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Tunnelprogramma

Het initiatief Van boekenkast naar digitaal maakte deel uit van de ontwikkellijn Digitale tunneltweeling van 

het tunnelprogramma tot 2020. Deze ontwikkellijn geeft invulling aan een aantal aspecten van digitalisering 

binnen het tunneldomein. Inmiddels is de ontwikkellijn Digitaal 2030 in wording. Hiermee wordt een vervolg 

gegeven aan Van boekenkast naar digitaal. 

www.cob.nl/tunnelprogramma/digitaal

https://www.cob.nl/tunnelprogramma/digitaal
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1 Inleiding 1

1.1 Aanleiding
Vanuit een aantal eigenaren van rijks- en niet-rijkstunnels, en vooral tunnelbeheerorganisaties, heeft 
het CoB signalen ontvangen dat het investeren in en het beheren van een complexe digitale tunnel-
tweeling wat hen betreft niet altijd past bij de omvang en complexiteit van hun tunnel(s). Wel zien deze 
beheerorganisaties dat ontwikkelingen ten aanzien van digitalisering, (big) data, internet of things 
(Iot), etc. een positieve invloed kunnen hebben op het beheer en onderhoud van tunnels. digitalisering 
is niet meer te stoppen. 

om deze positieve invloed te definiëren, is het project Van boekenkast naar digitaal geïnitieerd. Wat is een 
juiste eerste stap voor digitalisering met het oog op tunnelbeheer, wat is er voor tunnelbeheerorganisaties 
te halen uit digitale tweelingen? ook is de vraag onder welke randvoorwaarden de tunnelbeheerorganisa-
ties iets kunnen met de digitale output van ontwerpers en bouwers van aanleg- en renovatieprojecten.

1.2 Van project naar kwartier maken
op basis van een globaal plan is een uitvraag voor werkgroepleden gedaan binnen het netwerk van het 
CoB. Hierop hebben vooral marktpartijen (ontwerpende en bouwende organisaties) gereageerd. de 
vraagstelling is echter het meest relevant voor tunnelbeheerders en hun organisaties. om hun betrok-
kenheid en invloed te organiseren, is besloten een kwartiermakersgroep te formeren en nog niet te 
starten met het daadwerkelijke project. deze groep, bestaande uit tunnelbeheerders en medewerkers 
van beheerorganisaties, heeft een eerste verkenning uitgevoerd. deze verkenning vormt een basis 
waarop anderen vervolgens kunnen voortbouwen. 

Gedurende het afgelopen jaar is vanuit verschillende invalshoeken over de materie met elkaar gesproken 
en gediscussieerd. Een boeiend proces om elkaar te inspireren, nut en noodzaak scherp te krijgen en 
een aantal tussenresultaten te formuleren en te ontwikkelen. dit document bevat de resultaten van 
deze verkenning.

1.3 Samenstelling kwartiermakersgroep
de onderstaande personen maakten deel uit van de kwartiermakersgroep. Het betreft gemeentelijke 
tunnelbeheerders aangevuld met een vertegenwoordiging van ProRail en Vlaanderen. Rijkswaterstaat 
is ook benaderd, maar is niet aangesloten vanwege het toen nog in oprichting zijnde Landelijk tunnel-
beheer (LtB). Wel heeft Rijkswaterstaat (LtB) uitgesproken zeer geïnteresseerd te zijn in de ontwikke-
lingen en resultaten.

Het voorzitterschap is opgepakt door de platformcoördinator Beheer en onderhoud van het CoB, tevens 
de auteur van dit document.

Tabel 1.1 / Leden kwartiermakersgroep Van boekenkast naar digitaal

Naam Functie Organisatie

Hans Janssens (voorzitter) Platformcoördinator B&o, senior adviseur 
tunnelveiligheid en assetmanagement

CoB/doN Bureau

Jeroen schrijver tunnelbeheer Gemeente Amsterdam

Bas van Herpen Gedelegeerd tunnelbeheerder Provincie Zuid-Holland

tom Versluijs senior projectleider en opdrachtgever 
tunnelbeheer

Gemeente den Haag

dirk Jan Menger systeemspecialist ttI en tankvoorzieningen, 
afdeling assetmanagement

ProRail

kris van Boven directeur tunnels tunnelorganisatie Vlaanderen
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2 Aanpak 2

2.1 Nut en noodzaak
Bij aanvang is de werkwijze bewust erg vrij geweest. Het vraagstuk is groot en breed. de verleiding is 
groot om snel tot actie over te gaan en te bedenken hoe de sector van 'papieren dossiers' komt tot de 
implementatie van digitale tunneltweelingen. Maar digitalisering is geen doel op zichzelf. die conclusie 
trok de groep al meteen bij aanvang. 

Een tweede herkenbare valkuil was te verzanden in goede, maar meeslepende en abstracte discussies 
over digitalisering. Enerzijds vergt digitalisering grote veranderingen, in aanpak, werkwijze, organisatie 
en cultuur. Maar anderzijds rijst de vraag wat digitalisering gaat brengen. doel en subdoelen moeten 
helder zijn alvorens acties in gang te zetten voor het beheer en onderhoud van tunnels.

Maar er werd ook geconcludeerd dat de opmars van digitalisering al ruimschoots is ingezet en niet 
meer te stoppen is. Het is dan ook van groot belang dat beheerders invloed krijgen op deze ontwikkeling 
en deze nuttig inzetten voor hun doelstellingen, uitdagingen en reguliere werkzaamheden. Beheer 
vindt immers steeds meer op afstand plaats; van achter een bureau, op basis van data en informatie. 
Beheerders besteden activiteiten en werkzaamheden ook meer en meer uit aan marktpartijen; markt-
partijen die digitale gereedschappen meer en meer omarmen om de efficiëntie te vergroten. 

digitalisering kan het vak van beheren en onderhouden bovendien veel interessanter maken. de analyse 
van langjarige data van tunnels kan nieuwe inzichten opleveren, maakt het mogelijk om gedrag beter 
te snappen en onvoorziene zaken wellicht eerder te signaleren. Het biedt de mogelijkheid verder en 
sneller te groeien naar voorspellend onderhoud. En uiteindelijk is dat wat de tunnelsector wenst: zo 
min mogelijk verrassingen ten aanzien van de prestatie en de kosten, ofwel voorspelbaar zijn.

daarnaast kan digitalisering helpen bij het enthousiasmeren van de nieuwe generatie beheerders en 
onderhouders. de populatie van beheerders en onderhouders is sterk vergrijsd, en de werkwijzen zijn 
niet altijd even modern en inspirerend voor de nieuwe generatie. terwijl de opgaven van beheerders 
en onderhouders de komende decennia, juist om vernieuwende en creatieve oplossingen vragen. Er 
is behoefte aan een nieuwe generatie medewerkers met nieuwe werkwijzen. Het gebruik van digitale 
hulpmiddelen maakt daar zeker deel van uit.

2.2 Definitie resultaten
Vanuit de gezamenlijke werksessies zijn uiteindelijk drie tussenresultaten gedefinieerd en vervolgens 
uitgewerkt. 

1. Doelstelling digitalisering
digitalisering is geen doel op zich. Het migreren van een 'boekenkast naar digitaal' is een hulp-
middel om bepaalde doelen en onderliggende subdoelen te bereiken en het werk te verbeteren, te 
vereenvoudigen en interessanter te maken.

samen is gebrainstormd over deze hogere doelstelling en onderliggende subdoelen van de beheerder 
en hoe digitalisering daarbij kan helpen. de doelen zijn zo helder mogelijk geformuleerd, zodat een 
vervolgproject hierop kan blijven valideren. daarnaast zijn ook de resultaten van de kwartierma-
kersgroep hierop gebaseerd. de uitwerking van deze doelstelling is te vinden in HOOFDSTUK 3 van dit 
document.

2. Generiek stakeholderoverzicht
Het is van cruciaal belang de doelgroep voor de migratie van papier naar digitale werkwijzen inzich-
telijk te hebben. Het beheer van tunnels gebeurt niet door één persoon of één organisatieonderdeel. 
Vanuit verschillende verantwoordelijkheden zijn vele functionarissen en organisatieonderdelen 
betrokken bij het beheren van tunnels. daarna zijn er nog vele belanghebbenden (stakeholders).
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Figuur 3 / Schem
Figuur 4 / asdfatis

Zolang de doelgroep niet inzichtelijk is, is het lastig invulling te geven aan de doelstelling en 
subdoelen van digitale hulpmiddelen. Inzicht in de samenhang van betrokkenen en hun verant-
woordelijkheden helpt daarbij. om die reden is gewerkt aan een generiek stakeholderoverzicht wat 
ook inzicht geeft in de verantwoordelijkheidsverdeling (governance)

om te komen tot een generiek model zijn eerst specifieke situaties per tunnelbeheerorganisatie 
inzichtelijk gemaakt. dit is gedaan voor de gemeenten Amsterdam en den Haag, de provincie 
Zuid-Holland, ProRail en Vlaanderen. op basis hiervan is vervolgens een generiek model uitgewerkt. 
deze uitwerking wordt nader toegelicht in HOOFDSTUK 4 van dit document.

3. Informatiebehoefte
om uiteindelijk verdere invulling te kunnen geven aan de doelstelling en onderliggende subdoelen 
is het van belang de informatiebehoefte van alle betrokkenen te kennen. Pas wanneer die inzichtelijk 
is, kan bezien worden of, en zo ja op welke wijze, digitalisering kan ondersteunen.

Voor de kwartiermakersgroep was het niet mogelijk deze informatiebehoefte voor iedere stakeholder 
inzichtelijk te maken. Immers, iedere stakeholder heeft zelf ook weer eigen belangen en doelen die 
niet altijd bij beheerders bekend zijn. daarnaast ontbrak de tijd om deze omvangrijke exercitie uit 
te voeren.

Wel is een aantal informatiesoorten uitgewerkt en nagedacht over niveaus van informatievoor-
ziening, zie HOOFDSTUK 5. dit vormt een basis voor verdere uitwerking per betrokkene.
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3 Doelstelling digitalisering 3

3.1 Beheer
de beheerder is verantwoordelijk voor de tunnels die hij in beheer heeft. Maar wat betekent dat nu 
eigenlijk? Is hij verantwoordelijk voor enkel de veiligheid van de weggebruikers in de tunnel zoals de 
wetgever stelt? of reikt zijn rol verder en is hij ook verantwoordelijk voor de daarmee gepaard gaande 
kosten? En welke rol speelt digitalisering daarbij?

Hierover is door de groep de volgende gezamenlijke doelstelling geformuleerd:

“De beheerder/assetmanager is verantwoordelijk voor een aantoonbaar veilige tunnel die efficiënt 
wordt beheerd: keuzes worden gemaakt op basis van inzicht in kosten, prestaties en risico’s. Veiligheid 
conform de wetgeving is daarbij een randvoorwaarde. De digitalisering van de daarvoor benodigde dossiers 
(veiligheidsbeheerplan en tunnelveiligheidsdossier) moet hen helpen en het werk eenvoudiger, sneller en 
kwalitatief beter maken.”

deze doelstelling is te beschouwen als het antwoord op de waarom-vraag. Hierbij is redelijkheid en 
herleidbaarheid van groot belang. de beheerder is verantwoordelijk binnen de grenzen van redelijkheid. 
de herleidbaarheid (aantoonbaarheid) refereert aan de dossiervorming en het eigenaarschap van dat 
dossier.

de groep heeft dit als volgt samengevat:

•  "Wat kan redelijkerwijs van de beheerder verwacht worden om verwijtbaarheid te voorkomen. 
Herleidbaarheid (aantoonbaarheid) is hierbij cruciaal”

• “Informatie van het areaal (het tunnelsysteem) is en blijft van de eigenaar van dat areaal: de beheerder”

3.2 Achterliggende doelen
om de hoofdoelstelling te bereiken, dient een aantal achterliggende doelen bereikt te worden. de 
groep heeft de volgende subdoelen gedefinieerd:

1. Areaalinformatie op orde
Goed kunnen beheren start met weten wat je hebt. Weten waaruit het areaal bestaat, wat de staat 
van onderhoud is, welke risico's er spelen en welke kosten ermee gemoeid gaan. Met een goede 
vastleggen van deze informatie, de genomen besluiten en de uitgevoerde acties wordt invulling 
gegeven aan de herleidbaarheid (aantoonbaarheid) en wordt verwijtbaarheid voorkomen. digitali-
sering kan helpen bij het vastleggen van al deze informatie.

2. Stroomlijnen van overdracht van informatie
Als de areaalinformatie op orde is, is het zaak deze ook op orde te houden en te benutten. deze 
informatie is benodigd voor de uitvoering van projecten (voor onderhoud, aanpassing, etc.) en is 
(deels) relevant voor overige betrokkenen (stakeholders) om hun werk goed en efficiënt te kunnen 
uitvoeren. Het is dan ook van belang de overdracht van informatie van en naar onderhoudspro-
jecten en stakeholders te stroomlijnen en ervoor te zorgen dat geen belangrijke informatie verloren 
gaat. digitalisering kan hier enorm bij helpen, ook voor het vastleggen 'wie welke versie van welke 
informatie' heeft.

3. Inzicht in informatiebehoefte
om informatieoverdracht te kunnen stroomlijnen, is het noodzakelijk goed te weten wie welke 
informatie nodig heeft en vanuit welke verantwoordelijkheid. dit geeft namelijk ook een indicatie 
van het detailniveau van de informatie. Een goed stakeholderoverzicht kan daarbij helpen (zie ook 
HOOFDSTUK 4). de benodigde en beschikbare informatie is daarbij onder te verdelen in zogenaamde 
'warme' (veranderlijke) dossiers en 'koude' (statische) dossiers. Beide soorten vergen een eigen 
wijze van beheer.
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4 Generiek stakeholderoverzicht 4
Het beheren van tunnels (het in stand houden en exploiteren) kent vele betrokkenen. Per organisatie 
zijn deze betrokkenen geïnventariseerd. de onderlinge samenhang en hiërarchie is daarbij inzichtelijk 
gemaakt. Hierbij zijn de volgende hoofdgroepen onderkend:

• Bevoegd gezag

• Eigendom

• Beheer

• Projecten

• onderhoud en realisatie (markt)

BIJLAGE A bevat deze inventarisatie voor de gemeenten Amsterdam en den Haag, de provincie Zuid-
Holland, ProRail en Vlaanderen. deze inventarisaties hadden tot doel om te komen tot een generiek 
model. daarom zijn ze per organisatieonderdeel niet uitputtend uitgevoerd. daarnaast is een aantal 
organisaties in beweging (reorganisatie).

op basis van de specifieke inventarisaties is het onderstaande generieke stakeholderoverzicht 
gemaakt. de bovenstaande hoofdgroepen zijn daarbij aangevuld met de openbare hulpdiensten, 
bediening en bewaking, extern onderzoek en overige stakeholders. In BIJLAGE B is het schema in groot 
formaat opgenomen.

Programma-
organisatie

Aannemer

Beheer

Eigendom

Bevoegd 
gezag

Dagelijks onderhoud ProjectenBediening, bewaking en 
calamiteitenafhandeling

StakeholdersOpenbare
hulpdiensten

GebruikersMinisterie 
Provincie

Gemeente 
Privaat

Gemeentelijk
bestuurs-

orgaan

Weg-
gebruikers
Reizigers

Tunnel-
beheerder

Geman-
dateerd
tunnel-

beheerder

Asset-
manager

Vak-
specialisten

Veiligheids-
regio

Veiligheids-
beambte

OTO-
coördinator

Brandweer

Politie

Ambulance

Bevolkings-
zorg

Omwonenden

Transport-
organisaties

Winkeliers-
verenigingen

Kamer van 
Koophandel

Extern 
onderzoek

Onderzoeks-
raad voor 
Veiligheid

Inspectie 
Leefomgeving 
en Transport

Justitie

Verkeers-
centrale

Verkeers-
operator

Tunnel-
operator

Weg- en/of 
tunnel-

inspecteur

Techniek

Contract

Omgeving

Aannemer

Inspectie-
bedrijf

Ingenieur/
advies-
bureau

Aannemer

Aannemer

Project-
organisatie

Techniek

Contract

Omgeving

Aannemer

Inspectie-
bedrijf

Ingenieur/ 
advies-
bureau

Aannemer

Nieuwbouw / renovatie

Beheer

Generiek Governance model

Meldkamer

WOB

Figuur 4.1 / Generiek stakeholderoverzicht. Zie BIJLAGE B voor een grotere versie.
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In het stakeholderoverzicht is de beheerorganisatie centraal gesteld en is onderscheid gemaakt in een 
aantal groepen betrokkenen, te weten:

de eigen organisatie:

• (Juridisch) eigenaar

• Beheerder

• Bediening en bewaking, calamiteitenafhandeling

• dagelijks onderhoud

• Projecten

Buiten de eigen organisatie:

• Bevoegd gezag

• Gebruikers

• openbare hulpdiensten

• Extern onderzoek

• Marktpartijen (aannemer, inspectiebedrijf, ingenieurs/adviesbureau)

stakeholders:

• transport organisaties

• kamer van koophandel (vertegenwoordiger ondernemers)

• Winkeliersverenigingen

• omwonenden

In het overzicht is tevens de onderlinge samenhang weergegeven. de beheerder staat centraal in het 
overzicht, en

• legt verantwoording af aan de eigenaar, het bevoegd gezag en de gebruikers;

• wint extern onderzoek in;

• organiseert en initieert:

 – de operatie: met bediening en bewaking en openbare hulpdiensten;

 – dagdagelijks onderhoud;

 – nieuwbouw/renovatieprojecten;

• informeert en betrekt stakeholders bij afwegingen en besluiten (bijvoorbeeld ten aanzien van 
stremmingsmomenten).
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5 Informatiebehoefte 5
de volgende stap is het inzichtelijk krijgen welke informatie elke stakeholder nodig heeft. daarbij speelt 
ook mee welk detailniveau nodig is om zijn of haar taak te kunnen uitvoeren en/of verantwoordelijkheid 
te kunnen nemen. de herleidbaarheid (aantoonbaarheid) van het adequaat kunnen uit voeren van de 
taak is uiteraard ook van groot belang. 

Het is zeer complex om dit allemaal in kaart te brengen. de kwartiermakersgroep heeft dit dan ook 
niet volledig kunnen uitvoeren. Wel is een eerste voorzet gemaakt ten aanzien van het definiëren van 
informatiesoorten en detailniveaus.

5.1 Informatiesoorten
de totale informatiebehoefte is door de kwartiermakersgroep onderverdeeld in informatiesoorten:

• stuurinformatie voor assetmanagement:  Informatie voor het formuleren, monitoren en uitwerken 
van beleid en strategie

• Assetinformatie:  Informatie van het areaal, de tunnel zelf, veelal technisch 
van aard

• Exploitatie-informatie:  Informatie over het gebruik van de tunnel

• tunnelveiligheidsinformatie:  Informatie ten behoeve van het veiligheidsmanagement

• Projectinformatie:  Informatie van uitgevoerde of nog uit te voeren projecten

Per informatiesoort is een verdere detaillering gemaakt, zie de tabellen in FIGUUR 5.1. dit betreft een 
eerste concept en zal hoogstwaarschijnlijk nog niet volledig zijn.

Figuur 5 / Schem

Figuur 5.1 / Informatiesoorten met onderliggende specifieke informatie.
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5.2 Detailniveau van informatie
de kwartiermakersgroep heeft vervolgens nagedacht over het detailniveau van de betreffende infor-
matie. Het benodigde detailniveau hangt af van de rol en verantwoordelijkheid van de betrokkene. Zo 
zal onderhoudsinformatie (staat van onderhoud) voor vele betrokkenen en stakeholders relevant zijn. 
Voor de (juridisch) eigenaar zijn bijvoorbeeld afwijkingen ten opzichte van geprognotiseerde levens-
duur en kosten relevant. daarentegen zijn voor de onderhoudsmonteur alle technische details en het 
daadwerkelijke gebruik relevant.

de kwartiermakersgroep is op basis hiervan tot de volgende detailniveaus gekomen:

• 0: geen informatie benodigd

• 1: informatie op strategisch niveau benodigd

• 2: informatie op tactisch niveau benodigd

• 3: informatie op operationeel niveau benodigd

• d: 'delta', enkel afwijkingen relevant en benodigd

5.3 Informatiebehoefte en detailniveau per betrokkene
op basis van het generieke stakeholderoverzicht, de informatiesoorten en onderliggende informatie 
en het detailniveau is in theorie een matrix te vullen. de kwartiermakersgroep heeft hier in een eerste 
sessie een poging toe gedaan. FIGUUR 5.2 geeft een voorbeeld van de opzet. 

Het invullen van de matrix bleek al snel een zeer omvangrijke klus. daarnaast kan de kwartiermakers-
groep eigenlijk enkel een invulling doen voor haar eigen rol en verantwoordelijkheid. Het is aan iedere 
stakeholder zelf om te bepalen welke informatie en op welk detailniveau dit voor zijn taken en verant-
woordelijkheden relevant is.

Figuur 5.2 / Deel van een concept-informatiebehoeftematrix inclusief detailniveau.
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om die reden is de kwartiermakersgroep op dit niveau gestopt. de bovenstaande verkenning biedt 
een basis voor een verdere detailuitwerking per betrokkene. de structuren bieden daarbij hopelijk een 
raamwerk. 

of alles in één matrix gevat dient te worden, is overigens nog de vraag. Het vergt een grote inspanning 
en het resultaat suggereert een absolute waarheid. Het gesprek over wie welke informatie nodig heeft 
en waarom dat is, is het meest waardevol. de in dit document geboden structuren kunnen helpen bij 
dat gesprek. Het creëren van een totaalmatrix is dan ook geen doel op zichzelf. Het geboden generieke 
stakeholderoverzicht en de informatiesoorten kunnen helpen in het structureren van het gesprek en 
de vastlegging daarvan, eenieder in welke vorm.
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6 Afsluiting 6

6.1 Samengevat
de kwartiermakersgroep heeft het afgelopen jaar een groot aantal waardevolle werksessies gehad. de 
abstracte vraag hoe te komen van 'een boekenkast naar digitaal' is verkend en geconcretiseerd. dit was 
een complex, boeiend en inspirerend traject voor de deelnemers. de kwartiermakersgroep hoopt met 
dit document anderen te inspireren en aan het denken te zetten.

om het denkproces te helpen structureren heeft de kwartiermakersgroep een generiek stakeholder-
overzicht en een basis voor de informatiebehoefte uitgewerkt. dit betreft geen harde wetmatigheden, 
maar een eerste structurering van de complexe samenhang; een structurering die benodigd is voordat 
gestart wordt met de migratie 'van boekenkast naar digitaal', ofwel de implementatie van digitale 
hulpmiddelen zoals een digitale tunneltweeling.

Immers, digitaliseren is geen doel op zichzelf. Het is een middel dat een hoger doel helpt te bereiken. 
Het hogere doel is door de kwartiermakersgroep, vanuit de verantwoordelijkheid van beheerders, als 
volgt geformuleerd:

“De beheerder/assetmanager is verantwoordelijk voor een aantoonbaar veilige tunnel die efficiënt wordt 
beheerd: keuzes worden gemaakt op basis van inzicht in kosten, prestaties en risico’s. Veiligheid conform 
de wetgeving is daarbij een randvoorwaarde. De digitalisering van de daarvoor benodigde dossiers 
(veiligheidsbeheerplan en tunnelveiligheidsdossier) moet hen helpen en het werk eenvoudiger, sneller en 
kwalitatief beter maken.”

6.2 Aanbevelingen
ter afsluiting van het kwartiermakersschap heeft de groep nog een aantal aanbevelingen geformuleerd:

Digitaliseer met een doel
• digitaliseren zelf is geen doel maar slechts een middel.

• Houd de achterliggende doelen dus goed in ogenschouw.

• Actualiteit, betrouwbaarheid en compleetheid van informatie is ook digitaal van groot belang.

Richt je met digitalisering op de processen van tunneleigenaren en -beheerders
• stem digitalisering af op de reguliere processen bij beheerders en eigenaren van tunnels.

• Zorg dat digitalisering deze processen ondersteunt en vereenvoudigt

• Verdiep je daartoe in deze processen.

Abstractieniveau / detailniveau
• Iedere speler heeft een eigen behoefte ten aanzien van informatiesoorten en detailniveau.

• Ben je daarvan bewust en richt je ontwikkeling daarop in.

6.3 Vervolg
Initieel was het plan om na het kwartiermakersschap alsnog een project in te richten: op basis van 
de eerste verkenning een projectplan opstellen en bemensing werven binnen het netwerk van 
participanten. Inmiddels is de ontwikkellijn digitaal 2030 in wording. Er zijn themagroepen aan de 
slag gegaan met de doorontwikkeling van de reeds afgeronde projecten. Een van deze thema's betreft 
Beheerder aan het stuur. Hiermee wordt een vervolg gegeven aan Van boekenkast naar digitaal, want 
dit team richt zich op het verbeteren (verstevigen) van de positie van de beheerder met behulp van 
digitale hulpmiddelen. de resultaten van de kwartiermakersgroep zijn reeds gedeeld met deze thema-
groep. de kwartiermakergroep heeft tijdens de afronding aangegeven graag betrokken te worden bij 
deze vervolgontwikkelingen.

Figuur 6 / Schem



Hoofdstuk 6 - Afsluiting
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Binnen de ontwikkeling digitaal 2030 is de beheerder sowieso veel centraler komen te staan. Immers, 
tunnels worden gebouwd en gerenoveerd om er jarenlang plezier van te hebben tijdens de exploitatie. 
Juist deze exploitatie en de instandhouding betreft de verantwoording van de beheerder.

Figuur 6.1 / Overzicht van de ontwikkellijn Digitaal 2030 in het tunnelprogramma. De beheerder speelt hierin een centrale rol. 
Meer informatie is te vinden op www.cob.nl/tunnelprogramma/digitaal.

https://www.cob.nl/tunnelprogramma/digitaal
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Het investeren in en het beheren van een digitale tunneltweeling past volgens 
beheerders niet altijd bij de omvang en complexiteit van hun tunnel(s). Digitalisering 
kan echter wel een positieve invloed hebben. Een kwartiermakersgroep van het COB 
heeft vooronderzoek gedaan voor het definiëren van die invloed.

Wat is een juiste eerste stap voor digitalisering met het oog op tunnelbeheer? Wat 
is er voor tunnelbeheerorganisaties te halen uit digitale tweelingen, en onder 
welke randvoorwaarden? de kwartiermakersgroep heeft een basis gelegd om deze 
en soortgelijke vragen te beantwoorden.

Er zijn een hoofddoelstelling en subdoelen gedefinieerd voor digitalisering 
vanuit het oogpunt van de tunnelbeheerder. daarnaast is een generiek 
stakeholderoverzicht gemaakt, zodat er zicht is op de precieze doelgroep. 
tot slot is een structuur opgezet voor het in kaart brengen van de 
informatiebehoefte: hiermee kan onderzocht worden waar en hoe 
digitalisering beheerders zou kunnen ondersteunen.

Van boekenkast 
naar digitaal
Vooronderzoek naar digitalisering 

ten dienste van tunnelbeheer
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