
Welkom bij de eerste tunnelpizza-party!
Karin de Haas en Bram ten Klei

29 maart 2022



Agenda

15.00-15.20 Opening – door Karin de Haas en Bram ten Klei

15.20-16.05    Inspiratiesessies 
• Digital twin op programmaniveau (AWA)-Maarten Visser
• BIM en digital twin, integratie van technieken (A16)-Maikel Balster 
• Datacollectie in Haagse Tunnels (Peter Stroo)

16.05-16.15    Pauze en naar starttafel

16.15-16.45    Bram en Karin bevragen de COB-projecten

16.45-18.45    Boodschappen doen-aan het werk met pizza

18.45-19.00    Terugkoppeling en vervolgafspraken

19.00               Afsluiting



Maar eerst…hoe zat dat nou ook alweer met dat 
tunnelprogramma…





Kennisprogramma: wat heb je eraan in de praktijk?

woensdag 2 februari 2022





Vandaag in het middelpunt: de digitale projecten 
(..en de raakvlakprojecten)

woensdag 2 februari 2022





Digitaliserings programma



WP 1 Kennisbasis

woensdag 2 februari 2022

• WP 1A Businesscase

◦ is digitalisering überhaupt wel zinvol?

• WP 1B Cultuur

◦ welke drempels zijn er, kunnen we het als sector aan?

• WP 1C Taal/data

◦ wat spreken we er dan over af, welke taal gaan we spreken?



WP 2 Groeimodel tunnels 

Werkpakket 2: Aansluiting praktijkprojecten!



Raakvlakprojecten

woensdag 2 februari 2022



WP 3 Tunnelveiligheid

• WP 3.1 Aantoonbaar veilig meten en beslissen

◦ wanneer is een tunnel ‘aantoonbaar veilig’?

• WP 3.2 Volwassenheidsmodel V&V

◦ kan een volwassenheidsmodel de kwaliteit V&V-proces verhogen?

• WP 3.3 V&V Bibliotheek

◦ standaardisatie van methoden, processen en documenten voor V&V en testen.

(aanvulling op groeiboek digitaal aantonen) 

• WP 3.5 Proof of concept digitale leeromgeving

◦ Hoe ziet de ideale (virtuele) wereld van opleiding, training en oefening (OTO) eruit?



WP 4 Beheer en Onderhoud
WP 5 Techniek 

• WP 4.1 Ken je tunnel digitaal

◦ het gebruik en de mogelijkheden van “Ken je tunnel” naar digitaal

• WP 4.2 Dashboard

◦ Hoe ziet het ideale dashboard van de beheerder er uit?

• WP 5.1 Data delen en ontsluiten 

◦ welke (informatie)bronnen er beschikbaar 

en hoe kunnen deze ontsloten en gedeeld worden?



Wat willen we eind 2022 hebben bereikt?



Agenda

15.00-15.20 Opening – door Karin de Haas en Bram ten Klei

15.20-16.05    Inspiratiesessies
• Digital twin op programmaniveau (AWA)-Maarten Visser
• BIM en digital twin, integratie van technieken (A16)-Maikel Balster 
• Datacollectie in Haagse Tunnels (Peter Stroo)

16.05-16.15    Pauze en naar starttafel

16.15-16.45    Bram en Karin bevragen de digitale COB-projecten

16.45-18.45    Boodschappen doen-aan het werk met pizza

18.45-19.00    Terugkoppeling en vervolgafspraken

19.00               Afsluiting



PAUZE

woensdag 2 februari 2022



Agenda

15.00-15.20 Opening – door Karin de Haas en Bram ten Klei

15.20-16.05    Inspiratiesessies
• Digital twin op programmaniveau (AWA)-Maarten Visser
• BIM en digital twin, integratie van technieken (A16)-Maikel Balster 
• Datacollectie in Haagse Tunnels (Peter Stroo)

16.05-16.15    Pauze en naar starttafel

16.15-16.45    Bram en Karin bevragen de COB-projecten

16.45-18.45    Boodschappen doen-aan het werk met pizza

18.45-19.00    Terugkoppeling en vervolgafspraken

19.00               Afsluiting



Boodschappen doen-aan het werk met pizza

• De COB-projectteams halen input op bij elkaar en 
onze gasten (eerste uur) 

• Gelegenheid om verdiepende gesprekken te 
voeren bij COB-projectteams. Dus bv. om de 
deliverables nog beter aan te laten sluiten bij wat 
de praktijk nodig heeft of om onderlinge 
raakvlakken verder uit te werken 


