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Hoofdstuk 1 - Inleiding

1 Inleiding 1

1.1 Context
de belangrijkste maatschappelijke ontwikkelingen die van invloed zijn op de tunnelsector, zijn 
ruimtedruk, mobiliteitsdruk, smart mobility, big data, de veranderende overheid, de arbeidsmarkt, de 
energietransitie en klimaatadaptatie. de komende tien jaar staan er zo’n dertig tunnelprojecten (nieuw-
bouw en renovatie) op de agenda, die beïnvloed worden door deze ontwikkelingen. Het is belangrijk om 
de krachten in de sector te bundelen. daarmee ontstaan kansen om deze opgaven voor de tunnelsector 
proactief en efficiënt op te pakken. om die reden is het CoB-netwerk het tunnelprogramma begonnen, 
waarvan deel 1 reeds is afgerond. 

In het tunnelprogramma wordt gewerkt aan onderzoeksprojecten die ervoor zorgen dat de tunnel-
projecten met minder hinder en meer waarde gerealiseerd kunnen worden. Er zijn drie ontwik-
kellijnen, kortweg: civiel, digitalisering en waarde. Binnen de ontwikkellijn digitalisering bestaat 
werkpakket 3, tunnelveiligheid, uit de volgende projecten:

• Aantoonbaar veilig meten en beslissen 

• Volwassenheidsmodel verificatie en validatie (V&V)

• V&V-bibliotheek

• Verwachtingen digitale middelen (start 2022)

• Proof-of-concept leeromgeving

dit rapport beschrijft de resultaten van het project Aantoonbaar veilig meten en beslissen.

1.2 Onderzoeksvraag
Een tunnelbeheerder die een tunnel beschikbaar wil stellen voor de weggebruiker heeft allereerst 
inzicht nodig in de veiligheidsprestatie van de tunnel. daarnaast moet hij beschikken over stuur-
middelen om de beloofde beschikbaarheid van zijn tunnel te kunnen waarmaken. Hiervoor is het 
noodzakelijk om te weten hoe de beschikbaarheid samenhangt met de betrouwbaarheid van de 
tunnelinstallaties, de staat van de civiele constructie en die van de overige systemen die voorzien in de 
(veiligheids)functies van de tunnel. om inzicht te krijgen, moet informatie worden verkregen uit grote 
hoeveelheden data, zodat de tunnelbeheerder een handelingsperspectief heeft.

de centrale onderzoeksvraag luidt:

Welke informatie vanuit assetmanagementperspectief is nodig om besluiten te kunnen nemen die leiden 
tot een aantoonbaar veilige tunnel?

1.3 Doelstelling
doelstelling van dit onderzoek is om inzichtelijk te maken welke informatie tunnelbeheerders nodig 
hebben en welke informatie er mogelijk ontbreekt om de (veiligheids)status van hun tunnel te kennen. 
Hierbij gaat het enerzijds om de actuele status en anderzijds om de trends op de lange(re) termijn. 
deze trends worden bepaald door de impact van maatschappelijke veranderingen (klimaatverandering, 
cybersecurity en duurzaamheid) en door in de toekomst te treffen maatregelen. daarnaast wordt 
inzicht gegeven in de beslissingen die op basis van de (veiligheids)status kunnen worden genomen en 
welke afwegingen daarbij een rol spelen.

1.4 Leeswijzer
In HOOFDSTUK 2 wordt de aanpak van het onderzoek beschreven. In HOOFDSTUK 3 zijn de uitkomsten van 
de interviews met tunnelbeheerders samengevat. tot slot volgt in HOOFDSTUK 4 de conclusie van het 
onderzoek en aanbevelingen voor een mogelijke vervolgaanpak.

https://www.cob.nl/tunnelprogramma
https://www.cob.nl/tunnelprogramma/digitalisering
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2 Onderzoeksaanpak 2

2.1 Uitgangspunten
de onderzoeksaanpak is erop gericht inzicht te krijgen in de informatie die nodig is om een oordeel 
te kunnen vellen over de betrouwbaarheid en beschikbaarheid van een opengestelde tunnel. de 
uitgangspunten hierbij zijn:

• Het onderzoek richt zich op tunnels die beschikken over een openstellingsvergunning.

• Het proces tot het verkrijgen van een openstellingsvergunning is buiten beschouwing gelaten. 

• onderdelen van het onderzoek zijn 1) het bepalen of aan de criteria voor de openstellingsvergunning 
wordt voldaan én 2) het inzichtelijk maken in hoeverre op de lange(re) termijn nog aan die criteria 
kan worden voldaan.

• de criteria die worden onderzocht zijn de criteria die betrekking hebben op de techniek. Criteria 
met betrekking tot organisatie, processen en procedures blijven buiten beschouwing.

2.2 Raakvlakken met overige projecten
dit project heeft raakvlakken met het project dashboard tunnelbeheerder op het punt van gegevens 
die iets zeggen over de status van de tunnels. deze gegevens maken onderdeel uit van een dashboard. 
om de data uit de projecten met elkaar te kunnen delen en trends te ontdekken, moeten de data aan 
bepaalde eisen te voldoen. deze worden uitgewerkt in het project data ontsluiten en delen. 

2.3 Activiteiten
de volgende activiteiten zijn uitgevoerd:

Activiteit 1: opstellen vragenlijst t.b.v. interviews met tunnelbeheerders
Er is voor de interviews met de tunnelbeheerders een vragenlijst opgesteld. daarmee is geborgd dat 
relevante en complete informatie is vergaard. om dubbel werk te voorkomen, is de vragenlijst in 
overleg met de mensen van het project dashboard tunnelbeheerder opgesteld. In de vragenlijst zijn de 
volgende onderwerpen benoemd:

1. Welke informatie heeft een tunnelbeheerder nodig en welke informatie ontbreekt nog om de 
(veiligheids)status van een tunnel te kennen? dit betreft:

 – de actuele status.

 – de trends op de lange(re) termijn, wat zijn de bedreigingen, maatregelen, etc.

2. Welke beslissingen worden op basis van deze status genomen?

3. Welke afwegingen spelen hierbij een rol?

4. Zijn er gradaties aan te brengen?1 

 – - Alles functioneert naar behoren.

 – - Er zijn niet-kritische storingen.

 – - Er zijn kritische storingen.

 – - de tunnel is niet langer veilig.

5. Hoe bepaalt de tunnelbeheerder of de tunnel(buis) na een onderhoudsperiode of na een calamiteit 
weer opengesteld kan worden?

In BIJLAGE A is een overzicht te vinden van de geïnterviewde organisaties en de tunnels die zij in beheer 
hebben.

1 Denk hierbij aan het Europees geoctrooieerde tunnelveiligheidslicht (TVL) van ProRail.

https://www.cob.nl/digitalisering/dashboard
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Activiteit 2: informatie verzamelen 
dit betreft het opvragen van informatie bij tunnelbeheerders en het afnemen van interviews met 
tunnelbeheerders en andere relevante (door de tunnelbeheerder zelf uitgenodigde) specialisten. 

Activiteit 3: analyse
dit betreft het ordenen en categoriseren van de verzamelde informatie, zodat er een goed beeld 
ontstaat en conclusies getrokken kunnen worden.

Activiteit 4: opstellen eindrapportage
dit betreft het voorliggende rapport. de resultaten zijn algemeen verwoord. Er wordt niet op individuele 
tunnels of tunnelbeheerorganisaties ingegaan.
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3 Resultaten 3
In dit hoofdstuk bevat de analyse van de interviewresultaten. de analyse is kwalitatief van aard 
vanwege het kleine aantal interviews. de interviews vonden plaats met tunnelbeheerders van rijksweg-
tunnels, niet-rijkswegtunnels (provincies en gemeenten), heavy-railtunnels (trein), light-railtunnels 
(tram en metro) en combitunnels (snelverkeer, langzaam verkeer en spoor).

In BIJLAGE B vindt u samenvattingen van de antwoorden per vraag.

3.1 Besluitvormingsproces van de geïnterviewden
3.1.1 Algemeen

Elke tunnelbeheerder heeft met diverse stakeholders te maken om een tunnel ‘aantoonbaar veilig’ 
te laten zijn (zie FIGUUR 3.1). de gelaagdheid in de informatiestromen en besluitvormingsprocessen is 
afhankelijk van de organisatie en contractvorm van het beheer, en van onderhoud en exploitatie van 
de tunnel. dit kan variëren van een organisatie waar het beheer, onderhoud en exploitatie allemaal in 
één hand liggen tot dBfM-contracten en een managing agent.

de tunnelbeheerder is eindverantwoordelijk voor de tunnel. deze functie wordt vaak ingevuld door 
een directeur of hoofdingenieur-directeur, HId (Rijkswaterstaat). Het dagelijks beheer wordt over het 
algemeen gedelegeerd aan een operationeel tunnelbeheerder.

Het onderhoud wordt binnen Rijkswaterstaat aangestuurd door de afdeling Programma’s, projecten 
en onderhoud (PPo). Bij de overige organisaties vindt de aansturing plaats door de tunnelbeheerder 
zelf of door de afdeling assetmanagement, eventueel ondersteund door onderhoudsdeskundigen.

Figuur 1 / dafsdfasdf
Figuur 2 / asdf
Figuur 3 / asd

VEILIGHEIDSBEAMBTE BEVOEGD GEZAG

TUNNELBEHEERDER VEILIGHEIDS-
REGIO

RICHTLIJNGEVENDE 
INSTANTIE(S)

PROJECTTEAM
OPDRACHTGEVER

OPDRACHT-
NEMER

WEGVERKEERS-
LEIDERS

INTERNE 
DIENSTEN

MOEDER-
ORGANISATIES

LEVERANCIERS/
ONDERAANNEMERS

WEG-
BEHEERDER

TECHNISCH 
BEHEERDER

Is het aantoonbaar? Is het veilig volgens de wet?

Open zonder gedoe

Binnen het COB is materiaal ontwikkeld om inzicht te krijgen in het openstellingsproces van een tunnel en 

het 'gedoe' dat kan optreden. Onderdeel hiervan is het stakeholderoverzicht; het schema in FIGUUR 3.1. Daar-

naast is het verloop van het proces gevisualiseerd en is per stap omschreven welke acties de stakeholders 

moeten ondernemen.

www.cob.nl/probleemloosopen

Figuur 3.1 / Tunnelbeheerder en zijn stakeholders voor tunnelveiligheid van wegtunnels. (Beeld: COB)

https://www.cob.nl/probleemloosopen
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Tabel 3.1 / Gelaagdheid tunnelbeheerorganisatie en stakeholders van wegtunnels

Prestatiecon-
tract RWS

DBFM-
contract RWS

Managing agent 
provincie N-H

Prestatiecon-
tract overig*

Prestatiecon-
tract GVB

Vlaamse tunnels

Juridisch 
tunnelbeheer

RWs-regio RWs-regio Provincie Noord-
Holland

oG Gemeente 
Amsterdam

directeur toV / 
Afdelingshoofd 
Wegen en Ver-
keer Antwerpen. 

Operationeel 
tunnelbeheer

RWs-regio dBfM-con-
tractant

Managing agent oG Vervoers-
regio

AWV/Lantis

Technisch 
tunnelbeheer

RWs-regio dBfM-con-
tractant

Managing agent oG GVB AWV/Lantis

Contractma-
nagement

PPo PPo Provincie Noord-
Holland

oG GVB AWV/Lantis

Regie op 
onderhoud

PPo PPo Managing agent oG GVB AWV/Lantis

Uitvoering 
onderhoud

Aannemer in 
opdracht van 
PPo

Aannemer 
in opdracht 
van dBfM-
contractant

Aannemer in 
opdracht van 
managing agent

Aannemer in 
opdracht van 
oG

Aannemer in 
opdracht van 
GVB

Aannemer in 
opdracht van 
AWV/Lantis

Bediening RWs-VWM RWs-VWM Aannemer in 
opdracht van 
managing agent

oG Meldkamer 
GVB

AWV/Lantis, 
hulpdiensten bij 
calamiteiten

* Gemeente Den Haag, N.V. Westerscheldetunnel, Wegschap Tunnel Dordtse Kil, gemeente Rotterdam

uit TABEL 3.1 blijkt dat het aantal lagen tussen de formele tunnelbeheerder (tunnelbeheerder in de zin van de 
Warvw, c.q. eindverantwoordelijk voor de veiligheid van de tunnel) en de onderhoudsaannemer (als bron van 
de informatie) sterk afhankelijk is van de wijze waarop het tunnelbeheer is georganiseerd en gecontracteerd.

Het besluitvormingsproces over veiligheid is afhankelijk van het aantal door een tunnelbeheerder te beheren 
tunnels en hoe de organisatie daartoe passend is gemaakt. In TABEL 3.2 wordt op hoofdlijnen weergegeven op 
welk niveau – strategisch, tactisch of operationeel – welke activiteit door welke rol wordt ingevuld.

Tabel 3.2 / Activiteiten van de rolhouders op diverse niveaus

Niveau Activiteit Rol

strategisch Langetermijnbeheer- en onderhoudsstrategie • tunnelbeheerder
• directeur

Vaststellen prestatie-/faalcriteria • tunnelbeheerder
• Veiligheidsbeambte
• Bevoegd gezag/veiligheidsregio

Afstemming met bevoegd gezag en veiligheidsbeambte • tunnelbeheerder

tactisch Meerjarig beheer- en onderhoud • Assetmanager

Prestatiemonitoring • Adviseur instandhouding

formuleren correctieve maatregelen • Assetmanager
• Adviseur tunnelveiligheid

operationeel onderhoudsplannen • onderhoudsorganisatie

onderhoudsgegevens • onderhoudsorganisatie

Verzamelen systeemdata • onderhoudsorganisatie

Bediening en bewaking • operators

https://wetten.overheid.nl/BWBR0019516/2020-01-01


Hoofdstuk 3 - Resultaten

Pagina 9 van 20

3.1.2 Storingen
Bij storingen treft de operator/wegverkeersleider de eerste maatregelen op basis van de uitgewerkte 
faaldefinities. de faaldefinities beschrijven hoe de operator/wegverkeersleider in overleg met de 
calamiteitencoördinator/officier van dienst voor de tunnel (ovd-t) compenserende maatregelen kan 
treffen en welke hersteltijden daarbij in acht moeten worden genomen. Indien herstel op korte termijn 
niet mogelijk is, wordt er, nadat de maatregelen zijn getroffen, overleg gevoerd met de tunnel-
beheerder en veiligheidsbeambte over de voorwaarden waaronder de tunnel in bedrijf kan worden 
gehouden. Hierbij worden ook de adviseur tunnelveiligheid en onderhoudsdeskundige betrokken.

3.1.3 Wijzigingen 
Bij Rijkswaterstaat worden grote wijzigingen aan wegtunnels ten aanzien van gebruik, constructie 
of installaties uitgevoerd door de afdeling Programma’s, projecten en onderhoud (PPo). PPo 
wordt hierin ondersteund door het steunpunt tunnelveiligheid. tunnels die willen afwijken van de 
Landelijke tunnelstandaard worden getoetst door de Change advisory board van Rijkswaterstaat. Het 
veiligheidsbeheerplan wordt aangepast aan de (wezenlijke) wijziging. de veiligheidsbeambte adviseert 
over het bouwplan en/of de openstelling (nadat het aangepaste veiligheidsbeheerplan is vastgesteld). 
Het bevoegd gezag verleent zowel de omgevingsvergunning voor het bouwen als de openstellings-
vergunning voor de gewijzigde tunnel.

3.2 Informatiemanagement bij sturen op veiligheid 
In dit rapport wordt de bekend veronderstelde PdCA-cyclus (FIGUUR 3.2) gebruikt als kapstok om de 
continue beoordeling van de veiligheidsstatus van een tunnel in de tunnelbeheerorganisatie te sturen. 
de vier letters staan voor plan, do, check en act. Het cyclisch karakter zorgt ervoor dat de veiligheids-
status continu de aandacht heeft.

3.2.1 Benodigde informatie (plan) 
In de planfase wordt de status van de tunnel beschreven op basis van de volgende informatie:

• Verkeersdoorstroming (in welke mate is de tunnel beschikbaar).

• Beschikbaarheid van tunneltechnische systemen (storingsmeldingen met herstelprioriteit).

• 24 uursbewaking door een operator of wegverkeersleider.

• Periodieke schouw.

• test- en onderhoudsgegevens, -rapportages.

• Prognoses verwachte restlevensduur.

Figuur 3.2 / De cyclus plan-do-check-act 
(ontstaan in 1951) is gericht op continue 
verbetering. Er wordt een verbeterplan 
gemaakt en toegepast, en op basis van de 
resultaten worden er vervolgacties uitgevoerd.
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• Prognose reparatietijd.

• Periodieke inspecties, bijvoorbeeld op basis van de NEN 2767.

• Adviezen uit het onderhoudsmanagementsysteem (ultimo/Maximo).

• Beoordelingsgegevens certificerende instanties.

• Mate van getraindheid personeel tunnelbeheerder.

• Mate van getraindheid hulpdiensten.

• Vervoerders:

 – Mate van getraindheid personeel.

 – Vervoersgegevens.

Met behulp van deze gegevens wordt aan de hand van de faaldefinities bepaald of het veiligheidsniveau 
nog voldoet. Naarmate de tunneltechnische installaties dichter bij het eind van de technische levens-
duur komen, zal de frequentie van testen en inspecties toenemen om beter te kunnen beoordelen of en 
wanneer er noodzaak is voor vervanging.

om een goed beeld te kunnen vormen van de (veiligheids)status van de tunnel is het wenselijk te 
werken met één onderhoudsmanagementsysteem, waar zowel de onderhoudsorganisatie als de 
tunnelbeheerorganisatie toegang toe heeft.

daar waar gebruikgemaakt wordt van systeemgerichte contractbeheersing (sCB) wordt geconstateerd 
dat er onvoldoende relevante informatie beschikbaar is om de (veiligheids)status van de tunnel te 
kunnen beoordelen. toetsen die worden uitgevoerd in het kader van sCB hebben meer betrekking op 
het onderhoudsproces dan op het daadwerkelijk uitgevoerde onderhoud en de onderhoudsstatus van 
de tunnel.

tunnelbeheerorganisaties zijn vaak afhankelijk van meerdere partijen om zich een beeld te kunnen 
vormen van de (veiligheids)status van de tunnel. Voorbeelden van dergelijke partijen zijn PPo (Rijks-
waterstaat) en de onderhoudsaannemer. Een nadeel hiervan kan zijn dat de tunnelbeheerorganisatie 
niet altijd over alle gewenste informatie kan beschikken omdat overdracht van informatie contractueel 
niet is geregeld.

de volgende informatie moet worden ontsloten:

• dagelijkse wachtverslagen van operators.

• Beschikbaarheidscijfers (automatisch uit sCAdA of uit wachtverslagen).

• Verkeerscijfers (digitaal).

• Rapportages van onderhoudsaannemers.

• schouwrapportages van weginspecteurs/piketmedewerkers.

• Configuratiebeheer wordt vastgelegd in configuratiemanagementsysteem (bv. Meridium, kernGIs, 
ultimo). de trend is om configuratiegegevens te koppelen aan een BIM-model/digital twin.

• Actueel veiligheidsdossier betreffende incidenten en veiligheidsbeheerplannen (digitaal).

Al deze informatie is via beveiligde verbindingen op locatie en elders beschikbaar voor geautoriseerde 
gebruikers.

de rapportages van de werkzaamheden en testen van onderhoudsaannemers worden vastgelegd in een 
onderhoudsmanagementsysteem (bv. ultimo/Maximo). In sommige gevallen heeft zowel de onder-
houdsaannemer als de beheerder toegang tot dit systeem. daar waar dit niet het geval is, beschikt de 
tunnelbeheerorganisatie dus niet over de actuele onderhoudsgegevens en -status van de tunnel.

de volgende aspecten zijn van belang bij de opslag van informatie:

• Informatie moet afkomstig zijn van één bron (‘single point of truth’).

• Informatie moet veilig zijn opgeslagen (cybersecurity).

https://www.nen.nl/bouw/beheer-en-onderhoud/conditiemeting
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• de tunnelbeheerorganisatie moet eigenaar zijn van de (onbewerkte) data.

• Het opslagmedium moet geschikt zijn voor een vooraf bepaalde opslagperiode.

3.2.2 Meten van het veiligheidsniveau (do)
Alle geïnterviewde tunnelbeheerders geven aan te werken met faaldefinities. Hierbij zijn de storingen 
gecategoriseerd naar ernst. Afhankelijk van de ernst van de storing wordt een advies gegeven over te 
treffen compenserende maatregelen en hersteltermijnen. 

Bij een aantal tunnels is een vertaling gemaakt vanuit data uit het besturingssysteem naar een 
dashboard dat op basis van de faaldefinities is ingericht. Hierbij krijgt de operator of wegverkeersleider 
een globaal overzicht van de status van de tunnel:

• Alles functioneert naar behoren.

• Er zijn niet-kritische storingen.

• Er zijn kritische storingen.

• de tunnel is niet langer veilig.

sommige geïnterviewde tunnelbeheerders geven aan dat de vertaling van de storingsmeldingen 
naar ernst, handmatig door de operator of wegverkeersleider worden uitgevoerd. daarnaast werken 
sommige tunnelbeheerders met een systeem waarbij ook meerdere niet-kritische storingen met 
behulp van een puntensysteem bij elkaar worden opgeteld. uitkomst van zo’n puntentelling kan zijn 
dat meerdere niet-kritische storingen alsnog leiden tot een tunnelafsluiting. Veel tunnelbeheerders 
bepalen het veiligheidsniveau van hun tunnel door inspecties en conditiemetingen (NEN 2767).

de geïnterviewde tunnelbeheerders geven het volgende aan over de meetfrequenties:

• Per periode van vier weken of op kwartaalbasis worden voortgangsrapportage op het onderhouds-
jaarplan opgesteld.

• Er vindt een maandelijkse analyse plaats van de storingen aan tunneltechnische installaties. deze 
worden continu gemonitord.

• Er wordt een jaarlijkse inspectie uitgevoerd om de levensduurverwachting van de tunneltechnische 
en civiele systemen te bepalen. 

3.2.3 Toekomstige trends van het veiligheidsniveau (check) 
de geïnterviewde tunnelbeheerders geven aan dat het verkrijgen van inzicht in het veiligheidsniveau 
in de toekomst lastig is. sommige tunnelbeheerders voeren analyses uit op de storingsrapportages 
van hun tunnels om de levensduurverwachting te kunnen bepalen. deze informatie gebruiken zij 
voornamelijk voor onderhoudsprogrammering. om op basis hiervan een uitspraak te doen over het 
veiligheidsniveau in de toekomst is lastig.

Voor asfalt wordt in sommige gevallen gebruikgemaakt van een asfaltmodel waarin de mate van 
degradatie inzichtelijk gemaakt wordt. 

Voor de civiele constructie wordt het lekgedrag gemeten. Bij een aantal tunnels zijn er referentiemeet-
punten in de tunnel aangebracht om de zettingen inzichtelijk te maken. deze worden periodiek (drie 
tot vijf jaar) gescand.

Werkwijzer monitoring zinktunnels

Door een gebrek aan fundamentele kennis over faalmechanismen is het op dit moment nog niet mogelijk om 

voorspelbaar onderhoud uit te voeren of de daadwerkelijke scope van een tunnelrenovatie betrouwbaar vast 

te stellen. Om deze kennis te ontwikkelen, is het zaak om gestructureerder te gaan monitoren, zodat er meer 

en betere data is om onderzoek mee te doen. Daarvoor ontwikkelt het COB-netwerk een werkwijzer waarmee 

monitoring bij verschillende tunnels op een eenduidige manier kan worden ingericht.

www.cob.nl/monitoring

https://www.cob.nl/monitoring
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3.2.4 Maatregelen afwegen (act)
de geïnterviewde tunnelbeheerders geven aan dat de kortetermijnmaatregelen om het veiligheidsniveau 
te borgen worden genomen op basis van de faaldefinities met bijbehorende herstelprioriteiten. 
Voortschrijdend inzicht en nieuwe technologieën kunnen de tunnelbeheerder doen besluiten de 
faaldefinities/-grenzen bij te stellen.

Langetermijnmaatregelen om het veiligheidsniveau te borgen, worden genomen vanuit de asset-
managementprogrammering. de informatie uit PARAGRAAF 3.2.1 wordt hierbij als input gebruikt voor de 
afweging vanuit prestaties, (veiligheids)risico’s en kosten.

Rijkswaterstaat heeft een pilot uitgevoerd binnen het programma Assetmanagement om technisch invul-
ling te kunnen geven aan risicogestuurd beheer en onderhoud. Binnen deze pilot is een aantal producten 
ontwikkeld om risico's in relatie tot de prestaties van de netwerken te kunnen kwantificeren en beheersen. 
Hiermee wordt het mogelijk om in de toekomst betere afspraken te maken over de netwerken in service 
level agreements. Een van de producten is het prestatiegestuurde instandhoudingsplan (PIHP). Een PIHP 
geeft inzicht en levert informatie voor de verschillende beheerobjecten ten aanzien van gebruik, fysieke 
decomposities, functies, faalwijzen en het bijbehorende onderhoud. deze informatie wordt gebruikt om 
te kunnen beoordelen of gevraagde netwerkprestaties realiseerbaar zijn binnen een beschikbaar budget.

3.3 Ondersteunde dashboards voor informatiemanagement 
3.3.1 Behoefte

tijdens de interviews is ook doorgevraagd naar de behoefte aan dashboards en aan welke eisen een 
dashboard zou moeten voldoen om daadwerkelijk ondersteunend te zijn. Het bleek dat de behoefte 
aan een veiligheidsdashboard verschilt per geïnterviewde tunnelbeheerorganisatie. Hoe beperkter de 
gelaagdheid van de tunnelbeheerorganisatie – dus hoe nauwer de tunnelbeheerorganisatie bij het 
dagelijks beheer betrokken is – des te kleiner is de behoefte aan een veiligheidsdashboard. de partijen die 
wel behoefte hebben aan een veiligheidsdashboard zijn de serviceproviders, zoals dBfM-contractanten 
en de managing agent. deze behoefte komt voor uit hun contractueel bepaalde rapportageverplichtingen.

3.3.2 Veiligheidsdashboardmeters
de volgende meters werden genoemd als belangrijke elementen op een veiligheidsdashboard:

• Een meter voor het actuele veiligheidsniveau.

• Een meter voor de te verwachte trend van het veiligheidsniveau naar de toekomst. deze meter moet 
het mogelijk maken de (potentiële) veiligheidsrisico’s door storingen te kunnen gebruiken als input 
voor het onderhoudsprogramma.

• Een meter om de werkelijke beschikbaarheid te confronteren met de vereiste beschikbaarheid van:
 – rijstrook;
 – verkeersbuis;
 – tunnel.

• Een meter voor de geplande niet-beschikbaarheid.

• Een meter voor de niet-geplande niet-beschikbaarheid vanwege:
 – incidenten;
 – hoogtedetectiemeldingen;
 – technische storingen in relatie tot faaldefinities.

• Een meter met het actuele aantal storingen, de herstelprioriteit en een confrontatie van de 
verstreken herstelduur met de resterende herstelduur. 

sommige tunnelbeheerders geven aan naast een dashboard per tunnel ook behoefte te hebben aan 
een dashboard over alle tunnels heen, zodat meer inzicht wordt verkregen in het faalgedrag in de tijd.

de wensen omtrent functionaliteit van het dashboard op het gebied van civieltechnische informatie 
lopen sterk uiteen. Veel tunnelbeheerders hebben geen additionele informatie nodig en halen genoeg 
informatie uit de periodieke inspecties.
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Geleerde lessen uit de interviews t.a.v. de bruikbaarheid van informatie

Lessen ten aanzien doelgeschiktheid van informatie:

• Voor de korte termijn heeft de tunnelbeheerder voldoende aan de storingsregistraties en faaldefinities.

• Voor de langere termijn vinden tunnelbeheerders het lastig om vanuit storingshistorie, inspectiegegevens, 

etc. te bepalen welke veiligheidsrisico's er kunnen ontstaan en op welke termijn hij de juiste maatregelen kan 

nemen.

• De tunnelbeheerder programmeert zijn onderhoud grotendeels op de restlevensduurverwachting van 

systemen. 

• Niet alleen de geschiktheid van de informatie speelt een rol in de besluitvorming, dit geldt ook voor politieke 

besluiten zoals beschikbaar budget. Indien een tunnelbeheerder wenst af te wijken van de beoogde program-

mering en installaties – langer /korter wil laten functioneren dan beoogd – is het inzichtelijk maken van de 

risico’s in de praktijk erg lastig.

Lessen ten aanzien van belemmeringen om veiligheidsniveau te bepalen:

• Het is lastig voor de tunnelbeheerder om te bepalen of er sprake is van onmerkbaar falen en om uit de grote 

hoeveelheid informatie de juiste stuurinformatie te halen.

•  Een ‘single source of truth’ ontbreekt: informatie is opgeslagen in verschillende niet-consistente bronnen. 

Lessen ten aanzien gewenste aanvullende informatie:

• Een tunnelbeheerder wil beschikken over een langetermijnassetplanning gevoed door één systeem in plaats 

van drie à vier systemen.

• Een tunnelbeheerder wil onderhouds- en inspectieprogramma’s en de vervangingsstrategie kunnen baseren 

op de tijdsafhankelijke faalkansen gemeten over de levensduur van componenten en op deformatiemetingen.

• Een tunnelbeheerder wil informatiesystemen aan elkaar koppelen om eenvoudiger en betere informatie te 

verkrijgen.

•  Een tunnelbeheerder wil ondersteuning om uit grote hoeveelheden gegevens een selectie te kunnen maken 

om de veiligheid te kunnen beoordelen en bij te sturen.

Lessen ten aanzien van belemmeringen bij de implementatie van maatregelen:

•  Sommige tunnelbeheerders ervaren het tijdig uitgevoerd krijgen van onderhoud als een probleem. Dit wordt 

mede veroorzaakt door tekorten aan budget, personeel, materialen, chips en grondstoffen.

•  Sommige tunnelbeheerders geven aan de gelaagdheid van de organisatie belemmerend te vinden bij de 

implementatie van maatregelen vanuit beheer en onderhoud.

• De tunnelbeheerders hebben behoefte aan steeds meer gespecialiseerd personeel.

•  De tunnelbeheerders staan onder druk om hinder voor de weggebruiker te beperken.

• Sommige tunnelbeheerders geven aan het lastig te vinden om te beoordelen of storingen structureel zijn 

opgelost.

• De tunnelbeheerders hebben soms moeite om een evenwicht vinden tussen een pragmatische manier om 

maatregelen te treffen en het aantonen van de veiligheid van hun systeem of tunnel.
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Geleerde lessen uit de interviews t.a.v. wensen voor een dashboard op een dieper niveau.

• Er is nauwelijks behoefte aan dashboardmeters voor de civiele constructie, bijvoorbeeld voor informatie ten 

aanzien van zettingen, spanningen in het beton, voegovergangen en de toestand van het asfalt.

• Er zijn geen aanvullende wensen ten aanzien van dashboardmeters voor de TTI. De tunnelbeheerders 

geven aan dat de tunneltechnische installaties momenteel voldoende en afdoende informatie genereren.

• Er zijn wensen ten aanzien van dashboardmeters voor verkeersgegevens:

 – De tunnelbeheerders geven aan een meter voor verkeersintensiteit te willen hebben, zodat inzicht 

ontstaat in de invloed daarvan op voegconstructies, asfaltdegradatie, tolinkomsten en de beoordeling 

van de waarde van de tunnel in het verkeersnetwerk.

 –  De tunnelbeheerders geven aan een meter te willen hebben om te kunnen beoordelen of de verkeersin-

tensiteit en -samenstelling nog binnen de uitgangspunten van de kwantitatieve risicoanalyse (quantita-

tive risk assessment, QRA) blijft.

• Er kleven mogelijk risico’s aan een veiligheidsdashboard:

 – Een risico is dat het systeem niet representatief is voor de dagelijkse praktijk. Dat kan aan de orde zijn 

als een tunnel open blijft terwijl het dashboard status ‘rood’ aangeeft of als er storingen zijn terwijl het 

dashboard status ‘groen’ geeft.

 – Een risico is dat niet alle gebruikers met een veiligheidsdashboard kunnen werken. De diverse gebruikers 

zijn: 1) de operators die actuele storingen relateren aan de faaldefinities, 2) de tunnelbeheerorganisatie 

die voorspelbaar onderhoud doet op basis van storingshistorie en -trends, 3) de onderhoudsdiensten om 

gemelde storingen te kunnen opvolgen. Het is lastig om voorspelbaar onderhoud te doen op basis van 

storingshistorie en -trends, mede doordat informatie uit meerdere systemen ontsloten moeten worden.

• De gebruiksvriendelijkheid van de huidige stuurinformatie:

 –  De gebruiksvriendelijkheid van de huidige stuurinformatie wordt over het algemeen als goed ervaren.

 –  De tunnelbeheerders geven aan dat veel informatie wordt gegenereerd en dat zij moeite hebben te 

bepalen welke gegevens relevant en bruikbaar zijn.

 –  De tunnelbeheerders geven aan te willen beschikken over de actuele onderhoudsstatus van hun tunnel. 

Dat wordt soms bemoeilijkt doordat onderhoudsaannemers en tunnelbeheerorganisaties niet altijd met 

dezelfde onderhoudsmanagementsystemen werken.

• Er zijn mogelijkheden om de gebruiksvriendelijkheid van stuurinformatie verder te vergroten:

 –  BIM-modellen zijn de toekomst: je kunt makkelijker componentinformatie vinden dan bijvoorbeeld in 

Ultimo. Om bestaande ontwerpgegevens en onderhoudsgegevens in een BIM-model te zetten, is veel 

werk. Het is daarom kostbaar voor beheerders van bestaande tunnels. 

 – Naast de weergave van de realtime actuele veiligheidsstatus is er ook behoefte aan een realtime-advies 

over maatregelen gebaseerd op risicogestuurd onderhoud.
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4 Conclusies en aanbevelingen 4

4.1 Conclusies
In dit project is onderzocht hoe een tunnelbeheerder gefundeerd en afgewogen besluiten kan nemen 
over de instandhouding van de veiligheid van zijn tunnel. Een belangrijke constatering hierbij is dat 
het onderzoeksresultaat overeenkomt met de verwachtingen van het projectteam. 

1. over het algemeen geven de tunnelbeheerders aan over voldoende informatie te beschikken om op 
operationeel niveau te besluiten over de veiligheid van de tunnel. sommige tunnelbeheerders geven 
aan niet altijd voldoende capaciteit en kennis te hebben om de juiste informatie te verzamelen 
en te bewerken om inzicht te krijgen in de veiligheidsstatus op langere termijn voor tactische en 
strategische besluitvorming. doordat de hoeveelheid data die gegenereerd wordt steeds verder 
toeneemt, hebben die beheerorganisaties extra ondersteuning nodig om deze data om te zetten 
naar bruikbare informatie.

2. tunnelbeheerders zijn nieuwsgierig naar mogelijkheden om meer ondersteuning te krijgen op 
het gebied van dashboarding. Zij geven echter aan geen behoefte te hebben aan een beslissings-
ondersteunend systeem voor assetmanagement. Hiermee wordt een systeem bedoeld dat de 
tunnelbeheerder ondersteunt bij het nemen van beslissingen op het gebied van assetmanagement 
om de veiligheid van de tunnel op langere termijn te borgen op basis van de beschikbare gegevens 
die beschreven staan in PARAGRAAF 3.2.1.

3. tunnelbeheerders weten welke informatie zij nodig hebben om op operationeel niveau te sturen. 
Hiervoor worden de faaldefinities en stremmingscriteria gebruikt. Niet elke geïnterviewde tunnel-
beheerder heeft een duidelijk beeld van de informatie die nodig is op strategisch en tactisch niveau.

4. Er is geconstateerd dat de behoefte aan (inzicht in) informatie afhankelijk is van de contractvorm, 
gelaagdheid van de organisatie, areaalgrootte en het eigenaarschap. Naarmate de afstand tussen 
de tunnelbeheerder en de uitvoering van het onderhoud toeneemt, neemt de behoefte aan inzicht 
in informatie af. de tunnelbeheerder vertrouwt hierbij meer op de onderhoudsorganisatie.

5. Gedurende de levensduur van een tunnel vinden er wisselingen plaats van partijen zoals (onder-
houds)aannemers. deze wisselingen leiden vaak tot informatieverlies. de oplossing hiervoor kan 
gezocht worden in het opslaan van gegevens/informatie in een systeem dat eigendom is van de 
tunnelbeheerder.

4.2 Aanbevelingen
Voor een vervolg op dit onderzoek doet de projectgroep de volgende aanbevelingen:

1. Voer nader onderzoek uit naar de benodigde informatie voor besluitvorming over een aantoonbaar 
veilig tunnelsysteem bij meervoudig systeemfalen (meerdere niet-kritische storingen gelijktijdig).

2. Voer nader onderzoek uit naar kritische situaties van onmerkbaar falen en de benodigde informatie 
voor besluitvorming over een aantoonbaar veilig tunnelsysteem.

3. onderzoek welke contractvorm en wijze van eigenaarschap het meest effectief zijn voor een 
aantoonbaar veilige tunnel.

4. onderzoek hoe een veiligheidsdashboard operators en assetmanagers maximaal kan ondersteunen.

5. Betrek tunnelbeheerorganisatie en veiligheidsadviseurs bij het onderzoeksteam.
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Bijlage A Geïnterviewd A
de volgende tunnelbeheerorganisaties zijn geïnterviewd:

Organisatie Tunnels in beheer

Rijkswaterstaat Zuid-Nederland koning Willem-Alexandertunnel, Roertunnel, swalmentunnel

Rijkswaterstaat West-Nederland Zuid Eerste en tweede Heinenoordtunnel, Eerste en tweede 
Beneluxtunnel, thomassentunnel, Botlektunnel, sijtwendetunnel, 
Noordtunnel, drechttunnel, Hollandtunnel en Corbulotunnel

Rijkswaterstaat West-Nederland Noord Velsertunnel

AWV/Lantis Vlaamse wegtunnels

Provincie Noord-Holland (managing agent) Waterwolftunnel

Wegschap tunnel dordtse kil kiltunnel

N.V. Westerscheldetunnel sluiskiltunnel, Westerscheldetunnel

Gemeente Amsterdam Michiel de Ruijtertunnel, Piet Heintunnel, spaarndammertunnel, 
IJ-tunnel

Gemeente den Haag Hubertustunnel, koningstunnel, Victory Boogie Woogietunnel

Gemeente utrecht stadsbaantunnel

Gemeente Rotterdam Maastunnel

IXAs (dBfM-contractant) Gaasperdammertunnel

GVB/Metro en tram Noord/Zuidlijn, oostlijn, IJ-tunnel
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Bijlage B Interview-evaluatie B
Er zijn voor dit onderzoek interviews met een aantal tunnelbeheerorganisaties gehouden. de 
antwoorden op de vragen uit de vooraf opgestelde vragenlijst zijn geëvalueerd en in deze bijlage 
samengevat.

1. Welke informatie hebben tunnelbeheerders nodig en welke informatie ontbreekt nog om de 
(veiligheids)status van hun tunnel te kennen?
Het is complex om de juiste informatie op het juiste moment beschikbaar te krijgen om aantoonbaar 
veilig te kunnen meten en beslissen. Zie ook PARAGRAAF 3.2.1.

2. Welke beslissingen worden op basis van de (veiligheids)status genomen?
operationeel wordt er, op basis van het veiligheidsbeheerplan, besloten over de beschikbaarheid 
van de tunnel. op strategisch en tactisch niveau wordt besloten over het instandhoudingsplan en 
de contractafspraken in het kader van programmering.

3. Welke afwegingen spelen hierbij een rol?
op operationeel niveau vindt de afweging plaats op basis van de faaldefinities, procedures en 
scenario’s, zoals vastgelegd in het veiligheidsbeheerplan. Met betrekking tot strategisch en 
tactisch niveau vindt de afweging plaats op basis van risicogestuurd onderhoud op basis van de 
storingsgegevens, onderhoudshistorie en beschikbare data.

4. Zijn er gradaties aan te brengen? 
Hierbij kan worden gedacht aan het zogeheten tunnelveiligheidslicht (tVL) van ProRail. Het tVL 
bepaalt op basis van gecertificeerde veiligheidsregels wat de impact is van een combinatie van 
storingen in de installaties. Het is daardoor mogelijk om op basis van die informatie te bepalen 
welke acties noodzakelijk zijn en waar de prioriteit ligt. 

uit het onderzoek blijkt dat onderscheid wordt gemaakt in enkelvoudig en meervoudig systeemfalen. 
Voor enkelvoudig systeemfalen wordt altijd gewerkt conform de vastgestelde regelscenario’s. 
Voor meervoudig systeemfalen bestaat over het algemeen geen formeel afwegingskader voor het 
aantonen van de veiligheid van het tunnelsysteem. Een aantal tunnelbeheerders heeft hiervoor 
een systeem ontwikkeld op basis waarvan, bij het overschrijden van een maximale score bij 
meervoudig falen, een besluit wordt genomen over de beschikbaarheid van de tunnel.

5. Hoe bepaalt de tunnelbeheerder of de tunnel(buis) na een onderhoudsperiode of na een calamiteit 
weer in gebruik genomen kan worden?
op operationeel niveau vindt de afweging plaats op basis van de faaldefinities, procedures en 
scenario’s zoals vastgelegd in het veiligheidsbeheerplan. de hiervoor benodigde informatie wordt 
verkregen uit een operationele schouw, testresultaten, overdrachtsdocumenten na afronding van 
onderhouds- en herstelwerkzaamheden en storingsinformatie uit het sCAdA-systeem. Voor de 
tunnels in Vlaanderen is de rolverdeling tussen tunnelbeheerder, hulpdiensten en bevoegd gezag 
anders dan in Nederland. Bij calamiteiten wordt de tunnel overgedragen aan de hulpdiensten. Na 
een calamiteit beslissen de hulpdiensten om het beheer van de tunnel al dan niet terug te geven 
aan de tunnelbeheerder zodat de tunnel weer geopend kan worden.
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Een tunnel kan pas open voor (rail)verkeer als hij 'aantoonbaar veilig' is. Wat dat precies 
inhoudt, of beter gezegd, hoe een tunnelbeheerder tot die conclusie komt, is onderzocht in 
dit project. Er is in kaart gebracht welke informatie van belang is, enerzijds voor de actuele 
status van de tunnel en anderzijds voor de lange(re) termijn.

tunnels vormen vaak een cruciaal onderdeel van een verkeersnetwerk. om de beschikbaarheid 
van een tunnel te optimaliseren, heeft de beheerder inzicht nodig in de veiligheidsstatus 
van de tunnel. uit het onderzoek blijkt dat op operationeel niveau wordt gekeken naar de 
faaldefinities en stremmingscriteria. Voor inzicht in de veiligheidsstatus op langere termijn 
– voor tactische en strategische besluitvorming – is er niet altijd voldoende informatie 
beschikbaar. doordat de hoeveelheid data die gegenereerd wordt steeds verder toeneemt, 
hebben beheerorganisaties extra ondersteuning nodig om deze data om te zetten naar 
bruikbare informatie.

Het onderzoek laat verder zien dat de behoefte aan (inzicht in) informatie afhankelijk 
is van de contractvorm, gelaagdheid van de organisatie, areaalgrootte en het 
eigenaarschap. Naarmate de afstand tussen de tunnelbeheerder en de uitvoering 
van het onderhoud toeneemt, neemt de behoefte aan inzicht in informatie af. 
de tunnelbeheerder vertrouwt hierbij meer op de onderhoudsorganisatie.

Aantoonbaar veilig 
meten en beslissen
Welke informatie heeft een tunnelbeheerder 

nodig om de tunnel beschikbaar te stellen?
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