
• Veiligheidsaspecten met context en in samenhang
• Training en operatie zijn effectief ingericht
• Helder totstandskomingsproces van de informatie
• Veiligheidsaspecten zijn geverifieerd en gevalideerd

• ‘Ken je tunnel’: alle bijzonderheden van de tunnel op een rij
• Betrouwbare en beschikbare tunnel
• Kosten en baten onderhoud zijn in balans (businesscase)
• Dashboard: snel inzicht, met erachter gedetailleerde informatie

• Brondata om systemen mee te optimaliseren
• Experimenteer- en validatieruimte
• Investeren in innovatie is rendabel (businesscase)

PROJECTEN ALS 

KATALYSATOR VOOR 

PRODUCEREN DATA IN 

ANDERE VORM

Tooling voor ontwerp = 
tooling voor programmeren

Geautomatiseerd data analyseren en 
verrijken voor betere voorspellingen

Tunnel bepaalt 
eigen onderhoud 

(zelfregulatie)

Data delen 
heeft haken 

en ogen

Meer winst 
bij ‘unhappy 

flow’

Meer in samen-
hang te zien

Makkelijker te 
beoordelen

Zoeken is 
makkelijker

Betere 
benadering van 
de werkelijkheid

Onduidelijk welke verschillen 
er zijn tussen digitale en 

fysieke werkelijkheid

Data-opslag is gratis, 
makkelijk overkill.

Minder dubbeling, 
meer eenduidigheid

Filteren: alleen 
die informatie 

die je wilt zien en 
beoordelen

Informatie 
toegankelijk maken 
in alle levensfasen

Onderhoud verbeteren 
door releases 

(minirenovaties)

Modulair bouwen 
mogelijk

!

• Data alleen is niet genoeg

• Meerwaarde: uitwisseling, analyse, verrijking, 
dynamiek

• Digitaliseren = automatiseren

• Informatie is het nieuwe €€€

• Analoog: weinig gerelateerd (1-N), statisch

• Digitaal: veelvuldig gerelateerd (N-M), dynamisch

?

• Welke info houdt het systeem zelf bij (opvraag-
baar) en hoeft dus niet meer in het archief?

• Hoe digitaal goedkeuren?

• Hoe ga je (wie) (wat) leren?

• Wat schiet je ermee op?

• Wie heeft wat nodig?

• Wie moet waar wat van vinden?

• Adaptieve installaties toevoegen?

• Data delen, waar zit de angel?

• Digitale tweeling of heel goed model?

• Waar staan we nu?

Vastleggen 
in één bron

Codegeneratie 
mogelijk

Digitalisering zorgt voor een hogere beschikbaarheid en 
maakt assetmanagement eenvoudiger en beter planbaar

DOEL • BEHEER EN ONDERHOUD

Digitalisering maakt tunnels aantoonbaar veiliger in 
steeds wijzigende omstandigheden.

Digitalisering zorgt voor snellere openstelling en 
kortere renovatie.

DOEL • TECHNISCHE ONTWIKKELINGDOEL • TUNNELVEILIGHEID

VEILIGHEIDS-
BEAMBTE

BEVOEGD 
GEZAG

BEDIENAAR TUNNEL-
BEHEERDER

HULP-
DIENSTEN

TUNNEL-
BEHEERDER

ONDERHOUDS-
PARTIJ

MARKT-
PARTIJ

KENNIS-
INSTITUUT

Instrumenten zijn beperkt 
houdbaar, data(formaat) 

mogelijk ook

In de ontwikkellijn Digitale tunneltweeling van het 

tunnelprogramma is in de eerste twee jaar vooral 

gewerkt aan verheldering van begrippen. De deliverables 

laten zien dat de sector aan het begin staat van een 

ontwikkeling die nog lang niet volwassen is. Het COB-

netwerk wil in de komende, cruciale periode tot 2030 

van digitalisering een volwassen hulpmiddel voor de 

tunnelsector maken.

Deze plaat laat zien wat digitalisering betekent vanuit 

verschillende perspectieven en welke doelen de 

stakeholders hebben.

www.cob.nl/tunnelprogramma/digitaal

BEHEER EN 
ONDERHOUD

TUNNEL-
VEILIGHEID

TECHNISCHE 
ONTWIKKELING

In 2030:

Digitalisering in de tunnelsector


