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Project V101: Logistiek bij tunnelrenovatie 
 
 
Beschrijving van het project 
Het project ‘Logistiek bij tunnelrenovatie’ levert een handreiking  en best practices voor zowel 

opdrachtgevers als opdrachtnemers van tunnelrenovaties om de logistiek bij een tunnelrenovatie 

goed te laten verlopen. De handreiking is ook toepasbaar op het uitvoeren van onderhoud tijdens 

onderhoudsnachten. 

 

Logistiek is alles wat komt kijken bij het organiseren/ voorbereiden, plannen, besturen en uitvoeren 

van een stroom aan mensen, materiaal en materieel die nodig zijn bij het uitvoeren van 

werkzaamheden voor een tunnelproject. Kortom; Alles op de juiste locatie, op de juiste tijd met de 

juiste middelen, juiste aantallen en alles wat hiervoor nodig is om dit bereiken van ontwerp t/m 

organisatie.  

Het project is gebaseerd op de uitwerking die gedaan is in Groeiboek Doordacht Renoveren, 

hoofdstuk Logistiek Management. De basis die er ligt willen we verrijken met meerdere invalshoeken 

en kennis en ervaring uit andere sectoren. 

 

Probleemstelling 
Bij tunnelrenovaties en onderhoudsnachten in wegtunnels en spoortunnels blijkt vaak dat er 

veel (werk)tijd verloren gaat omdat monteurs, materiaal en materieel niet op het juiste moment 

op de juiste plek zijn. Gevolg is dat er minder werk dat gepland in een afsluiting kan gebeuren, 

uitloop van planning, overschrijding van kosten. Met als ultiem gevolg het niet halen van 

opleverdatum, met alle gevolgen (boetes, negatieve media aandacht OG-ON) van dien.  

 

Aanleiding is dat er binnen het COB netwerk op verschillende plekken geworsteld wordt met de 

uitvoering van de renovatie in de beschikbare korte tijd-slots (WBU tijden). Actueel zijn de 

Kiltunnel, de Heinenoordtunnel het omvangrijke PTZ programma wat momenteel door RWS 

voorbereid wordt. Daarbij zijn de WBU tijden per tijden verschillend. 

 

In het verleden zijn ervaringen opgedaan door participanten hoe de logistiek goed kan gaan 

(bijvoorbeeld VIT2) maar ook hoe het minder goed kan gaan (bijvoorbeeld Willemsspoortunnel) 

Voor het COB zijn beide ervaringen waardevol. 

 

In 2021 heeft het Platform Tunnels & Veiligheid samen met platform Beheer & Onderhoud op 23 

september een Platformbijeenkomst gehad met dit thema, waaruit we geleerd hebben dat in 

andere sectoren als bijvoorbeeld de Chemie dit vraagstuk ook speelt. We hebben gezien hoe een 

plantstop voorbereid wordt en wat er gedaan wordt om de logistiek goed te laten verlopen. Ook 

hebben we gezien hoe de metro Amsterdam met logistiek omgaat, waarbij de overbezette 

sporen en de strakke dienstregeling het hoogste goed is. 

Uit de bijeenkomst hebben we geconcludeerd dat: 

- we in tunnelland nog lang niet op dat niveau zitten.  

- Wegtunnels en spoortunnels ook nog een wereld van verschil is in logistiek denken. 

- Dat op dit vlak nog veel te winnen is in de sector. 

 

Logistiek heeft ook alles te maken met beheersing: het plannen en organiseren van het werk. 

Maar welke diepgang is voldoende? En welke hulpmiddelen kunnen we daarbij gebruiken? 

 

Logistiek heeft ook een sterke link met veiligheid. Denk hierbij aan de hulpdiensten die door de 
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tunnelbuizen kunnen komen en bij sommige tunnels moet er rekening gehouden worden met 

busdiensten en verloskundigen die door de tunnel heen geleid moeten worden. Logistiek niet op 

orde leidt vaak per definitie tot onveilige situaties (rommelige bouwplaats, conflicterende 

stromen van mensen en materieel). En andersom: veiligheid op orde vraagt ook om een logistiek 

uitgewerkt plan. 

 

Doelstellingen 

Het project heeft een drieledig doel: 

1. Bewustwording creëren over het belang van logistiek in tunnelrenovaties met als ultiem 

doel strakke en realistische en veilige ombouwplanningen voor tunnels 

2. Praktische handvatten geven voor logistiek bij tunnelrenovaties 

3. Best practices verzamelen die helpen bij het uitwerken van de logistiek, daarbij ook 

gebruik makend van kennis en ervaring spoor/tramtunnels en uit andere sectoren 

 

 

Plan van aanpak, inclusief mijlpalen 
Het project bestaat uit vijf fasen: 

1. Opstellen concept handreiking ‘Logistiek bij tunnelrenovaties’  

2. Kennis mobiliseren, verzamelen van best & worst practices 

3. Maken 0.9 versie handreiking 

4. Reviewen 0.9 versie en verwerken tot 1.0 versie 

5. Toepassen en evalueren van de handreiking op nieuwe en lopende projecten (PDCA) 

Ad 1 

We weten al veel vanuit het groeiboek en diverse platformbijeenkomsten. De eerste stap is om dit 

te bundelen en een concept handreiking op te stellen. Dit gebruiken we als basis voor het vervolg. 

Deze versie laten we reviewen door (minimaal) het expertteam TTI met de vraag om cases voor best- 

en worst practices aan te dragen. Deze lijst bereiden we voor door mee te geven waar we als 

projectteam al aan denken. 

Ad 2 

Om de basis een stap verder te brengen, gaan we in de breedte kennis mobiliseren door binnen en 

buiten ons netwerk ervaringen op te halen. We denken aan 

- spoor / tramtunnels 

- utiliteitsbouw  

- airports 

- transportbedrijven 

- industrie (bijv bierbrouwer) 

- TU Delft, werktuigbouw vakgroep Logistieke Techniek 

- Literatuurstudie 

We willen dit in de vorm van interviews, waarbij we met 2 of 3 leden van het projectteam gedurende 

1,5 uur een partij interviewen. Zo blijft de inspanning van de partijen die we vragen beperkt.0 Met 

zo’n partij nemen we alle thema’s door. 

In deze fase gaan we ook de best practices verzamelen door de aangedragen cases uit te werken, 

eventueel ook met de betrokkenen van de case te bespreken. 
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Ad 3 

De resultaten van het kennis halen wordt door het projectteam verwerkt in de 0.9 versie van de 

handreiking 

Ad 4 

Deze versie gaan we vervolgens in breder verband te laten reviewen. De reviewers selecteren we 

dusdanig dat we een representatief deel van de tunnelprojecten in Nederland en België afdekken. 

Na de verwerking van de review hebben we de 1.0 versie. 

Ad 5 

Het toepassen en evalueren van de handreiking op een aantal vooraf geselecteerde projecten in 

verschillende fasen: 

- Contractvoorbereiding 

- Ontwerp 

- Uitvoering  

- Onderhoud 

 

Planning:  

- 0.1 versie gereed - april 2022 

- Alle interviews gehouden - november 2022 

- 0.9 versie gereed - december 2022 

- Brede review gereed - januari 2023 

- 1.0 versie gereed - februari 2023 

- Toepassen in praktijkprojecten, vanaf maart 2023 

 
Deelnemende partijen 
Het team zal bestaan uit: 

- Arjan Tromp, COB coördinator (projectleider) 
- Berry Roelofs, Vialis (secretaris) 
- Bart Willem van Rijn, Dura Vermeer (Lid) 
- Willem Hijmans, RWS PTZ (Lid) 
- Victor Dellevoet, Dynniq (Lid) 
- Ettiene Fijnaut, ProRail (Agendalid/vraagbaak voor specifieke spoorzaken/reviewer) 
- Reviews: minimaal expertteam TTI  

 
Deliverables 
Het project levert op 

1. Handreiking Logistiek bij tunnelrenovaties 

2. Best practices uit tunnelland en daarbuiten 

 

Plan is om de volgende aspecten te verwerken in een handreiking waarin we navolgende aspecten 

een plek geven  

- Ontwerp 

o Welke eisen stelt logistiek aan de producten? Zonder een kwalitatief goed ontwerp 

kunnen logistieke doelen de prullenbak in. Want als je niet weet wat je moet 

uitvoeren kan je het ook niet plannen en organiseren.  
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- Voorbereiden 

o Areaalgegevens op orde brengen 

o Visueel plannen (met tekeningen of 4D BIM) 

o Toepassen van lean; lean plannen, 7 verspilling identificeren en elimineren, etc. 

o Ontwerpen met oog op uitvoering 

o Uiteenrafelen van het werk in gedetailleerde werkpakketten 

o Modulair ontwerpen 

o Afspraken met de omgeving 

o Uitvoeren van nulmeting(en) 

 

- Uitvoeren 

o Trainen voor de taak (de wedstrijd al een keer gespeeld hebben, weet wat je te 

wachten staat) 

o Inrichten bouwplaats 

o Verzorgen faciliteiten (waaronder sanitaire voorzieningen) voor personeel 

o Gebruik van intelligente gereedschappen 

o Werken vanuit het BIM model 

o Inzet van personeel met ‘eigen’ bus (directe beschikking over specifiek gereedschap, 

boutjes en moertjes etc) 

 

- Organisatie 

o Regierol 

o Besluitvorming 

o rol opdrachtgever 

o betrekken van uitvoering in ontwerp 

o robuust team (elkaars vervanging) 

o mensen als back-up achter de hand voor opschalen wanneer “weekdoel” niet 

gehaald dreigt te worden 

 

- Beheersen 

o Database met kentallen 

o Meten van kentallen 

o Werkvergunningen, omgeving managen, stormseizoen 

 

- Best practices verzamelen met de volgende punten 

o Welke logistieke maatregel heeft goed gewerkt 

 


