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Voorwoord 
Beste lezer,

U leest hier de eindrapportage van project ‘Data ontsluiten en delen’ (WP5.1). Deze eindrapportage 
is geschreven in het kader van het COB-tunnelprogramma, ontwikkellijn Digitalisering. Binnen dit 
programma zijn tien onderzoeksprojecten gedefinieerd, waaronder WP5.1 dat onderdeel is van het 
werkpakket ‘Techniek’. Doel van dit werkpakket is om de tunnelsector te ondersteunen bij het ontwerp 
en de realisatie van digitale instrumenten die helpen bij snellere openstellingen en kortere renovatie-
tijden van tunnels.

Gedurende 2021 en het begin van 2022 is gewerkt aan de inhoud van deze eindrapportage. Tijdens 
een aantal zeer leerzame bijeenkomsten heeft er kennisuitwisseling plaatsgevonden tussen de 
werkgroepleden en andere COB-werkgroepen. Een grote bijkomende meerwaarde is zeker ook het 
verkrijgen van nieuwe inzichten door de betrokken werkgroepleden geweest. Hiermee is, los van de 
uitkomst van dit traject, de door de verschillende deelnemers geïnvesteerde tijd het meer dan waard 
geweest.

Delft, 4 juli 2022

Bram ten Klei en André Stehouwer

https://www.cob.nl/tunnelprogramma/digitalisering
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1 Inleiding 1
De opdracht van WP5.1 was om te onderzoeken hoe data uit tunnels kan worden ontsloten en 
gedeeld. De uitkomsten van dit onderzoek vormen de basis voor vervolgprojecten om data te 
standaardiseren en daarmee metrieken te bouwen die uiteindelijk kunnen worden toegepast, 
zodat er zinvolle informatie beschikbaar komt om tunnels beter beheersbaar te maken.

1.1 Aanleiding
Data is goud waard om toekomstige projecten/tunnels beter en goedkoper te maken. Alleen 
data is echter niet voldoende; de data zal slim omgezet moeten worden in objectieve eenheden 
(metrieken) die iets zeggen over ‘de kwaliteit’. De kwaliteit kan gaan over een aspect zoals het 
ontwerp of de bouw van de tunnel, of zelfs over de systeemspecificaties ervan. Misschien nog wel 
belangrijker is de kwaliteit van de tunnel in de operationele fase; dit kan betrekking hebben op een 
aspect zoals onderhoudskosten of beschikbaarheid van de tunnel. Deze zijn van groot belang voor 
respectievelijk de onderhoudspartij en het publiek (weggebruiker).

Voor het efficiënt verzamelen en verwerken van data zijn standaardisatie en digitalisatie 
essentieel. Standaardisatie is met name van belang om de data over de projecten heen te 
kunnen vergelijken. Welke (minimale) dataset dient er verzameld te worden, in welk formaat en 
hoe moet de data geïnterpreteerd worden? Pas als deze zaken helder zijn, kan worden bepaald 
welke systemen goed of optimaal werken. Daarnaast is het belangrijk dat ook de wijze van 
data verzamelen (de techniek) wordt gestandaardiseerd, zodat data van verschillende tunnels 
makkelijker opgehaald en daarmee onderling vergeleken kan worden. De focus in rapport ligt op 
het ontsluiten en delen van data.

1.2 Doelstelling
Het tunnelprogramma van het COB heeft een aantal hoofdoelstellingen, deze zijn te vinden op de 
website: www.cob.nl/tunnelprogramma. Doelstelling 2, waaraan dit project is gekoppeld, luidt 
als volgt: ‘tunnels beter onderhoudbaar’. Als resultaat van deze doelstelling zijn tunnels optimaal 
beschikbaar, en onderhoud is eenvoudiger en beter planbaar.

Om de bovengenoemde doelstelling te kunnen behalen, is in de basis data nodig waarmee in een 
later stadium informatie kan worden verkregen waarmee processen met betrekking tot onderhoud, 
beschikbaarheid en veiligheid gevoed kunnen worden. 

De doelen voor WP5.1 zijn als volgt gedefinieerd:

Het verkrijgen van inzicht in beschikbare databronnen behorende bij een tunnel.
EN
Het verkrijgen van inzicht in een standaardwijze om deze data te verzamelen en te delen.

Uiteindelijk is het de bedoeling dat er een uniform datamodel gaat komen en een gestandaar-
diseerde wijze van data ontsluiten en delen, waarbij ook wordt gekeken naar mogelijkheden voor 
een centrale repository (opslagplaats voor data). Met betrekking tot dit aspect is in het rapport van 
WP1C Taal/data ook het een en ander beschreven, zie ook de volgende paragraaf.

1.3 Scope/relatie met andere werkgroepen
Binnen het digitaliseringsprogramma zijn er verschillende werkgroepen actief die een relatie 
hebben met het onderwerp ‘data’. Om helder de te hebben welke aspecten binnen de scope van 
WP5.1 vallen en welke aspecten niet, is FIGUUR 1.1 opgesteld. De blauwe cirkel omvat de scope 
van WP5.1

https://www.cob.nl/tunnelprogramma
https://www.cob.nl/document/taal-data-digitalisering/?swpmtxnonce=f2cd43be0b
https://www.cob.nl/document/taal-data-digitalisering/?swpmtxnonce=f2cd43be0b
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Figuur 1.1 / Overzicht scope projecten binnen ontwikkellijn Digitalisering van het COB-tunnelprogramma.
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2 Onderzoeksaanpak 2
Om de werkgroepleden een goede en gezamenlijke basis te geven voor dit project, hebben we ons 
laten informeren over de huidige stand van zaken op dit onderwerp. Hiervoor hebben er binnen WP5.1 
verschillende kennis- en werksessies plaatsgevonden.

Tijdens het uitwerken van het onderzoek zijn de onderstaande onderzoeksvragen behandeld:

• Welke databronnen zijn beschikbaar?

• Welke data is beschikbaar?

• Welke tunnelsystemen en bijbehorende technische data zijn beschikbaar?

• Hoe kan men technische data ontsluiten?

• Welke randvoorwaarden gelden er (juridisch, technisch, wetgeving, etc.)?

Gedurende de werksessies die fysiek in Delft hebben plaatsgevonden, is de kennis vanuit de werkgroep 
gedeeld en per onderwerp in dit rapport vastgelegd. Onderstaand is per onderwerp een korte uitleg 
gegeven van de betreffende aanpak.

Welke data is beschikbaar?
Om deze vraag te beantwoorden, is beschikbare data uit praktijkprojecten geanalyseerd. Op deze 
wijze is getoetst welke data ontsloten wordt vanuit een aantal bestaande tunnels in Nederland. Ook 
is de beschikbare data gegroepeerd in diverse ‘soorten’ data. De resultaten van dit onderzoek zijn 
weergegeven in PARAGRAAF 3.1 en PARAGRAAF 3.2.

Welke tunnelsystemen en bijbehorende technische data zijn beschikbaar?
Om te weten welke tunnelsystemen en bijbehorende data beschikbaar zijn, is een analyse uitgevoerd 
naar (kritieke) installatieonderdelen, zie PARAGRAAF 3.3. Vervolgens is beoordeeld of en hoe deze data 
beschikbaar gesteld is. Hiermee verkrijgt men inzage in technische data behorende tot tunnelsystemen. 

Hoe gaan we de data ophalen/ontsluiten?
In PARAGRAAF 3.4 wordt de wijze waarop data ontsloten kan worden beschouwd. Op basis van 
referentieprojecten is onderzocht welke informatie ontsloten kan worden en wat mogelijke 
oplossingen hiervoor zijn.

Welke randvoorwaarden gelden er?
Onderdeel van dit rapport is een overzicht van randvoorwaarden die gelden bij het ontsluiten en delen 
van data. Een diepere analyse van deze randvoorwaarden valt buiten de scope van WP5.1, maar is 
wel nodig, omdat de randvoorwaarden blokkerend kunnen zijn voor het delen van data. PARAGRAAF 3.5 
benoemt de randvoorwaarden die de werkgroep ziet op basis van hun expertkennis.
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3 Resultaten 3

3.1 Welke databronnen zijn beschikbaar?
Om duiding te geven aan de verschillende soorten beschikbare data, is er een generiek contextdiagram 
opgesteld, zie FIGUUR 3.1. Dit contextdiagram geeft een globaal beeld van informatiebronnen die 
binnen de context van een tunnel beschikbaar zijn. In dit overzicht is per assetmanagementrol (zie 
rapport Dashboard tunnelbeheer) aangeven welke informatie de assetmanagementfunctionaris 
ontvangt uit welk systeem. Het contextdiagram laat zien dat informatie bestaat uit zowel dynamische, 
realtime data vanuit de tunnelbesturing als statische data, bijvoorbeeld ontwerpdata. Dit schema is 
niet uitputtend, maar geeft een richting aan de wijze waarmee data ontsloten kan worden. Een nadere 
uitleg volgt onder de figuur. In de volgende paragraaf wordt de beschikbare data beschouwd, hier zal 
ook op een lager niveau ingegaan worden op de databronnen. 

Figuur 1 / Overzicht storingsa
Figuur 2 / asdfsdfsd
Figuur 3 / dfgdfg

Figuur 3.1 / Voorbeeld van een universeel contextdiagram. De afkortingen worden toegelicht in de tekst hierna. In grote lijnen zal 
het diagram voor elke tunnel met dit voorbeeld overeenkomen, maar het kan op onderdelen afwijken. Het diagram is geïnspireerd 
op het applicatielandschap van Croonwolter&dros voor de Coentunnel. Het geeft een indruk van de complexiteit van het landschap. 
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https://www.cob.nl/document/dashboard-voor-de-tunnelbeheerder/?swpmtxnonce=f2cd43be0b
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Assetmanagementrollen
Binnen assetmanagement onderkend men verschillende rollen die op basis van de taken, bevoegd-
heden en verantwoordelijkheden een andere informatiebehoefte hebben. Binnen WP4.2 zijn deze 
rollen nader uitgewerkt, in TABEL 3.1 is het overzicht van de betreffende rollen weergegeven.

Tabel 3.1 / Overzicht assetmanagementrollen

Betrokkene Rol Verantwoordelijkheden Informatiebehoefte

Asseteigenaar Visievorming • Beheren bedrijfs- en 
assetportfolio

• Vaststellen prestatieniveau

• Analyseren specifieke 
aandachtsgebieden

• Contact houden met 
toezichthouders

• financiering verzorgen van assets

• Beschikbaarheid netwerk en 
objecten hierin

• Uren en aantal gepland en 
ongepland onderhoud

• Totale onderhoudskosten

Assetmanager

(technisch 
beheerder / 
operationeel 
beheerder)

Risicobeheersing, 
beleids- en planvor-
ming en program-
mamanagement

• Investeringsplanning

• Bepalen strategieën en 
standaarden

• Vaststellen risicoprofiel

• Programmamanagement

• Managen assetprestaties

• Beschikbaarheid object

• Uren en aantal gepland en 
ongepland onderhoud

• Gezondheidsscore per installatie

• Onderhoudskosten per storing/
onderhoudsbeurt

• Prestaties serviceprovider / 
MTTR/ MTBf

• Verwachte vervangmomenten 
(heavy maintenance) 

Serviceprovider Bouwen en onder-
houden bedrijfs-
middelen

• Marktconform bouwen en 
onderhouden assets

• Toewijzen mensen en middelen

• Dataverzameling

• Projectmanagement

• Contracten opstellen met externe 
service providers

• Op afstand inzicht in de 
toestand van een object, zodat 
ze beschikbaarheid kunnen 
garanderen.

• De complete historie van de 
werking van een object tonen, 
zodat ze het onderhoud optimaal 
kunnen inrichten. (uitvoeren 
trendanalyses, etc.) 

• Overzichten per (deel)installatie 
tot op het niveau van dunste 
draadje.

• Documentatie werking en locatie 
objecten

Informatiebronnen
Binnen het contextdiagram zijn er verschillende informatiebronnen die een bijdrage (kunnen) leveren aan 
het verbeteren van het assetmanagementproces. Deze databronnen, inclusief de in- en output, zijn in het 
contextdiagram gevisualiseerd. Onderstaand is per informatiebron een beknopte toelichting gegeven:

1. OPC-server / IO-databaseapplicatie
OPC staat voor ‘open platform communications’; een omgeving waarin data (input en output, IO) op 
een gestandaardiseerde wijze data ontsloten kan worden. 

2. Mens-machine-interface-applicatie (MMI)
MMI wordt ook wel gebruikersinterface genoemd. Het is de interface die interactie tussen mens en 
machine mogelijk maakt. Deze interface gaat gepaard met een apparaat waarmee machines op afstand 
bestuurd kunnen worden. 
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3. Technisch beheersysteem (TBS)
Een systeem dat is ingericht om informatie te leveren ten behoeve van de beheerorganisatie. Vaak is een 
dergelijk systeem uitgerust met een dashboard en informatie over actuele storingen, standmeldingen, 
draaiuren, branduren, energieverbruik, etc.

4. 3B- en stuurprogramma
3B staat voor ‘besturing, bediening en bewaking’. Het zorgt voor de integrale besturing van alle 
tunneltechnische installaties en biedt een bedieningsinterface voor de gebruikers. In het 3B-systeem 
bevinden zich de stuurprogramma’s voor alle tunneltechnische installaties.

5. Apparaat- en kabelbeheer
Een omgeving waarin de aanwezige kabels en apparaten worden beheerd.

6.  Tunnelsoftware-architectuur (bv. Enterprise Architect, EA)
Het ontwerpmodel waarin het dynamisch gedrag van de tunnel is gemodelleerd. 

7. Project object type library (OTL)
De objecttypenbibliotheek die Rijkswaterstaat als publicatieomgeving hanteert.

8. Prestatiemeetsysteem (PMS)
Een omgeving waarin DBfM-contractanten (design, build, finance and maintain) de beschikbaarheid 
van de assets registreren. De output van het PMS geeft een onderbouwing voor de kwartaalvergoeding 
die de contractant van Rijkswaterstaat ontvangt. 

9. Datalevering conform informatieleveringsspecificatie (ILS)
Met de ILS krijgt de opdrachtgever de juiste, actuele assetgegevens/-data van objecten van de 
opdrachtnemer aangeleverd. Hierdoor kunnen areaalgegevens actueel en op orde worden gehouden. 
Deze actuele, betrouwbare en complete informatie helpt organisaties bij een optimale uitvoering van 
assetmanagement, gedurende de gehele levenscyclus van assets.

10. Onderhoudsmanagementsysteem (OMS)
Een omgeving waarin informatie over assets wordt vastgelegd. Daarnaast worden onderhoudstaken 
hierin vastgelegd, bewaakt en kan er een planning worden gegenereerd. OMS’en worden ook wel 
enterprise asset management systems (EAM-systemen) genoemd, of zijn hier een onderdeel van.

11. Geografisch informatiesysteem (GIS)
Een GIS maakt het mogelijk om diverse gegevens (data) te beheren, analyseren en te delen met 
anderen. GIS is geworteld in de geografie, waarbij locatie ten grondslag ligt aan de integratie van vele 
soorten data.

12. Tool voor systems engineering (SE-tool)
Een semantische database waarin eisen worden beheerd en afgeleid, en waaruit een plan voor verifi-
catie en validatie (V&V) kan worden gegenereerd ter onderbouwing van de geleverde dienst/prestatie. 

13. Documentmanagementsysteem (DMS)
Een omgeving waarin alle relevante documenten worden beheerd.

3.2 Welke data is beschikbaar?
Binnen de werkgroep is onderzocht welke data momenteel beschikbaar is. Allereerst is op basis van 
verschillende bronnen geanalyseerd welke type data er beschikbaar is/kan komen. In de werkgroep is 
een onderverdeling gemaakt in de volgende soorten data:
1. Technische data
2. Verkeerskundige data
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3. Gebruikersdata
4. Data uit het opleverdossier
5. Civieltechnische data*

*Voor de civieltechnische data heeft de werkgroep onderzocht in hoeverre deze data kan worden 
meegenomen. Hiervoor is de Drechttunnel als voorbeeld gebruikt. Parallel hieraan is binnen het 
tunnelprogramma de werkgroep ‘Werkwijzer monitoring zinktunnels’ een onderzoek gestart dat veel 
inzicht zal geven in civieltechnische data die gewenst is voor effectief beheer. Omdat dit onderzoek ten 
tijde van het opstellen van dit rapport nog liep, is besloten civieltechnische data verder buiten de scope 
van dit onderzoek te houden. Wel zijn er leden van WP5.1 betrokken bij de inhoudelijke review van het 
rapport ‘Werkwijzer monitoring zinktunnels’.

Hieronder volgt voor elk van de bovengenoemde soorten data een verdere uitwerking waarbij wordt 
aangegeven welke data beschikbaar is en uit welke bron deze data afkomstig is.

1. Technische data
Technische data betreft data die tot informatie over het operationele proces kan leiden. Denk daarbij 
aan gegevens over handelingen, vervoersbewegingen en omgevingscondities (zoals het weer). Dit 
kan ook informatie betreffen over draaiuren, branduren, temperaturen, etc. Onderstaand is op hoog 
niveau een overzicht gegeven van deze data. 

Een eerste vorm van technische data volgt realtime uit de besturing van de tunnel, gerelateerd aan:
• Storingen
• Alarmen
• In- en uitschakelfrequenties
• Draaiuren
• Meetdata (bv. stroommetingen)

Deze data is afkomstig uit: 
• OPC-server 
• Syslog
• Programmable logic controller (PLC)
• IoT-apparaten (internet of things)
• Logservers
• Camera’s
• Detectiesystemen
• Veldmetingen
• Sensoren

Een andere vorm van technische data is data afkomstig uit verschillende (assetmanagement)
processen. Deze data komt uit EAM-systemen, zoals:
• Ultimo
• Maximo
• Infor
• Meridian

De gegevens volgen hoofdzakelijk uit: 
• Configuratiedatabase
• Schouwen
• Toestandsmetingen
• Inspecties
• Testen
• Audits
• Risicoanalyses
• (Correctief) onderhoud

https://www.ultimo.com/nl/eam-software
https://www.ibm.com/products/maximo
https://www.infor.com
https://www.rijkswaterstaat.nl/zakelijk/zakendoen-met-rijkswaterstaat/werkwijzen/werkwijze-in-gww/data-eisen-rijkswaterstaatcontracten/beheer-technische-documentatie#datamodel-technische-documentatie
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2. Verkeerskundige data
Verkeerskundige data is data over het gebruik van de assets door het verkeer. Deze data kan afkomstig 
zijn uit technische systemen, maar kan ook verkregen worden uit andere (openbare) bronnen. 
Voorbeelden van verkeerskundige data: 

• Gemeten snelheden

• Verkeersdichtheid

• Congesties (filevorming)

• Incidenten (spookrijders)

• Hoogtemeldingen

3. Gebruikersdata
Gebruiksdata heeft een relatie met het gebruik van de tunnel: 

• In- en uitloggegevens (wie, waar, wanneer, hoe vaak)

• ‘Normale’ bedienacties (welke, wanneer en hoe vaak)

• ‘Bijzondere bedienacties’ (calamiteiten, afsluiten tunnel e.d.)

Deze data is beschikbaar in de coördinerende softwarelaag van het besturingssysteem en kan 
bijvoorbeeld via de eventrecorder ontsloten worden.

4. Data uit opleverdossier (projectdata)
Op het moment dat er een nieuwbouwtunnel wordt opgeleverd, wordt er een opleverdossier over-
gedragen aan de asseteigenaar of assetmanager. Deze data kan deels worden gebruik om inzage te 
verkrijgen in de te onderhouden tunnel, hiervoor is voornamelijk de tunnelconfiguratie van belang. 
Onderstaand een overzicht van een groot deel van de betreffende databronnen.

• Project/statische data:

 – Configuratiemanagementdatabase (CMDB)

 – Inkoopgegevens

 – Bouwinformatiemodel (BIM)

 – Decomposities
 … System breakdown structure (SBS)
 … functional breakdown structure (fBS)
 … Work breakdown structure (WBS)
 … Product breakdown structure (PBS)
 … Location breakdown structure (LBS)

 – Eisen
 … Verificatie en validatie (V&V)

 – Planning

 – failure mode effect and criticality analysis (fMECA)

 – Reliability, availability, maintainability and safety (RAMS)

• Common data model

 – Object type library (OTL)

 – Informatie leveringsspecificatie (ILS)

• Open databronnen

 – Geo

 – Meteo

 – Traffic

• Metadata (data over data)
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De wijze waarop deze data uit het opleverdossier kan worden ontsloten, is per project verschillend qua 
inhoud, verschijningsvorm en diepgang.

Op basis van de bovengenoemde databronnen kan er een inventarisatie plaatsvinden van de (soort) data 
die van belang is in de gehele levensduur van een object. Hierbij moet worden gedacht aan de aantoon-
baarheid van eisen (V&V), parameters voor herberekening (civiel en TTI), gebruikte materialen, degrada-
tiegegevens, deformatiegegevens, energiemonitoring en kritieke prestatieindicatoren (KPI’s). Binnen dit 
rapport zal deze vraag niet behandeld worden, zie ook HOOFDSTUK 4 met conclusie en aanbevelingen. 

5. Civieltechnische data: dataexploratie Drechttunnel
Op basis van beschikbare civieltechnische gegevens van de Drechttunnel is een proef uitgevoerd om de 
bruikbaarheid van historische civieltechnische data (kaarten, rapportagen, etc.) te toetsen. De analyse 
van de beschikbare data van de Drechttunnel is uitgewerkt in BIJLAGE C, hieronder volgt een beknopte 
samenvatting. 

Tijdens het analyseren van de verkregen data is de aandacht uitgegaan naar eenduidig te identificeren 
datapunten; de gedetailleerde inhoud is voor nu achterwege gelaten. In het kader van ontsluiten en 
delen van data is gekeken naar de mogelijkheid van het inlezen van datapunten en/of documenten. 
foto’s en video’s zijn buiten beschouwing gelaten. 

De eerste stap was het doorlopen van alle beschikbare documenten en inventariseren welke type 
data er aanwezig is. Hieruit bleek dat het overgrote deel van de beschikbare informatiebronnen als 
PDf beschikbaar zijn. Het interpreteren en structureren van de PDf-databronnen is een zeer arbeids-
intensieve bezigheid. Veel resultaten en rapportages worden gepresenteerd in de vorm van grafieken 
en (samenvattings)tabellen waarbij de achterliggende ‘ruwe’ data ontbreekt. Juist deze ‘ruwe’ data 
is nodig voor het beoordelen van de geschiktheid van data voor centrale ontsluiting en hiermee het 
vergelijken met soortgelijke data van andere tunnels. Ook is er veel onbruikbare data aangetroffen, 
zoals de ingescande en zeer slecht leesbare tekeningen uit medio ‘74. BIJLAGE C bevat een overzicht van 
de beschikbare data en de verschijningsvorm.

Om in de toekomst bruikbare civieltechnische data te ontsluiten, zijn er (standaard) afspraken nodig over 
het type data en de wijze waarop deze ontsloten dient te worden. Op het moment dat dit is bereikt, kan 
er op een eenvoudigere wijze data-analyse uitgevoerd worden. Dit onderwerp wordt in het COB-project 
‘Werkwijzer monitoring zinktunnels’ en de begeleidingscommissie voor het instrumentarium nader 
onderzocht.

3.3 Welke tunnelsystemen en bijbehorende technische data zijn beschikbaar?
In dit hoofdstuk is gekeken naar de data in relatie tot technische systemen. Zoals in de vorige paragraaf 
is aangegeven, is civieltechnische data verder buiten beschouwing gelaten. 

Aanpak
Om te kunnen vaststellen welke data (niet) beschikbaar is, is de systeemstructuur conform de SATO 
toegepast. Vervolgens is onderzocht of en hoe de data ingezet kan worden als sturingsmiddel voor de 
beheerder. De kritische functies zijn middels de storingscategorieën uit de LTS vastgesteld. Als deze 
informatie beschikbaar is, kan ook heel gericht onderzocht worden welke aanvullende data ontsloten 
kan worden om gedetailleerde stuurinformatie te verkrijgen (zie BIJLAGE D met de SATO-analyse). In 
BIJLAGE A is een overzicht terug te vinden van de tunneltechnische installaties en databronnen. 

Inventarisatie tunnelsystemen
Als men over technische data spreekt, dan is dit voornamelijk data afkomstig uit actieve componenten 
behorende bij technische systemen. Deze systemen zijn onderverdeeld in installatiedelen; de SATO-
systematiek is hier een voorbeeld van. Dit is een duidelijke hardwarestructuur die bij veel bestaande 
wegtunnels is toegepast en alle tunnelsystemen bevat. Met de komst van de Landelijke Tunnelstandaard 
(LTS) is deze structuur minder toegepast bij nieuwbouwtunnels. 

https://www.cob.nl/document/sato-7-tunnelinstallaties
https://www.cob.nl/document/sato-7-tunnelinstallaties
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Onderstaand een overzicht van de SATO-indeling: 

• 10 Energie

• 20 Verlichting

• 30 Pompinstallaties

• 36 Tunnelventilatie

• 40 Verkeersinstallaties

• 50 Brandblusvoorzieningen

• 60 Communicatiesystemen

• 70 Gebouwinstallaties

• 80 Besturing, bediening, bewaking en netwerken

• 90 Vluchtweg- en overige installaties

Deze rubrieken zijn verder onder te verdelen in bijvoorbeeld 61 CCTV, 62 Hf, 63 Luidsprekers, etc. 
Deze onderverdeling verschilt vaak per tunnelproject. Zie ook BIJLAGE D voor een voorbeeld van een 
nadere detaillering. 

Besturing, IA/IT-systemen
De meeste tunnels hebben als primair bedienings- en besturingssysteem een conventioneel PLC/
SCADA-systeem. Enkele tunnels hebben in plaats hiervan een bediensysteem gebaseerd op een 
IT-oplossing (bv. het JAVA-platform). Sinds de invoering van de LTS is het toepassen van PLC’s op het 
niveau van de logische functievervuller (LfV) toegenomen. De meeste informatie van componenten en 
systemen wordt dan via zo’n LfV gecommuniceerd met het bovenliggende bedienings- en besturings-
systeem. BIJLAGE B geeft inzage in de verschillende besturingssystemen die in een aantal tunnel zijn 
aangetroffen. 

Analyse beschikbare data en wijze van data ontsluiting
Op basis van de SATO-decompositie is nagegaan of en hoe de data afkomstig uit de technische 
installaties, bij bestaande tunnels ontsloten is. Dit is veelal gebaseerd op geaggregeerde meldingen 
in de MMI. Data wordt in veel gevallen dus (nog) niet ontsloten in een omgeving waarin de (kritische) 
data ook te benaderen en/of te analyseren is. 

Er is een relatie gelegd tussen de SATO-decompositie en de in de LTS omschreven ‘SO faaldefinities 
en storingscategorieën’ (bron: Systeemontwerp RWS Tunnelsysteem, 9 december 2016, Definitief, 
Release 1.2 SP2). Op basis van de storingscategorieën (zie FIGUUR 3.2) zijn de meest kritische 
installaties geïdentificeerd. Als men weet welke installaties kritisch zijn, kan men ook gericht de 
data afkomstig uit deze systemen gaan ontsluiten om vervolgens te analyseren/weer te geven op 
bijvoorbeeld een ‘tunneldashboard voor de beheerder’. In BIJLAGE A is een overzicht terug te vinden 
van de tunneltechnische installaties en databronnen. 

Figuur 3.2 / Overzicht storingscategorieën en herstelprioriteit conform de LTS. (Bron: Rijkswaterstaat)
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In TABEL 3.2 is op systeemniveau een overzicht gegeven van de meest tot minder kritische systemen. In 
BIJLAGE D bevatten de laatste kolommen van het overzicht meer detailinformatie over de herstelprioriteit 
per deelinstallatie conform de SATO.

Tabel 3.2 / Overzicht kritische systemen

#DI Deelinstallatie Herstelprioriteit 

10 Energievoorziening 1

30 Drainagepompinstallaties 1

40 Verkeersinstallaties 1

80 Besturing, bediening en bewaking 1

20 Verlichting 2

60 Communicatie 2

70 Gebouwinstallaties 2

90 Diverse installaties 2

36 Tunnelventilatie 3

50 Brandblusinstallaties 3

Opvallend in bovenstaand overzicht is dat DI 36 Tunnelventilatie relatief laag geprioriteerd is. Dit komt 
doordat in de LTS is aangegeven dat falen van de functie ‘tunnelventilatie’ een herstelprioriteit 3 heeft 
(binnen zeven dagen herstellen).

3.4 Hoe kan men technische data ontsluiten?
Veel informatie is al beschikbaar in de verschillende systemen van de betreffende tunnel. Vaak is het 
ontsluiten van informatie via het bedienings- en besturingssysteem de makkelijkste weg. Om verder 
inzicht te verkrijgen in de bestaande type besturingen, is er in BIJLAGE B een overzicht gegeven van een 
aantal Nederlandse tunnels en de bijbehorende type besturingssystemen.

Om de informatie te ontsluiten, zullen koppelvlakken zoals OPC moeten worden geïmplementeerd. 
Informatie ontsluiten vanuit andere systemen (bv.  LfV’s) is lastiger omdat dit soort systemen vaak 
‘commercial off-the-shelf’ (COTS) zijn en van nature een ‘dichtgetimmerde’ architectuur hebben. 
Bedienings- en besturingssystemen worden wel ‘open’ ontwikkeld. Daarvan gaat het intellectueel 
eigendom doorgaans naar de opdrachtgever. Daarnaast kan er voor gekozen worden om sensor- en 
meetapparatuur dubbel uit te voeren waarbij het tweede systeem louter gebruikt wordt voor de 
dataverzameling naar ‘boven’. 

Enkele beheerders hebben al centrale systemen die verbonden zijn met de lokale tunnels. Deze 
centrale systemen bevinden zich meestal in verkeerscentrales of lokaal op de tunnel. De vraag 
is of dit de locaties zijn waar de gewenste informatie moet worden ontsloten en gedeeld. In een 
aantal gevallen wordt gebruikgemaakt van een soort remote desktop-verbinding met de lokale 
systemen, waardoor het niet eenvoudig is om data uit te wisselen. Bij een aantal nieuwe tunnels 
wordt ten behoeve van beheer en onderhoud data naar cloudomgevingen ontsloten, zoals bij de 
Gaasperdammertunnel en de RijnlandRoute.

FIGUUR 3.3 visualiseert een besturingsinstallatie van een tunnel, waarbij rechtsboven een systeem is 
getekend dat de data uit een tunnel op een veilige wijze kan ontsluiten. Hiermee kan relatief eenvoudig 
data ontsloten worden, zonder dat dit de huidige besturing kan beïnvloeden. Dit betreft wel data die uit 
de bestaande tunnelbesturing ontsloten kan worden. Additioneel aangebrachte sensoren en/of data 
vanuit andere omgevingen (bv. IoT-apparaten) dienen op een andere wijze ontsloten te worden. 
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3.5 Welke randvoorwaarden gelden er? 
Op basis van expertkennis is geïnventariseerd welke randvoorwaarden er zijn in relatie tot het ontsluiten 
van data. Het gaat hierbij dan voornamelijk om onderwerpen gerelateerd aan het (cyber)security. Omdat 
dit onderwerp dusdanig actueel én belangrijk is, is binnen het COB een aparte werkgroep Cybersecurity 
actief. Mede om deze reden heeft werkgroep WP5.1 geen verdere diepgang aan dit onderwerp gegeven.

De in deze paragraaf beschreven randvoorwaarden zijn zeker niet uitputtend; nadere analyse op dit 
onderwerp is aan te bevelen.

Data-integriteit 
Data-integriteit staat in het teken van het behouden en beschermen van de juistheid en de consistentie 
van data. Gegevens mogen niet onbedoeld aangepast worden. Er moet dan ook rekening gehouden 
worden met data-integriteit bij het gebruikmaken van systemen die data opslaan, verwerken of 
terughalen. 

De integriteit van gegevens kan worden bedreigd door kwaadaardige bedoelingen, onverwacht falende 
hardware, menselijke fouten en milieurisico's, zoals warmte, stof en stroomstoten. Wanneer data wordt 
veranderd als gevolg van ongeautoriseerde toegang kan de fout ook liggen bij databeveiliging.

Veel gebruikte methoden om de integriteit van data te beschermen zijn met betrekking tot hardware. 
Het is mogelijk om servers te plaatsen die alleen toegankelijk zijn voor netwerkbeheerders waarbij ook 
netwerkbekabeling en connectoren beveiligd worden, zodat deze niet door derden kunnen worden 
gebruikt. Daarnaast worden opslagmedia beveiligd tegen piekspanning, elektrostatische ontladingen en 
magnetisme.

Er bestaan ook softwareoplossingen en netwerkoplossingen om de integriteit van data te beschermen. 
U kunt dan denken aan:

• Het doorvoeren van autorisatieniveaus voor alle gebruikers.

• Het documenteren van systeembeheerprocedures, onderhoud en overige systeemwerkzaamheden

• Het ontwikkelen van rampenplannen en herstelplannen voor bijvoorbeeld stroomuitval en 
virusaanvallen.

• Wet persoonsbescherming.

(Bron: Marqit)

Figuur 3.3 / Overzicht 3B-lagen: lokale besturing, coördinerende besturing en centrale besturing. (Beeld: Swarco)

https://www.marqit.be/wat-is-data-integriteit
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Voorbeeld: TBA RijnlandRoute

Voor het beheer en onderhoud van de tunneltechnische installaties van de Corbulotunnel als onderdeel van de 

RijnlandRoute wordt gebruikgemaakt van de technisch-beheerapplicatie (TBA). De TBA ontsluit alle beschikbare 

data binnen de tunnelbesturing naar een database in de Microsoft Azure cloudomgeving. Middels een locatie-

onafhankelijke webapplicatie kunnen beheerders zowel de actuele status als alle historische gegevens van de 

tunnel bekijken. Om (cyber)security redenen is deze data read-only: data kan alleen bekeken worden met de 

TBA, op geen enkele wijze kan data binnen de tunnelbesturing gemanipuleerd worden. FIGUUR 3.4 geeft de 

architectuur van de TBA weer.

Binnen de TBA-architectuur fungeert de ‘TBS PLC’ als een diode die ervoor zorgt dat data alleen vanuit de 

besturingslaag naar buiten kan en niet andersom. De ‘TBA Publisher’ verzorgt de data-uitwisseling naar de 

Microsoft Azure cloudomgeving.

Figuur 3.4 / Architectuur technisch-beheerapplicatie RijnlandRoute. (Beeld: Soltegro)
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Eenrichtingsverkeer
Op het moment dat men stuurinformatie wil verkrijgen, dient te geborgd te worden dat het reguliere 
operationele proces niet beïnvloed kan worden. Dit om te voorkomen dat er mogelijk ongecontroleerde 
(bedien)handelingen in gang gezet worden. Er kan hiervoor bijvoorbeeld een data-diode op het 
koppelvlak geplaatst worden. Middels deze datadiode is het natuurkundig onmogelijk om data terug te 
brengen in de databron. Een voorbeeld hiervan is de Hirschmann rail data diode. 

Standaard koppelvlak
Het is ook van belang om data middels een gestandaardiseerd koppelvlak te ontsluiten, zodat op basis 
van gestandaardiseerde afspraken data ontsloten kan worden. Hiermee kan worden voorkomen dat 
voor elke datakoppeling een andere interface gerealiseerd dient te worden. 

Voorbeeld: Ontsluiten data buiten de inframarkt

Op dit moment zijn er steeds meer componenten en apparaten beschikbaar die op zichzelf al data omzetten 

naar informatie waardoor het ontsluiten van data/geaggregeerde informatie middels de verschillende archi-

tectuurlagen steeds lastiger zal worden. Op de website van OWL cyber defence beschrijft een artikel hoe men 

kan omgaan met het ontsluiten van deze geaggregeerde informatie uit componenten/veldapparatuur. In 

FIGUUR 3.5 is dit goed gevisualiseerd, zo is te zien dat op verschillende niveaus vanuit de besturingslagen én 

vanuit IoT-apparaten data ontsloten kan worden richting een cloudomgeving. Door middel van het toepassen 

van datadiodes is ook geborgd dat het primaire proces van buitenaf niet zonder meer beïnvloed kan worden. 

Figuur 3.5 / Voorgesteld nieuw IIoT-model voor het delen van gegevens. (Bron: Owl Cyber Defense)

https://www.hirschmann.com/en/Hirschmann_Produkte/Hirschmann-News/Rail_Data_Diode/index.phtml
https://owlcyberdefense.com
https://owlcyberdefense.com/blog/a-new-model-for-secure-iiot-connectivity
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Eigenaarschap data
In de basis is wettelijk gezien niemand eigenaar van data (zie toelichting hieronder), wel kan data om 
moverende redenen worden beschermd. Voorbeelden om data te beschermen zijn:

• Auteursrecht

• Databankenrecht

• Bedrijfsgeheimenrecht

• Regulering (middels de AVG)

Ook zijn combinaties mogelijk: denk aan een databank met patiëntgegevens of een databank met 
foto’s en persoonlijke gegevens van studenten. 

HOOFDREGEL: GEEN EIGENDOM, WEL BESCHERMING

Er kan niet gesproken worden over eigendom van data of gegevens. Het begrip eigendom kan volgens 
de wet alleen toegepast worden op ‘voor menselijke beheersing vatbaar stoffelijk objecten’. Data kun 
je feitelijk niet vastpakken. Het is als zodanig geen stoffelijk object en dus kun je niet spreken over 
eigendom van data. Daarom zijn er specifieke wetten gemaakt die ervoor zorgen dat ook niet-stoffelijke 
objecten bescherming genieten. Voorbeelden zijn de wetten over auteursrechten, octrooien en 
merken, maar bijvoorbeeld ook de privacywetgeving, het databankenrecht en de Wet bescherming van 
bedrijfsgeheimen (bron: SURf, Vuistregels rechten rondom data).

In de praktijk wordt nu veel data door onderhoudspartijen verzameld op hun eigen systemen. Er zullen 
met deze partijen afspraken moeten worden gemaakt over het delen van deze data. Een discussie over 
het eigenaarschap valt hier wel te verwachten.

Transport van data over bestaande netwerken
Om data vanuit de lokale omgeving van tunnels naar cloudomgevingen op het internet te transporteren, 
moet op dit moment voor rijkstunnels gebruikgemaakt worden van het Rijkswaterstaat-netwerk 
VICnet. Dit betekent dat er afspraken met Rijkswaterstaat nodig zijn over het gebruik van hun netwerk. 
Hierbij spelen dan zaken zoals:

• Cybersecurity: hoe wordt de veiligheid van de Rijkswaterstaat-omgeving geborgd?

• Netwerkbelasting: wanneer alle data van meerdere tunnels in een centrale repository wordt 
verzameld, gaat dit over véél data (tientallen gigabytes per dag of meer). Nagegaan moet worden of 
Rijkswaterstaat deze belasting over hun netwerk kan en wil hebben.

• Beheerlast: Rijkswaterstaat zal beheer over de routering van de data moeten voeren.

Bij niet-rijkstunnels spelen soortgelijke kwesties. Vanwege (cyber)veiligheid wordt in het algemeen 
uitgegaan van een geïsoleerd netwerk zonder internetontsluiting. Bij het centraal ontsluiten van data 
zullen hier afspraken over gemaakt moeten worden.
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Tabel 4 / 

4 Conclusies en aanbevelingen 4

4.1 Conclusies
Tijdens het uitwerken van het onderzoek zijn de onderstaande onderzoeksvragen behandeld:

• Welke databronnen zijn beschikbaar?

• Welke data is beschikbaar?

• Welke tunnelsystemen en bijbehorende technische data zijn beschikbaar?

• Hoe kan men data ontsluiten? 

• Welke randvoorwaarden gelden er (juridisch, technisch, wetgeving, etc.)?

Per vraag zijn onderstaand de belangrijkste conclusies samengevat.

Welke databronnen zijn beschikbaar?
Er is vastgesteld dat er per assetmanagementrol een andere data/informatiebehoefte is. De informatie-
behoefte per rol is uitgewerkt in een universeel contextdiagram (zie PARAGRAAF 3.1). In hoofdlijnen zijn 
de volgende databronnen vastgesteld:

1. OPC-server / IO-databaseapplicatie
2. Mens-machine-interface-applicatie (MMI)
3. Technisch beheersysteem (TBS)
4. 3B- en stuurprogramma
5. Apparaat- en kabelbeheer
6.  Tunnelsoftware-architectuur (bv. Enterprise Architect, EA)
7. Project object type library (OTL)
8. Prestatiemeetsysteem (PMS)
9. Datalevering conform informatieleveringsspecificatie (ILS)
10. Onderhoudsmanagementsysteem (OMS)
11. Geografisch informatiesysteem (GIS)
12. Tool voor systems engineering (SE-tool)
13. Documentmanagementsysteem (DMS)

Welke data is beschikbaar?
Binnen de werkgroep is op basis van de in de werkgroep aanwezige kennis en praktijkervaring onder-
zocht welke data momenteel beschikbaar is. Globaal gezien zijn er vier soorten data: 1) technische 
data, 2) verkeerskundige data, 3) gebruikersdata en 4) data uit het opleverdossier. 

Welke tunnelsystemen en bijbehorende technische data zijn beschikbaar?
TABEL 4.1 geeft op systeemniveau een overzicht van de meest tot minder kritische systemen. In BIJLAGE 

D staat een gedetailleerder overzicht. Data wordt in veel gevallen (nog) niet ontsloten in een omgeving 
waarin de (kritische) data ook te benaderen en/of te analyseren is.

Tabel 4.1 / Overzicht kritische systemen

#DI Deelinstallatie Herstelprioriteit 

10 Energievoorziening 1
30 Drainagepompinstallaties 1
40 Verkeersinstallaties 1
80 Besturing, bediening en bewaking 1
20 Verlichting 2
60 Communicatie 2
70 Gebouwinstallaties 2
90 Diverse installaties 2
36 Tunnelventilatie 3
50 Brandblusinstallaties 3
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Opvallend is DI 36 Tunnelventilatie relatief laag geprioriteerd is. Dit komt doordat in de LTS is 
aangegeven dat falen van de functie ‘tunnelventilatie’ een herstelprioriteit 3 heeft (binnen zeven 
dagen herstellen) heeft. 

Hoe kan men data ontsluiten? 
Veel informatie is al beschikbaar in de verschillende systemen van de betreffende tunnel. Vaak is 
het ontsluiten van informatie via het bedienings- en besturingssysteem de makkelijkste weg. Om de 
informatie te ontsluiten, zullen koppelvlakken zoals OPC (communicatiestandaard) moeten worden 
geïmplementeerd. Informatie ontsluiten van andere systemen (bv. LfV’s) is lastiger omdat dit soort 
systemen vaak commercial off-the-shelf (COTS) zijn en van nature een ‘dichtgetimmerde’ architectuur 
hebben. Bedienings- en besturingssystemen worden wel ‘open’ ontwikkeld. Daarvan gaat het 
intellectueel eigendom doorgaans naar de opdrachtgever. Daarnaast kan er voor gekozen worden om 
sensors en meetapparatuur dubbel uit te voeren waarbij het tweede systeem louter gebruikt wordt 
voor de dataverzameling naar ‘boven’.

Welke randvoorwaarden gelden er? 
Randvoorwaarden in relatie tot het ontsluiten van data zijn op hoofdlijnen geïnventariseerd. Omdat 
het onderwerp cybersecurity dusdanig actueel én belangrijk is, is hiervoor binnen het COB een aparte 
werkgroep en heeft werkgroep WP5.1 geen verder diepgang aan dit onderwerp gegeven. Naast 
cybersecurity verdient het onderwerp data-integriteit aandacht. Gegevens mogen niet onbedoeld 
aangepast worden. Er moet dan ook rekening gehouden worden met data-integriteit bij het gebruik-
maken van systemen die data opslaan, verwerken of terughalen. Daarnaast valt er een discussie te 
verwachten over het eigenaarschap van data. In de basis is wettelijk gezien niemand eigenaar van data. 
In de praktijk wordt nu veel data door onderhoudspartijen verzameld op hun eigen systemen. Er zullen 
met deze partijen afspraken moeten worden gemaakt over het delen van deze data.

4.2 Aanbevelingen
Onderstaand zijn een aantal aanbevelingen gegeven die, afhankelijk van de richting van het verdere 
vervolg van het tunnelprogramma, nader ingevuld kunnen worden. 

Kwaliteit 
Van wezenlijk belang is de kwaliteit van data, deze dient gedurende de inwinning getoetst te kunnen 
worden alvorens de gegevens tot informatie kunnen worden gebracht. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om 
de diepgang, het detailniveau, de frequentie van het inwinnen en de bewaartermijn (hoe lang en op 
welk detailniveau opslaan?). Ook het toepassen van standaarden speelt een rol. 

Standaardisatie 
In het onderzoek is gebleken dat er geen standaardafspraken zijn in relatie tot het ontsluiten en delen 
van data. Het is aan te bevelen om hier met de sector verandering in te brengen. Denk hierbij aan 
afspraken over ontsluiten van data zowel fysiek (bv. technische interfaces) als softwarematig (bv. vaste 
protocollen). Er zijn in de sector al een aantal initiatieven op dit vlak geweest, zo is de ODS-koppeling 
nu voornamelijk in de natte infra geïmplementeerd. Een onderdeel van standaardisatie is ook gestan-
daardiseerde wijze van dataopslag; dit onderwerp heeft de werkgroep Taal/data ook behandeld. 

Structurering
In de sector worden verschillende systeemstructuren gehanteerd; de data die beschikbaar komt uit 
de technische systemen is hieraan gelinkt. Het is dus verstandig om binnen de sector ook standaard-
afspraken te maken over de te hanteren structuren (bv. de system breakdown structure, SBS). Dit 
onderwerp wordt ook behandeld door het COB-expertteam Civiel-TTI in het project Evolutiepad naar 
uniformiteit. Een voorbeeld hiervan is de NEN 2660. In deel 1 zijn theoretische/conceptuele en 
bouw- en taalonafhankelijke modelleer patronen vastgelegd. Deel 2 is een praktische invulling van 
NEN 2660-1.



Pagina 22 van 32

HOOfDSTUK 4 - Conclusies en aanbevelingen

Brug slaan tussen ontwerp en beheer
Ook is gebleken dat er vaak pas over data ontsluiten en delen voor de beheerder gesproken gaat 
worden als de tunnel gerealiseerd of al langere tijd in gebruik is. Het kost dan onnodig veel geld en tijd 
om alsnog invulling te geven aan de databehoeften van de beheerder. De aanbeveling is dan ook om in 
de ontwerpfase de databehoefte van de beheerder mee te nemen, wellicht is het zelf mogelijk om hier 
een standaardset aan eisen voor te formuleren, zodat dit aspect vroegtijdig in de aanbesteding van een 
nieuwbouw- of renovatieproject kan worden meegenomen.

De beheerder ziet vaak pas bij oplevering van een tunnel welke informatie hij/zij opgeleverd krijgt. 
De wijze waarop data uit het opleverdossier kan worden ontsloten, is per project verschillend qua 
inhoud, verschijningsvorm en diepgang. Ook hier ziet men dat de beheerder eerder in het ontwerp- en 
bouwproces betrokken dient te worden. Dit werkt twee kanten uit: de assetmanagementorganisatie 
dient zich ervan bewust te zijn dat er vroegtijdig kennis en capaciteit beschikbaar gesteld dient te 
worden én de projectorganisatie dient dan ook daadwerkelijk de assetmanagementorganisatie bij het 
proces te betrekken. 

ProRail heeft in dit kader een specifieke afdeling opgezet (Inbeheername grote projecten) waarin 
namens de assetmanagementorganisatie de overdracht van grote nieuwbouw- en renovatieprojecten 
georganiseerd werd. Denk daarbij aan het toetsen van eisenspecificaties, het leveren van input aan het 
projectteam, het organiseren van kwaliteitstoetsen, het organiseren van de informatieoverdracht en 
de juridische en contractuele aspecten rondom de overdracht.

Datasets delen en combineren 
Door statische en dynamische objectdata te delen over projecten/tunnels heen kan voor toekomstige 
projecten een leerfunctie worden verwezenlijkt. Door data van meerdere tunnels met elkaar te 
vergelijken/combineren is het mogelijk algemene statistieken op te stellen. Tevens kan historische 
data uit andere tunnels dienen als referentie voor het uitvoeren van een test in een andere tunnel. 
Verkeersdata uit de ene tunnel kan bijvoorbeeld als ‘simulatie’ aan een test worden toegevoegd bij 
een andere tunnel waar nog geen verkeer door rijdt. Daarnaast biedt historische data de mogelijkheid 
om deze data te koppelen aan externe data zoals weer- of verkeersomstandigheden zodat hiermee 
trendanalyses gedaan kunnen worden. Deze kennis moet over projecten heen beschikbaar komen en 
worden gedeeld. Hierbij is het nodig uit te zoeken hoe dit werkt, wat in samenwerking kan met het 
project Inventarisatie en opzet V&V-bibliotheek en de begeleidingscommissie voor het instrumenta-
rium van het civieltechnische tunnelprogramma.

Kennis overbrengen 
Binnen de ontwikkellijn Digitalisering van het tunnelprogramma van het COB is veel onderzoek gedaan 
naar data in allerlei facetten. Het is aan te bevelen om de kennis die opgedaan is in de werkgroep 
WP5.1 ook ‘intern’ over te dragen en verder door te ontwikkelen. Denk daarbij aan het opzetten van 
integraal project waarbij ‘de data voor de tunnelbeheerder’ verder zal worden uitgewerkt en geconcre-
tiseerd. Dit kan leiden tot praktijkprojecten, maar ook een hoofdstuk in het (in ontwikkeling zijnde) 
groeiboek Assetmanagement.
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5 Referenties 5
Er is veel gebruikgemaakt van de praktijkervaring en kennis van de werkgroepleden, verschillende 
marktpartijen, specialisten en COB-participanten. Er hebben ook verschillende brede kennissessies 
plaatsgevonden, zoals de opdrachtgeversdag (juni 2021) en de tunnelpizzaparty (maart 2022). 
Daarnaast is er contact geweest met andere COB-werkgroepen, waaronder WP4.2 en WP1C.

Tijdens het uitvoeren van dit onderzoek zijn er verschillende informatiebronnen gebruikt, waaronder 
(vak)literatuur en publicaties uit eerdere COB-projecten. Een overzicht:

• Programma ontwikkellijn Digitalisering, COB

• Handboek 'Ken je tunnel', COB, maart 2020

• Toelichting OMS, BMS en beheersapplicaties, Rijkswaterstaat, juni 2020

• Specifieke aspecten tunnelontwerp (SATO), hoofdstuk 7 ‘Tunnelinstallaties’, Rijkswaterstaat, 2005

• Systeemontwerp RWS Tunnelsysteem, onderdeel van de Landelijke Tunnelstandaard, 
Rijkswaterstaat, oktober 2012 (release 1.2)

• Vuistregels rechten rondom data, Auteursrechten informatiepunt (AIP), 2019

• NEN-ISO 55000 - Assetmanagement - Overzicht, principes en terminologie

• NEN-ISO 55001 - Assetmanagement - Managementsystemen - Eisen

• NEN-ISO 55002 - Assetmanagement - Managementsystemen - Richtlijnen over de toepassing van 
ISO 55001

• NEN 2660, Regels voor informatiemodellering van de gebouwde omgeving

• Asset management - An anatomy, Institute of Asset Management (the IAM), 2015

• fieldlab CAMINO, World Class Maintenance

https://www.cob.nl/tunnelprogramma/digitalisering
https://www.cob.nl/document/handboek-ken-je-tunnel/?swpmtxnonce=78447bf6b2
https://standaarden.rws.nl/link/standaard/6071
https://www.cob.nl/document/sato-7-tunnelinstallaties
https://standaarden.rws.nl/link/set/S0032
https://www.auteursrechten.nl/wet-en-regelgeving/rechten-rondom-data
https://www.iso.org/standard/55088.html
https://www.iso.org/standard/55089.html
https://www.iso.org/standard/70402.html
https://www.nen.nl/nen-2660-1-2020-ontw-nl-278048
https://theiam.org/knowledge-library/asset-management-an-anatomy
https://www.worldclassmaintenance.com/project/fieldlab-camino/
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Bijlage A Overzicht tunnelinstallaties en 
databronnen A

Installaties en hun verantwoordelijke databron(nen) in veelvoorkomende (nieuwe) gevallen:

Tunnelinstallatie Primaire functievervuller Ontsluiting via 
tunnelbesturing?

Type informatie

Energie PLC ja Statussen, storingen

Verlichting Systeemapparatuur ja Statussen, storingen

Pompen PLC ja Statussen, storingen

Ventilatie PLC ja Statussen, storingen

Verkeer ja

Rijstrooksignalering Systeemapparatuur ja Statussen, storingen

Systeem voor 
snelheidsonderschrijding/ 
snelheidsdiscriminatie 
(SOS/SDS)

Systeemapparatuur ja Statussen, storingen, 
verkeerskundige info

Verkeerslicht (VKL) PLC ja Statussen, storingen

Afsluitbomen (ASB) PLC ja Statussen, storingen

Hulpverleningsdiensten 
(HD)

Systeemapparatuur/PLC ja Statussen, storingen

Brandblusvoorzieningen PLC ja Statussen, storingen

Communicatie ja Statussen, storingen

CCTV Systeemapparatuur 
(videomanager)

ja Statussen, storingen

Hoogfrequent (Hf)/C2000 Systeemapparatuur ja Statussen, storingen

Luidsprekerinstallatie Systeemapparatuur ja Statussen, storingen

Intercominstallatie Systeemapparatuur ja Statussen, storingen

Gebouw PLC ja Statussen, storingen, 
alarmen (inbraak/brand)

Besturing/netwerk PLC/SCADA/DCS/ 
IT-based systemen

ja Statussen, storingen, 
bedieningen

Vluchtweg PLC ja Statussen, storingen
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Bijlage B Overzicht tunnels en type besturing B
Overzicht tunnels en type besturing en bewaking en mogelijke data-ontsluitingstechniek:

Tunnel Besturing Bediening en 
bewaking

Mogelijke data-ont-
sluitingstechniek

Renovatie 
besturing?

Eerste Heinenoordtunnel PLC SCADA OPC UA >2022

Noordtunnel PLC SCADA OPC UA >2022

Beneluxtunnel PLC SCADA OPC UA >2022

Sijtwendetunnel PLC SCADA OPC UA >2022

Drechttunnel PLC SCADA OPC UA >2022

Tweede Heinenoordtunnel PLC SCADA OPC UA >2022

Schipholtunnel PLC SCADA OPC UA >2022

Wijkertunnel PLC SCADA OPC UA >2022

Velsertunnel PLC ? OPC UA ?

Kiltunnel PLC SCADA OPC UA 2022

Gaasperdammertunnel PLC JAVA OSCAR? > 2038??

Blankenburgverbinding PLC JAVA

Rottemerentunnel PLC SCADA

Corbulotunnel PLC SCADA

Abdijtunnel PLC SCADA OPC UA
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Tabel A / asdf

Tabel B / asdfasf

Tabel C / asdf

Bijlage C Data-exploratie Drechttunnel B

C.1 Introductie
Hoofdvraag
Hoe vertalen we de aangeleverde, historische civieltechnische informatie (kaarten, rapporten) in data die 
we kunnen gebruiken om voorspellingsmodellen voor voegen, deformatie en degradatie te bouwen?

Kader
Stap 1 was het doorlopen van de Google Drive-map en inventariseren welke typen data er aanwezig zijn. 
FIGUUR C.1 toont hiervan het resultaat. De rood doorgestreepte mappen zijn uitgesloten i.v.m. gebrek aan 
raakvlak met het Civiele vraagstuk. In TABEL C.1 is het aantal bestanden per type weergegeven.

Tabel C.1 / Aantal bestanden van verschillende typen.

Type Aantal

PDf 179
Excel 5
Word 8
JPG 117
TIf 1
DB 1
THM 1
MP4 1
TXT 2

Figuur A / asdfasdf
Figuur B / SDFASDF
Figuur C / ASDF

Figuur C.1 / Beschikbare civieltechnische gegevens van de Drechttunnel.
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We beperken ons in dit project tot eenduidig te identificeren datapunten in de documenten; we laten 
gedetailleerde inhoud achterwege. De focus gaat naar de mogelijkheid van het inlezen van de data-
punten en/of de documenten. foto’s en video’s worden buiten beschouwing gelaten. Dit is geen data 
waarmee we op korte termijn een dataset kunnen bouwen voor een voorspellend model.

Definitie ongestructureerd
Documenten manueel interpreteren is arbeids/kostenintensief. Wat is er nodig om deze data op te 
schonen en te classificeren en wat heeft men hiervoor over?

Tabel C.2 / Onderscheid in bruikbaarheid.

Type Aantal

Niet bruikbaar Te oud, onnodig, niet relevant, te incompleet, bron niet te achterhalen/herkomst 
onbekend.

Bruikbaar, te veel werk 
(level 1) 

Een document met buikbare data in het document, maar de extractie van deze data 
gaat naar inschatting heel veel werk zijn. Het is daarbij tevens geen garantie dat de 
data er gestructureerd uit gehaald kan worden als gevolg van het ontbreken van tijd 
of consistentie, etc.

Bruikbaar en verkrijgbaar 
(level 2) 

Een document met bruikbare data in het document, die met enige moeite goed 
gestructureerd verkregen kan worden.

Plug-and-play Een brondocument dat niet verder gestructureerd hoeft te worden en zo gebruikt 
kan worden als input van analyse.

C.2 Beoordeling per map
SHA – KW1
Uit de inventarisatie valt het op dat veel van de PDf-documenten tekeningen zijn met handgeschreven 
aantekeningen. Er zal in deze documenten ongetwijfeld nuttige informatie staan, maar de bruikbaarheid 
van het document is klein. 

De Word-bestanden uit de map zijn niet toegankelijk. 

De Excel-bestanden zijn ook te ongestructureerd en/of de structuur en betekenis zijn niet te 
achterhalen.

In alle gevallen zal er minimaal iemand manueel door de inhoud moeten gaan om de bruikbaarheid 
nog eens goed te bepalen. 

Eervolle benoeming: bestand Deformatiemeting 2012 (PDf). In dit document staan datapunten die 
wellicht bruikbaar kunnen zijn. Er staat één tabel met een klein aantal regels, met daarbij x- y, en 
z- coördinaten. 

SHA – KW2 
Deze map is leeg. 

SHA – Ontvangen nav/na KW1 
De documenten in deze map staan in een format dat aangeraden wordt om te gebruiken binnen het 
trainen van een voorspellend model.

SHA – Ontvangen nav/na KW1 – Gerrit wolsink – Getijdewerking 
Deze documenten betreffen thesissen en e-mailcorrespondentie. De e-mails bevatten grafieken 
met data. Deze zijn niet direct bruikbaar, maar als de bron verkregen kan worden, voorzien we meer 
mogelijkheden.
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SHA – Ontvangen nav/na KW1 – Gerrit wolsink-beton in sluitvoeg 
De documenten in deze map tonen aan dat er OCR is toegepast op de documenten (de inhoud is door 
een computer omgezet naar bewerkbare tekst). Dit maakt de documenten echter niet gelijk bruikbaar. 
Wij verwachten dat de toepassing van OCR niet zonder fouten is geweest, het is aan te raden de inhoud 
nog eens nader te bekijken. 

SHA – Ontvangen nav/na KW1 – Voegen – bezoek tunnel 3 juli 
Deze map bevat vooral e-mailcorrespondentie en die is vooralsnog niet erg bruikbaar. 

Gedeelde informatie van Drechttunnel naar COB – input KW1 
De documenten in deze map fungeren als overkoepelende documenten. Sommige bevatten wel (een 
vorm van) datapunten, maar deze zijn niet bruikbaar in de huidige vorm, inhoud achterwege gelaten.

Gedeelde informatie van Drechttunnel naar COB – input KW1 – Ingevulde SHA documenten 
Deze documenten hebben vooral belang in de context/in relatie tot alle documenten. Ze zijn echter 
niet nuttig voor een bruikbare dataset. 

Gedeelde informatie van Drechttunnel naar COB – input KW1 – Ontvangen nav/na KW1 
Het document is e-mailcorrespondentie. Voor de submap ‘Gerrit Wolsink’ geldt dezelfde onderbouwing 
als voor de andere documenten waarop OCR is toegepast.

Gedeelde informatie van Drechttunnel naar COB – input KW1 – Specifieke informatie voor deformatie 
De kwaliteit van de documenten in de map is verschillend. Sommige documenten zijn gescande 
tekeningen waarbij te veel data is weggevallen, waardoor ze in onze ogen niet bruikbaar zijn. 

Er zijn wat documenten met herberekeningen. Hiervan denken wij dat de inhoud zeer bruikbaar 
is, maar het format is niet in deze vorm bruikbaar. Daarentegen zijn er ook documenten zoals 
‘44A-302-01-Deformatiemeting-2011.pdf’ die tabellen bevatten waarvan de data op het niveau is 
waar men iets mee zou kunnen. Er worden bijvoorbeeld coördinaten en/of tijdstippen vermeld. 

Gedeelde informatie van Drechttunnel naar COB – input KW1 – Specifieke informatie voor degradatie 
De kwaliteit van de documenten in de map is verschillend. Sommige documenten zijn in gescande 
tekeningen waar te veel data bij is weggevallen en daardoor in onze ogen niet bruikbaar. 

Er zijn wat documenten met herberekeningen. Hiervan denken wij dat de inhoud zeer bruikbaar is, 
maar het format is niet iets waar men direct iets mee kan. 

Daarentegen zijn er ook hier documenten als ‘44A-302-01-Deformatiemeting-2011.pdf’. Deze 
documenten bevatten een tabelletje, waarvan de data op het niveau is waar men iets mee zou kunnen. 
In deze tabel zijn coördinaten en/of tijd vermeld. 

Gedeelde informatie van Drechttunnel naar COB – input KW1 – Specifieke informatie voor voegen 
Veel van de PDf-documenten zijn tekeningen met handgeschreven aantekeningen. Er zal in deze 
documenten vast bruikbare data te vinden zijn, maar de bruikbaarheid van het document vanuit het 
oogpunt van dataprocessing is klein. 

Gedeelde informatie van Drechttunnel naar COB – input KW1 – Specifieke informatie voor WO 
De kwaliteit van de documenten in de map is verschillend. Sommige documenten zijn gescande 
tekeningen waarbij te veel data is weggevallen en daardoor in onze ogen niet bruikbaar. 

Er zijn wat documenten met herberekeningen. Hiervan denken wij dat de inhoud zeer bruikbaar is, 
maar het format is niet iets waar men direct iets mee kan. 

Daarentegen zijn er ook hier documenten als ‘44A-302-01-Deformatiemeting-2011.pdf’. Deze 
documenten bevatten een tabelletje, waarvan de data op het niveau is waar men iets mee zou kunnen. 
In deze tabel zijn coördinaten en/of tijd vermeld. 
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Gedeelde informatie van Drechttunnel naar COB – input KW1 – Technische documenten 
Er zijn documenten waarvan wij denken dat de inhoud zeer bruikbaar is, maar het format is niet 
geschikt voor directe verwerking. 

Gegeven SHA teams 
De documenten in de mappen zijn niet op het niveau dat men iets met deze documenten kan. De 
inhoud moet nog een keer nader beschouwd worden. 

Uitvraag Monitoring Drechttunnel
Deze documenten hebben allemaal betrekking op de uitvraag. Er zou hierin geen nieuwe informatie 
vermeld moeten worden.

C.3 Conclusie
Veel onbruikbare data zoals de gescande en zeer slecht leesbare tekeningen. Daarnaast bevatten veel 
resultaten/rapportages in de vorm van grafieken en tabellen nuttige informatie, echter ontbreekt de 
onderliggende data die relevant is voor data-analyseoplossingen. Interessant om uit te zoeken of deze 
data boven water gehaald kan worden.
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Bijlage D Analyse SATO D
#DI Deelinstallatie Data Onderhoudsaspecten (welke) Onderhoudsaspecten (oorzaak) Input Output Data beschikbaar standaard 

ja/nee/?
Wijze 
ontsluiten

Behorende bij 
LFV/systeem

Herstelpr
oiriteit 

10 Energievoorziening
11 Openbaar nutsbedrijf n.v.t. LFV 

Energievoorziening 
Tunnel 

1

12 Aardingsinstallaties n.v.t. LFV 
Energievoorziening 
Tunnel 

13 Laagspanningsverdeling In/uit-schakelen installatie-automaten, 
overspanningsbeveiligingen

Vervanging kabels en aangesloten 
apparatuur

Overbelasting veroorzaakt door 
veroudering van kabels en aangesloten 
apparatuur

Te verwachten levensduur /Te verwachten 
meldingen per periodiek

Bovengemiddeld  aantal meldingen ja Melding 
MMI

LFV 
Energievoorziening 
Tunnel 

2

14 Noodstroomvoorziening Storingsmeldingen, aantal start/stops Vervanging Veroudering, slijtage Te verwachten levensduur /Te verwachten 
meldingen per periodiek

Bovengemiddeld  aantal meldingen Ja Melding 
MMI

LFV 
Energievoorziening 
Tunnel 

15 No-break voorziening Storingsmeldingen Vervanging Veroudering, slijtage Te verwachten levensduur /Te verwachten 
meldingen per periodiek

Bovengemiddeld  aantal meldingen Ja Melding 
MMI

LFV 
Energievoorziening 
Tunnel 

2

16 Middenspanningsinstallatie In/uit-schakelen installatie-automaten, 
overspanningsbeveiligingen

Vervanging kabels en aangesloten 
apparatuur

Overbelasting veroorzaakt door 
veroudering van kabels en aangesloten 
apparatuur

Te verwachten levensduur /Te verwachten 
meldingen per periodiek

Bovengemiddeld  aantal meldingen Ja Melding 
MMI

LFV 
Energievoorziening 
Tunnel 

2

17 Alternatieve energie In/uit-schakelen installatie-automaten, 
overspanningsbeveiligingen

Vervanging kabels en aangesloten 
apparatuur

Overbelasting veroorzaakt door 
veroudering van kabels en aangesloten 
apparatuur

Te verwachten levensduur /Te verwachten 
meldingen per periodiek

Bovengemiddeld  aantal meldingen ? LFV 
Energievoorziening 
Tunnel 

20 Verlichting
21 Verlichting verkeerstunnel Storingsmeldingen, aantal branduren Vervanging lampen/armaturen/centraal 

systeem
Veroudering (levensduur lampen/LED's) Te verwachten levensduur /Te verwachten 

meldingen per periodiek
Bovengemiddeld  aantal meldingen;
max. bedrijfsuren/draaiuren overschreden

Ja Melding 
MMI

LFV Verlichting 
Verkeersbuis

2

22 Verlichting middenkanaal/vluchtweg Storingsmeldingen, aantal branduren Vervanging lampen/armaturen/centraal 
systeem

Veroudering (levensduur lampen/LED's) Te verwachten levensduur /Te verwachten 
meldingen per periodiek

Bovengemiddeld  aantal meldingen ? LFV Hulppost 
Verkeersbuis

3

23 Openbare verlichting Storingsmeldingen, aantal branduren Vervanging lampen/armaturen/centraal 
systeem

Veroudering (levensduur lampen/LED's) Te verwachten levensduur /Te verwachten 
meldingen per periodiek

Bovengemiddeld  aantal meldingen Nee

30 Drainagepomp installaties
30 Algemeen drainagepompinstallaties Storingsmeldingen, aantal draaiuren Vervanging, afstelling of smering Veroudering, slijtage Te verwachten levensduur /Te verwachten 

meldingen per periodiek
Bovengemiddeld  aantal meldingen;
max. bedrijfsuren/draaiuren overschreden

Ja Melding 
MMI

LFV Vloeistof-
pompinstallatie

1

31 Hoofdpompinstallaties Storingsmeldingen, aantal draaiuren Vervanging, afstelling of smering Veroudering, slijtage Te verwachten levensduur /Te verwachten 
meldingen per periodiek

Bovengemiddeld  aantal meldingen;
max. bedrijfsuren/draaiuren overschreden

Ja Melding 
MMI

LFV Vloeistof-
pompinstallatie

1

32 Middenpompinstallaties Storingsmeldingen, aantal draaiuren Vervanging, afstelling of smering Veroudering, slijtage Te verwachten levensduur /Te verwachten 
meldingen per periodiek

Bovengemiddeld  aantal meldingen;
max. bedrijfsuren/draaiuren overschreden

Ja Melding 
MMI

LFV Vloeistof-
pompinstallatie

1

33 Hellingpompinstallaties of hellingkelders Storingsmeldingen, aantal draaiuren Vervanging, afstelling of smering Veroudering, slijtage Te verwachten levensduur /Te verwachten 
meldingen per periodiek

Bovengemiddeld  aantal meldingen;
max. bedrijfsuren/draaiuren overschreden

Ja Melding 
MMI

LFV Vloeistof-
pompinstallatie

1

34 Bronpompinstallaties Storingsmeldingen, aantal draaiuren Vervanging, afstelling of smering Veroudering, slijtage Te verwachten levensduur /Te verwachten 
meldingen per periodiek

Bovengemiddeld  aantal meldingen;
max. bedrijfsuren/draaiuren overschreden

Ja Melding 
MMI

LFV Vloeistof-
pompinstallatie

3

35 Ventilatiesysteem (overdrukventilatoren) Storingsmeldingen, aantal draaiuren Vervanging, afstelling of smering Veroudering, slijtage Te verwachten levensduur /Te verwachten 
meldingen per periodiek

Bovengemiddeld  aantal meldingen;
max. bedrijfsuren/draaiuren overschreden

Ja Melding 
MMI

LFV Overdruk Veilige 
Ruimte

3

36 Tunnelventilatie Storingsmeldingen, aantal draaiuren, 
energieverbruik, stroommeting, trilling, 
koppelmetingen.

Vervanging, afstelling of smering Veroudering, slijtage Te verwachten levensduur /Te verwachten 
meldingen per periodiek

Bovengemiddeld  aantal meldingen;
max. bedrijfsuren/draaiuren overschreden

Ja Melding 
MMI

LFV Ventilatie 
Verkeersbuis

3

37 Meting van luchtverontreiniging Storingsmeldingen, (trend)data analoge 
metingen

Vervanging, reiniging Veroudering, vervuiling Te verwachten levensduur /Te verwachten 
meldingen per periodiek

Bovengemiddeld  aantal meldingen Ja Melding 
MMI

LFV 
Luchtkwaliteitsmete
r Verkeersbuis

3

38 Overdrukinstallatie pompkamers Storingsmeldingen, aantal draaiuren Vervanging, afstelling of smering Veroudering, slijtage Te verwachten levensduur /Te verwachten 
meldingen per periodiek

Bovengemiddeld  aantal meldingen;
max. bedrijfsuren/draaiuren overschreden

Ja Melding 
MMI

LFV 
Overdrukvoorzienin
g Grensruimte 
Tunnel

3

39 Vluchtgangventilatie Storingsmeldingen, aantal draaiuren Vervanging, afstelling of smering Veroudering, slijtage Te verwachten levensduur /Te verwachten 
meldingen per periodiek

Bovengemiddeld  aantal meldingen;
max. bedrijfsuren/draaiuren overschreden

Ja Melding 
MMI

LFV Overdruk Veilige 
Ruimte

3

40 Verkeersinstallaties Te verwachten levensduur /Te verwachten 
meldingen per periodiek

Bovengemiddeld  aantal meldingen

41 Rijstrooksignalering Storingsmeldingen, aantal branduren Vervanging Veroudering (levensduur lampen/LED's) Te verwachten levensduur /Te verwachten 
meldingen per periodiek

Bovengemiddeld  aantal meldingen Ja Melding 
MMI

MTM 1

42 Verkeerslichten (VRI) Storingsmeldingen, aantal branduren Vervanging Veroudering (levensduur lampen/LED's) Te verwachten levensduur /Te verwachten 
meldingen per periodiek

Bovengemiddeld  aantal meldingen Ja Melding 
MMI

LFV Verkeerslicht 
Verkeersbuis (VRI)

1

43 Verkeersdetectie Storingsmeldingen Vervanging Veroudering Te verwachten levensduur /Te verwachten 
meldingen per periodiek

Bovengemiddeld  aantal meldingen Ja Melding 
MMI

LFV SOS 
Verkeersbuis

2

44 Hoogtedetectiesysteem Storingsmeldingen, aantal onterechte 
metingen

Vervanging, afstelling Veroudering Te verwachten levensduur /Te verwachten 
meldingen per periodiek

Bovengemiddeld  aantal meldingen Ja Melding 
MMI

LFV HoogteDetector 
Verkeersbuis

1

45 Afsluitbomen tunnel en toeleidende wegen Storingsmeldingen, aantal bedrijfsuren Vervanging Veroudering, slijtage Te verwachten levensduur /Te verwachten 
meldingen per periodiek

Bovengemiddeld  aantal meldingen Ja Melding 
MMI

LFV Afsluitboom 
Verkeersbuis

1

46 Beweegbare middenbermbeveiliging Storingsmeldingen, aantal bedrijfsuren Vervanging Veroudering, slijtage Te verwachten levensduur /Te verwachten 
meldingen per periodiek

Bovengemiddeld  aantal meldingen Ja Melding 
MMI

LFV Beweegbare 
Barrier Tunnel

1

47 Bijzondere borden/DRIPs Storingsmeldingen Vervanging Veroudering Te verwachten levensduur /Te verwachten 
meldingen per periodiek

Bovengemiddeld  aantal meldingen ? Bijzondere 
borden/DRIPS

4

50 Brandblusinstallaties
51 Brandblusinstallatie in tunnels Storingsmeldingen, aantal draaiuren Vervanging, afstelling of smering Veroudering, slijtage Te verwachten levensduur /Te verwachten 

meldingen per periodiek
Bovengemiddeld  aantal meldingen;
max. bedrijfsuren/draaiuren overschreden

Ja Melding 
MMI

Brandblusvoorzienin
gweggebruiker 
(Slanghaspels & 
draagbare 
brandblussers)

4

52 Branddetectieinstallatie in tunnels Storingsmeldingen, aantal (onterechte) 
meldingen

Vervanging, reiniging Veroudering Te verwachten levensduur /Te verwachten 
meldingen per periodiek

Bovengemiddeld  aantal meldingen Ja Melding 
MMI/bra
ndmeldce
ntrale

Luchtkwaliteitmeter
(Brand-en 
rookdetectie)

2

53 Signalering hulppostkasten Storingsmeldingen Vervanging Veroudering (levensduur lampen/LED's) Te verwachten levensduur /Te verwachten 
meldingen per periodiek

Bovengemiddeld  aantal meldingen Ja Melding 
MMI

Signalering hulppost 4

54 Vorstbeveiliging, verwarming Storingsmeldingen Vervanging Veroudering Te verwachten levensduur /Te verwachten 
meldingen per periodiek

Bovengemiddeld  aantal meldingen ? Vorstbeveiliging + 
verwarming

3

60 Communicatie Te verwachten levensduur /Te verwachten 
meldingen per periodiek

Bovengemiddeld  aantal meldingen

61 Video en CCTV-installatie Storingsmeldingen Vervanging Veroudering Te verwachten levensduur /Te verwachten 
meldingen per periodiek

Bovengemiddeld  aantal meldingen ? LFV CCTV 
Verkeersbuis

2

62 Hoogfrequent radiocommunicatiesysteem (HF-
systeem)

Storingsmeldingen Vervanging Veroudering Te verwachten levensduur /Te verwachten 
meldingen per periodiek

Bovengemiddeld  aantal meldingen Ja Melding 
MMI

LFV C2000 tunnel 3

63 Intercominstallatie Storingsmeldingen Vervanging Veroudering Te verwachten levensduur /Te verwachten 
meldingen per periodiek

Bovengemiddeld  aantal meldingen Ja Melding 
MMI

LFV Intercom 3

64 Luidsprekerinstallatie Storingsmeldingen Vervanging Veroudering Te verwachten levensduur /Te verwachten 
meldingen per periodiek

Bovengemiddeld  aantal meldingen Ja Melding 
MMI

LFV Omr/ LFV 
Omroep 
Verkeersbuisoep 
Veilige Ruimte

3

65 Telefooninstallatie Storingsmeldingen Vervanging Veroudering Te verwachten levensduur /Te verwachten 
meldingen per periodiek

Bovengemiddeld  aantal meldingen LFV Noodtelefoon 
Verkeersbuis

3

70 Gebouwinstallaties
71 Klimaatinstallatie in gebouwen Storingsmeldingen Vervanging, reiniging Veroudering Te verwachten levensduur /Te verwachten 

meldingen per periodiek
Bovengemiddeld  aantal meldingen ? LFV Klimaat regeling 

diensten gebouw
2

72 Beveiliging van gebouwen Storingsmeldingen, aantal (onterechte) 
meldingen

Vervanging Veroudering Te verwachten levensduur /Te verwachten 
meldingen per periodiek

Bovengemiddeld  aantal meldingen 4

73 Licht en krachtinstallaties in gebouwen Storingsmeldingen Vervanging Veroudering Te verwachten levensduur /Te verwachten 
meldingen per periodiek

Bovengemiddeld  aantal meldingen 4

74 Brandmelding en signalering gebouwen Storingsmeldingen, aantal (onterechte) 
meldingen

Vervanging Veroudering Te verwachten levensduur /Te verwachten 
meldingen per periodiek

Bovengemiddeld  aantal meldingen Ja Melding 
MMI/bra
ndmeldce
ntrale

LFV Brandmeld-en 
ontruimingsinstallati
e Dienstenruimtes 
Tunnel/LFV 
Waarschuwings-
installatie 
Dienstenruimtes 
Tunnel

3

75 Brandblusinstallatie in gebouwen Storingsmeldingen, aantal bedrijfsuren Vervanging Veroudering Te verwachten levensduur /Te verwachten 
meldingen per periodiek

Bovengemiddeld  aantal meldingen;
max. bedrijfsuren/draaiuren overschreden

? Brandblusvoorzienin
gweggebruiker 
(Slanghaspels & 
draagbare 
brandblussers)

4

80 Besturing, bediening en bewaking
80 Beschrijving van de tunnelbesturing, bewaking en 

bediening
Storingsmeldingen Vervanging Veroudering Te verwachten levensduur /Te verwachten 

meldingen per periodiek
Bovengemiddeld  aantal meldingen Ja Melding 

MMI
Bediening en 
bewaking 

1

85 Netwerkinstallatie Storingsmeldingen Vervanging Veroudering Te verwachten levensduur /Te verwachten 
meldingen per periodiek

Bovengemiddeld  aantal meldingen ? Bediening en 
bewaking 

1

90 Diverse installaties
91 Vluchtdeuren: Centrale deurontgrendeling, 

deurcontacten
Storingsmeldingen Vervanging Veroudering, slijtage Te verwachten levensduur /Te verwachten 

meldingen per periodiek
Bovengemiddeld  aantal meldingen ? LFV Rij van 

vluchtdeuren/Rij 
van vergrendelbare 
vluchtdeuren, 

2

93 Liften en roltrappen Storingsmeldingen Vervanging Veroudering, slijtage Te verwachten levensduur /Te verwachten 
meldingen per periodiek

Bovengemiddeld  aantal meldingen 4

94 Vluchtwegaanduiding: contourverlichting vluchtdeuren, 
hulpposten.

Storingsmeldingen Vervanging Veroudering Te verwachten levensduur /Te verwachten 
meldingen per periodiek

Bovengemiddeld  aantal meldingen ? Vluchtdeur indicatie 
/LFV Dynamische 
vluchtroute 
indicatie

4
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Voor optimale beschikbaarheid van tunnels is data nodig waarmee informatie kan worden 
verkregen over processen met betrekking tot onderhoud, beschikbaarheid en veiligheid. 
Het COB-netwerk heeft onderzocht welke databronnen hiervoor beschikbaar zijn en in 
hoeverre de manier van gegevensverzameling gestandaardiseerd kan worden, zodat data van 
verschillende tunnels met elkaar vergeleken kan worden.

Er is vastgesteld dat er per assetmanagementrol een andere data/informatiebehoefte is. De 
informatiebehoefte per rol is uitgewerkt in een universeel contextdiagram dat een globaal 
beeld geeft van de beschikbare informatiebronnen. Op basis van de bronnen is vervolgens 
geanalyseerd welke type data er beschikbaar is/kan komen en is verder ingezoomd op data in 
relatie tot technische systemen. 

Globaal gezien gaat het om vier typen: 1) technische data, 2) verkeerskundige data, 
3) gebruikersdata en 4) data uit het opleverdossier. Veel informatie is al beschikbaar in de 
verschillende systemen van de betreffende tunnel. Vaak is het ontsluiten van informatie 
via het bedienings- en besturingssysteem de makkelijkste weg. In veel gevallen wordt 
data (nog) niet ontsloten in een omgeving waarin de (kritische) data ook te benaderen 
en/of te analyseren is. Om de informatie te ontsluiten, zullen koppelvlakken moeten 
worden geïmplementeerd.

In het onderzoek is gebleken dat er geen standaardafspraken zijn in relatie 
tot het ontsluiten en delen van data. In de sector worden ook verschillende 
systeemstructuren gehanteerd; de data die beschikbaar komt uit de 
technische systemen is hieraan gelinkt. Het is verstandig om hier met de 
sector verandering in te brengen.

Tunneldata ontsluiten 
en delen
Inzicht in bronnen en werkwijzen om gegevens 

uit tunnels toegankelijk te maken
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