
          

 
Agenda  
 

Bijeenkomst platform Beheer en onderhoud 
 
Datum             22 maart 2022 
Tijd             14.00-17.00 uur  
Locatie     COB, Van der Burghweg 2 te Delft 

 
 
De branche staat aan de vooravond van een groot aantal renovaties. De meeste wegtunnels in 
Nederland dienen binnen nu en 10 jaar grootschalig gerenoveerd te worden.  
 
Op het online COB-tunnelcongres van 2021 is verkend hoe een goed programma kan worden 
ingericht en wat daarbij komt kijken. We hebben "Leren Programmeren". De ervaringen van het 
programma Aanpak Wegtunnels Amsterdam (AWA) zijn toen ook gedeeld, net als de doelen van het 

Project Tunnelrenovaties Zuid-Holland (PTZ) en de ervaringen van het team Heinenoordtunnel. In 
acht subsessies zijn verschillende thema's uitgediept.  
 
In een vervolgsessie in Delft is de opbrengst van het congres verder verdiept tot concrete acties, 
prioriteiten en actie-eigenaren. Professionalisering van beheer en onderhoud was een rode draad. 
Als we met elkaar hierin een stap willen maken, is het van groot belang daarvoor het momentum te 
benutten. Maar hebben we al een voldoende duidelijke visie en strategie? Zijn de beheerorganisaties 
er al op ingericht? Deze vragen raken verschillende abstractieniveaus van assetmanagement: op 
beleidsniveau, visieontwikkeling, organisatieontwikkeling en inrichting. Maar ook op techniek, data- 
en informatiemanagement, gebruik van digital twins, etc. 
 
Omdat de tijd dringt wordt deze platformbijeenkomst gewijd aan het verdiepen van zaken die nu 
moeten worden meegenomen om (later) de professionalisering van beheer mogelijk te maken. Maar 
ook wordt gekeken naar de verdere ontwikkeling van de visie op beheer en de, op de toekomst 
gerichte, strategie. 
 
Om georganiseerd de toekomst tegemoet te gaan, is het belangrijk dat er wordt geprioriteerd. Maar 
prioritering kan pas na inventarisatie. Het COB ambieert de ontwikkeling van een groeiboek 
Assetmanagement Tunnels. Dit groeiboek bevat het geheel van alle abstractieniveaus, geprioriteerd 
op ontwikkeling en de gewenste diepgang.  
 
Op deze platformbijeenkomst wordt de eerste stap gezet in de ontwikkeling van het groeiboek. Na 
een aantal inspirerende presentaties bespreken deelnemers wat erin moet en wat zeker niet en wie 
aan welk deel wil bijdragen.  
 

PROGRAMMA 
 
14:00-14:10 Welkom, introductie thema 
 
14:10-14:30 Visie Assetmanagement Tunnels - Presentatie Rijkswaterstaat West-Nederland Zuid 
 
14.30-15:30 Praktijkvoorbeelden Heinenoordtunnel en PTZ - Presentaties door teamleden 
 



 

15:30-15:45 Pauze 
 
15.45-16:00 Toelichting Groeiboek Assetmanagement en werkwijze werksessie 
 
16:00-17:00 Samen aan de slag met het groeiboek 
 
17.00  Afsluiting en borrel/netwerken 


