor het tunnelprogramma tot
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2030 te bespreken. Op basis van de reacties is het plan aangepast en in september
toegelicht tijdens de opdrachtgeversdag. 20 november jl. is het plan gepresenteerd bij
Rijkswaterstaat en warm ontvangen. Nadere werkafspraken worden gemaakt op 18
december 2019. Gestart wordt in 2020 met de eerste tunnels van RWS en Vlaanderen,
mogelijk ook in Denemarken.
In de commissies Voegen is gewerkt aan een samenvatting van vijf jaar onderzoek aan
Alle
klemverbindingen van zinkvoegen. De bevindingen worden (begin 2020) via de COBwebsite en kennisbank gepubliceerd.
Er is een plan van aanpak voor de periode tot 2021 opgesteld. In samenspraak met
Rijkswaterstaat is een protocol opgesteld waarin de rol van de expertteams van het COB
is uitgewerkt.
De commissie Deformaties heeft bijeenkomsten gehad in september en december. Er is Alle
gestart met het onderzoek voor de Botlektunnel, de Willemspoortunnel, de Kiltunnel en
de Eerste Heinenoordtunnel. Onderzoeken worden uitgevoerd door afstudeerders Geoengineering en via commissieleden zijn participanten betrokken.
Voor de commissie Degradaties moeten nog stappen gezet worden.

Alle

Activiteiten januari 2020 – juni 2020

Draagt bij aan deliverable…

De stuurgroep heeft meegeschreven aan de ontwikkellijn Civiel van het
Alle
tunnelprogramma 2020-2030. Coördinatie vindt plaats door Brenda Berkhout. Op 21 jan.
2020 zijn afspraken gemaakt met Rijkswaterstaat voor een start op onderdelen in 2020.
De focus ligt op een mock-up instrumentarium (werkpakket C), een gedeeltelijke start
wetenschappelijk onderzoek (werkpakket D) en de start met de uitvoering van de SHA’s
bij twee à drie praktijkprojecten (Drechttunnel, Ruperttunnel, Willemsspoortunnel)
De werkwijzer en het stappenplan voor de SHA zijn uitgewerkt. De onderliggende
documenten zijn afgerond en tevens vertaald naar het Engels om internationaal te
kunnen gebruiken. Zie www.cob.nl/sha

2 en 3

Het SHA-traject bij de Drechttunnel is gestart. De eerste stappen zijn genomen en de
eerste kennisworkshop bij de Drechttunnel is voorbereid. De verschillende experts en
expertcommissies hebben kennisgenomen van de beschikbare informatie en een advies
voorbereid voor de eerste kennisworkshop met de Drechttunnel van de te verwachten
risico’s en uit te voeren onderzoeken.
In de commissies Voegen is de samenvatting van vijf jaar onderzoek aan
klemverbindingen van zinkvoegen begin 2020 via de COB-website en kennisbank
gepubliceerd. Zie https://www.cob.nl/document/overzicht-zinkvoegonderzoeken/

Alle

In de commissie Deformaties lopen de onderzoeken voor de Botlektunnel, de
Willemspoortunnel, de Kiltunnel en de Eerste Heinenoordtunnel verder. Onderzoeken
worden uitgevoerd door afstudeerders Geo-engineering en via commissieleden zijn
participanten betrokken.

Alle

Door de commissie Deformaties is daarnaast begin 2020 een uitvraag opgesteld voor
1
onderzoek naar deformaties bij de Noordtunnel. Na beoordeling van de aanbiedingen is
de opdracht gegund aan SWECO. De eerste resultaten/het plan van aanpak zijn in de
commissie gedeeld. De resultaten van deze uitvraag moeten in het vroege najaar gereed
zijn om ingebracht te kunnen worden in het instrumentarium van werkpakket C.
De commissie Degradaties is bezig met het afronden van de foutenboom en het
aanvullen van het handboek degradatie.

Alle

In Europa zijn de kracht van het tunnelprogramma en het proces van de SHA toegelicht in 5.
presentaties aan de beheerder van de Öresundtunnel en de opdrachtgever van
Fehrmanntunnel in Denemarken, de beheerders van de Leonardtunel en de
projectorganisatie van de Oosterweelverbinding in België.
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Constructief falen – commissie Voegen
Projectnummer

R701-2A

Korte omschrijving

Hiaten in fundamentele kennis ten aanzien van faalmechanismen vragen 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 coördinator

Brenda Berkhout

Naam voorzitter

Brenda Berkhout

Naam secretaris

Ruben van Montfoort

Verwachte eind-opleverdatum Q4 2030
Betrokken praktijkprojecten

Heinenoordtunnel (advies over de renovatie van de zink- en sluitvoegen),
Drechttunnel (advies bij structural health analyse) en Willemsspoortunnel (advies bij
structural health analyse)

Achtergrondinformatie

www.cob.nl/commissievoegen

Deliverables

Verwachte opleverdatum

1

Resultaten van de endoscopische onderzoeken en het plan van aanpak voor de
Heinenoordtunnel publiceren op de COB-kennisbank.

Gereed

2

Adviezen aan de verschillende praktijkprojecten waar een structural health
analyse wordt uitgevoerd.

Doorlopend

3

(Tussentijdse) resultaten vastleggen en openbaar maken.

Doorlopend

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

X

Ja!
Bijna
Nee

Activiteiten juli-dec 2020

Draagt bij aan deliverable…

Er is gestart met een SHA-traject bij de Drechttunnel en de Willemsspoortunnel. Voor
beide tunnels heeft een commissiebijeenkomst plaatsgevonden ter voorbereiding van
de eerste workshop van het SHA-traject. In de bijeenkomsten zijn de bevindingen en
aandachtspunten o.b.v. de beschikbare documentatie per tunnel geformuleerd.

1,2

Optioneel: opmerkingen, toelichting/voorbeelden van producten
Na het gunnen van de aanbesteding van de Heinenoordtunnel is contact geweest met de projectmanager Claudia
Wolff (RWS) om gezamenlijk – RWS, COB en de aanneemcombinatie Savera III – de SHA tijdens de renovatie uit te
voeren, waarbij de nader uit te werken aanpak van de voegen onderdeel kan zijn. Dit wordt op 12 januari 2021 verder
verkend.
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Activiteiten zomer 2018 – dec. 2018

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

Plan van Aanpak periode tot 2021

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 en wordt op moment van publicatie
van deze voortgangsrapportage gereedgemaakt voor interne review door de
commissie.

1

Activiteiten juli 2019 – dec. 2019

Draagt bij aan deliverable…

In december is een bijeenkomst geweest van de commissie. Hier zijn presentaties 2
gegeven over nieuw op te pakken onderwerpen: Toepassen van kathodische
bescherming in de zinkvoeg en de toelaatbare deformaties van de
omegaprofielen. Verder is de wens het risico van het naar binnen drukken van de
het ginaprofiel te onderzoeken.
De rapportage over de onderzoeksresultaten betreffende zinkvoegen tot heden
zijn gereviewd door de commissie. Commissie is in afwachting van de uitkomst
van de discussie over het openbaar maken van de conclusies.

1

Het protocol voor expertteams is in concept besproken met de commissie. Hierin
worden de taken en verantwoordelijkheden van de leden van het expertteam
benoemd, wordt vastgelegd hoe wordt omgegaan met informatiedeling en wat
wordt verwacht van opdrachtgevers die hun project inbrengen in de commissie.
De commissie Voegen heeft als pilot gefungeerd. Aan de hand van de
aanvullingen en opmerkingen uit de commissie zal het protocol worden
aangepast en definitief worden gemaakt. Daarna kan het ook bij de andere
expertteams worden toegepast.
Activiteiten jan. – juni 2020

Draagt bij aan deliverable…

Laatste opmerkingen verwerken op de rapportage ‘Overzicht
zinkvoegonderzoeken’ en publiceren rapportage.

1

Voorbereiden advies aan de Drechttunnel voor de onderzoeken uit te voeren in
de eerste stap van de structural health analyse van de Drechttunnel

2
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Constructief falen – commissie Deformatie
Projectnummer

R701-2B

Korte omschrijving

Hiaten in fundamentele kennis ten aanzien van faalmechanismen vragen om een
aanpak waarbij de inbreng van de tunnelprojecten, wetenschap en experts uit de
praktijk blijvend georganiseerd wordt. Hoe gedragen de tunnelconstructie 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 coördinator

Brenda Berkhout

Naam voorzitter

Hans Mortier

Naam secretaris

Carolina Lantinga

Verwachte eind-opleverdatum Q4 2030
Betrokken praktijkprojecten

Kiltunnel (MASW-onderzoek) en Heinenoordtunnel (MASW-onderzoek en
glasvezelmonitoring), Noordtunnel, Willemsspoortunnel, Drechttunnel

Achtergrondinformatie

www.cob.nl/commissiedeformatie

Deliverables

Verwachte opleverdatum

1

Begeleiding en interpretatie van praktijkonderzoek (eerst Kil- en
Heinenoordtunnel, later overige tunnels) uitvoeren plus de veralgemenisering Doorlopend
en advisering rondom deze opgave.

2

De resultaten van het proces (zie PvA) vastleggen en openbaar maken in een
rapportage Vervormen van tunnels: beheren en renoveren.

Eind 2021

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

Ja!
x

Bijna

Initieel plan van aanpak om met afstudeerders de deformaties van geselecteerde
tunnels te (back-)analyseren bleek achteraf een te optimistisch uitgangspunt.
Lopende het proces werd beroep gedaan op professionele consultants. Dit heeft de
voortgang wat vertraagd.

Nee

Activiteiten juli-dec 2020

Draagt bij aan deliverable…

Er is gestart met een SHA-traject bij de Drechttunnel en de Willemsspoortunnel.
Voor beide tunnels heeft een commissiebijeenkomst plaatsgevonden ter
voorbereiding van de eerste workshop van het SHA-traject. In de bijeenkomsten
zijn de bevindingen en aandachtspunten o.b.v. de beschikbare documentatie per
tunnel geformuleerd.

1,2

Opvolging monitoring met verschillende systemen in Heinenoordtunnel (glasvezel, 1
tiltsensoren, …).
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Post- en predicties Willemsspoortunnel en Kiltunnel afgerond door afstudeerders. 2
De voortgang en resultaten zijn tijdens de commissiebijeenkomsten besproken.
Post- en predictie Noordtunnel geformuleerd in uitvraag. Deze uitvraag is
gewonnen en uitgevoerd door Sweco en is eind 2020 afgerond. De voortgang en
resultaten zijn tijdens de commissiebijeenkomsten besproken.

2

Uitvraag monitoring Drechttunnel. In de zomer is een voorstel uitgewerkt voor de
monitoring van de Drechttunnel, maar deze aanpak miste nog voldoende
wetenschappelijk fundament. Daar wordt nu aan gewerkt door prof. Ken Gavin et
al. De opdracht wordt later opnieuw uitgevraagd wanneer er meer inzicht is in de
onderbouwing voor de voorgestelde metingen en benodigde
meetnauwkeurigheid.

1

Een eerste demoversie van het instrumentarium is gepresenteerd op het Beyond a 2
tunnelvision congres op 27 november 2020. Informatie voor de eerste demoversie
is aangeleverd door deze commissie.
Er heeft een bijeenkomst plaatsgevonden voor het opstellen van een gedeelde
visie op deformatie. Dit plan bestaat uit een korte- en langetermijnvisie.

1,2

Optioneel: opmerkingen, toelichting/voorbeelden van producten

Activiteiten zomer 2018 – dec. 2018

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
en heeft daar gesproken over gedeelde puzzels die zowel op het gebied van
degradatie, deformatie en voegen liggen.

1

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
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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 m.b.v. satellieten).

1,2

Contact en kennisuitwisseling met professor Mooney (Colorado School of Mines)
m.b.t. lekkage tgv seizoensgebonden bewegingen tunnel.

2

Activiteiten juli 2019 – dec. 2019

Draagt bij aan deliverable…

Post-dictie Botlektunnel door Amanda Ponce de Leon afgerond, maar kwalitatief
nog niet voldoende niveau. Een vervolgstap is nodig.

2

Post-dicties Kiltunnel (Mei Yang) en Willemspoortunnel (Jiaxi Han) zijn opgestart.

2

PhD-onderzoek naar optimale monitoringssysteem (X. Zhang) heeft geschiktheid
optical fiber sensor systeem nagegaan, alsook de beste manier voor installatie in
Eerste Heinenoordtunnel. Daadwerkelijke installatie eerstdaags voorzien.

1,2

(Eind)rapportages bij internationale tunnelprojecten (Virginia, Limfjord en
Oresund) zijn opgeleverd met inzet van experts uit de commissie. Verkorte
inhouden worden opgesteld ter implementatie in onze eindrapportage.

2

Verkorte inhouden binnenlandse ervaringen (RET en 1e Coentunnel) dienen
gefinaliseerd te worden.

2

Activiteiten jan. – juni 2020

Draagt bij aan deliverable…

Post- en predicties Kiltunnel, Willemspoortunnel verlopen min of meer volgens
planning. Planning bij afstudeerders is een eerder rekbaar begrip.

2

Uitvraag post- en predictie Noordtunnel uitgestuurd en na selctieprocedure
gegund aan Sweco. Activiteiten opgestart.

2

Hernieuwde kennisuitwisseling met Oresundtunnel gehouden, in samenwerking
met commissie voegen.

2

Kennisuitwisseling met KU Leuven mbt monitoring bestaande tunnels.

2

Opvolging monitoring met verschillende systemen in Heinenoordtunnel (glasvezel, 1
tiltsensoren,..).
Opstart gemaakt van mock-up instrumentarium
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Constructief falen – commissie Degradatie
Projectnummer

R701-2C

Korte omschrijving

Hiaten in fundamentele kennis ten aanzien van faalmechanismen vragen 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 coördinator

Brenda Berkhout

Naam voorzitter

Erik Schlangen

Naam secretaris

Stijn Biemans

Verwachte eind-opleverdatum Q4 2030
Betrokken praktijkprojecten

Tunnelprojecten SHA’s

Achtergrondinformatie

www.cob.nl/commissiedegradatie

Deliverables

Verwachte opleverdatum

1

Inventarisatie van de meest voorkomende degradatiemechanismen en stand
van zaken van kennis daarover (degradatie, corrosie en chloride-indringing).

Eind 2020

2

Inventarisatie van de bestaande reparatietechnieken.

Eind 2020

3

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

Eind 2020/eerste helft 2021, als
onderdeel van de SHA’s

4

Vanuit de SHA’s promovendi koppelen aan fundamentele vragen die naar
boven komen.

Doorlopend

5

Dienstverlenend opstellen in proces van gesprekstafels afspatgedrag.

Doorlopend

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

x

Ja!

Op koers. Foutenboom afgerond. Document ‘Material degradations tunnel’ is
vergevorderd, alleen nog verfijning. Tabel reparatiemethoden vs.
aantastingsmechanismen opgesteld, bijna gereed.

Bijna
Nee
Activiteiten juli-dec 2020

Draagt bij aan deliverable…

Vijfde en zesde commissievergadering in respectievelijk juni en september. In deze
overleggen is de foutenboom afgerond. Er zijn grote stappen gemaakt met het
document ‘material degradation tunnel’. Verder is de tabel reparatiemethoden vs.
aantastingsmechanismen bediscussieerd. Opmerkingen worden verwerkt. In
december komt er nog een overleg met Esra Bektas t.b.v. aansluiting op het
instrumentarium. Er wordt nog een 8e commissieoverleg gepland om ‘material
degradations tunnel’ en de tabel reparatiemethoden vs. aantastingsmechanismen
nogmaals te bespreken en de kennisleemtes en visie te bepalen.

1 t/m 5

SHA Willemsspoortunnel

1 t/m 4
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Optioneel: opmerkingen, toelichting/voorbeelden van producten
De resultaten van deze commissie moeten nog worden vertaald in het instrumentarium en geïntegreerd in het
voorstel voor wetenschappelijke onderzoek. Het voorstel wordt begin 2021 uitgewerkt.

Activiteiten zomer 2018 – dec. 2018

Draagt bij aan deliverable…

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

1 t/m 5

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

1 t/m 4

Bas Lottman is de verbinding naar de gesprekstafel rondom de
brandwerendheidsproblematiek. 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.

Activiteiten juli 2019 – dec. 2019

Draagt bij aan deliverable…

Vanuit de commissie is meegewerkt aan de opzet van het plan van aanpak voor de
ontwikkellijn Civiel 2020-2030 (zie inleiding van deze rapportage).

Activiteiten jan. – juni 2020

Draagt bij aan deliverable…

Derde en vierde vergadering in respectievelijk februari en in april 2020. Hierin zijn 1 t/m 5
met name de foutenboom, het document ‘material degradation tunnel’ en de
onderzoeksdoelen besproken. Op de nieuwe opzet van de foutenboom zijn op- en
aanmerkingen gegeven door de commissieleden; deze zijn verwerkt. Hier zal
waarschijnlijk nog een verfijningsslag komen. Document ‘material degradation
tunnel’ is bediscussieerd. Opmerkingen zijn verwerkt in het document. Hier zijn
nog vervolgstappen benodigd.
SHA Drechttunnel staat gepland voor week 25.
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Instrumentarium SHA
Projectnummer

R701C

Korte omschrijving

In het project wordt een eerste stap gezet in de ontwikkeling van een kennisborgingsmodel
waarmee praktijkervaringen van renovaties optimaal kunnen worden meegenomen voor
volgende renovaties. Daarnaast worden technieken ontwikkeld waarmee beter gebruik kan
worden gemaakt van meetgegevens en betrouwbaardere voorspellingen kunnen worden
gedaan, o.a. door kunstmatige intelligentie en model-updating op basis van data.

Naam coördinator

Brenda Berkhout

Naam voorzitter

Willy Peelen

Naam secretaris

Adri Vervuurt

Verwachte eind-opleverdatum
project (geldt niet voor
platforms)

NTB, opleverdatum van mock-up was 27 nov. 2020

Betrokken praktijkprojecten

Kiltunnel, Drechttunnel, Noordtunnel, Limfjordtunnel, Heinenoordtunnel, Willemsspoortunnel

Achtergrondinformatie

www.cob.nl/sha/instrumentarium

Deliverables

Verwachte opleverdatum

1

Taak 1: Mock-up kennisborgingsysteem

11 november 2020

2

Taak 2: Concept monitoring intake template

11 november 2020

3

Taak 3: Verkenning AI voor tunnels

31 december 2020

4

Taak 4: Mock-up data-enhanced modelleren gebaseerd op data van Drechttunnel

11 november 2020

5

Workshop op Europees congres

medio januari 2021

6

Vervolg onderzoeksvoorstel

eind januari 2021

Op schema?
Kruis aan wat van toepassing is

x

Ja!

Toelichting (bijvoorbeeld: belemmeringen die je bent tegengekomen)
Resultaten op 11 november 2020 gedemonstreerd.

Bijna
Nee
Activiteiten juli-dec 2020

Draagt bij aan deliverable…

Uitwerken mock-ups en rapporten, presentatie Jan en Ron

1-4

Optioneel: opmerkingen, toelichting/voorbeelden van producten

Op 11 november 2020 hebben TNO en Deltares een presentatie gegeven voor Jan Slager en Ron van den Ende ten
behoeve van de bijeenkomst Beyond a tunnel vision 2020. Daarna zal de begeleidingscommissie samen met de
financiers van het civiele programma een go/no go geven. Daarnaast zal in december en januari een start gemaakt
worden met het verkennen van de mogelijkheden van het vinden van financiering via TKI Deltatechnologie.
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Presentie gehouden op 27 november tijdens Beyond a tunnel vision door Willy Peelen:
https://www.youtube.com/watch?v=TTQxanmG2Lk

Demo toolbox structural health analysis: https://www.youtube.com/watch?v=cFKz2eWHXMk

Activiteiten mei 2020-dec 2020

Draagt bij aan deliverable…

Beoordelen vragenlijst interviews

1

Eind eerste helft juli bijeenkomst begeleidingscommissie

1 t/m 4
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Begeleidingscommissie instrumentarium
Projectnummer

R701BI

Korte omschrijving

De rol van de commissie is het begeleiden van de ontwikkeling van het
instrumentarium voor de SHA. Op 27 november 2020 wordt de eerste opzet
getoond op het congres Beyond a tunnel vision.

Naam coördinator

Brenda Berkhout

Naam voorzitter

Alex Kirstein

Naam secretaris

Bart Duijvestijn

Verwachte eind-opleverdatum
27 november 2020, presentatie op het congres Beyond a tunnel vision (digitaal)
project (geldt niet voor platforms)
Betrokken praktijkprojecten

Afstemming heeft plaatsgevonden met de commissie deformaties via Hans
Mortier en Carolina Vermeulen‐Lantinga.

Achtergrondinformatie

www.cob.nl/sha/instrumentarium

Deliverables
1

Verwachte opleverdatum

Erop toezien dat het instrumentarium voldoet aan de wensen van, en
praktisch toepasbaar is voor beheerders, ingenieursbureaus en aannemers

27 nov. 2020

Op schema?
Kruis aan wat van toepassing is

Toelichting (bijvoorbeeld: belemmeringen die je bent tegengekomen)

Ja!
X

Bijna

De behaalde doelen zijn gerealiseerd. Het wetenschappelijk karakter van de
resultaten is nog wel hoog, er moet nog een slag geslagen worden naar de
praktijk van de tunnelbeheerders.

Nee
Activiteiten juli-dec 2020

Draagt bij aan deliverable…

Er zijn vijf commissievergaderingen gehouden en aparte tussentijdse overleggen
1
om TNO/Deltares als uitvoerend team te begeleiden. Uiteindelijk heeft in klein
comité een toets plaatsgevonden van hetgeen TNO/Deltares presenteerden op het
congres. Daarnaast is nog een schriftelijke review gaande waar commissieleden op
gereageerd hebben.
Optioneel: opmerkingen, toelichting/voorbeelden van producten
Tijdens het online congres Beyond a tunnel vision op 27 november 2020 presenteerden TNO en Deltares de eerste
resultaten. Hiervoor werd een demonstratie geven aan Jan Slager (directeur V&R-programma Rijkswaterstaat) en Ron
van den Ende (coördinator landelijk tunnelbeheer Rijkswatersaat):
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Demo toolbox structural health analysis: https://www.youtube.com/watch?v=cFKz2eWHXMk

Activiteiten mei 2020-dec 2020

Draagt bij aan deliverable…

Commissievergaderingen

1 t/m 8

Congres beyond a tunnel vision

1 t/m 8

Review deelproducten

1 t/m 8

Schriftelijke rapportage

1 t/m 8
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