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Onderonsje
Je maakt het mee bij het COB

Sinds 12 juni 2020 is in de 
COB-vergaderzaal de Partici-
pantenparade te bewonderen, 
een kunstwerk dat speciaal is 
gemaakt ter ere van de organi-
saties die het 25-jarig bestaan 
van het COB meevieren. Die or-
ganisaties krijgen elk een eigen 
exemplaar, zoveel mogelijk 
persoonlijk overhandigd. Hier-
naast ziet u het cadeau in han-
den van Bard Louis (MH Poly), 
Frans Melchers (Trelleborg), 
Coert Ruseler (Antea Group), 
Harry de Haan (Elumint) en 
Arie Bras (Kiltunnel).

Bedankt! 

PRAKTIJK

5 Wat als de straat een StraaD moet 
worden?
Een integraal toekomstvast bundelingssys-
teem dat graafrust moet brengen, kon niet 
volledig gerealiseerd worden, maar de winst 
is dat gebruikers van de ondergrond elkaar 
beter hebben leren kennen.

12 DIALOOG • Passende samenwerkingsvorm 
voor elk project
Zowel bij het onderhoud/renovatie van 
de Piet Heintunnel als de Michiel de 
Ruijtertunnel werkt de gemeente Amsterdam 
intensief samen met marktpartijen, maar op 
verschillende manieren.

14 Parametrisch ontwerpen mitigeert risico’s 
bij Rottemerentunnel
“De keuze voor parametrisch ontwerpen 
betekent dat je na een wijziging de hele 
tunnel als het ware met een druk op de knop 
opnieuw kunt doorrekenen.”

Inhoud

EN VERDER

3 COB-UPDATE Wat gebeurt er zoal bij het COB?

4 IN FOCUS Openstelling Gaasperdammertunnel

11 DE VISIE VAN... Paul Janssen, ambassadeur COB

WETENSCHAP

9 Eerste aanzet voor veiligheidsconcept 
hyperloop
Hoe zorg je ervoor dat gestroomlijnde capsules 
voor personen- en vrachtvervoer veilig met 
duizend kilometer per uur door lagedrukbuizen 
bewegen? Wat is er nodig om passagiers bij 
incidenten snel te kunnen evacueren?

NETWERK&COB

10 SHA: een combinatie van bevlogenheid en 
vakmanschap
Een structural health analyse (SHA) helpt de 
tunnelbeheerder om beter inzicht te krijgen 
in de civieltechnische staat van de tunnel. De 
beheerder van de Drechttunnel en de technisch 
manager van PTZ zijn er nu al blij mee.

TOEKOMST

16 Madurodam voegt ondergrond toe aan de 
bezoekersbeleving
Met de 25.000 euro van de Schreudersprijs 
die de gemeente Den Haag ontving voor de 
Hubertustunnel krijgt de Madurodam-app in 
2021 een toevoeging om ook ondergronds te 
kunnen kijken.

20 UIT DE SCHOOL GEKLAPT De digitale tweeling in de exploitatiefase

22 ZO KAN HET OOK Onzichtbaar geluid

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

17 Efficiënte testprocessen door gebruik 
slim instrument
Bij tunnelprojecten vergen het opstellen van 
testprotocollen en het testen van soft- en 
hardware veel tijd en energie. Door slim ge-
bruik te maken van kennis en ervaringen bij 
eerdere projecten is veel winst te behalen.

18 Hoogwaardige rookbeheersing in Delftse 
spoortunnel
In de Willem van Oranjetunnel en station 
Delft zorgen onder andere 76 grote stuw-
drukventilatoren en een uitgekiend rook- en 
warmteafvoersysteem voor effectieve rook- 
en hittebeheersing.

19 Renovatie vergt creatieve oplossingen
Tijdens de renovatie zijn de Kaagbaan- en 
Buitenvelderttunnel bij Schiphol vrijwel 
continu in gebruik gebleven. Dat vergde 
veel creativiteit en intensief overleg met het 
bevoegd gezag .

Heeft u ook een 
Onderonsje?

Mail hem naar info@cob.nl 

en wie weet schittert uw 

verhaal volgende keer in 

deze rubriek.
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COB-UPDATE

Terugkijken: COB-tv en platformbijeenkomsten

Geen COB-congres dit jaar, of stiekem toch wel? Op vrijdag 12 juni 2020 kwamen 
alle platforms van het COB bij elkaar. Ieder in hun eigen online livestream, maar wel 
met dezelfde feestelijke opmaat: COB-tv. 

Bijna 400 mensen waren live online aanwezig 

bij COB-tv. Aanleiding voor de uitzending was 

het 25-jarig jubileum van het COB. Er werd 

een overzicht gegeven van de activiteiten en 

aandachtsgebieden, en alle platforms kwamen 

langszij. De platforms gingen verder in 

afzonderlijke digitale bijeenkomsten. Het aantal 

deelnemers liep daarbij flink uiteen, van ca. 10 

tot 60 personen. De reacties waren positief. Alle 

opnames zijn terug te kijken via YouTube. De 

opgenomen podcasts zijn te beluisteren via uw 

favoriete podcastapp. COB-tv werd afgesloten 

met de onthulling van de Participantenparade, 

zie het Onderonsje hiernaast.

Nieuwe participanten

• NOVENCO Building & Industry ontwikkelt 

onder meer systemen voor ventilatie en rook-

beheersing in tunnels en parkeergarages.

• Bureau de Bont ondersteunt bedrijven in de 

bouwsector met project- en procesmanage-

ment en strategisch management.

• Mede vanwege het recent gestarte platform 

Geotechniek heeft het geotechnisch advies-

bureau CRUX zich weer aangesloten. 

• De IT-specialisten van Datadigest richten zich 

op de infrasector en waren bijvoorbeeld be-

trokken bij de renovatie van de Velsertunnel.

• Keers Special Doors levert producten voor 

bijzondere veiligheidstoepassingen, zoals 

vluchtdeuren in tunnels. 

Ga voor meer informatie over participeren en de 
betrokkenheid van de participanten naar www.cob.nl/
participeren.

Jaarverslag 2019

Het COB is niet zo goed in stilstaan. Daar-
om heeft het even geduurd voordat er 
genoeg tijd overbleef om het jaarverslag 
van 2019 op te stellen. Maar het is zover, 
de publicatie staat online!

Bekijk het jaarverslag via www.cob.nl/jaarverslag

Tunneldag in januari 2021

Hoewel er alweer hard gewerkt wordt aan 
en in nieuwe projecten, is het oorspron-
kelijke tunnelprogramma eind 2020 toch 
echt klaar. In januari 2021 wordt daarom 
een tunneldag georganiseerd; een dag 
waarop alle resultaten nog eens op een rij 
worden gezet.

Linksboven: COB-tv startte in de hal van de Bouwcampus. Rechtsboven: Ellen van Eijk (COB) hield gedurende 
de uitzending alle inkomende berichten in de gaten. Linksonder: aan tafel werd met gasten vooruitgeblikt 
op de platformbijeenkomsten. Rechtsonder: de gezamenlijke bijeenkomst van de platforms Tunnels en 
veiligheid, Beheer en onderhoud en het KPT vond plaats bij het net onthulde kunstwerk. (Foto’s: COB)

Lees en zie meer via www.cob.nl/12juni2020.

Het begon allemaal in 2016. Op het Diner van 

de Ondergrond werd toen een start gemaakt met 

de langetermijnvisie op tunnels. Die mondde in 

2017 uit in het tunnelprogramma. In drie ont-

wikkellijnen werden dertien projecten opgestart, 

met minstens zo veel deliverables als resultaat.

Beyond-tv

U ziet het op de achterkant van deze On-
derbouwing: het Europese tunnelcongres 
Beyond a tunnel vision gaat digitaal!

Beyond a tunnel vision wordt een online televi-

sie-uitzending gericht op de renovatieopgaven 

in de tunnelsector. In de plenaire sessie wordt 

u bijgepraat over (onderzoeks)initiatieven en 

de gezamenlijke ambitie om een netwerk van 

experts en tunnels te vormen. Voor diepgaande 

kennis en discussies kunt u deelnemen aan de 

parallelsessies, uitgezonden vanuit diverse Eu-

ropese landen. Via de internationale LinkedIn-

pagina volgt u het laatste nieuws.

Lees meer via www.beyondatunnelvision.eu

NOVEMBER 27TH 2020 • ONLINE

Nieuwe ambassadeurs

Om het COB-netwerk op specifieke 
onderwerpen verder te helpen, zijn er 
twee ambassadeurs benoemd. 

Mariëlle Wieman gaat zich inzetten voor de ver-

breding van het COB-netwerk op het gebied van 

ruimtelijke ordening. Mede door haar voormalige 

functie als directeur van het Nederlands Vastgoed-

exploitatieplatform heeft ze de ervaring en contac-

ten die het COB-platform Waardevol ondergronds 

ruimtegebruik naar een hoger niveau kunnen tillen. 

Paul Janssen (zie De visie van, p.11) richt zich op 

internationalisering, met name voor het opzetten 

van een Europees tunnelprogramma. Als pro-

jectmanager en -directeur van grote infrastruc-

turele projecten kan hij als geen ander partijen 

overtuigen van het belang van samenwerking en 

gezamenlijke kennisontwikkeling.

Lees meer via www.cob.nl/tunnelprogramma en houd de digitale nieuwsbrief in de gaten.
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In focus

Stapsgewijs 
open
De eerste buizen van 
de Gaasperdammer-
tunnel zijn geopend. 
Eerst alleen voor de ene 
richting, daarna ook voor de 
andere. Naar verwachting rijdt 
eind november al het verkeer 
door de tunnel.

De openstelling van de Gaasperdammer-
tunnel is een complexe onderneming. Omdat 
het verkeer over de huidige A9 dicht langs de 
tunnel rijdt, was er niet genoeg ruimte om 
alles compleet af te bouwen en de tunnel 
in één keer open te stellen. Ook zijn er nog 
hulpbruggen die in de weg liggen en moet het 
omliggende wegennet worden aangesloten.

Op 5 juli 2020 opende minister Van 
Nieuwenhuizen de eerste tunnelbuizen.
Vervolgens werd eind augustus in de buis 
voor lokaal verkeer de afrit S112 in gebruik 
genomen. Eind september begint de derde 
fase. De buis voor lokaal verkeer richting 
knooppunt Diemen gaat dan open, en er 
wordt gestart met de bouw van het verkeers-
plein (de ‘ovonde’) op het  tunneldak, waar 
de lokale af- en opritten op aansluiten. Als dit 
werk klaar is, gaat de vierde fase in. Dan zijn 
vier buizen open voor verkeer en is de huidige 
A9 leeg. De oude snelweg wordt gesloopt, 
terwijl op het dak van de tunnel een park 
wordt aangelegd. Het park verbindt de wijken 
Bijlmermeer en Gaasperdam aan weerszijden 
van de tunnel. Er komen ook ruim vijfduizend 
zonnepanelen op het tunneldak te liggen 
die energie leveren voor bijvoorbeeld de 
matrixborden en de verlichting. De middelste 
tunnelbuis, de wisselbaan, gaat pas open als 
het project A9 Badhoevedorp – Holendrecht 
gereed is. Naar verwachting is dat in 2026.

Om de tunnel te kunnen openstellen, moes-
ten onder meer alle technische installaties 
getest worden. Er zijn zo’n 140 ventilatoren, 
2.100 detectielussen, 5.500 lichtbakken, 
600 luidsprekers, 360 hulppostkasten met 
brandblussers en 130 vluchtdeuren. In totaal 
ligt er voor meer dan 1.000 kilometer aan 
kabels in de tunnel. Daarnaast is de Gaasper-
dammertunnel ook voor wegverkeersleiders 
nieuw; zij moesten getraind worden om het 
verkeer goed te monitoren en de juiste maat-
regelen te nemen in geval van een calamiteit.

Lees meer via www.cob.nl/verdieping.

(Foto: Rijkswaterstaat)
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Wat als de straat een StraaD 
moet worden?
De Robert Fruinstraat in de Rotterdamse wijk Middelland is de eerste die wordt 

omgevormd tot Straat van de toekomst. Wensen van burgers met betrekking tot 

inrichting, groen en beperking van verkeer komen samen met anticiperen op de 

energietransitie en klimaatverandering. Een integraal toekomstvast bundelings-

systeem dat graafrust moet brengen, kon niet volledig gerealiseerd worden, maar 

de winst is dat gebruikers van de ondergrond elkaar beter hebben leren kennen.

KABELS EN LEIDINGEN

PRAKTIJK

De werkzaamheden aan de Robert Fruinstraat 
zijn direct na de zomervakantie van start 
gegaan. Aan de gekozen aanpak gingen 
jaren van voorbereiding vooraf. De directe 
aanleiding voor de herinrichting zijn de riole-
ringsopgave en vervanging van grote bundels 
hoogspanningsleidingen. Ondergronds kent 
de ogenschijnlijk gewone Rotterdamse straat 
de nodige uitdagingen. In de straat staat ook 
een zwaar trafostation voor de trambaan 
van de RET en er liggen zowel distributie- als 
transportleidingen. Algemenere uitdagingen 
voor de toekomstgerichte herinrichting zijn 
het tegengaan van hittestress en duurzame 
afvoer en gebruik van regenwater.

De noodzakelijke herinrichting is gebruikt om 
ten aanzien van de bovengrondse inrichting 
een participatief project op te starten met 
als doel de straat te verduurzamen en sociale 
cohesie te versterken. De Robert Fruinstraat 
is de eerste straat die volgens het principe van 
de StraaD is aangepakt (zie kader). De kern 
van die aanpak is dat bewoners en andere sta-
keholders vroegtijdig in een participatieproces 
bij de herinrichting worden betrokken om de 
Straat van de toekomst te ontwerpen. Voor de 
Robert Fruinstraat leidt dat bijvoorbeeld tot 
groene daken. Bestaande bomen en gevel-
tuintjes blijven gehandhaafd. Er komt een 
zogeheten urban waterbuffer in de vorm van 
infiltratiekratten, waarin tegelijk ook kabels 
en leidingen worden verzameld. Afgezien van 
randvoorwaarden zoals behoud van bomen, 
geveltuintjes, laadpalen en bestaande onder-
grondse afvalinzameling heeft het participa-
tietraject niet tot aanvullende ondergrondse 
opgaven geleid. 

Graafrust
In de Robert Fruinstraat is het slimmer 
indelen van de ondergrond een van de 
activiteiten om er na herinrichting voor 
te zorgen dat in de straat voor 
langere tijd geen 
werkzaamheden 
meer nodig zijn. 
Vanwege het in-
tensieve gebruik van 
de ondergrond en 
ruimtegebrek is geke-
ken naar bundelings-
systemen die moeten 
bijdragen aan graafrust 
in de straat. Marcel 
Bruin, adviseur onder-
grondse infra van de gemeente 
Rotterdam, over het achterliggende 
gemeentelijk beleid: “De energietransitie 
zal ertoe leiden dat het alleen maar drukker 
wordt in de ondergrond. Dat heeft er mede 
voor gezorgd dat we in Rotterdam efficiënt 
en duurzaam met de ondergrond willen 
omgaan. Bij projecten als de herinrichting 
van de Robert Fruinstraat moet de straat 

Marcel Bruin is  

sinds 2008 adviseur 

ondergrondse infra bij 

het ingenieursbureau 

van de gemeente Rot-

terdam. Hij studeerde 

af als algemeen en 

technisch pijplijn-

ingenieur aan de 

Avans Hogeschool.

Jaap Peters werkt 

sinds 2007 als inge-

nieur bij het ingeni-

eursbureau van de 

gemeente Rotterdam. 

Hij studeerde civiele 

techniek aan de Hoge-

school Rotterdam.

StraaD
De StraaD staat voor de Straat van de 
toekomst. Het is een initiatief van land-
schapsarchitecten BoschSlabbers. In Rot-
terdam wordt samengewerkt tussen de 
gemeente Rotterdam, het Hoogheemraad-
schap Schieland en de Krimpenerwaard, 
Evides, Stedin, Woonstad, BoschSlabbers 
en bewoners.
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langdurig open. Dat is het moment 
om te bedenken hoe je zo’n project 
toekomstbestendig realiseert.”

Wicked problem
Jaap Peters, ook werkzaam bij het 
ingenieursbureau van de gemeen-
te: “We zijn aan het begin van dit 
traject eerst teruggegaan naar de 
basis. Met de opgave die er ligt 
en de ambitie van de gemeente 
Rotterdam, was de klantvraag 

helder. Maar wat is daarvan 
de impact? 

Dan ga je dus vragen stellen bij de 
verschillende stakeholders. Wat wil 
je nou precies? Dan zie je toch dat 
‘zo snel mogelijk’ en ‘zo goedkoop 
mogelijk’ de boventoon voeren. Het 
bleek lastig om draagvlak te krijgen 
voor een integrale oplossing die 
weliswaar aan de ambities voldoet, 
maar wordt belemmerd door richt-
lijnen, voorschriften en beschikbare 
middelen. Het is wat je noemt een 
wicked problem. Aan de voorkant 
kun je heel goede ideeën ontwik-
kelen, maar in de praktijk hangt 

het op geld en goede wil. Wij 
hebben geprobeerd expliciet 

te maken wat het betekent 
als je voortborduurt op de 

duurzame uitgangspunten, 

maar hebben uiteindelijk moeten 
kiezen voor een bundelingssysteem 
in afgeslankte vorm.” Marcel Bruin: 
“De duurzame uitgangspunten 
komen onder druk te staan zodra 
je bij de stakeholders de randvoor-
waarden gaat ophalen. Drinkwater 
wil niet naast middenspanning 
liggen vanwege het risico op opwar-
ming, gas stelt voorwaarden aan 
detecties, en ga zo maar door.”

Omgaan met onzekerheden
Jaap en Marcel concluderen dat 
het bereiken van consensus ten 
aanzien van duurzame oplossin-
gen niet op projectniveau bereikt 
kan worden. “Partijen zullen op 
landelijk niveau in gesprek moeten. 

We zien in de praktijk 
dat er bij alle partijen, 
ook de gemeenten, veel 

verschillende lagen bij 
het proces betrokken zijn, 

met als resultaat dat risico 
op risico gestapeld wordt. 
Iedereen zoekt zekerheid, 

dat snappen wij ook wel. 
Daarbij is het voor ons als 

gemeente ook nog eens 
moeilijk om onderscheid 

te maken tussen wensen 
en eisen van netbeheer-

ders. De kern is dat 
iedereen naar zijn 
eigen asset kijkt. 
We weten allemaal 
dat we niet genoeg 
ruimte hebben en 
moeten toegroeien 
naar een aanpak die 

dat probleem oplost. 
Daar zijn we het over 

eens, maar nog niet over de 
weg daarnaartoe. Zijn dat ge-

standaardiseerde oplossingen met 
bijvoorbeeld bundelingssystemen, 
of weten we in de praktijk de beno-
digde ruimte toch wel te vinden als 
we maar genoeg moeite doen?”

(Beeld: pxhere.com)

‘Partijen zullen op landelijk niveau in 

gesprek moeten.’

De gekozen oplossing voor de Robert Fruinstraat borduurt voort op eerder toegepaste 
bundelingssystemen. (Beeld: gemeente Rotterdam)
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“Het is nu ook niet de tijd voor grote 
keuzes. Er zijn teveel onzekerheden. 
Hoe wordt de energietransitie in de 
praktijk ingevuld? Gaan we wel of 
niet over op waterstof? Die onzeker-
heid blijft en daar zullen we naar 
moeten handelen. We moeten ons 
realiseren dat we in een ontwikkel-
fase zitten. We kennen de effecten 
van nieuwe technologieën nog niet. 
Dan ga je niet op één paard wedden. 
Dat doet de netbeheerder ook 
niet. De wil om samen te werken 
is er, maar de overstap naar een 
ander model komt alleen als er een 
natuurlijk moment voor is.”

Jaap Peters: “We weten niet wat de 
baten zijn van gestandaardiseerde 
oplossingen in bestaande situaties. 
Het is inmiddels wel duidelijk dat 
je bij een nieuwe ontwikkeling het 
beste meteen voor een integraal 
systeem voor ondergrondse 
infrastructuur kunt kiezen, maar 
voor bestaande situaties krijg je 
in de praktijk de extra kosten niet 
‘weggerekend’. Er is dus geen 
directe vraag vanuit de markt en de 
netbeheerders hebben derhalve 

een afwachtende houding als 
gemeenten met ambities komen, 
zoals wij voor de Robert Fruinstraat. 
Dat partijen ten behoeve van de 
ambities van zo’n enkel project hun 
interne opdracht en werkwijzen niet 
opzij kunnen zetten, is begrijpelijk. 
Netbeheerders hebben een heel 
grote toekomstvraag en dan komt 
de gemeente daar nog ’s overheen 
met een graafrustverhaal. Het 
belang van de netbeheerder in die 
specifieke opgave is er eigenlijk 
niet. Men ziet de opgave voor de 
gemeente wel, maar vraagt zich af 
waarom dat dan juist in deze straat 
moet. Dat betekent dat er op dat 
vlak weinig oplossingsgericht wordt 
meegedacht.”

Zendingswerk
In de voorbereiding voor de 
herinrichting bleek al snel dat een 
integraal systeem een factor tien 
duurder zou uitpakken dan een 
traditionele aanpak. Jaap: “Dat 
was niet haalbaar. We hebben nu 
gekozen voor een kleinere vorm 
van ordening dan aanvankelijk 
gewenst. Ook dat is duurder, maar 

de gemeente heeft de voorinveste-
ring voor haar rekening genomen. 
De winst daarvan is dat we ervaring 
hebben opgedaan en we elkaar 
beter hebben leren kennen. Een 
project als dit helpt om een relatie 
op te bouwen. De innovatie die no-
dig is om tot integrale oplossingen 
te komen, zit in de samenwerking. 
En de conclusie is dat we daarin 
nog wel wat zendingswerk te doen 
hebben.”

Meer informatie
Lees meer via  

www.cob.nl/verdieping.

‘Dat partijen ten behoeve van de ambities van zo’n enkel project hun interne 
opdracht en werkwijzen niet opzij kunnen zetten, is begrijpelijk.’

Schetsmatige doorsneden van de aanpak in de Robert Fruinstraat uit Programma van Eisen/Variantenstudie van de gemeente Rotterdam.

https://www.cob.nl/verdieping
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Tunnelveiligheid Eerste aanzet voor veiligheidsconcept hyperloop 

Hoe zorg je ervoor dat gestroomlijnde capsules voor personen- en vrachtvervoer veilig met duizend 
kilometer per uur door lagedrukbuizen bewegen? Wat is er nodig om passagiers bij incidenten snel te 
kunnen evacueren? En hoe garandeer je dat voortdurend bekend is waar elkaar opvolgende capsules zich 
bevinden? Een aantal leden van het vierde Delft Hyperloop-studententeam deed onderzoek naar dit soort 
veiligheidsvraagstukken.

In 2013 lanceerde Elon Musk, CEO van Tesla en 
SpaceX, het plan voor een nieuw vervoerssysteem: de 
Hyperloop. Dit systeem moet een alternatief vormen 
voor korte en middellange vliegreizen en gaat uit van 
gestroomlijnde capsules – pods – die met circa duizend 
kilometer per uur door buizen met lage druk bewegen. 
Om de ontwikkeling van een werkend prototype te 
stimuleren, zette Musk een competitie op voor studen-
tenteams. Afgelopen studiejaar ging een vierde team 
van Delft Hyperloop van start. Van de 33 studenten 
bouwden de meesten een nieuwe pod, waarbij ze het 
prototype van het jaar daarvoor gebruikten om onder-
delen te testen. Daarnaast werkte een klein aantal aan 
de ontwikkeling van een veiligheidsconcept voor het 
vervoerssysteem.

Samen met hun teamgenoten hebben Melanie Beek en 
Job ter Kuile onder begeleiding van veiligheidskundige 
Ben van den Horn van Arcadis – die ook coördinator van 
het Kennisplatform Tunnelveiligheid (KPT) is – naar 
allerlei veiligheidsaspecten gekeken. Een daarvan is 
brandveiligheid, een onderwerp dat ook in ‘tunnelland’ 
veel aandacht vereist. De kans op brand in de buizen 
van een hyperloopsysteem is gering vanwege de bijna-
vacuümtoestand in de buizen. De voor brand noodza-

kelijke zuurstof ontbreekt hier namelijk grotendeels. 
Dat geldt niet voor de delen van het systeem waar wel 
atmosferische druk heerst, zoals in stations, luchtsluizen 
en evacuatieroutes. Goede branddetectie in combinatie 
met brandblusinstallaties is in deze ruimten een ver-
eiste om een eventuele brand snel te doven. 

In de capsules vormen brand en rook een serieus risico, 
zeker omdat ze volledig afgesloten zijn van de omgeving. 
Om dit risico te beheersen, zijn er diverse preventieve 
maatregelen bedacht. In ruimtes met passagiers gaat 
het onder andere om de toepassing van brandver-
tragende materialen, hoogwaardige rookdetectie en 
rook- en brandbestrijdende maatregelen zoals een wa-
ter-mistsysteem. In compartimenten met elektronica 
en accu’s is het creëren van zuurstofarme situaties een 
oplossing. Een andere optie betreft de toepassing van 
een systeem met halon dat ook in de vrachtcomparti-
menten van vliegtuigen wordt gebruikt. Bij brand kan 
dit gas in compartimenten zonder passagiers worden 
geïnjecteerd om het vuur te doven.

Lees verder
Lees het complete artikel via www.cob.nl/verdieping.

De eerste competitie vond in 2016 plaats. Bij deze wedstrijd werd de pod beoordeeld op snelheid, veiligheid, efficiency en de schaalbaar-
heid van het ontwerp. Het Delftse studententeam Delft Hyperloop won de eerste prijs. (Foto: TU Delft)

WETENSCHAP

Melanie Beek, 
TU Delft

Job ter Kuile,
TU Delft

https://www.cob.nl/verdieping
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Brenda Berkhout is coördinator van de civieltechnische 
ontwikkellijn van het COB-tunnelprogramma en daarmee 
ook coördinator van de SHA’s. “Een SHA is een traject 
met kennisworkshops en (praktijk)onderzoeken waarmee 
de tunnelbeheerder beter inzicht krijgt in de civieltech-
nische staat van de tunnel”, legt Berkhout uit. “Het is 
een wisselwerking tussen een team met experts uit het 
COB-netwerk en het team van een renovatieproject. Van-
uit het project wordt steeds informatie aangeleverd die 
vervolgens door de COB-experts wordt geanalyseerd. Uit 
die analyse volgen enerzijds tips voor het renovatieproject 
in kwestie, bijvoorbeeld over risico’s en de kansen voor 
verduurzaming, anderzijds worden de lessen vastgelegd 
om als sector kennis op te bouwen.”

Soer van Herk, gemandateerd operationeel beheerder 
van de Drechttunnel, is de eerste Nederlandse tunnel-
beheerder die meedoet aan een SHA. Op 1 juli 2020 
vond de eerste kennisworkshop plaats. Daarvoor was al 
veel werk verricht, zowel door de tunnelbeheerder als 
door de COB-expertteamleden. “Als beheerder wil je zo 
veel mogelijk informatie over je tunnel in de kast hebben 
staan”, vertelt Van Herk. “ Dat is niet eenvoudig, want 
het gaat hier om tunnels van soms meer dan veertig 
jaar oud. Bovendien zijn er nu nieuwe (onderzoeks)

technieken waarmee we meer en gedetailleerdere ge-
gevens kunnen ophalen dan vroeger. Ter voorbereiding 
op de SHA zijn we de archieven ingedoken, hebben we 
rondgevraagd en is er veel waardevolle informatie boven 
tafel gekomen. Dit vullen we aan met nieuwe onder-
zoeksresultaten.”

Voor de Drechttunnel komen alle adviezen (‘het bood-
schappenlijstje’) terecht bij Willem Hijmans, technisch 
manager van PTZ, waarin de renovaties van zeven tunnels 
in Zuid-Holland worden opgepakt, waaronder die van 
de Drechttunnel. Hijmans is met zijn team ook verant-
woordelijk voor het (laten) uitvoeren van voorbereidend 
onderzoek. “Het was al bekend dat in veel tunnels de 
installaties aan vernieuwing toe zijn. De opdracht aan 
PTZ is om ook civieltechnisch onderzoek te gaan doen. 
Voordeel van de SHA dat is dat de experts heel systema-
tisch naar de tunnel kijken, wat een aanvulling is op je 
eigen kennis. Ook de dingen waar je zelf misschien niet 
aan gedacht hebt, komen naar boven. Zij adviseren meer 
specifiek en diepgaander onderzoek.”

Lees verder

Lees het complete artikel via www.cob.nl/verdieping

Kennisontwikkeling SHA: een combinatie van bevlogenheid en 
vakmanschap

In de civieltechnische ontwikkellijn van het tunnelprogramma van het COB-netwerk staat sinds dit jaar 
de zogeheten structural health analyse (SHA) centraal. Hoewel pas over een aantal jaar te zeggen is of deze 
aanpak daadwerkelijk wérkt, zijn de beheerder van de Drechttunnel en de technisch manager van het 
project Tunnelrenovaties Zuid-Holland (PTZ) er nu al blij mee.

NETWERK&COB

Soer van Herk,
Rijkswaterstaat

Willem Hijmans,
Rijkswaterstaat

Brenda Berkhout,
COB

De SHA is onderdeel van een serie werkpakketten. Met werkpakket A is al gestart in 2018/2019: dit zijn de commissies en stuurgroep van Constructief falen. De 

nauwkeurigheid waarmee de SHA kan worden uitgevoerd, is afhankelijk van de beschikbare informatie en de kennis over de mogelijk optredende faalmechanismen. 

Daarom wordt elke SHA door de COB-commissies en -stuurgroep ondersteund. Om deze kennis ook vast te leggen en te verdiepen, wordt een instrumentarium 

ontwikkeld (werkpakket C) en voor wetenschappelijke inbedding gezorgd (werkpakket D). De SHA vormt werkpakket B.
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De visie 
van

Grenzeloos
Naar wat voor soort muziek luistert een tunnelbouwer 

nu?  Uiteraard naar The Velvet Underground, en naar 

Tunnel of Love van Dire Straits en van Bruce Springsteen. 

Verder ken ik nog het nummer The Light at the End of the 

Tunnel uit de musical Starlight Express, maar dan houdt 

het ook zo’n beetje op. Andere civiele collega’s zijn rijker 

bedeeld; je struikelt over de bruggen in liedjes, al dan 

niet over vervuild water.

In het Nederlands weet ik het 
helemaal niet, dan blijf ik boven-
gronds en met droge voeten, want 
ik ben een groot fan van De Dijk. 
Hun nummer Dansen op de vulkaan 
wordt door mijn familie luidkeels 
meegezongen, waarbij we natuurlijk 
de letter D vervangen door een J. 
Mijn favoriet is echter het lied Ik kan 
het niet alleen. Mooie muziek, maar 
ook een tekst die echt wat betekent.

En dat geldt – wat een bruggetje 
(!!) – natuurlijk ook helemaal voor 
ons vak. Kijk eens hoeveel mensen er 
werken aan een tunnelproject. Bij de 
Rotterdamsebaan zijn er al meer dan 
vierduizend toegangspasjes uitge-
deeld. In ongelooflijk veel disciplines. 
En wat geldt voor de uitvoering, geldt 
zeker ook voor de planvorming en 
het ontwerp. Zoveel aspecten waar 
we rekening mee moeten houden, 
en dus ook zoveel disciplines die er 
bij komen kijken. 

Twee weten meer dan één, maar 
dan ben je er nog lang niet. Zonder 
kennisverbreding loop je snel achter. 
Dan is het prettig, nuttig en leuk 
dat we een vak hebben waarover we 
willen praten en waarover we altijd 
meer willen weten. De COB-activi-
teiten zijn dan ook altijd snel volge-
boekt en ook op allerlei congressen 

en symposia weten de Nederlandse 
tunnelbouwers hun mannetje (en 
vrouwtje) te staan. Tunnel is man-
nelijk, maar een tunnelboormachine 
heeft altijd een vrouwennaam, dit 
terzijde.

Die hunkering naar kennis en 
gezamenlijk optreden is niet puur 
Nederlands. Ook in andere landen 
heerst dit streven, en we weten ons 
dan ook vrij gemakkelijk internatio-
naal te verenigen.

Daarom hoefde ik ook niet lang na 
te denken toen ik werd gevraagd om 
ambassadeur internationalisering 
van het COB te worden. Er valt nog 
veel te doen en te onderzoeken in 
gezamenlijkheid. Vraagstukken als 
duurzaamheid, meervoudig ruimte-
gebruik, renovatie met de winkel 
open, kostenreductie van aanleg en 
onderhoud. Allemaal thema’s die 
geen landsgrenzen kennen. Dus ge-
zamenlijk aan de slag. Met subsidie 
uit Brussel graag!

Paul Janssen is directeur van Ponton Bouw-
consultancy. Hij werkte de afgelopen twintig 
jaar onder andere als projectmanager aan de 
Betuweroute (tunnel Pannerdensch Kanaal en 
tunnel Zevenaar), de Hubertustunnel, de Noord/
Zuidlijn en de Rotterdamsebaan. Sinds augustus 
2020 zet Paul zich als ambassadeur van het COB 
in voor een Europees tunnelprogramma.



12

De  

dialoog

“Dat we bij beide projecten intensief samenwerken 
met de markt vloeit voort uit de visie die we hebben 
vastgelegd in het programma AWA”, stelt Arnoud 
op den Kelder, projectmanager Piet Heintunnel 
van de gemeente. “Die visie gaat ervan uit dat we 
door samen te werken met marktpartijen een beter 
resultaat behalen dan wanneer we alles zelf doen. In 
theorie kunnen we het misschien wel alleen, maar 
in de praktijk niet. Onderdeel van deze visie is dat 
we per project bekijken welke samenwerkingsvorm 
het beste past. Voor de grootschalige renovatie 
van de Piet Heintunnel zijn we uitgekomen op een 
alliantie, een van de meest vergaande vormen van 
samenwerking. We vormen samen met Heijmans 
en Siemens Mobility tijdelijk als het ware één bedrijf 
en hebben allemaal hetzelfde shirtje aan.”

Onzekerheden
Volgens Op den Kelder is vooral voor deze samen-
werkingsvorm gekozen vanwege de vele onzeker-
heden rond de renovatie van de Piet Heintunnel: 
“We hebben nauwelijks informatie over de manier 
waarop de tunnel destijds precies is gebouwd, 
vooral wat betreft de installaties. Dat betekent dat 
er tal van onbekende risico’s zijn en we tijdens de 
renovatie zeer waarschijnlijk met allerlei verras-
singen te maken krijgen. Een andere groot en lastig 
af te bakenen risico is het raakvlak met de tram, die 
gedurende de renovatie door de derde tunnelbuis 
blijft rijden. Concreet betekent dit onder meer dat 
bij een calamiteit in de trambuis de tramreizigers 

via de zuidelijke verkeersbuis moeten kunnen 
vluchten. Weer een andere reden is dat de ver-
keersbuizen vanaf eind juni 2021 ruim een jaar 
dicht gaan. Die periode ligt vast en dat betekent dat 
we ons volledig willen richten op de inhoud en de 
voortgang, en geen behoefte hebben aan vertra-
gingen door contractwijzigingen. Samenwerken in 
een alliantie past daar het beste bij.”

Jeffrey van Korlaar van Heijmans vult aan: ”Niet 
alleen zijn er allerlei onzekerheden, ook de complexi-
teit is groot. Zo is een deel van de installaties in de 
tramtunnel verweven met die in de verkeerstunnel 
en zijn er voor de verkeers- en tramtunnel twee 
verschillende bedienorganisaties. De keuze voor 
een alliantie vind ik dan ook heel terecht. Tegelijker-
tijd is het wennen, omdat we nu ook ineens op de 
stoel van de opdrachtgever zitten en we bijvoor-
beeld niet automatisch met onze vaste partners 
kunnen samenwerken. Zo maken we de keuze voor 
onderaannemers nu samen met de gemeente. Het 

Passende samenwerkingsvorm 
voor elk project
Van links naar rechts: Jeffrey van Korlaar, Arnoud op den Kelder, Daan Seesing en Jelmer Wittebol. (Foto: Vincent Basler)

PRAKTIJK

Arnoud op den Kelder is pro-

jectmanager voor de gemeente 

Amsterdam en werkt sinds 2018 

aan de renovatie van de Piet Hein-

tunnel. Eerder was hij betrokken 

bij de Noord/Zuidlijn.

Jeffrey van Korlaar is project-

manager bij Heijmans en uitvoe-

ringsmanager voor de renovatie 

van de Piet Heintunnel. Hij werkte 

onder andere aan de Gaasper-

dammertunnel en de renovatie 

van de Koningstunnel in Den Haag.

Daan Seesing is projectmana-

ger voor de gemeente Amster-

dam en werkt aan de Michiel de 

Ruijtertunnel. Eerder was hij on-

der meer betrokken bij de Noord/

Zuidlijn, de renovatie van de Oost-

lijn en metrostation RAI. 

Jelmer Wittebol is senior 

projectmanager bij ENGIE Infra 

& Mobility en onder andere ver-

antwoordelijk voor het project 

Michiel de Ruijtertunnel. Hij was 

eerder ook actief bij de renovatie 

van de Schipholtunnel in de A4.

‘Tegelijkertijd is het 

wennen, omdat we nu ook 

ineens op de stoel van de 

opdrachtgever zitten.’
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Gemeente Amsterdam pakt als onderdeel van het programma Aanpak Wegtunnels Amsterdam 

(AWA) de komende tijd twee wegtunnels aan, de Piet Heintunnel en de Michiel de Ruijtertunnel. 

Bij beide projecten werkt de gemeente intensief samen met marktpartijen, maar wel op 

verschillende manieren. Een gesprek met de betrokkenen over het hoe en waarom.

mooie is dat we veel van elkaar kunnen leren. 
Als opdrachtnemer zijn we nu ook van het 
voortraject. Ik merk bijvoorbeeld dat we als 
alliantiepartner zaken als een vergunning 
en voorbereidende werkzaamheden – denk 
aan het verleggen van kabels en leidingen – 
eenvoudiger kunnen regelen dan wanneer we 
dat als aannemer proberen.”

Slimme uitvoeringsstrategie
Bij de Michiel de Ruijtertunnel heeft de ge-
meente niet gekozen voor een alliantie, maar 
voor een bouwteam, vertelt projectmanager 
Daan Seesing van de gemeente Amsterdam: 
“De opgave bij deze tunnel is minder groot 
dan bij de Piet Heintunnel. Het betreft geen 
renovatie, maar het aanpassen van een 
aantal onderdelen. We brengen onder andere 
hittewerende beplating aan om de brandwe-
rendheid te vergroten, vervangen camera’s en 
passen de besturing van de tunneltechnische 
installaties op een aantal punten aan. Werk-
zaamheden die op zich niet heel ingewikkeld 
zijn. Toch is de opgave complex. Dat komt 
doordat we ervoor hebben gekozen om de 
tunnel niet voor langere tijd te sluiten, maar 
het werk gedurende negen maanden tijdens 
nachtafsluitingen uit te voeren. We vinden 
het namelijk onwenselijk om naast de Piet 
Heintunnel ook de Michiel de Ruijtertunnel 
langere tijd achtereen te sluiten.”

Seesing vervolgt: “Het plan is om de tunnel 
elke avond om 22.00 uur af te sluiten en ‘s 
ochtends om 6.00 uur weer te openen, nadat 
we alles hebben opgeruimd en alle veilig-
heidsinstallaties hebben getest. Dat vraagt 
om een uiterst slimme uitvoeringsstrategie. 
Immers, iedere ochtend moet de tunnel aan-
toonbaar veilig in bedrijf worden genomen. 
Wij hebben de uitvoeringskennis die daar-
voor nodig is niet in huis. Daarom hebben 
we nadat we het definitief ontwerp gereed 
hadden, een bouwteam gevormd met daarin 
niet alleen aannemer ENGIE Infra & Mobility, 
maar ook de Amsterdamse Tunnelbeheeror-
ganisatie en de vaste onderhoudsaannemer. 
Samen werken we gedetailleerd uit hoe we 
de uitvoerbaarheid kunnen garanderen, wie 
welke stappen moet nemen en hoe we alles 
zo efficiënt mogelijk kunnen doen.”

Onderling vertrouwen
Op de vraag van Op den Kelder of dit ook in 
een alliantie zou kunnen, antwoord Seesing 
bevestigend. Volgens hem is een alliantie 
voor de werkzaamheden in de Michiel de 
Ruijtertunnel echter niet nodig: “Ik denk dat 
de voordelen van een alliantie in ons geval niet 
opwegen tegen de investeringen die je moet 
doen. Wij hebben in totaal acht maanden om 
het werk voor te bereiden. Bovendien hebben 
de werkzaamheden een ander en lager 

risicoprofiel. Inzet van een bouwteam is dan 
doelmatiger en past beter bij de opgave. We 
maken met elkaar een bestek en stellen ook 
alle uitvoeringsstukken gezamenlijk op. Ver-
volgens wordt het werk via een UAV-contract 
gecontracteerd.”

Jelmer Wittebol van ENGIE vult aan: 
“Ondanks de standaard contractvorm is 
het natuurlijk de bedoeling dat de prettige 
samenwerking en het onderlinge vertrou-
wen die in het bouwteam zijn ontstaan, 
straks in de uitvoeringsfase blijven. Ook dan 
moeten we elkaar goed blijven informeren, 
elkaar regelmatig opzoeken, verwachtingen 
uitspreken en blijven proberen om samen tot 
oplossingen te komen. We hebben weliswaar 
duidelijke prestatieafspraken en een heldere 
risicoverdeling, maar dat is niet genoeg. Wat 
dat betreft hoop ik dat we niet nog heel lang 
vanwege het coronavirus vooral vanuit huis 
moeten werken. Structureel goede samen-
werking vereist dat je elkaar geregeld fysiek 
ontmoet, gesprekjes voert bij de koffieauto-
maat en in de wandelgangen hoort wat er 
zoal bij mensen leeft.”

Lees verder
Het complete artikel: www.cob.nl/verdieping.
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De directe aanleiding om naar een 
andere manier van ontwerpen uit 
te kijken, komt voort uit specifieke 
projectomstandigheden. Kenneth 
Wyns: “Een groot deel van het 
grondonderzoek kon pas gedaan 
worden nadat bomen waren 
gekapt en een plas was gedempt. 
Dat leidde tot onzekerheid. We 
zochten naar meer flexibiliteit in 
het ontwerpproces. Dat en het 
feit dat er in het ontwerpen van 
tunnelmoten veel herhaling zit, 
maakten deze aanpak aantrekkelijk. 
Het hoofddoel was het ontwerp 
meer locatiespecifiek op basis van 
parameters in detail te kunnen 
doorrekenen. Daarmee konden we 
het risico op vertraging als gevolg 
van onvoorziene omstandigheden 
beheersen. De keuze voor parame-
trisch ontwerpen betekent dat je 
na een wijziging de hele tunnel als 
het ware met een druk op de knop 
opnieuw kunt doorrekenen. De 
gewenste flexibiliteit hebben we in 
de praktijk ook echt nodig gehad. 
Pas in juni konden we de laatste 
sonderingen doen. Begin juli 
hebben we de laatste paalreacties 
nog kunnen doorrekenen, waar-
mee we in een vrij late fase in het 
proces toch nog het ontwerp van 
tien tunnelmoten hebben kunnen 
aanpassen. Daarmee hebben we 
ook kunnen aantonen dat het para-
metrisch ontwerpen in de praktijk 
waarde heeft. Normaal gesproken 
zouden de wijzigingen handmatig 

moeten worden gedaan. Dat kost 
meer tijd en zou zeker hebben 
betekend dat we in de realisatiefase 
hadden moeten gaan schuiven en 
dat we halsoverkop extra capaciteit 
hadden moeten inroepen.”

Versnelling
Parametrisch ontwerpen is een 
proces waarbij op basis van data of 
relaties tussen onderdelen daarvan 
vanuit een centraal online platform 
een ontwerp kan worden gegene-
reerd. Zoals uit het voorbeeld van de 
Rottemerentunnel blijkt, biedt het 
parametrisch proces mogelijkheden 
voor nieuwe ontwerpmogelijkheden. 
Omdat een ontwerpiteratie sneller 
doorlopen kan worden, ontstaat ook 
meer ruimte voor bijvoorbeeld het 
doorrekenen van alternatieve scena-
rio’s. Dat dat ook zou betekenen dat 
het hele ontwerpproces sneller kan 
verlopen, is volgens Kenneth niet 
aan de orde. “Er vindt een verschui-
ving in werkzaamheden plaats. Meer 
inspanning in de voorfase betekent 
meer flexibiliteit in latere fases, 

waarin de gevolgen van veranderin-
gen in omstandigheden, inzichten of 
keuzes vaak ingrijpender zijn.” Stijn 
Jansen: “Er wordt al snel gedacht dat 
parametrisch ontwerpen ertoe leidt 
dat de constructeurs naar huis kun-
nen. Maar dat is helemaal niet wat 
ermee beoogd wordt. Wat je wilt, 
is versnelling van het proces van 
ontwerpiteratie. Normaal gesproken 
vergt dat proces veel verschillende 
stappen, waarbij je berekeningen 
in verschillende softwarepakketten 
moet maken. In dat proces is wel de 
expertise van constructeurs nodig, 
terwijl het, ik chargeer, een proces 
is van getallen inkloppen in de 
computer. Dat is niet het werk waar 
die experts op zitten te wachten, en 
door de handmatige aanpassingen 
hebben we ook nog eens te maken 
met een hoge foutgevoeligheid.” 

Software koppelen
Stijn wijst op de extra waarde die 
ontwerpers moeten toevoegen: 
“Met parametrisch ontwerpen 
koppelen we de verschillende soft-
ware die binnen een project wordt 
gebruikt, aan elkaar, waardoor een 
ontwerper ook gemakkelijker meer 
varianten of scenario’s kan doorre-
kenen.” Om dergelijke voordelen in 
de praktijk daadwerkelijk ten volle te 
kunnen benutten, is er nog wel een 
omslag in denken nodig, zo blijkt 
uit de reactie van Kenneth. “Als 
het doorrekenen van alternatieve 
scenario’s niet in de eisen van de 

Parametrisch ontwerpen mitigeert 
risico’s bij Rottemerentunnel
Voor het ontwerp van de Rottemerentunnel in de nieuw aan te leggen verbindingsboog 

tussen de A16 en de A13 maakt De Groene Boog gebruik van parametrisch ontwerpen. 

“Vanuit de risico’s die we in het voorlopig ontwerp zagen en de kansen die parametrisch 

ontwerpen biedt, hebben we voor deze vernieuwende manier van werken gekozen”, zegt 

Kenneth Wyns, ontwerpmanager bij BESIX. “Kijkend naar de processen in de sector, krijg 

je het gevoel dat deze niet meer passen in de 21e eeuw”, vult Stijn Jansen, head application 

development bij VIKTOR, aan.

ONTWERP

PRAKTIJK

‘Een ontwerper 
kan gemakkelijker 

meer varianten 
of scenario’s 

doorrekenen.’

Kenneth Wyns werd 

in 2017 namens BESIX 

ontwerpleider voor alle 

civiele structuren van de 

Rottemerentunnel en na 

de gunning werd hij ver-

antwoordelijk voor het in-

tegraal ontwerp in een van 

de drie deelgebieden. Hij 

studeerde civiele techniek 

aan de Vrije Universiteit 

Brussel.

Stijn Jansen is head ap-

plication development bij 

VIKTOR, een spin-off van 

MOCS, waar hij in 2013 

als project engineer aan de 

slag ging. Stijn studeerde 

lucht- en ruimtevaart-

techniek aan de TU Delft.
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Boven: screenshots van het parametrisch ontwerp van de Rottemerentunnel. (Beeld: A16/VIKTOR)
Rechts: luchtfoto van de verbindingsweg in aanbouw (Foto: Michael Limburg)

opdrachtgever zit, dan gebeurt het ook 
niet. Voor de Rottemerentunnel zijn wel 
de mogelijke gevolgen van het stopzet-
ten van een grondwatertonttrekking 
in de omgeving van de tunnel doorge-
rekend. Dat stond in de functie-eisen 
van Rijkswaterstaat. Maar dat geldt niet 
voor bijvoorbeeld beheerscenario’s.”

Anticiperen
De kern van de andere manier van 
denken die mogelijk wordt door para-
metrisch ontwerpen, is volgens Stijn 
dat je er op voorhand van uitgaat dat 
je onderweg zult moeten anticiperen 
op veranderingen. “Een ontwerper wil 
graag dingen vastleggen en van daaruit 
verder werken. Maar het is inherent 
aan projecten als de Rottemeren-
tunnel dat er dingen veranderen. Als 
je dat als gegeven neemt, wat kun je 
dan doen om daar in de uitvoering 
goed mee om te gaan? Daar zit het 
voordeel. Parametrisch ontwerpen 
blijkt in de praktijk vooral toegevoegde 
waarde te hebben als een project een 
repetitief element heeft. Het proces 
leent zich bijvoorbeeld heel goed voor 
dijkversterkingen. Voor partijen die bij 
dergelijke projecten betrokken zijn, 
is het toepassen van parametrisch 
ontwerpen een ‘no-brainer’.”

Grote uitdaging
Het implementeren van parametrisch 
ontwerpen is een stevige organi-
satorische uitdaging. Mensen zijn 
niet snel geneigd hun bestaande 
zekerheden op te geven. Stijn: “Als 

softwareontwikkelaar zie ik in deze 
sector processen waarvan ik niet het 
gevoel heb dat die passen in de 21e 
eeuw. Tegelijkertijd snap ik wel dat 
een sector waar de risico’s zo groot 
zijn, enigszins achterloopt.” De twee 
millennials wisten dan ook dat zij wat 
zendingswerk te doen hadden. 

Kenneth: “Nadat Stijn en ik de mo-
gelijkheden hadden verkend, hebben 
we een presentatie over nut en nood-
zaak voorbereid. Die presentatie heb-
ben we later ook nog een keer op het 
Besix-hoofdkantoor in Brussel moeten 
geven. Men wilde wel echt zeker weten 
dat deze manier van werken iets zou 
opleveren en niet juist de risico’s zou 
vergroten. We merken dat er weerstand 
is bij validatie van ontwerpen op basis 
van data. Daar zie je echt een verschil 
tussen generaties. Wij zijn de eerste 
generatie die de computer met de 
paplepel ingegeven heeft gekregen. Om 
iedereen te overtuigen, hebben we toch 
nog twee tunnelmoten op de traditi-
onele manier moeten valideren. De 
uitkomsten kwamen overeen met het 
schaduwmodel. De computer liegt niet. 
Maar het is wel, zoals altijd: ‘bullshit in 
is bullshit out’. Je moet ervoor zorgen 
dat mensen met de juiste expertise 
betrokken zijn bij de input van de infor-
matie en het testen van de applicatie.”

Lees verder
Lees het complete artikel via de 

Verdieping: www.cob.nl/verdieping.

https://www.cob.nl/verdieping
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Publiek Madurodam voegt ondergrond toe aan de bezoekersbeleving

Een ondergrondse toepassing in Madurodam. Dat was in 2009 meteen al het doel 
van de 25.000 euro van de Schreudersprijs die de gemeente Den Haag ontving 
voor de Hubertustunnel. In 2021 wordt dat doel alsnog verwezenlijkt. Niet met 
een miniatuur in het park, maar met een toevoeging aan de Madurodam-app. 
Madurodam en het COB willen ondergrondse experts vragen mee te denken over 
de invulling van die extra laag in de bezoekersbeleving.

TOEKOMST

Dorien Korsten,
Madurodam

Jack Amesz,
gemeente Den Haag

De Madurodam-app past in de ontwikkeling van 
Madurodam naar een meer interactieve beleving. 
Iedereen kent het park als een kinderattractie op 
ooghoogte, met gebouwen uit heel Nederland op 
schaal 1:25. “Veel huisjes, maar weinig interactiviteit”, 
vat Dorien Korsten, manager corporate relations, het 
traditionele beeld van Madurodam samen. De nieuwe, 
meer op beleving gerichte opzet is tien jaar geleden in 
gang gezet. Dorien Korsten: “Vanaf 2010 heeft directeur 
Joris van Dijk Madurodam de 21e eeuw ingetrokken.”

“De Hubertustunnel ligt vlakbij Madurodam. Samen met 
de wens om de ondergrond zichtbaar te maken, leidde 
dat tot het idee om het bedrag van de Schreudersprijs 
aan Madurodam beschikbaar te stellen voor een onder-
gronds toevoeging aan het park”, vertelt Jack Amesz, des-
tijds directeur van het COB en werkzaam bij de gemeente 
Den Haag. Samen met Joris van Dijk heeft hij veel 
gebrainstormd over de mogelijke invulling. “De ambitie 
was om ook de techniek achter ondergronds bouwen 
erbij te betrekken. We hebben dat idee destijds gepitcht 
bij Joris en hij zag er wel wat in. Hij was toen al bezig met 
de inzet van techniek om het park te vernieuwen.”

“Meer interactiviteit betekent ook dat we werken aan 
een digitale laag”, vertelt digitaal manager Pieter de 
Hullu. “Het primaire doel van de app is het bezoek aan 
Madurodam te verrijken. In de eerste fase hebben we 
130 objecten in het park voorzien van digitale infor-
matie in de app, maar we willen verder dan dat. We 
willen de ondergrond van Nederland in de bestaande 
app integreren. Daarbij gaan we stap voor stap te werk, 
want we willen er wel iets bijzonders van maken. Een 
idee waar we mee spelen, is het toevoegen van een aug-
mented reality-laag, waarmee de gebruiker ter plekke 
een blik in de ondergrond werpt. En zo zijn er meer 
ideeën. Na de zomer starten we met het project en in 
het voorjaar van 2021 willen we de eerste integratie 
in de app kunnen voltooien. We moeten de selectie 
nog maken, maar we willen ons eerst op één bijzonder 
ondergronds project richten. We willen naar een proof 
of concept waarmee we iets gaafs kunnen bieden dat 
we later kunnen uitbouwen.”

Lees verder

Lees het complete artikel via www.cob.nl/verdieping
Pieter de Hullu,

Madurodam

Op 13 juni 2020 overhandigde de Haagse wethouder Robert van Asten (Mobiliteit en Cultuur) de cheque van 25.000 euro, behorend bij de Schreudersprijs 
die de gemeente in 2009 ontving voor de bouw van de Hubertustunnel, aan Madurodam-directeur Joris van Dijk. (Foto: Studio Oostrum)

Oproep!
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Voor het ontwikkelen van de lokale besturing van 
de twee tunnels in de Blankenburg-
verbinding heeft bouwcombinatie 
BAAK de ICT Group inge-
schakeld. Pasquale Rinaldi 
van ICT Nether-
lands: “We 
ontwerpen 
en bouwen de 
software in 
acht stappen 
conform het 
softwareont-
wikkelplan 
van BAAK. Per 
stap ontwikkelen 
we telkens een paar delen – 
denk aan de aansturing van de ventilatoren 
of de vluchtdeuren – die we testen voordat we ze aan de 
al goedgekeurde delen toevoegen. Bij al deze stappen 
maken we gebruik van het instrument Transwarp.”

De geestelijk vader van Transwarp is Arjan Neef van Ned-
Mobiel/Proficium. “Het is een combinatie van een data-
base en een softwaretool”, licht Neef toe. “De ervaringen 
en kennis die ik bij eerdere projecten heb opgedaan, heb 
ik geordend in een database. Het gaat daarbij om een 
standaard set van sjablonen voor het opstellen van test-
protocollen, lijsten met ontwerpeisen op basis van de 
LTS en bevindingen die tijdens het testen aan het licht 
kunnen komen. Door de informatie van verschillende 
projecten naast elkaar te leggen, heb ik gedestilleerd wat 
generiek is en wat projectspecifiek. Deze informatie is 
erg handig. Als je bijvoorbeeld weet wat in de testfase bij 
andere projecten heikele punten waren, kun je die ken-
nis meenemen bij het inrichten van je testontwerp voor 
een nieuw project. Via handige hulpprogramma’s kan 
deze informatie allemaal eenvoudig worden ingelezen.” 

“Aan de hand van de informatie in de database kan de 
software van Transwarp onder meer geautomatiseerd 
het generieke deel van testprotocollen opstellen. Zelf 
kun je daar vervolgens handmatig de projectspecifieke 
teststappen aan toevoegen. Een van de andere opties is 
om de ontwerpeisen in te lezen, evenals je verificatie-
plan waarin je aangeeft hoe je wilt aantonen dat je aan 
de eisen voldoet. Als je vervolgens de teststappen hebt 
doorlopen, kun je Transwarp de testresultaten naast 
de eisen laten leggen en een rapport laten genereren. 
Met dat rapport kun je niet alleen zelf controleren of je 
voldoet aan alle eisen en de LTS, maar kun je dat ook aan 
je opdrachtgever laten zien.”

Over het werken met Transwarp is Rinaldi enthousiast. 
“Voorheen deden we veel handmatig en met Excel-lijs-
ten. Daardoor was de kans op fouten altijd aanwe-
zig. Het geautomatiseerd inlezen en genereren van 
documenten vermindert die kans enorm en vergroot 
de kwaliteit. Bovendien is het veel efficiënter en ben je 
minder tijd kwijt aan administratieve en repeterende 
handelingen. Kortom, Transwarp helpt ons om de pro-
cessen rond verificatie en validatie te verbeteren.“

Ook Yorrick Vissers van BAAK is positief: “Natuurlijk 
zijn er allerlei andere instrumenten beschikbaar, maar 
die richten zich slechts op een klein onderdeel, zoals 
automatisch testen. Het mooie van Transwarp is dat 
het alle processen ondersteunt omdat alles in één in-
strument is ingebouwd. Overigens maakt het ons niet 
uit met welk instrument onze opdrachtnemer werkt. 
Voor ons zijn de kwaliteit van de geleverde producten 
en het proces hoe ze tot stand zijn gekomen belangrijk. 
In deze fase geven beide ons het vertrouwen dat het 
eindresultaat straks goed is.”

Lees verder

Lees het complete artikel via www.cob.nl/verdieping

ICT Efficiënte testprocessen door gebruik slim instrument

Bij tunnelprojecten vergen het opstellen van testprotocollen en het testen van soft- en hardware veel 
tijd en energie. Door slim gebruik te maken van kennis en ervaringen bij eerdere projecten is veel winst 
te behalen. Het wiel hoeft niet elke keer opnieuw te worden uitgevonden en de betrokken engineers 
kunnen zich concentreren op de twintig procent van het ontwerp dat afwijkt van andere projecten.

PRAKTIJK

Pasquale Rinaldi,
ICT Netherlands

Arjan Neef,
NedMobiel/Proficium

Yorrick Vissers,
BAAK

Het gebruik van Transwarp in stappen. 
(Beeld: NedMobiel/Proficium)

‘Het geautomatiseerd inlezen 
en genereren van documenten 
vermindert de kans op fouten.’
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“Rook- en hittebeheersing in een tunnel zijn in theorie 
niet heel ingewikkeld”, vertelt Stan Veldpaus van Colt 
International. “Is er echter sprake van een tunnel met 
een onderbreking, dan wordt een effectieve rook- en 
hittebeheersing veel complexer. Hier in Delft is dat het 
geval. Het station ligt ongeveer middenin de spoortunnel 
en sluit aan beide kanten aan op vier spoorbuizen, waar-
bij alles in open verbinding met elkaar staat. Dan vol-
staat de ‘standaard’ rekensoftware niet langer en moet 
je geavanceerder gaan rekenen. Wij hebben daarvoor  

zogeheten CFD-modellen gebruikt, waarbij CFD staat 
voor computational fluid dynamics. Met deze specia-
listische rekensoftware kun je de exacte geometrie, de 
brandlast en de voorgestelde ventilatie invoeren, waarna 
het model berekent of je daarmee aan de eisen voldoet.”

Tjeerd Dierckxsens van ProRail voegt toe: “Een extra 
complicerende factor hier is dat we de bouw van de 
spoortunnel en het nieuwe station destijds te omvang-
rijk vonden om als één project op de markt te brengen. 
Daarom hebben we het werk in drie stukken opgeknipt. 
In fase één moesten weliswaar slechts twee van de vier 
tunnelbuizen gereed worden gemaakt voor het trein-
verkeer, maar bij de engineering diende wel rekening 
te worden gehouden met de viersporige eindsituatie. 
Dat maakte het extra lastig.” Veldpaus beaamt dat: “In 
de tunnelbuizen die in 2015 in gebruik zijn geno-
men hangen 38 grote stuwdrukventilatoren. Zoveel 
ventilatoren waren toentertijd niet nodig, maar wel als 
de tunnel straks viersporig is. Als je in de eindsituatie 
de ventilatie in een van de tunnelbuizen inschakelt, 
moet je rekening houden met de luchtkortsluiting die 

optreedt via de drie andere tunnelbuizen. Dat vraagt 
om extra ventilatiecapaciteit. In de tunnelbuizen voor 
spoor 3 en 4 komen straks ook 38 ventilatoren.”

Hittelint
Naast overdruksystemen, de rook- en hittebeheersing 
en het tunnelventilatiesysteem zijn er ook nog andere 
voorzieningen aangebracht om de risico’s van brand te 
minimaliseren. Daarbij gaat het niet alleen om rookde-
tectie, maar bijvoorbeeld ook om een ‘hittelint’ boven de 
sporen naast de perrons. De warmtedetectoren in dit lint 
geven bij een te hoge temperatuur een signaal door dat 
er mogelijk sprake is van brand. Ook in de tunnelbuizen 
zitten branddetectoren. Door de gegevens van deze 
detectoren te combineren met de gegevens van het 
sonarsysteem – dat nauwkeurig de locatie van treinen 
vaststelt – kan de exacte locatie van een brandhaard 
snel aan de hulpdiensten worden doorgegeven.

Lees verder

Lees het complete artikel via www.cob.nl/verdieping

Veiligheid Hoogwaardige rookbeheersing in Delftse spoortunnel

Bij brand in een tunnel of ondergronds station zijn een snelle en veilige evacuatie van reizigers en 
personeel van het grootste belang. Dat vraagt om een effectieve rook- en hittebeheersing. In de 
Willem van Oranjetunnel en station Delft zorgen onder andere 76 grote stuwdrukventilatoren en een 
uitgekiend rook- en warmteafvoersysteem daarvoor.

PRAKTIJK

Stan Veldpaus,
Colt International

Tjeerd Dierckxsens,
ProRail

‘Dan volstaat de “standaard” 
rekensoftware niet langer en 
moet je geavanceerder gaan 

rekenen.’

Werkzaamheden in de tunnel bij station Delft. (Foto: ProRail/Ronald Tilleman)
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Tunnels Renovatie vergt creatieve oplossingen

Schiphol heeft de afgelopen jaren de Kaagbaan- en Buitenvelderttunnel grondig gerenoveerd om te 
voldoen aan de eisen van de nieuwe tunnelwet. Tijdens de renovatie zijn de tunnels vrijwel continu 
in gebruik gebleven. Dat vergde veel creativiteit en intensief overleg met het bevoegd gezag, vertellen 
Jeffrey Rundberg en Kees Uijl.

PRAKTIJK

Jeffrey Rundberg,
TechConsult

Kees Uijl,
NedMobiel

“Schiphol heeft twee tunnels op zijn grondgebied”, 
zegt Jeffrey Rundberg, projectmanager tunnelveilig-
heid bij Schiphol. “Beide kruisen een start/landings-
baan. Onder de Kaagbaan ligt een dienstentunnel – de 
Kaagbaantunnel – die alleen gebruikt wordt door 
voertuigen van de luchthaven. De tweede tunnel is 
de Buitenvelderttunnel onder de gelijknamige baan. 
Dit is een combitunnel met vier buizen voor regulier 
wegverkeer, fietsers en openbaar vervoer die naast de 
tunnel in de A4 ligt.”

Om de beschikbaarheid tijdens de renovatie te garan-
deren, is één rijbaan in de Kaagbaantunnel afgesloten, 
terwijl de andere in gebruik bleef. Schiphol wilde dat 
ook de Buitenvelderttunnel gedurende de renovatie 
beschikbaar bleef. Kees Uijl, operationeel tunnel-
beheerder van Schiphol N.V.: “Hier hebben we steeds 
een van de verkeersbuizen aangepakt en het verkeer 
door de andere twee geleid. Dat klinkt eenvoudiger dan 
het was. Bij het maken van vluchtdeuren tussen twee 
buizen hebben we bijvoorbeeld een luchtdichte omkas-
ting in de verkeersbuis gemaakt om hinder in die buis 
te voorkomen en ervoor te zorgen dat er bij brand in de 
verkeersbuis geen ‘rookkortsluiting’ zou ontstaan.”

“Het per buis renoveren betekende dat de tunnel 
gefaseerd in gebruik werd genomen. Officieel hadden 
we voor elke gerenoveerde buis een openstellings-
vergunning moeten aanvragen. Aangezien dat erg 
onpraktisch was en veel extra tijd zou kosten, zijn we 
in een vroeg stadium met de omgevingsdienst – die 
verantwoordelijk is voor de openstellingsvergunning 
– in gesprek gegaan. Dat heeft geleid tot een gedoog-
beschikking waarin is vastgelegd dat we tijdens de 
renovatie moesten voorkomen dat de tunnel minder 
veilig werd dan voorheen. Aangezien er bij de start van 
de renovatie feitelijk geen veiligheidssystemen in de 
tunnel zaten, konden we ervoor zorgen dat de veilig-
heid bij elke stap steeds groter werd.”

Relatie met bevoegd gezag 
“Investeren in een goede relatie met het bevoegd 
gezag is bij dit soort projecten van groot belang”, stelt 
Rundberg. “De eisen in de tunnelwet zijn grotendeels 
gebaseerd op nieuwbouw. Bij renovatie van tunnels heb 
je te maken met bestaande civieltechnische configuratie. 
In de Buitenvelderttunnel was bijvoorbeeld geen ruimte 
om middentunnelkanalen aan te leggen voor evacuaties. 
Dat houdt in dat je steeds oplossingen moet bedenken 
die niet standaard zijn. Formeel toets het bevoegd gezag 
alleen aan het begin en einde van de bouw. Wij wilden 
hen graag vaker laten meedenken. Daarom hebben we 
altijd open met de mensen van de omgevingsdienst 
gecommuniceerd – zij hebben een mandaat namens het 
bevoegd gezag -, ook als we op knelpunten stuitten, en 
hen gevraagd om iedere maand met ons mee te denken 
over oplossingsrichtingen. Op die manier bouw je ver-
trouwen op. Zo wist de omgevingsdienst dat onver-
wachte situaties altijd door ons werden opgelost.”

Lees verder

Lees het complete artikel via www.cob.nl/verdieping

‘Formeel toets het bevoegd 
gezag alleen aan het begin 

en einde van de bouw. Wij 
wilden hen graag vaker 

laten meedenken.’

De Buitenvelderttunnel is een combitunnel naast de tunnel in de A4. 
(Beeld: YouTube/Schiphol)
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De digitale tweeling in 
de exploitatiefase van 
infrastructurele projecten

Croonwolter&dros zet op dit moment digitale tweelingen in tijdens de ontwerpfase van 

infrastructurele projecten. Tijdens de afstudeerstage is gekeken naar de huidige toepassing bij de 

RijnlandRoute, A16 Rotterdam en Sluis Eefde. Vervolgens is er onderzoek gedaan naar de definitie 

van een digitale tweeling en de potentiële toepassing ervan voor onderhoud door de gewenste 

functionaliteiten en de bijbehorende eigenschappen in kaart te brengen.

Aanleiding voor het onderzoek waren de hoge 
investeringskosten van de digitale tweeling, de 
huidige ontoereikende capaciteit aan technisch 
geschoold personeel voor de groeiende vraag naar 
renovaties en onderhoud van infrastructuren in 
Nederland (het wordt steeds belangrijker perso-
neel optimaal in te zetten), en de geïntegreerde 
DBFM-contracten waarbij Croonwolter&dros 
gedurende een lange periode verantwoordelijk is 
voor het onderhoud van de tunneltechnische in-
stallaties. In zo’n contract worden vooraf beschik-
baarheidseisen opgesteld voor de installaties. 
Wanneer deze eisen niet behaald worden, volgen 
er boetepunten, wat de terugbetaling aan het 
consortium negatief beïnvloedt. Het is daarom 
extra belangrijk om bij de start van een ontwerp 
na te denken over de ‘onderhoudbaarheid’ van de 
installaties en de kosten over de gehele levens-
cyclus van de infrastructuur te optimaliseren, en 
innovaties optimaal in te zetten om competitief 
te blijven in de industrie.

Functionaliteiten
Op basis van verzamelde informatie, interviews 
en brainstormsessies is een concept digitale 
tweeling voor onderhoud samengesteld. Het 
concept is opgebouwd uit functionaliteiten die de 
deelnemers belangrijk achten voor onderhoud:

• Faciliteren van een verbinding met de tech-
nisch-beheerapplicatie (TBA), onderhouds-
managementsysteem (OMS) en document-
managementsysteem (DMS).

• Bieden van een centrale omgeving voor 
beheer- en onderhoudsinformatie inclusief 
de as-builtdocumentatie, contactgegevens 
van leveranciers, technische tekeningen, 
onderhoudshistorie, configuratiedata en 
constructieplannen.

‘Een mooie rol voor het COB’

ing. Celeste Martens MSc
Begeleider

Croonwolter&dros

STUDENT

Cynthia Nooijens

PROJEC T

Potential application of 

the digital twin in the 

exploitation phase of 

infrastructural projects

WA AR

Avans University of 

Applied Sciences, Breda

• Dienen als een virtuele omgeving voor opleiding, 
training en oefening (OTO) waarin multidiscipli-
naire training voor technici, service-engineers en 
hulpdiensten aangeboden wordt.

• Test- en simulatieomgeving die veilige en gecon-
troleerde omstandigheden bieden om updates 
te testen voordat deze worden toegepast in de 
werkelijke infrastructuur.

• Uitvoeren van data-analyses door gebruik te 
maken van een terugspoelfunctie met het doel 
om storingsdiagnoses te doen en de besluitvor-
ming te ondersteunen.

• Bieden van een gebruikersinterface waarin een 
overzicht van de infrastructuurstatus wordt ge-
visualiseerd, gebaseerd op relevante informatie 
die centraal opgehaald kan worden, evenals een 
presentatie van sensordata. 

Om deze functionaliteiten te laten vervullen door de 
digitale tweeling zijn verschillende eigenschappen 
toegekend aan het concept met behulp van een 
morfologische kaart.  De functionaliteiten kunnen 
vervuld worden door het implementeren van een 
applicatieprogramma-interface (API), een gemeen-
schappelijke data-omgeving ofwel common data en-
vironment (CDE), een grafische gebruikersinterface 
(GUI) en een data-analysefunctie door een link met 
de bestaande technisch-beheerapplicatie. Verder 
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is het noodzakelijk de virtuele trainingsfaciliteit en de 
testomgeving te behouden om tijdens de exploitatie-
fases te kunnen blijven trainen en testen. 

Onderhoudsprestatie
Het opnemen van onderhoudsfunctionaliteiten in de 
concept digitale tweeling kan de onderhoudspres-
tatie van het infrastructurele object beïnvloeden. De 
onderhoudsprestatie wordt bepaald door efficiëntie 
en effectiviteit, zoals weergegeven in figuur 1. Het is 
van belang eerst de onderhoudsprestatie meetbaar te 
maken voordat het mogelijk wordt om de verbetering 
van de onderhoudsprestatie te kwantificeren. De digi-
tale tweeling voor onderhoud kan een positieve invloed 
hebben doordat bijvoorbeeld de nauwkeurigheid, vind-
baarheid en betrouwbaarheid van informatie worden 
verbeterd, testtijd wordt verkort en onderhoudswerk-
zaamheden worden versneld.

Digitale-tweelinginitiatieven 
Momenteel bestaan er verschillende initiatieven rond 
de digitale-tweelingtechnologie, wat bijvoorbeeld de 
mogelijkheid biedt om gezamenlijk digitale tweelingen 
te ontwikkelen. Hierdoor kunnen sneller en goedkoper 
pilotprojecten opgezet worden. Het NWO bijvoorbeeld 
(een Nederlandse organisatie voor wetenschappelijk 
onderzoek) financiert op dit moment een vijfjarig 
digital-twin-programma waarin zes universiteiten 

“Ik zie in de praktijk dat de digital twin steeds vaker wordt toegepast in de ontwerp- en realisatiefase, maar er is geen duidelijke visie 
op de toepassing ervan in de exploitatiefase. Om het wiel niet elke keer opnieuw uit te vinden, was ik benieuwd of en hoe andere 
industrieën een digital twin toepassen in de exploitatiefase, bijvoorbeeld bij NASA, waar het concept zijn oorsprong kent. Daarnaast 
vind ik het gat tussen de wetenschap en de praktijk nog altijd te groot; het was een uitgelezen kans om aan Cynthia te vragen dit 
onderzoek uit te voeren. In haar aanbevelingen schrijft ze dat samenwerking en sector-overstijgende standaardisatie de kans van 
slagen aanzienlijk zal verhogen. Het COB kan hier een mooie rol in vervullen.”

en twaalf industriële partners en kennisorganisaties 
samenwerken. Verder organiseert het COB platform-
bijeenkomsten waarbij kennis wordt uitgewisseld over 
digitale tweeling binnen de infrastructuurbranche.  

Resultaten 
Het onderzoek heeft laten zien dat de concept digitale 
tweeling voor onderhoud, de prestatie van onderhoud 
zichtbaar kan verbeteren door de toepassing van de 
gewenste functionaliteiten, zoals beschreven door 
de deelnemers van het onderzoek. Echter, het succes 
met betrekking tot de operationele productiviteit en 
het strategisch voordeel wordt sterk beïnvloed door de 
betrokkenheid van de onderhoudsorganisatie tijdens 
de ontwikkeling van de digitale tweeling en de ontwik-
kelingen en initiatieven van stakeholders in en rond de 
infrastructuurindustrie. Het is dan ook van belang om 
draagvlak te creëren bij de onderhoudsorganisatie. Het 
is cruciaal dat training en technische ondersteuning 
worden aangeboden om met de digitale tweeling te 
werken. Daarnaast spelen stakeholders zoals Rijks-
waterstaat en concurrenten een belangrijke rol in de 
ontwikkeling en de voortuitgang van de benodigde 
technologie

Meer informatie 

 Lees meer via www.cob.nl/verdieping.

Figuur 1: Onderhoudsprestaties kunnen worden berekend door onderhoudsefficiëntie te vermenigvuldigen met onderhoudseffectiviteit. Dit kan met behulp van 
een maintenance performance management system (MPM) of KPI’s. (Tiddens, 2011. Towards improving maintenance performance in a military context.)

https://www.cob.nl/verdieping
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Even was het erg stil. Nergens klonken de klanken van een 
concert of festival. Er zijn ook plekken waar bovengronds 
nooit iets van te horen is van de muzikale inspanningen die 
er onder de grond plaatsvinden.

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

< Data
Een bouwwerk zélf heeft ook muziek in zich. 
Kunstenaar en producer LudoWic heeft dat laten zien voor, onder andere, de Gaasperdammer-
tunnel. Data uit het bouwproject werd door hem omgezet in geluid door de gegevens te koppelen aan eigenschappen zoals volume en toonhoogte. De elektronische track die hij op die manier pro-duceerde, was te horen tijdens het COB-congres 2019 in de Gaasperdammertunnel. LudoWic heeft in samenwerking met Heijmans meer infrastruc-tuur ‘gesonificeerd’, zoals de A27/A1, de Prinses Beatrixsluis en de spoorbrug over het Maximakanaal in Rosmalen.

(Foto’s: COB en YouTube/LudoWic music)

Nachtleven >

Vlak naast Rotterdam Centraal, in een voormalige 

voetgangerstunnel, zit de nachtclub Toffler onder-

gronds verstopt. Je loopt de ingang al snel voorbij. 

Eenmaal binnen is het een langgerekte lage 

ruimte met strakke verlichting aan het plafond. De 

achterwand kan, inclusief de artiest, dj-booth en 

licht- en geluidsinstallatie, naar voren en achteren 

schuiven, zodat de zaalgrootte altijd past bij het 

aantal mensen. Dankzij de lage snelheid is de 

transformatie nauwelijks merkbaar.

(Foto’s: instagram.com/tofflerrotterdam en  
Google Streetview)

Natuurlijk >

In 1810 werd de ingang ontdekt van de Cumberland Caverns 

in Tennessee, VS. Sindsdien zijn de grotten uitgegroeid tot 

een toeristische attractie én concertzaal. Al meer dan vijftig 

jaar vinden er in de zogeheten Vulcano Room, zo’n honderd 

meter onder maaiveld, geregeld optredens plaats. Volgens 

geluidstechnici zorgen de grillige muren van de grot voor 

een betere akoestiek dan in menig door de mens gemaakte 

structuur, waardoor de onversterkte uitvoeringen klinken als 

een live concert in een opnamestudio.

(Foto’s: Flickr/ Michael Simmons en facebook.com/cumberland.caverns)
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Kort Lezen Doen

Derde ondergrondse fietsenstalling bij 
station Delft geopend

Op station Delft is vrijdag 4 september 2020 
een nieuwe fietsenstalling geopend. Met 
deze derde ondergrondse stalling komt het 
aantal fietsparkeerplekken op 10.000.

De nieuwe stalling biedt plek aan 2400 fietsen. 
De ingang bevindt zich tussen de twee bestaande 
stallingen, die in 2015 en 2017 openden. Deze 
zijn onderling met elkaar verbonden, en liggen 
boven het spoor waardoor reizigers binnen vijf 
minuten op het perron staan. Op de stalling 
is het multifunctionele gebouw Antoni in 
aanbouw.

 Lees meer via www.cob.nl/verdieping.

Tweede tunnelbuis RijnlandRoute 
gereed

Na 3,5 maanden boren – een maand korter 
dan gepland – kwam tunnelboormachine 
Gaia op 1 september 2020 weer boven. 
Hiermee is ook de tweede tunnelbuis in de 
RijnlandRoute klaar om ingericht te worden.

De tunnelboormachine legde een traject af van 
2.250 meter, vanaf het startpunt bij de A4 tot 
aan het eindpunt bij de Leidse wijk Stevenshof 
(A44). Het graafwiel met een diameter van 11 
meter en de volgwagens van 100 meter lang 
worden in de komende weken gedemonteerd 
en over de weg afgevoerd. Dan begint de afbouw 
van de tweede tunnelbuis; met de afbouw van de 
eerste is in mei al gestart.

 Lees meer via www.cob.nl/verdieping.

Bouw Rottemerentunnel loopt 
vertraging op

Het plaatsen van damwanden voor de tunnel 
in nieuwe verbindingsweg A16/A13 raakt 
woningen aan de Rottekade harder dan ver-
wacht. Het werk is voorlopig stilgelegd.

Met de gekozen geluids- en trillingsarme metho-
de blijken de damwanden niet diep genoeg de 
grond in te gaan. Het gebruik van heimachines 
levert echter veel risico op. “Niet alleen de 
fundering, maar ook de gevels van deze huizen 
verkeren in slechte staat’’, licht Rijkswaterstaat 
toe. Uit extra onderzoek is gebleken dat de 
eerder al aangebrachte verstevigingen aan de 
kadewoningen nu niet meer voldoende zijn. “Er 
zijn extra verstevigingsmaatregelen nodig voor 
drie woningen.” 

 Lees meer via www.cob.nl/verdieping.

Peiling 3TO-depot

Een depot voor tweedehands tunneltech-
nische onderdelen zou een mooie stap zijn 
richting een circulaire tunnelsector. Het 
COB-netwerk is een verkenning gestart naar 
de wenselijkheid van een dergelijke oplos-
sing. Dit rapport bevat de resultaten van een 
eerste enquête en platformsessie. 

Na advies te hebben 
ingewonnen bij een 
bestaand uitwisselplat-
form voor materialen, 
is er een online enquête 
uitgestuurd naar de 
relaties van het COB. De 
resultaten laten zien dat 
de sector overwegend 
positief aankijkt tegen 
een 3TO-depot. Er zijn 
echter ook belemme-
ringen genoemd. Op de (digitale) bijeen-
komst van het platform Duurzaamheid op 12 
juni 2020 zijn de enquêteresultaten gepresen-
teerd en is nader ingegaan op de belemme-
ringen. Hieruit zijn handvatten voortgekomen 
voor het verdere traject.

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

Nieuwe revisie brandtestprocedure

Rijkswaterstaat en Efectis hebben samenge-
werkt aan een revisie van wat bekend staat als 
de RWS-procedure voor tunnels.

Fire testing procedure for tunnel lining and other 
tunnel components beschrijft de testprocedure 
zoals deze vanaf 2020 toegepast zal worden. 
Nieuw in deze versie zijn onder meer werkwijzes 
voor het testen van vluchtdeuren en voegen, en 
voor het on-sitetesten met een mobiele oven.

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

Engelstalige COB-rapporten voor SHA

Voor het uitvoeren van een structural health 
analyse(SHA) zijn diverse instrumenten 
ontwikkeld. Deze publicaties zijn nu ook in 
het Engels beschikbaar.

Het gaat om vijf rapporten: Werkwijzer SHA, 
Ken je tunnel, Risico’s in kaart, Duurzaamheid 
in kaart en Raakvlakkenoverzicht civiel-TTI. 
Meer Engelstalige informatie is te vinden via 
www.cob.nl/english.

 Download de rapporten vanaf www.cob.nl/
kennisbank.

Wijkentour warmtetransitie

Ga mee op bezoek in Sliedrecht of Zoetermeer 
en hoor uit de eerste hand hoe de transitie 
van aardgas naar alternatieve warmte- en 
elektriciteitsopties wordt gemaakt.

Tijdens het wijkbezoek wordt allereerst de 
wijkaanpak en de organisatie van het proces met 
de betrokken partijen toegelicht. Vervolgens be-
zoekt u gezamenlijk een op locatie gerealiseerd 
verduurzamingsproject, waar u kennismaakt met 
het beoogde resultaat van de wijkaanpak (het 
aardgasvrij maken van de woningvoorraad) en de 
kwaliteit van de gerealiseerde verduurzamings-
ingrepen met eigen ogen kunt zien.

Sliedrecht 8 okt. 2020, Zoetermeer 5 nov.2020 • 
www.platform31.nl

Symposium Bodem Breed

De organisatie van Bodem Breed heeft 
besloten de uitdaging aan te gaan en het 
evenement voor en door bodemprofessionals 
op locatie te organiseren.

Dit jaar staat de rol van bodem onder maatschap-
pelijke opgaven centraal op het symposium. Vele 
maatschappelijke opgaven zijn niet zonder een 
vitale bodem te realiseren. Samenwerking, het 
inzetten van bodemdiensten voor opgaven, of het 
nu gaat om de herinrichting van de stad of herin-
richting van het landelijk gebied, regie en kaders, 
bodemherstel; het komt allemaal ter sprake op 
Bodem Breed.

28 okt. 2020 • Hotel Theater Figi, Zeist •  
www.bodembreed.nl

Nationaal Congres Bodemdaling

Op 19 november  2020 brengt het Platform 
Slappe Bodem i.s.m. het Nationaal Kennis-
programma Bodemdaling de nationale 
opgaven, lopende initiatieven, praktijkerva-
ringen en opinies uit diverse werkvelden voor 
het voetlicht.

In het plenaire programma is er onder meer aan-
dacht voor de complexe droogte- en wateropgave, 
oplossingsrichtingen om investeringen in infra-
structuur en onderhoudskosten voor gemeenten 
beheersbaarder te maken en het advies van de 
Raad voor de leefomgeving en infrastructuur 
over bodemdaling in veengebieden. ’s Middags 
worden in deelsessies verschillende praktijkpro-
jecten via video’s in beeld gebracht.

19 nov. 2020 • Fort Wierickerschans/online •  
www.slappebodem.nl
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THE SECOND EUROPEAN CONFERENCE 
ON TUNNEL RENOVATION
Tunnels play a vital role in infrastructure. Many of 
them are aging and in need of major renovations. 
They cannot be shut down due to required high 
availability. Because of the volume and urgency of 
the tasks, this challenge needs to be addressed at 
an international scale.

WWW.BEYONDATUNNELVISION.EU

NOVEMBER 27TH 2020
ONLINE • FREE PARTICIPATION

REGISTRATION 
OPEN NOW

Organised by:

centre
NetherlandsNetherlands
knowledgeknowledge forfor

and underground spaceand underground space
underground construction

The Beyond a tunnel vision conference will by 
fully digital! The plenary and parallel sessions are 
broadcasted live online from several European 
countries. 

Your hosts on the main stage in The Netherlands will 
be Karin de Haas (COB) and Steve Phillips (CEDR). 
You will be updated on (research) initiatives and 
the joined ambition to form a network of experts 
and tunnels. Among the contributors are Jürg 
Röthlisberger (chairman of CEDR), Stefan Maurhofer 
(president EUTF) and Jan Slager (manager 
renovation programme Rijkswaterstaat). 

For in-depth knowledge and discussions you can 
join the parallel sessions. Experts from all over 
Europe will present best practices, lessons learned 
and scientific studies to inspire you and invite you to 
share your own views and experiences.

JOIN US BEYONDATUNNELVISION.EU/REGISTER

http://www.beyondatunnelvision.eu

