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AANVRAAG INZET PPS-TOESLAG VOOR PROJECTEN TKI DELTATECHNOLOGIE 

Om uw aanvraag voor het inzetten van PPS-toeslag (de zogenaamde ‘inzet-projecten) te kunnen beoordelen dient u voor de 

aanvang van het project, dit formulier in te vullen en op te sturen naar het TKI Deltatechnologie. De PPS regelgeving en 

bijbehorende definities kunt u hier vinden. Na indiening toetst het TKI Deltatechnologie het project op passendheid, innovatief 

gehalte, valorisatie en de PPS regelgeving.  

De in dit formulier door de penvoerder van de aanvraag opgegeven gegevens kunnen door het TKI Deltatechnologie of 

Topsector Water en Maritiem voor onder meer publiciteitsdoeleinden gebruikt worden, waaronder publicatie op de website 

van de Topsector Water en Maritiem en TKI Deltatechnologie. Bovendien kunnen deze gegevens voor verantwoordings- of 

informatie-doeleinden naar het Ministerie van Economische Zaken en/of RVO worden doorgestuurd door het TKI 

Deltatechnologie bureau.  

Voor vragen en aanvullende informatie kunt u terecht bij het TKI bureau Deltatechnologie [Rob Koster (06 46006821, 

rob@TKIdeltatechnologie.nl) of Arjan Budding (06 39187096, arjan.budding@wur.nl)  
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2 PROJECTINFORMATIE 

Samenvatting 

Tunnels hebben een omvangrijke vervangings- en renovatieopgave, met geschatte 
kosten van tenminste € 4,5 miljard in de komende 10 jaar. Infrastructuur 
vertegenwoordigt bovendien een grote economische en maatschappelijk waarde. 
CBS schatte de waarde in 2016 op 73 miljard euro waarvan 69 miljard afkomstig is 
van de exploitatie van bestaande infrastructuur.1 Tunnelafsluitingen leiden dan ook 
tot hoge indirecte kosten. Tunneleigenaren staan daarom voor de uitdaging om 
renovaties zo slim en snel mogelijk uit te voeren. Dit wordt bemoeilijkt door het 
ontbreken van fundamentele kennis over het verouderingsproces van tunnels en 
tunnelcomponenten. Doelstelling van dit project is om de kennis over deformatie 
en degradatie van zinktunnels wezenlijk verder te brengen. De focus ligt op 
ontwikkeling van nieuwe monitoringsmethoden en 3D modellen. 

 
Het project bestaat uit vijf deelprojecten die zijn gericht op de volgende 
onderzoeksvragen: 

• Hoe kunnen tunneldeformatie en alle afzonderlijke omgevingsfactoren 
continue worden gemonitord? 

• Welke omgevingsfactoren spelen een (kritieke) rol in deformatie? 

• Hoe wordt de deformatie en restlevensduur van segmentvoegen (met 
kraagconstructie) beïnvloedt door interacties met de ondergrond? 

• Hoe kunnen alle tunnel-omgeving interacties worden gevat in een 3D model? 

• Hoe verloopt materiaaldegradatie in tunnels? 
 

Het project richt zich op zinktunnels, maar resultaten zijn van waarde voor tunnels 
en kunstwerken in brede zin. 
 

 Het onderzoek past binnen de Missie F “Nederland is en blijft de best beschermde 
delta ter wereld, ook na 2100”. Meer specifiek sluit het project nauw aan bij MMIP 
F1 “Verduurzaming en kostenbeheersing uitvoeringsprojecten waterbeheer”. De 
focus zowel de MMIP, als van dit project, ligt op de aanstaande vervanging van 
waterinfrastructuur, in dit geval afgezonken tunnels. De nieuw ontwikkelde 
inzichten en modellen zijn gericht op het verklaren en voorspelen van 
verouderingsgedrag en dragen hierdoor bij aan het verantwoorde en kosten-
efficiënte renovatie en vervanging van tunnels en componenten van tunnels. Dit 
past binnen volledig binnen de Missie-doelstelling, die focust op het tijdig nemen 
van toekomstbestendige en integrale maatregelen tegen beheersbare kosten.  

Het overkoepelende onderzoeksprogramma COB-Futureproof Tunnels focust op 
tunnels en kruisingen met primaire waterwegen. Dit project, COB-FPT1, vormt de 
eerste fase van dit programma. De passendheid van COB-Futureproof Tunnels is 
vooraf afgestemd met TKI Deltatechnologie.   
 

Passendheid binnen 
MMIP’s van TKI-
deltatechnologie 

Crossovers met andere 
TKIs, NKWK, 
proeftuinen (zie 
website TKI 
Deltatechnologie) 

COB-FPT draagt bij aan de onderzoekslijn van ‘Toekomstbestendige Natte 
Kunstwerken’ van het NKWK: beiden hebben als belangrijkste doel ervoor te zorgen 
dat de vervangingsopgave efficiënt en kostenbesparend wordt aangepakt.  
 
Het project heeft ook raakvlakken met de TKI Hightech Systems & Materialen, 
Digital Technologies, met name de innovatieve inzet van sensoren voor het 
monitoren van technische en functionele staat en de ontwikkeling van een database 
en data-analyse technieken. COB-FPT draagt bij aan fundamentele kennis-

 

1 https://www.cbs.nl/nl-nl/over-ons/innovatie/project/cbs-berekent-toegevoegde-waarde-van-de-infrastructuur  

https://www.cbs.nl/nl-nl/over-ons/innovatie/project/cbs-berekent-toegevoegde-waarde-van-de-infrastructuur
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ontwikkeling voor het adaptief en slim ontwerpen, beheren en vervangen van 
(zink)tunnels, en het combineren van de groeiende hoeveelheid data en numerieke 
modellen om veiligheids- en onderhoudsstrategieën voor infrastructuur te kunnen 
verkennen, ontwerpen en optimaliseren.  
 

Type project2  

 

Industrieel onderzoek (max. 50% PPS-toeslag) 

Startdatum project  01.12.2022 

Einddatum project 31.12.2027 

 

3 CONSORTIUM 
 

 

 

  

 
2https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/pps-toeslag-onderzoek-en-innovatie/definities/definities-pps-toeslag-
onderzoek-en-innovatie  

CONTACTGEGEVENS PROJECTLEIDER 

Naam Karin de Haas 

Organisatie Centrum Ondergronds Bouwen (COB) 

Bezoekadres Van der Burghweg 2, 2628 CS Delft 
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CONTACTGEGEVENS PROJECTPARTNER  

Organisatie Technische Universiteit Delft (TUD) 

Kamer van Koophandelnr. 27364265 

Bezoekadres Stevinweg 1, 2628 CN Delft 

Telefoon 015 278 9111 

Email info@tudelft.nl 

Naam contactpersoon Dr.ir. Wout Broere 

Telefoon contactpersoon 015 278 1545 

Email contactpersoon w.broere@tudelft.nl 
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4 PROJECTFINANCIERING 
 

 in k€ 2022 2023 2024 2025 2026  Totaal  

Bijdrage kennis-
instellingen3  

TUD In kind  3 147 147 147 147  591 

In cash        

Private bijdrage4 
5 

COB In kind  800 800 700 500 400  3200 

In cash  35 305 155 155 155  805 

Toegekende 
PPS toeslag 

 45 105 175 175  500 

Publieke 
bijdrage 

 In kind         

In cash         

Gevraagde 
subsidie 

PPS 
toeslag 

Subsidie 10,5 91,5 46,5 46,5 46,5  214,5 

Totaal        5337,5 

Maximaal toegestane subsidie als percentage van de totale begroting 45% 

Maximaal vergoedingspercentage geschat op basis van de informatie onder ‘Geplande acties’ 45% 

PPS toeslag als percentage van de totale begroting6  4% 

Maximaal toegestane subsidie: De inschatting is dat 80% van het onderzoek bestaat uit industrieel 
onderzoek (maximaal 50% steun) en 20% uit experimentele ontwikkeling (maximaal 25% steun); de 
experimentele ontwikkeling betreft sensorontwikkeling als onderdeel van meerdere deelprojecten. Dit 
geeft een maximaal toegestane subsidie van 45%. In het project wordt gebruik gemaakt van reeds aan COB 
toegekende PPS-toeslag voor 2021 en 2022 (realisatie 2020 en 2021), dit bedraagt 9% van het budget (€ 
500k). Daarnaast wordt met dit project in totaal € 214,5 PPS toeslag verkregen, dit is berekend als 30% van 
de in cash bijdrage van COB (4% van het budget). De PPS-toeslag 2022 is nog niet definitief vastgesteld. 
Mocht deze lager zijn dan € 250k, dan wordt deze aangevuld met private bijdrage in cash door COB.  

Projectkosten (€k) Projectfinanciering (€k) 

PhDs, PDEngs 890 In cash COB 390 

PPS-toeslag 2021 en 2022 500 

Integrale kosten PhDs, 
verenmodel (DP3) 

591 In kind TUD 591 

Instrumentarium, 
materiaal 

275 In cash COB 275 

Gezamenlijk onderzoek 
COB-participanten 

3200 In kind COB 3200 

Totaal 4956 Totaal 4956 

    

 

 
3 Alhoewel een partij de volledige kosten van een project mag dragen voor is het voor het beeld van de samenwerking 
overtuigend als de kennisinstellingen eveneens investeren.  
4 private bijdrage: geldmiddelen die niet direct of indirect afkomstig zijn van: a. een onderzoeksorganisatie met inbegrip van de 
Nederlandse organisatie voor wetenschappelijk onderzoek en de Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen, b. een 
openbaar lichaam; (Regeling nationale EZ-subsidies Geldend van 22-11-2017 t/m heden) 
5 Nota bene: In kind bijdragen van het bedrijfsleven kunnen, maar hoeven niet opgenomen te zijn in de begroting. Het opnemen 
van de in kind bijdrage heeft gevolgen voor de maximale hoogte van de TKI inzet en voor de TKI grondslag. In kind bijdragen 
steunen het beeld van samenwerking.  
6 Alhoewel de regeling open staat voor volledig fundamenteel onderzoek investeert het TKI alleen bij hoge uitzondering in 
projecten waarin meer dan 75% TKI bijdrage aangevraagd wordt. Het bestuur besluit over dergelijke uitzonderingen. 
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Opbouw kosten: De kosten voor promovendi en PDEngs worden in cash en middels de reeds toegekende 
PPS-toeslag bekostigd door COB. De begroting omvat tevens € 275k voor materiële kosten (o.a. sensoren 
en ICT hardware) en kosten derden (inhuur programmeurs door TUD).  

 

Toelichting in kind bijdragen: 

• TUD: € 3k voor het verenmodel (DP3 in 2022) en € 49k per jaar per PhD, dat wil zeggen het verschil 
tussen integrale kosten en de bij het COB in rekening gebrachte kosten. 

• COB: de € 3200k bestaat uit uren van COB voor gezamenlijk onderzoek, waaronder het opstellen van 
Programma’s van Eisen (PvE’s), uitvoering van veldproeven en andere onderzoeksactiviteiten. Elke 
participant van het COB Tunnelprogramma draagt jaarlijks maximaal 500 uur bij tegen een tarief van 
60 euro/uur, waarvan maximaal € 20k (per KvK) wordt opgevoerd als in kind bijdrage. 

 

Toelichting in cash bijdragen: De totale cashbijdrage van het COB bedraagt € 665k uit eigen middelen. 
Hiervan is € 275k bestemd voor de aanschaf van sensoren en ontwikkeling van een instrumentarium. Het 
instrumentarium bestaat uit software voor gestructureerde data-analyse, die extern wordt ontwikkeld of 
aangekocht. Het betreft een kennissysteem om (monitorings)data en kennis te borgen, te ontsluiten en te 
combineren voor meervoudige interpretatie, als werkplaats voor TUD onderzoekers. 

 

 

 

5 PROJECTOMSCHRIJVING 

Aanleiding voor het 
project 

 

Nederland staat voor een grote renovatieopgave voor tunnels. Om directe en indirecte 
maatschappelijke kosten te beperken is een betere voorspelling van de technische 
toestand (deformatie en degradatie) van tunnels en tunnelcomponenten cruciaal. Er is 
een grote urgentie om monitoring en modellen drastisch te verbeteren.  
 
Nederland is uniek door de grote hoeveelheid tunnels, die belangrijke 
transportknooppunten zijn in het nationale wegen- en spoorwegennet. Veel van de 
tunnels zijn echter gebouwd vóór 1980 en over de helft van hun verwachte 
levensduur van 100 jaar. Er is hierdoor een grote vervangings- en renovatieopgave, 
met in de komende 10 jaar maar liefst 28 tunnels die op de nominatie staan om 
gerenoveerd te worden. Naast aanzienlijke kosten directe kosten voor renovatie en 
vervanging, zorgt dit voor omvangrijke maatschappelijke kosten en overlast door 
langdurige afsluitingen. Directe kosten voor alle tunnelrenovaties worden geschat op 
€ 4,5 miljard tot 2030, maar zullen naar verwachting hoger uitvallen: in de periode 
2022 – 2035 verwacht RWS dat de door hen beheerde infrastructuur per jaar 1 miljard 
euro meer zal vergen dan begroot7. De indirect economische verliezen van 
tunnelrenovaties worden geschat op liefst € 2 miljoen euro per dag.8  
 
Langdurige onderhoud leidt tot grote overlast en moet, indien mogelijk, zoveel 
mogelijk worden beperkt. Belangrijke vraag is dan ook òf en wanneer welk onderhoud 
noodzakelijk of wenselijk is. Door de scope van de renovatie vooraf zo scherp mogelijk 
in beeld te hebben kunnen tunneleigenaren een slimme en kosteneffectieve 
onderhoudsplanning maken. Het bepalen van de (toekomstige) technische toestand 
van tunnels wordt echter bemoeilijkt door het ontbreken van fundamentele kennis 
over het verouderingsproces van tunnels. Zowel de deformatie, als de degradatie, 
verloopt anders en vaak sneller dan verwacht gedurende de ontwerpfase.  
 

 
7 Rapport Staat van de Infrastructuur, 19 november 2021  
8 Rijkswaterstaat (RWS) (2018) Bepaling kosten afsluiting Eerste Heinenoord met NRM. Intern rapport. 
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Omtrent deformatie ontbreekt kennis over:  
i) de achterliggende oorzaken van  onverklaarde tunneldeformaties in alle richtingen,  
ii) de bestendigheid van de tunnel en tunnelcomponenten onder deze belastingen.  
Tunnels ondergaan veel grotere en ongelijkmatigere verticale deformaties dan 
voorzien. Ook treden met regelmaat onverklaarde torsies en horizontale 
vervormingen op. Over het algemeen wordt aangenomen dat tunneldeformatie 
wordt veroorzaakt door omliggende ondergrond en omgeving. Echter, exact welke 
omgevingsfactoren een rol spelen en welk van deze factoren het belangrijkst zijn, is 
onbekend.  
 
Naast het ontbreken van kennis over tunnel-ondergrond-interacties is ook de 
deformatie- en degradatiebestendigheid van tunnels onder de daadwerkelijke 
omstandigheden onbekend. Er is met regelmaat sprake van overschrijdingen van de 
ontwerplimieten, maar het ontbreekt aan inzicht op de invloed hiervan op de 
structurele limieten van de tunnel.  
 
Door de ontbrekende kennis over tunnel-ondergrond interacties en bestendigheid is 
de scope van tunnelrenovaties niet vooraf betrouwbaar in te schatten. Bij de 
renovaties van de Velsertunnel en Maastunnel Rotterdam resulteerde dit in een 
veelheid aan technische problemen en enorme gevolgen voor de verkeerstromen in 
de omgeving. Vrijwel alle voltooide tunnelrenovaties zijn uitgevoerd buiten budget en 
buiten planning. Dit maakt duidelijk dat vòòr een tunnelrenovatie wordt gestart, de 
huidige constructieve status en (toekomstige) factoren van invloed bekend moeten 
zijn om slim onderhoud te kunnen uitvoeren en overlast te beperken.  
 
COB-FPT1 is het eerste en grootste inzetproject van het overkoepelende COB-FPT 
onderzoeksprogramma. Op p. 1-17 van deze aanvraag wordt COB-FPT besproken en 
in bijlage 1 wordt nader ingegaan op de specifieke activiteiten en beoogde resultaten 
van COB-FPT1. COB-FPT is onderdeel van het COB Tunnelprogramma – “Samen-
werken aan onderzoeken t.b.v. civiele, digitale en duurzaamheidsvraagstukken”. 
 
COB-FPT richt zich op het verkrijgen van fundamentele kennis over tunneldeformatie- 
en degradatie, met een specifieke focus op zinktunnels. In totaal heeft Nederland 37 
zinktunnels (merendeel van 72 tunnels) en wereldwijd zijn er circa 150 zinktunnels. 
De in dit project opgebouwde kennis kan daarom worden ingezet bij export van 
diensten door Nederlandse bedrijven. 
 

Doel van het project  

De doelstelling van het overkoepelende project COB-FPT is om de kennis van de 
veroudering van tunnels een wezenlijke stap verder te brengen en een solide basis op 
te bouwen voor een optimale renovatiestrategie. COB-FPT richt zich op het vullen van 
de kennisleemtes rond drie thema’s, die van het grootste belang zijn voor het 
ontwikkelen van de strategie:  

• Verkrijgen van betere informatie: ontwikkeling van deformatiemonitorings-
methoden met hogere frequenties en langs meer vrijheidsgraden, en 
ontwikkeling van betrouwbare monitoring van materiaaldegradatie. 

• Beter inzicht in interacties tussen tunnel en omgeving: toepassing van 
geavanceerde data-analyse, ontwikkeling van modellen voor degradatie van 
tunnelmaterialen, en ontwikkeling van realistische 3D modellen van tunnels, 
tunnelcomponenten, ondergrond en hun wederzijdse interacties. 

• Beter inzicht in restlevensduur: modelberekeningen voor segmentvoegen. 
 
In onderstaande figuur (Fig. 1) staan de stappen die in COB-FPT worden gezet richting 
een optimale renovatiestrategie, die uiteindelijk leidt tot hoge betrouwbaarheid en 
beschikbaarheid van tunnels tegenover minimale kosten. De ontwikkeling van een 3D 
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interactiemodel van een volledige zinktunnel (DP4) is een belangrijke bouwsteen voor 
het uiteindelijke voorspellen van restlevensduur voor complete tunnels, inclusief alle 
componenten. Het ontwikkelen van voorspellingsmodellen is echter te complex om 
uit te voeren binnen COB-FPT en zal plaatsvinden in vervolgonderzoek.  
 
De resultaten uit de geplande deelprojecten bieden reeds belangrijke hulpmiddelen 
voor tunneleigenaren (zie sectie: Verwachte producten/resultaten). De kennis en 
methoden die in dit project worden ontwikkeld zijn van toepassing op alle 37 
zinktunnels in Nederland en de 150 zinktunnels wereldwijd. Gezien de zeer hoge 
indirecte economische kosten van tunnelrenovaties leiden de resultaten tot grote 
besparingen door de optimalisering van onderhoud. De verwachte indirecte besparing 
per tunnelproject ligt in de ordegrootte van tientallen miljoenen euro’s. De 
ontwikkelde kennis en systemen zijn tevens toepasbaar in internationale projecten en 
leveren daardoor export op voor Nederlandse bedrijven.  
 

 
Figuur 1. Overzicht van deelprojecten (DP) in het overkoepelende COB-FPT in relatie tot vervolgonderzoek. 

 

Innovatief gehalte 
(beoogde innovatie, laat 
zien wat nieuw is) 

De innovatie in dit project richt zich op drie centrale thema’s: 

• Nieuwe monitoringsmethoden voor het verkrijgen van betere informatie 

• Geavanceerde data-analyse en realistische 3D modellen voor betere inzichten   
in interacties tussen tunnel en omgeving 

• Betrouwbare modelberekeningen voor restlevensduur van segmentvoegen 
  

Deze ontwikkelingen worden ondersteund door de ontwikkeling van een centrale 
database en data-analysetechnieken. 
 
 
Stand der techniek 

Monitoring 
Deformatiemonitoring is beperkt tot meetbouten in de tunnelmuur, waarmee de 
verticale deformatie van tunnelelementen wordt gemeten met meerjaarlijkse 
intervallen (resolutie van +/- 1mm of meer). Door de lage meetfrequentie en de 
beperkte ruimtelijke informatie ontbreekt gedetailleerde data over tunnelgedrag door 
de jaren heen. Het huidige gebrek aan monitoring en monitoringsmethoden komt 
voort uit de vroegere aanname dat er geen noemenswaardige deformaties optreden 
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tijdens de gebruiksfase van tunnels. Echter, de beschikbare data laten zien dat tunnel 
continue deformaties in alle richtingen ondergaan, tot ver buiten de ontwerplimieten. 
Met de bestaande monitoringsmethoden kan niet worden onderscheiden welke 
verschillende factoren van invloed zijn op deformatie (bijv. bodemgesteldheid, 
getijdenbeweging, temperatuursveranderingen) en wat hun onderlinge samenhang is. 
 
Huidige degradatiemonitoring bestaat met name uit visuele inspectie voorafgaand 
aan geplande renovaties. Real-time monitoring met sensoren op afstand vindt slechts 
beperkt plaats. Alhoewel vrij veel soorten sensoren beschikbaar zijn, mist 
fundamentele kennis over de correlatie tussen monitoringsdata en de (indirect) 
degradatieprocessen die men beoogd te volgen. Tevens is onbekend welke processen 
het meest kritiek zijn voor het functioneren van de tunnel. 
 
Modellering en modelberekeningen 
In de bestaande deformatiemodellen wordt de ondergrond veelal afzonderlijk van de 
tunnel gemodelleerd. Door de overdracht van krachten tussen tunnel en omgeving 
niet mee te nemen ontstaat echter een onrealistisch beeld van de deformatie-
bestendigheid van zinktunnels en hun componenten. Daarnaast wordt met name 
gebruik gemaakt van 1D/2D modellen, terwijl deformatie in alle richtingen 
plaatsvindt. Hierdoor ontbreekt noodzakelijk ruimtelijk inzicht. Bijkomend probleem is 
dat modellen vaak worden ontwikkeld voor een specifieke situatie (bijv. een 
specifieke voeg) in een specifieke tunnel, waardoor modellen niet overdraagbaar zijn 
naar andere tunnels en belastingsscenario’s.   
 
Samenvattend wordt de huidige state-of-the-art van modellering gekenmerkt door: 

• Ontbreken van interacties met de omgeving 

• Geen overdraagbaarheid 

• Onvoldoende ruimtelijk detail 
 
Innovatie 

Monitoring 
In dit project vindt voor het eerst hoog-resolutie, continue monitoring op afstand 
plaats van 3D deformatie en degradatie in meerdere tunnels.  
 
Het doel van deformatiemonitoring is om een strategie te ontwikkelen waarmee alle 
fenomenen van invloed op tunneldeformatie worden gemonitord en onderkend. Om 
dit mogelijk te maken vindt innovatie plaats door:  

i) uitbreiding naar meer vrijheidsgraden, d.w.z. naast verticale deformatie ook 
horizontale deformatie en torsie,  

ii) uitbreiding naar monitoring van segmenten en voegen i.p.v. alleen 
tunnelelementen, en  

iii) uitbereiding van monitoringsfrequentie, tot meerdere malen per dag.  
 
Om deze innovaties mogelijk te maken worden bestaande sensortechnieken uit 
andere vakgebieden doorontwikkeld voor tunnelmonitoring, waaronder glasvezel. 
 
Monitoring van degradatie vindt eveneens geautomatiseerd plaats, door middel van 
sensoren die op afstand de materiaaleigenschappen van de tunnel doorgeven. De 
innovatie zit in het onderzoeken van de exacte relatie tussen gemeten parameters en 
de indirect degradatieprocessen die hieruit worden afgeleid. Met deze kennis kan een 
betrouwbare en optimale monitoringsstrategie worden ontwikkeld. 
 
De monitoringsdatasets die in COB-FPT worden verzameld en geanalyseerd zijn uniek 
in omvang en detail, waardoor ze tot baanbrekende nieuwe inzichten zullen leiden 
over alle bepalende factoren van degradatie en deformatie.  
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Modellering en modelberekeningen 
Innovatie binnen het modelleren van deformatie vindt plaats op meerdere aspecten:  

i) ontwikkeling van 3D modellen voor zowel segmentvoegen (met en zonder 
kraagconstructie), ondergrondmodellen, als complete zinktunnels. Deze 
modellen worden gekenmerkt door modellering van omgevingsinteracties en 
beschrijven het samenspel van krachtenoverdrachten tussen tunnelonderdelen 
in combinatie met de omgeving. Om dit mogelijk te maken wordt gebruik 
gemaakt van 3D Finite Element Method (FEM) analyses, die vanwege hogere 
complexiteit nog slechts beperkt wordt toegepast in tunnelmodellen. De 
wetenschappelijke en technische uitdaging hierbij ligt in het noodzakelijke 
abstraheren van modellen, waarin de balans moet worden gevonden tussen 
benodigde complexiteit en berekenbaarheid, 

ii) modellen zijn parametrisch, waardoor deze breed toepasbaar zijn voor alle 
zinktunnels en scenario’s, en 

iii) de 3D modellen voor segmentvoegen worden gebruikt voor kansberekeningen, 
waarbij op basis van maximale belastbaarheid en omgevingsscenario’s 
inschattingen kunnen worden gemaakt van de kansen op falen of verwachte 
restlevensduur. 

 
Samenvattend wordt de innovatie in modellering gekenmerkt door: 

• Modelleren van interacties met de omgeving 

• Parametrische en probabilistische methoden 
 
Projectstructuur 

Binnen COB-FPT worden voor het eerst meerdere constructieve aspecten van 
zinktunnels gezamenlijk onderzocht in een multidisciplinaire samenwerking. De 
renovatieopgave van tunnels is een zeer complex probleem en vraagt om de inbreng 
van verschillende wetenschappelijke disciplines: Geo-Engineering (Subsurface 
Engineering, Underground Space Technology, Geotechnical Engineering), Railway 
Engineering en Structural Mechanics (Concrete Engineering). Het samenbrengen van 
deze disciplines in een integrale aanpak, zoals in dit inzetproject gebeurt, is cruciaal 
om werkelijke stappen te zetten rond de voorspelling van de restlevensduur van 
tunnels en tunnelcomponenten. 
 
Door deze disciplines te combineren wordt de benodigde expertise en technologie 
samengebracht om grote vraagstukken rond constructie-omgeving interacties op te 
kunnen lossen. 
 
COB-FPT bestaat uit vijf deelprojecten (Fig. 2, Bijlage 1). De deelprojecten zijn 
opgesteld in nauwe samenwerking met de COB-expertcommissies en tunneleigenaren 
en worden gekoppeld aan concrete tunnelprojecten. Hierdoor kunnen tussentijdse 
onderzoeksresultaten worden getest, gedemonstreerd en in de praktijk  toegepast. 
Waar mogelijk worden de projectresultaten rechtstreeks gebruikt door 
tunnelbeheerders, ingenieursbureaus of adviseurs. Met de nieuwe wetenschappelijke 
kennis, modellen en inzichten wordt de basis gelegd voor een optimale 
renovatieaanpak van zinktunnels. 
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Figuur 2. Onderlinge samenhang tussen de deelprojecten in COB-FPT 

 
 
Het overkoepelende COB-FPT project bestaat uit de volgende vijf deelprojecten:  
 

• Deelproject 1, Deformatiemonitoring en database: is gericht op het mogelijk 
maken van continue monitoring van alle afzonderlijke factoren die van invloed 
zijn op tunneldeformatie en -beweging. Er wordt een standaard 
monitoringsstrategie voor deformatie ontwikkeld, die wordt gevalideerd 
middels grootschalige veldproeven voor dataverzameling. Daarnaast worden 
een database en instrumentarium ontwikkeld voor gestructureerde data-
analyse, zowel binnen dit project, als voor toekomstig onderzoek. 
 

• Deelproject 2, Geotechnische data-analyse: maakt gebruik van historisch en 
nieuwe monitoringsdata om te bepalen welke ondergrond/omgevingsfactoren, 
in welke scenario’s, leidend zijn voor deformatie. Ook worden nieuwe 
realistische 3D bodem(interactie)modellen ontwikkeld. 
 

• Deelproject 3, Segmentvoegen: richt zich op het verkrijgen van nieuwe 
inzichten omtrent deformatie van segmentvoegen, een kritiek onderdeel van 
zinktunnels. Het deelproject ontwikkelt ten eerste een methode waarmee de 
invloed van beddingvariatie wordt voorspelt. Tevens wordt specifiek onderzocht 
hoe segmentvoegen met een zgn. kraagconstructie zich gedragen onder 
deformatie en hoe dit de betrouwbaarheid van tunnelconstructies beïnvloedt.  

 

• Deelproject 4, 3D interactiemodel: ontwikkelt een 3D model waarmee alle 
interacties tussen omgeving, tunnel en tunnelcomponenten inzichtelijk worden 
gemaakt. Hierbij wordt gebruik gemaakt van ontwikkelde kennis, modellen en 
data uit deelprojecten 1, 2 en 3.  

 

• Deelproject 5, Degradatie: is gericht op het verzamelen van nieuwe, 
betrouwbare monitoringsdata, die wordt gebruikt voor onderzoek naar het 
degradatiegedrag van tunnels en het doorontwikkelen van degradatiemodellen. 
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Technology Readiness 
Level (TRL) 

TRL start project 2-4 

Beoogd TRL eind project9 5-6 

Geplande acties/globale 
werkplanning 

Binnen COB-FPT1 wordt het grootste gedeelte uitgevoerd van het overkoepelende 
COB-FPT programma. Ook als de uitvoer COB-FPT beperkt blijft tot COB-FPT1 worden 
belangrijke nieuwe inzichten en deliverables ontwikkeld. In de tabel worden de 
deelprojecten en activiteiten binnen het volledig COB-FPT programma benoemd. 
COB-FPT1 beperkt zich tot: 

• Deelproject 1: PhD project, veldproef 

• Deelproject 2: PhD project, PDEng project (2x) 

• Deelproject 3: PhD project (gedeeltelijk), PDEng project 

• Deelproject 4: PDEng project 

• Deelproject 5: PhD project 

Voor gedetailleerde informatie zie: Deelprojectbeschrijvingen en COB-FPT1 (Bijlage 1).  
 

Activiteit Type activiteit Rol partijen 

Deelproject 1 - 
Deformatiemonitoring en 
database 

PhD project, PDEng 
projecten, veldproef 

Deelprojectleider TUD: Ken 
Gavin (Geo-engineering) 

Samenwerking: COB 

Deelproject 2 - 
Geotechnische data-analyse 

PDEng projecten,               
PhD project 

Deelprojectleider TUD: Rolf 
Dollevoet (Railway 
Engineering) 

Samenwerking: COB 

Deelproject 3 - 
Segmentvoegen 

PhD project 
(gedeeltelijk), PDEng 
project, PhD project 

Deelprojectleider TUD: Bas 
Jonkman (Hydraulic 
Engineering) 

Samenwerking: COB 

Deelproject 4 - 3D 
interactiemodel 

PhD project, PDEng 
projecten 

Deelprojectleider TUD: Max 
Hendriks (Concrete 
Structures) 

Samenwerking: COB 

Deelproject 5 - Degradatie PhD project, veldproef 

Deelprojectleider TUD: Erik 
Schlangen (3Md)  

Samenwerking: COB 

 

 
9 Het gaat hier en in de volgende regels om KPIs die aan het einde van het project gemeten gaan worden. Door hier bij de 
indieningsfase al over na te denken kan het voorstellen worden versterkt.  
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Toelichting 
samenwerking en 
organisatie 

 
Figuur 3. Organisatiestructuur van COB-FPT en FPT1 
De gekleurde vlakken geven de relatie weer tussen het inzetproject en de expertcommissies 
(werkgroepen) van het COB die actief zijn binnen COB-FPT en FPT1 

 
 
Organisatiestructuur (Fig. 3) 

Project management team 
Wout Broere (TUD, CiTG – Civiele Techniek en Geowetenschappen) is de overall 
projectleider van COB-FPT. Het project is opgedeeld in vijf deelprojecten ieder met 
een eigen deelprojectleider. De projectleider en deelprojectleiders vormen het 
project managementteam dat eens per 6 weken overlegt. Het project 
managementteam heeft mandaat om het project uit te voeren conform het 
vastgestelde projectplan en is direct verantwoordelijk voor de kwaliteit en voortgang 
van de projectactiviteiten.  
 

Directeur COB 

Directeur COB is operationeel eindverantwoordelijk voor COB-FPT1. Tweemaal per 
jaar presenteert de projectleider de voortgang ter evaluatie aan de Directeur COB, 
Wetenschappelijke adviesraad en Begeleidingscommissie. Wijzigingen in het 
projectplan worden alleen uitgevoerd na goedkeuring van de Directeur COB, in 
afstemming met de Wetenschappelijke adviesraad en de Begeleidingscommissie die 
de directeur van het COB adviseren. Tevens overlegt de Directeur COB ten minste 
tweemaal per jaar gezamenlijk met de voorzitter Wetenschappelijke adviesraad en 
voorzitter Begeleidingscommissie (en evt. de projectleider), zodat de lijnen kort 
blijven in de organisatiestructuur. 
 

Wetenschappelijke adviesraad 

Voorzitter: Jenne van der Velde (Projectdirecteur NGInfra, Strategisch adviseur RWS) 

De leden van de adviesraad zijn experts in de belangrijkste wetenschappelijke 
disciplines binnen COB-FPT1. Zij zijn onafhankelijke, gerespecteerde en nationaal 
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erkende deskundigen in hun vakgebieden. De Wetenschappelijke adviesraad 
adviseert de Directeur COB. De raad overlegt tweemaal per jaar en kan ook ad hoc 
samenkomen.  

Taken: 

• Adviseren met betrekking tot het handhaven c.q. verbeteren van de 
wetenschappelijke kwaliteit van de projectactiviteiten en publicaties 

• Monitoren van de projectvoortgang o.b.v. halfjaarlijkse rapportages en 
adviseren over al dan niet doorvoeren van wijzigingsvoorstellen vanuit het 
perspectief van de effecten op de wetenschappelijke kwaliteit en de 
beoogde projectdoelstellingen te behalen. Waar relevant wordt dit gedaan in 
samenwerking met de Begeleidingscommissie. 

• Adviseren over wetenschappelijke vraagstukken m.b.t. het delen van data en 
privacy, optimale kennisbenutting en toepassing van projectuitkomsten. 

 

Begeleidingscommissie 

Voorzitter: Remco Verschoor (Manager Datalab Rijkswaterstaat) 

De Begeleidingscommissie heeft vergelijkbare taken als de Wetenschappelijke 
adviesraad, maar richt zich op het uitbrengen van advies vanuit het oogpunt van 
publieke en private belanghebbenden. De Begeleidingscommissie adviseert de 
Directeur COB en bestaat uit vertegenwoordigers van de eigenaren van de tunnels in 
Nederland en Vlaanderen en financiers van het praktijkprogramma: 

- Michiel Berkheij (Assetmanager ProRail) 

- Edwin Westerduijn (Coördinerend tunnelbeheerder ProRail) 

- Kris van Boven (Directeur tunnels Agentschap Wegen en Verkeer) 

- Harry Dekker (Coördinator COB voor Rijkswaterstaat GPO) 

- Dick van Klaveren (Portfoliodirecteur Impulsprogramma VenR en RWS GPO) 

- Ron van den Ende (Landelijk tunnelbeheerder Rijkswaterstaat) 

- Hans Janssens (Voorzitter Platform tunnelbeheerders wegtunnels) 

De missie van het COB is ontmoeting tussen wetenschap en praktijk. De directe 
samenwerking tussen onderzoekers, tunneleigenaren, tunnelbeheerders en 
ingenieursbureaus maakt dit project uniek en breed gedragen. De fundamentele 
onderzoeken die door TUD worden uitgevoerd zijn gebaseerd op kennisbehoeftes uit 
de praktijk. Door middel van co-design en co-creatie sluiten onderzoeksresultaten aan 
bij de wensen van de praktijk en kunnen deze zo spoedig mogelijk getest, gevalideerd 
en toegepast worden in praktijksituaties. Om deze samenwerking en 
kennisuitwisseling te bevorderen wordt gebruik gemaakt van de bestaande COB- 
structuur van expertcommissies. De commissieleden nemen actief deel in activiteiten 
van deelprojecten van het opstellen van programma’s van eisen tot en met het 
gezamenlijk uitvoeren van veldproeven.  Deelprojecten worden uitgevoerd door PhDs 
en PDEngs aangesteld bij de faculteit CitG (TUD). 
 

Verwachte producten/ 
resultaten 

In de tabel staan de verwachte producten en resultaten van COB-FPT beschreven. De 
producten en resultaten van COB-FPT1 zijn gemarkeerd met een asterisk. 

 

Volg 
nummer 

Wat  
Wanneer 
(jaar) 

1* 
Database met instrumentarium voor tunneldata (M20) 
inclusief monitoringsdatasets voor deformatie en 
degradatie van meerdere tunnels (M42) 

2023-2025 
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2* 
Standaard monitoringsstrategie voor tunneldeformatie 
(minimum standaard voor alle Nederlandse/Europese 
zinktunnels) 

2023 

3* 
Rapport monitoringsstrategiën voor degradatie-
mechanismen in tunnels 

2023 

4* Rapport veldproef deformatiemetingen 2025 

5* Analysemethode constructie-ondergrond interacties  2024 

6* Interpretatiemethode kegeltestdata 2024 

7* 3D bodem(interactie)modellen 2025 

8* Methode voegdeformatie door beddingvariatie 2023 

9* 
Methode betrouwbaarheid en levensduur 
segmentvoegen met kraagconstructie 

2024 

10 3D omgeving-tunnel-interactiemodel 2026 

11* 
Programma van Eisen voor de civieltechnische  
aspecten van de Digitale Tunneltweeling 

2024 

12* Degradatiemodellen 2025 

13* Wetenschappelijke publicaties (circa 12) 2023-2026 

 

Spin-offs in vervolgonderzoek 

De resultaten van dit project dragen ook bij aan de Digitale Tunneltweeling die in de 
komende 8-10 jaar wordt ontwikkeld binnen het bredere COB Tunnelprogramma. Het 
doel van de Digital Tunnel Twin is om tunnels ‘intelligent’ te maken middels real-time 
sensoring en zelflerende modellen. Hierdoor zijn real-time updates mogelijk over 
status en prestaties van componenten en kunnen betrouwbare voorspellingen over 
veiligheid en restlevensduur op de lange termijn worden gedaan. In dit inzetproject 
worden belangrijke stappen gezet richting de Digitale Tunneltweeling met de 
ontwikkeling van het instrumentarium, het 3D interactiemodel en het Programma van 
Eisen voor de civieltechnische aspecten. 
 

Valorisatie  

Valorisatie van resultaten 

De resultaten van dit inzetproject en van het overkoepelende COB-FTP zijn van 
toepassing voor meerdere belanghebbenden:  

i) tunneleigenaren en-beheerders,  
ii) ingenieursbureaus en aannemers, en  
iii) wetenschappelijke gemeenschap.  

Voor ingenieursbureaus en tunneleigenaren worden workshops en bijbehorende e-
learning modules georganiseerd om directe toepassing van de resultaten te 
bevorderen. Tevens worden interactieve presentaties gegeven op nationale (bijv. 
COB dag) en internationale congressen (bijv. ITA WTC), en worden met regelmaat 
informatieve artikelen en aansprekende blogs gepubliceerd in vaktijdschriften en op 
vakwebsites. De database wordt publiek toegankelijk gemaakt. Voor het beheer en 
verdere ontwikkeling na het project zullen afspraken gemaakt worden met 
kennisinstellingen.   
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Partij 

 

Product 

(zie boven) 

 

Toepassing en valorisatie 

In eerste instanatie COB, 
daarna mogelijk TNO of 
Deltares 

1 

De algemene informatie in de 
database is publiek toegankelijk. 
Voor vertrouwelijke informatie 
(specifieke metingen, informatie 
functioneren installaties) komt een 
nader te bepalen toegangscontrole, 
mogelijk per organisatie (alle tunnels 
van eigenaar) of per tunnel specifiek. 
 
Valorisatie door presentatie voor 
COB-commissies, en overige 
algemene publicaties en 
presentaties. 

COB 2, 11 

Toepassing door tunneleigenaren en 
tunnelbeheerders. 
 
Presentaties COB-expertcommissies, 
(inter)nationale congressen.  

RWS, ProRail, COB, TUD 4 

Presentatie aan COB Commissie 
Deformatie. 
 
Toepassing in andere deelprojecten, 
wetenschappelijke onderzoek en 
voor ingenieursbureaus om 
monitoring in tunnels te ontwerpen. 

TUD, COB 5, 6, 7, 8, 9 

Toepassing voor wetenschappelijke 
onderzoek, gevolgd door 
ingenieursbureaus en adviseurs. 
 
Valorisatie door presentaties op 
wetenschappelijke en professionele 
congressen en via COB- 
expertcommissies. 

TUD 10 

Toepassing in wetenschappelijk 
onderzoek. 
 
Valorisatie via wetenschappelijke 
congressen en publicaties. 

TUD 13 

Mogelijke toepassing door alle 
belanghebbenden in wetenschap en 
industrie. 
 
Valorisatie middels presentaties op 
(inter)nationale congressen en via 
COB-expertcommissies.  
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6 VERPLICHTINGEN VOORTKOMEND UIT DE PPS TOESLAG  

IP en toegankelijkheid 

Hoe gaan de participanten van 
het project om met 
intellectueel eigendom dat 
voorkomt uit deze projecten? 
Hoe worden producten 
toegankelijk gemaakt? 

 

Basisfilosofie binnen het project is dat de resultaten vrij toegankelijk zijn voor 
alle belanghebbenden en geïnteresseerde partijen. 

Welk 
‘product’ (zie 
boven)? 

IP bij welke partner(s) 
Hoe wordt dit product 
toegankelijk gemaakt  

1* COB 
Format en opbouw database 
publiek via Open Access 
publicaties 

2 TUD 
Plaatsing in COB-kennisbank 
(openbaar), plaatsing publicatie-
database TUD (Pure) 

3-12 TUD COB-kennisbank 

13 TUD 
Open Access publicaties in 
(inter)nationale tijdschriften 

*Toegang tot de database en meetdata (1) kan door RWS en ProRail worden 
beperkt i.v.m. veiligheidsoverwegingen. Afgeleide gegevens zoals gebruikt 
voor analyses zijn vrij toegankelijk. 

Op welke wijze wordt de 
informatie over dit project op 
eenvoudige wijze voor het 
algemene publiek kenbaar 
gemaakt (beschrijving van het 
onderzoek, deelnemers en de 
planning en voortgang)? 

De voortgang van het project zal worden gecommuniceerd via de COB 
website, COB social media, en in COB nieuwsbrieven, alsmede de TKI 
website. Voor het algemeen publiek worden wetenschappelijke inzichten en 
resultaten omgezet in aansprekende infographics en blogs, en waar van 
toepassing korte aansprekende en informatieve videos.  

Benodigde 

samenwerkingsovereenkomst  

  Het consortium zal een samenwerkingsovereenkomst sluiten die aan de 

eisen van de regeling tegemoet komt.   
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BIJLAGE 1: DEELPROJECTBESCHRIJVINGEN EN COB-FPT1 

 
Het COB-FPT programma bestaat uit vijf deelprojecten (DP), die gezamenlijk fundamentele kennis ontwikkelen 
over het verouderingsgedrag van zinktunnels. DP1 ontwikkelt een standaardmethodiek voor het afzonderlijk 
monitoren van alle omgevingsfactoren van invloed op tunneldeformatie. Veldproeven in meerdere tunnels 
met deze strategie leveren unieke data op waardoor kan worden geanalyseerd hoe tunnels exact bewegen en 
welke deformatie door welke omgevingsfactor wordt veroorzaakt (DP1, DP2). Inzichten uit de monitoringsdata 
worden gebruikt voor de ontwikkeling en validatie van 3D modellen (DP2, DP3, DP4). DP2 focust op 
bodem(interactie)modellen. DP3 richt zich op deformatie van segmentvoegen en de gevolgen hiervan voor de 
restlevensduur van zinktunnels. De ontwikkelde modellen/methoden worden vervolgens gebruikt in DP4, 
waarin een 3D interactiemodel van een complete zinktunnel wordt ontwikkeld. Uniek aan dit model is de 
realistische modellering van alle krachtenoverdrachten met de omliggende omgeving. Dit is een eerste stap 
richting een Digitale Tunneltweeling. In DP4 worden daarom ook de civieltechnische vereisten voor een 
Digitale Tunneltweeling onderzocht. Tot slot richt DP5 zich op degradatie van tunnelmaterialen, met name het 
ontwikkelen van betrouwbare monitoringsmethoden en modellen.  
 

 
 
Figuur 1. Onderlinge samenhang tussen de verscheidene deelprojecten in COB-FPT 
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Deelproject 1 – Deformatiemonitoring van zinktunnels 

Startdatum M7 

Einddatum M54 

Deelprojectleider Ken Gavin (TUD) 

 Begeleider PhD Wout Broere (Geo-engineering) 

Promotor PhD Ken Gavin (Geo-engineering) 

Begeleider PDEng Wout Broere (Geo-engineering) 

Betrokken partners COB (Commissie Deformatie, Commissie Voegen, Begeleidingscommissie 
Instrumentarium, Werkwijzer Monitoring) 

Aanleiding Dataverzameling is een groot probleem binnen tunnelonderzoek. De huidige methode 
van monitoring geeft onvoldoende informatie om de alle aspecten van de deformatie 
van zinktunnels te analyseren. Dit probleem komt voort uit de vroegere aanname dat 
deformatie in de gebruiksfase beperkt zou zijn tot kleinschalige verticale deformatie 
door zetting. Echter, de beperkt beschikbare data laten zien dat tunnels grootschalige 
deformaties ondergaan in meerdere vrijheidsgraden, zowel verticaal, horizontaal en 
torderend. Om inzichten te krijgen in hoe tunnels exact deformeren en welke 
(omgevings)factoren hierbij een rol spelen is nauwkeurige en continue monitoring van 
tunnels noodzakelijk. Dit project richt zich op de uitdaging om alle (on)bekende factoren 
van deformatie te monitoren en hun afzonderlijke effecten te onderscheiden.  

Doelstelling In dit deelproject wordt een monitoringsmethode ontwikkeld waarmee continue alle 
mogelijke factoren van invloed op tunneldeformatie worden gemonitord, zonder hinder 
voor tunnelgebruikers. Het deelproject start met het ontwikkelen van een 
monitoringstrategie, op basis van de nu bekende informatie over de deformatie langs 
meerdere vrijheidsgraden. Door deze strategie vervolgens bij meerdere zinktunnels toe 
te passen wordt gelijke output voor meerdere tunnels verkregen. Dit levert in 
vervolgonderzoeken zeer waardevolle inzichten op. In dit deelproject worden tevens een 
database en instrumentarium ontwikkeld, waarin verkregen en historische 
monitoringsdata wordt opgeslagen voor gestructureerde data-analyse. 

State-of-the-art en 
innovatie 

Huidige monitoring van zinktunnels is beperkt tot het (meer)jaarlijks meten van de 
relatieve verticale deformatie (+/- 1mm of minder resolutie) met meetbouten in 
elementen, waarvoor tunnelafsluiting noodzakelijk is. De innovatie is: 
i) hoog-resolutie monitoring in alle richtingen (verticaal, horizontaal, torsie)  
ii) continue en hoogfrequente monitoring op dag- en seizoensbasis zonder afsluitingen 
iii) uitbreiding van monitoring van elementen naar segmenten en voegen. 

 
Technische uitdaging is het afzonderlijk monitoren van alle mogelijke fenomenen (o.a. 
geotechnische omstandigheden, seizoenstemperatuurverschillen, getijdenbeweging), 
die tevens sterk kunnen verschillen in krachtoverdracht: van kleine belastingen tot grote 
lokale vervormingen. Om dit technisch mogelijk te maken wordt in dit deelproject 
onderzocht welke sensoren (uit andere vakgebieden) geschikt zijn voor welke 
fenomenen. Een veelbelovende optie voor verticale deformatie en torsie zijn 
glasvezelsensoren. Glasvezel is in een eerder stadium door TUD ontwikkeld, in het lab 
getest en in een eerste praktijktest gebruikt in de Heinenoordtunnel. Op basis van deze 
ervaringen worden glasvezelsensoren doorontwikkeld tot een werkbare techniek.  

Projectactiviteiten en resultaten binnen COB-FPT1 
A1.1 - Ontwikkeling standaard monitoringsstrategie voor tunneldeformatie (PhD, COB; M7-M15).  

• Inventarisatie ontwikkelde meettechnieken voor deformatiemonitoring in zinktunnels (COB, PhD). 

• Ontwikkeling standaard monitoringsstrategie voor tunneldeformatie (PhD, COB). COB (Werkwijzer 
Monitoring) levert een basisstrategie aan die door PhD op wetenschappelijke gronden wordt 
doorontwikkeld en vervolgens gevalideerd in A1.3/A1.4. Het doel van de monitoringsstrategie is het 
verkrijgen van dekkende datasets waarmee alle deformatiefenomenen kunnen worden onderkent. 

Resultaat: D1.1 - Gestandaardiseerde monitoringsstrategie voor tunneldeformatie (M15). Na validatie in 
A1.3/A1.4 wordt de monitoringsstrategie ten eerste gebruikt door ProRail en RWS, en vervolgens als minimum 
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monitoringsstandaard voor alle Nederlandse tunnels. 
 
A.1.2 - Ontwikkeling database en instrumentarium (PhD, COB; M7-M20).  

• Opzet database en instrumentarium voor dataopslag en gestructureerde data-analyse (COB, PhD; M6-
M20). COB ontwikkelt een databaseformat en instrumentarium voor tunneldata (incl. monitoringsdata) in 
nauwe samenwerking met de PhD en PDEng onderzoekers. 

• Samenstellen overzicht historische deformatiemetingen en invoer in database (PhD; M6-M15). 
Resultaat: D1.2 - Database met instrumentarium (M20) voor monitoringsdata uit A1.3 en A5.3 en overige 
historische en toekomstige tunnelinformatie. Het initiële beheer van de database ligt bij COB. De algemene 
informatie in de database is publiekelijk toegankelijk via het COB, voor gevoelige informatie komt een 
toegangscontrole. 
 
A1.3 - Ontwerp, inrichting en uitvoering veldproeven voor continue deformatiemetingen (PhD, COB; M10-
M42) 

• Ontwerp opzet veldproeven op basis van monitoringsstrategie (D1.1) door PhD, die tevens de veldproeven 
begeleidt. PhD is nauw betrokken bij installatie van sensoren en opstarten van de veldproeven.  

• COB verzorgt aanschaf en installatie sensoren, alsmede toegang tot tunnels. 

• Uitvoeren continue metingen (M18-M42) gezamenlijk door PhD en COB.  

• Data-acquisitie en opslag in gestandaardiseerde database (D1.1) door PhD. 
Resultaat: D1.3 – Finale dataset deformatiemetingen (M42). 
 
A1.4 - Data-analyse veldproeven (PhD, COB; M24-M54) 

• Data-analyse van de dataset deformatiemetingen (D1.3) door PhD 

• Correlatie deformatie verschillende tunnels door PhD. 

• Validatie van monitoringsdata middels vergelijking met traditionele meetbouten (verticale deformatie) en 
ontwikkelde 3D modellen in overige deelprojecten. 

Resultaat: D1.4 - Rapport analyse veldproef en geobserveerde fenomenen (M48) voor COB Commissie 
Deformatie. Eerder versies (D.1.4a) en verzamelde data (D1.3) worden gebruikt als input voor DP2 en DP4. 

 

Deelproject 2 – Geotechnische data-analyse 

Startdatum M1 

Einddatum M54 

Deelprojectleider Rolf Dollevoet (TUD) 

 Begeleiders PDEng Rolf Dollevoet (Railway Engineering), 
Zili Li (Railway Engineering) 

Begeleider en promotor PhD Ken Gavin (Geo-engineering) 

Betrokken partners COB (Commissie Deformatie, Begeleidingscommissie Instrumentarium, Werkwijzer 
Monitoring) 

Aanleiding In het algemeen wordt aangenomen dat geobserveerde deformatie van (zink)tunnels 
wordt veroorzaakt door omliggende ondergrond en omgeving. Echter, fundamentele 
kennis ontbreekt over hoe ondergrond en tunnels elkaar wederzijds beïnvloeden: welke 
ondergrond-constructie interacties vinden plaats, in welke scenario’s en met welke 
gevolgen? Wat zijn kritieke omgevings- of ondergrondparameters voor deformatie? 
Deze onzekerheid komt met name voort uit het de grote complexiteit en heterogeniteit 
van de natuurlijke ondergrond en het ontbreken van gedetailleerde ondergronddata 
(beperkt tot enkele verticale boringen of kegelpenetratietesten). Geavanceerde data-
analyse en 3D bodemmodellering is noodzakelijk om tot verklarende inzichten te 
komen. Dit is tevens belangrijke input voor het 3D-interactiemodel (DP4).  

Doelstelling Doel van dit deelproject is om te identificeren wat de belangrijkste omgevingsoorzaken 
zijn voor deformatie (in verschillende tunnels en scenario’s) en realistische 3D 
ondergrondmodellen te ontwikkelen. Dit leidt tot nieuwe inzichten in de interacties 
tussen tunnelconstructie en omgeving, en verklaringen voor geobserveerd 
tunnelgedrag. Welke factoren van kritieke invloed zijn is cruciale informatie voor het 
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bepalen van geschikte interventies en oplossingen voor tunnelonderhoud en renovatie. 

State-of-the art en 
innovatie 

Onderzoek A 
Er is relatief weinig data beschikbaar voor onderzoek naar de interacties tussen 
ondergrond en civiele constructies. Hierdoor vormen het omgaan met datavariatie en 
het correleren van data grote uitdagingen. 
 
In de eerste activiteit van dit deelproject wordt een nieuwe data-analyse methode 
ontwikkelt voor civiele constructie-ondergrond interacties met gebruik van reeds 
beschikbare data (bijv. hoogtedata, grondboringen). Bestaande data-analyse modellen 
zijn te complex en multidimensionaal, waardoor de correlatie tussen data ontbreekt. 
Daarom wordt een simpeler model beoogd waarbij datapunten worden geclusterd in 
secties van gemeenschappelijke kenmerken. Dit maakt het mogelijk om de belangrijkste 
oorzaken van tunnelgedrag en -deformatie aan te wijzen voor verschillende 
(gecombineerde) secties. Er wordt naar verwachting gebruik gemaakt van 
probabilistische (beslissingsboom-algoritmes) en/of kunstmatige intelligentie methoden 
(kunstmatig neural netwerken). Probalistiek heeft als bijkomend voordeel dat risico op 
falen als output wordt gegeven.  
 
Onderzoek B 
In de tweede activiteit wordt een nieuwe methode ontwikkelt voor het verkrijgen van 
betrouwbare bodemdata met kegelpenetratietesten, als verdieping van de hierboven 
beschreven methode. Kegeltesten hebben de potentie om de kritieke inputdata te 
leveren om ondergrond-constructie interacties te begrijpen, modelleren en voorspellen. 
Echter, de huidige methoden voor interpretatie van kegeltestdata zijn ongeschikt voor 
de unieke, complexe Nederlandse bodems. Met name het hoge organisch stofgehalte 
vormt hierbij een uitdaging. Daarom wordt een nieuw model ontwikkeld dat 
kegeltestdata kwantitatief correleert met traditionele, kostbare boringen met 
bijbehorend laboratoriumonderzoek. 
 
Onderzoek C 
De overige activiteiten zijn gericht op modellering. Huidige bodemmodellering is 
grotendeels beperkt tot eendimensionale zettingsmodellen. In dit deelproject worden 
nieuwe 3D FEM bodem(interactie)modellen ontwikkeld in PLAXIS op basis van 
monitoringsdata (DP1) en open-source data. Hierin worden alle geobserveerde effecten 
(zettingsmetingen, waterpeil, temperatuur, geotechnische kenmerken) gecombineerd 
voor toepassing in FEM. Geavanceerde methodologieën, algoritmes en machine 
learning modellen worden ontwikkeld om de systeemdynamica realistisch en 
betrouwbaar te modelleren. Bij de analyses wordt een probabilistische benadering 
gebruikt vanwege onzekerheid over ondergrondeigenschappen. 

Projectactiviteiten en resultaten binnen COB-FPT1 
Onderzoek A 
A2.1 - Geavanceerde data-analyse met bestaande data (PDEng 1, Fugro, COB; M1-M24).  
Er wordt een nieuwe analysemethode ontwikkeld voor het correleren van ondergrond- en 
omgevingseigenschappen met geofysische en geotechnische data. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van reeds 
beschikbare tunneldata van COB in combinatie met monitoringsdata uit DP1.  
Resultaat: D2.1 - Analysemethode voor constructie-ondergrond interacties met bestaande data (M24). Nieuwe 
inzichten in tunnel-ondergrondgedrag door toepassing van de methode worden opgenomen in D2.4.  
 
Onderzoek B 
A2.2 - Geavanceerde data-analyse met kegeltestdata (PDEng 2, ProRail, COB; M1-M24). 
Er wordt een methode ontwikkeld voor het kwantitatief correleren van kegeltestdata met traditionele 
geotechnische methoden. Hierdoor kunnen kegeltesten de benodigde input leveren om constructie-
ondergrondgedrag inzichtelijk en modelleerbaar te maken. 
Resultaat: D2.2 - Interpretatiemethode voor kegeltestdata (M24). Nieuwe inzichten in tunnel-
ondergrondgedrag door toepassing van de methode worden opgenomen in D2.4. 
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Onderzoek C (start 2023) 
A2.3 – Ontwikkeling van 3D bodem(interactie)modellen (PhD, COB; M7-M18). Ontwikkelen van constitutieve 
bodemmodellen voor gebruik in 3D FEM en het actualiseren van geologische modellen op basis van tekeningen, 
surveys, bodemtoestand, monitoringsdata (DP1) en inzichten uit Activiteit 2.1 en 2.2.  
Resultaat: D2.3 - 3D bodem(interactie)modellen (M18).  
 
A2.4 – Integratie van ondergrond-tunnel interactiegedrag voor gemonitorde tunnels (PhD, COB; M18-M36) 
Met de bodemmodellen worden FEM analyses uitgevoerd om ondergrond-tunnelgedrag en de wederzijdse 
effecten inzichtelijk te maken. Hierbij wordt specifiek rekening gehouden met cyclische belasting en kruip op 
zachte bodem.  
Resultaat: D2.4 - Rapport tunnel-ondergrond interactiegedrag en tunneldeformatie (M32). 
 
A2.5 – Validatie modellen en interactiegedrag met monitoringsdata (PhD, COB; M36-M54). Ontwikkelde 
modellen worden gevalideerd, en waar nodig aangepast, op basis van nieuw verzamelde monitoringsdata.  

 

Deelproject 3 – Deformatie van segmentvoegen 

Startdatum M1 

Einddatum M24 

Deelprojectleider Bas Jonkman (TUD) 

 Begeleider en promotor PhD  Bas Jonkman (Hydraulic Engineering) 

Begeleider PDEng Max Hendriks (Concrete Structures) 

Betrokken partners COB (Commissie Deformatie, Commissie Voegen, Begeleidingscommissie 
Instrumentarium, Werkwijzer Monitoring) 

Achtergrond Afgezonken tunnels bestaan uit een aantal elementen (100-200m) verbonden via 
zinkboegen, en elk element is opgebouwd uit in meerdere segmenten (18-25m). 
Segmenten zijn verbonden door middel van segmentvoegen, die als flexibele koppeling 
in alle richtingen bewegingsvrijheid geven. De belangrijkste functies van segmentvoegen 
zijn: i) opnemen dwarskrachten, ii) toestaan geringe torsie, iii) waterdichtheid tunnel.  
 

Segmentenvoegen hebben 
shear-keys of dwarsopsluitingen 
in buitenste wanden, dak en 
vloer (zie Fig. 2). In geval van 
verticale deformatie gaan shear-
keys gaan verticale 
verschilverplaatsingen tussen 
segmenten tegen en nemen 
dwarskrachten op.  
 

 
Figuur 2. Voeg met shear-key 
(dwarsopsluiting) (Bron: M. ’t Hart) 

 
 

 
 
De kraagconstructie is de meest voorkomende shear-key bij Nederlandse tunnels (Fig. 
3). In totaal zijn er in Nederland circa 15 tunnels waarbij de kraagconstructie als shear-
key functioneert. 
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Figuur 3. Segmentvoeg uitgevoerd als kraagconstructie (Bron: Schols, 2012) 

Aanleiding De aanname bij het ontwerp van zinktunnels was dat er enkel kleinschalige zettingen 
plaats zouden vinden, waarbij de tunnelsegmenten de vorm aannemen van een 
kettinglijn. Metingen laten echter zien dat er sprake is van grotere en meer ongelijke 
zettingen dan voorzien, en segmentvoegen ondervinden de grootste deformaties binnen 
de zinktunnel. Bij zettingsverschillen tussen segmenten vindt herverdeling van krachten 
plaats waarbij de belasting van meerdere segmenten komt te rusten op één shear-key of 
kraag. Segmentvoegen zijn niet ontwerpen voor deze hoge belastingen en hebben een 
verhoogd risico op falen. Verscheidene tunnellekkages lijken dan ook te zijn veroorzaakt 
door beschadiging van segmentvoegen.  
 
Gezien het hoge risico van segmentvoegen zijn inzichten in de technische status 
noodzakelijke kennis voor tunnelrenovaties. Segmentvoegen zijn echter zeer moeilijk te 
inspecteren, waardoor er veel onduidelijkheid bestaat over deformatiegedrag. Er moet 
daarom een nieuwe methodes worden ontwikkeld om belastbaarheid en technisch 
restlevensduur van segmentvoegen in relatie tot de tunnel vast te stellen. Deze kennis 
kan ook worden gebruikt om het ontwerp van shear-keys in toekomstige tunnel te 
optimaliseren, waardoor de kans op deformatie en falen verminderd. 
 
Dit deelproject bestaat uit twee onderzoeken. Een onderzoek richt zich op de 
deformatie van segmentvoegen met kraagconstructie, en het andere onderzoek focust 
op de invloed van beddingvariatie op segmentvoegen in het algemeen. 
 
De bedding van zinktunnels bestaat uit de ondergrond waarop de tunnelelementen 
worden afgezonken in een gebaggerde sleuf, in combinatie met de fundering. De meest 
gebruikte funderingstechniek in Nederland is de onderspoelmethode, waarbij zand 
onder en naast de tunnel wordt gespoten. Naast zand kan ook grind worden gebruikt als 
fundering, dat voor plaatsing van de tunnel in de sleuf wordt gedeponeerd.  
 
De bedding kan variëren in de lengterichting van de tunnel (zie Fig. 4), door  

i) variatie in funderings-materiaal, funderingsdikte, funderingstolerantie 
(plaatsingstolerantie) of onderliggende oorspronkelijke bodemlagen, of  

ii) baggertolerantie, doordat baggeren op grotere diepte minder nauwkeurig is 
(baggertolerantie). 
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 Figuur 4. Definitie van bedding onder zinktunnels (Bron: Marcel ’t Hart) 

Doelstelling Onderzoek A - Invloed beddingvariatie op segmentvoegen 
Dit onderzoek wordt een methode ontwikkelt waarmee de belastingen op shear-keys 
door beddingvariatie kunnen worden berekend, alsmede de maximale belasting van 
shear-keys en de kans op overschrijding van maximale belasting. Bij geobserveerde 
schade aan shear-keys kan met deze methode (op basis van bekende grondgegevens) 
worden berekend welke mogelijke scenario’s zich hebben afgespeeld. Tevens kan de 
methode worden gebruikt om het ontwerp van zinktunnels te optimaliseren, bijv. de 
lengte van segmenten of toepassen van kwaliteitsmaatregelen om baggertolerantie te 
verkleinen. 
 
Onderzoek B - Segmentvoegen met kraagconstructie 
Er wordt een methodiek ontwikkeld voor het voorspellen van de technische 
restlevensduur segmentvoegen met kraagconstructie. Met deze methode kan 
vervolgens de restlevensduur van de zinktunnelconstructie voorspellen op basis van de 
deformatiebestendigheid van segmentvoegen, de gewenste betrouwbaarheid, en 
bekende omgevingsparameters (o.a. zettingsdata, tunnelgeometrie en geotechnische 
omstandigheden). 

State-of-the-art Onderzoek A - Invloed beddingvariatie op segmentvoegen 
Bestaande modellen zijn vereenvoudigd en alleen gebaseerd op het soort (homogeen) 
funderingsmateriaal en niet ook op de ruimtelijke beddingvariaties (inhomogeniteiten) 
tussen locaties waar grondonderzoek heeft plaatsgevonden. 
 
In de te ontwikkelen methode wordt voor het eerst de interactie tussen beddingvariatie 
en segmentlengte opgenomen, die beiden bepalend zijn voor krachtoverdracht op de 
shear-keys. Om de parameterische verhoudingen tussen alle modelcomponenten te 
berekenen wordt een vereenvoudigd 3D model (plaat-veren model van gesegmenteerd 
tunnelelement met onderliggende bedding) gebruikt als basis voor probabilistische 
kansberekening (niet-parametrische Bayesiaanse netwerken). Deze methodologie wordt 
in de civiele techniek nog vrijwel niet toegepast. Het heeft als voordeel dat op basis van 
een bekende waarde voor een parameter een kansberekening kan worden uitgevoerd, 
omdat het model verschillende afhankelijke variabelen vertegenwoordigd.  
 
Onderzoek B - Segmentvoegen met kraagconstructie 
Zinktunnels met kraagconstructies zijn een typisch Nederlandse ontwikkeling, waaraan 
maar beperkt onderzoek is uitgevoerd. Bij reeds uitgevoerde onderzoeken is gebruik 
gemaakt van 2D/3D Finite Element Method (FEM) technieken en analytische 
berekeningen. Echter, deze methoden zijn met name toegepast voor één specifieke 
segmentvoeg van één specifieke tunnel onder bekende zettingsomstandigheden.  
 
Dit onderzoek beoogt een algemeen toepasbare methode (framework) voor alle 
zinktunnels met kraagconstructie. Er wordt een 3D FEM model ontwikkeld met 
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parametrische benadering voor o.a. invloed van de ondergrond en deformatie in alle 
richtingen. Door de parameterische input kunnen toekomstige veranderingen van 
parameters worden doorgevoerd. Voor analytische berekeningen met het 3D FEM 
model wordt gebruik gemaakt van een balk-verenmodel in Python. Hiermee kunnen een 
groot aantal berekeningen worden uitgevoerd met verschillende parameters, o.a. 
voegstijfheid en beddingstijfheid. Zowel 3D FEM modellen als parameterische methoden 
worden slechts beperkt toegepast voor tunnels. De ontwikkeling van het model is 
technisch zeer uitdagend doordat de juiste afweging moet worden gevonden tussen 
benodigde complexiteit en berekenbaarheid.  

Projectactiviteiten en resultaten 
Onderzoek A - Invloed beddingvariatie op segmentvoegen 
A3.1 - Modellering tunnelelement en bedding (PhD, TEC, COB; M1-M3). Modelleren van een gesegmenteerd 
tunnelelement als een 3D plaat-veren-model, waarbij de invloed van parameterische variaties in de bedding 
wordt meegenomen. Omdat de verscheidene bodemparameters ruimtelijk gecorreleerd zijn wordt gebruik 
gemaakt van Gaussian random fields voor het modelleren van beddingvariatie. 
 
A3.2 - Probabilistische kansberekening middels het ontwikkelde model (PhD, TEC, COB; M4-M12). Er wordt 
berekend wat de kans is dat bepaalde krachten optreden op shear-keys, alsmede de kans op overschrijding van 
maximale belastbaarheid. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van niet-parametrische Bayesiaanse netwerken. 
Resultaat: D3.1 - Methode voegdeformatie door beddingvariatie (M12). Deze methode kan gebruikt worden 
door ontwerp- en ingenieursbureaus om berekeningen te maken m.b.t. de invloed van beddingvariatie op 
zinktunnelconstructies.  
 
Onderzoek B - Segmentvoegen met kraagconstructie 
A3.4 - Ontwikkeling model voor maximale belastbaarheid segmentvoegen (PDEng, RWS, COB; M1-M12) 
In deze activiteit wordt de maximale 3D belastbaarheid van segmentvoegen met kraagconstructie bepaald. De 
segmentvoegen worden 3D gemodelleerd in Finite Element Method (FEM) software DIANA, waarna FEM 
analyses worden uitgevoerd voor het berekenen van maximale belastbaarheid en de invloed van parameters als 
beddingstijfheid en tunnelgeometrie. Validatie vindt plaats middels 2D FEM. 

 
A3.5 - Modelberekeningen invloed op restlevensduur tunnelconstructie (PDEng, RWS, COB; M12-M24).  

• Op basis van de gemodelleerde maximale belastbaarheid van segmentvoegen (A6.1) wordt onderzocht 
welke zettingen(sverschillen) en torsies de gehele tunnelconstructie kan weerstaan. De tunnelelementen 
en segmenten (balken) worden verbonden met zink- en segmentvoegen (veren) op de ondergrond (veren) 
in een balk-verenmodel geprogrammeerd in Python. Validatie vindt plaats met 1D of 2D FEM analyses. 

• Het voorspellen van toekomstige zettingsontwikkelingen wordt gedaan door het kwantificeren van 
geotechnische mechanismen (op basis van oplossingen uit de literatuur) en het analyseren van historische 
data. De voorspelde zetting te vergelijken met maximum belastbaarheid kan de (rest)betrouwbaarheid van 
de segmentvoeg in de tunnelconstructie worden bepaald, alsmede de relatie tussen voorspelde zettingen 
en de technische restlevensduur van de segmentvoeg.  

• De ontwikkelde methode wordt gedeeltelijk gevalideerd door modelresultaten te vergelijken met 
informatie over lekken die in het verleden zijn opgetreden. 

Resultaat: D3.2 - Methode betrouwbaarheid en restlevensduur segmentvoegen met kraagconstructie (M24). Dit 
model is ten eerste geschikt voor wetenschappelijke toepassing, en ten tweede voor ingenieurs en adviseurs om 
tunneleigenaren inzicht te geven in de mogelijke risico’s van zettingen en zettingsverschillen. 

 

Deelproject 4 – 3D interactiemodel voor zinktunnels 

Startdatum M1 

Einddatum M24 

Deelprojectleider Max Hendriks (TUD) 

 Begeleider PhD Wout Broere (Geo-engineering) 

Promotor PhD Max Hendriks (Concrete Structures) 

Begeleider PDEng Wout Broere 

Betrokken partners COB (Commissie Deformatie, Begeleidingscommissie Instrumentarium, Werkwijzer 
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Monitoring) 

Aanleiding De optredende belastingen en deformaties van zinktunnels zijn groter dan in de 
ontwerpfase voorzien. Uit de (beperkt) beschikbare data blijkt dat deformaties tot een 
orde van grootte meer kunnen zijn dan verwacht en daarmee de ontwerplimieten van 
de tunnels overschrijden. Voorbeelden hiervan zijn de Heinenoord- en Kiltunnel, waarbij 
verzakkingen zijn gemeten van 60-70 mm, terwijl de ontwerpen zijn berekend op 6 mm. 
De gevolgen van deze overschrijdingen voor de technische status en restlevensduur van 
zinktunnels zijn echter onbekend. Dit is noodzakelijke kennis voor het bepalen van scope 
van tunnelrenovaties. Er moeten daarom een nieuwe 3D interactiemodel worden 
ontwikkeld om deformatiegedrag van complete tunnels te doorgronden. 
 
Het 3D interactiemodel is een bouwsteen voor een toekomstige Digital Tunneltweeling, 
waarin de inzichten, methoden en modellen uit COB-FPT1 worden gecombineerd met 
veiligheidsaspecten en onderhoudsstrategieën in een Digitale Tunneltweeling voor 
predictive maintenance. Deze Digitale Tunneltweeling is een schil voor verscheidene 
asset managementsystemen. In dit deelproject wordt als extra bouwsteen onderzocht 
hoe de toekomstige Digitale Tunneltweeling eruit moet zien met betrekking tot 
civieltechnische aspecten. 

Doelstelling In dit deelproject wordt een 3D interactiemodel ontwikkeld om het deformatiegedrag 
van volledige zinktunnels in interactie met de omgeving (ondergrond, water, verkeer en 
andere belastingen) te analyseren. Dit is een bouwsteen voor vervolgprojecten gericht 
op het voorspellen van betrouwbaarheid en restlevensduur van volledig zinktunnels, die 
uiteindelijk zal leiden tot een Digitale Tunneltweeling. Tweede doelstelling van dit 
deelproject is daarom het opstellen van een Programma van Eisen voor het 
civieltechnische gedeelte van de toekomstige Digitale Tunneltweeling. 

State-of-the-art en 
innovatie 

Er bestaat momenteel geen realistisch 3D-interactiemodel voor zinktunnels. Bij 
bestaande tunnelmodellen ontbreekt de krachtenoverdracht met de omgeving, terwijl 
deze opgelegde krachten van grote invloed zijn op tunneldeformatie.  
Om het 3D interactiemodel mogelijk te maken worden bestaande en in DP2 en DP3 
ontwikkelde 3D (FEM) modellen gekoppeld tot een totaaloplossing, waarbij zowel de 
interactie tussen tunnelcomponenten, en vervolgens de interactie met de omgeving 
wordt gemodelleerd. De belangrijkste wetenschappelijke uitdaging is het bereiken van 
de juiste mate van complexiteit en abstractie, waardoor een werkbaar model mogelijk 
wordt. Een volledig 3D FEM interactiemodel is rekentechnisch niet efficiënt. Daarom 
wordt een iteratief gekoppeld model ontwikkeld, bestaande uit meerdere afzonderlijke 
3D FEM modellen (bijv. voor voegen), die (mogelijk geschematiseerd) onderdeel zijn van 
het overkoepelende model. Exact welke modellen, schematisering en tooling worden 
toegepast is onderdeel van het ontwikkeltraject. Een mogelijk optie is een Python-schil 
die modellen afzonderlijk aanstuurt en iteratief aan elkaar koppelt.  
 
Er bestaat momenteel geen Digitale Tunneltweeling. Bestaande asset management 
systemen zijn grotendeels beperkt tot technische installaties in tunnels en kunnen niet 
onderling communiceren. In dit deelonderzoek wordt een overzicht gemaakt van 
beschikbare componenten die onderdeel kunnen zijn van de Digitale Tunneltweeling, en 
componenten die momenteel ontbreken. Hiervoor wordt onderzocht welke data 
noodzakelijk en beschikbaar zijn voor de Digitale Tunneltweeling, met welke systemen 
deze data verzameld kan worden, hoe onderlinge communicatie tussen systemen plaats 
moet vinden, en wat de optimale presentatie van data in een dashboard is. Startpunt 
voor deze studie is een literatuuronderzoek en expertinterviews. 

Projectactiviteiten en resultaten binnen COB-FPT1 
A3.1 – Onderzoek civieltechnische aspecten Digitale Tunneltweeling (PDEng, COB, RWS; M1-M24) 
In deze activiteit wordt een overzicht gemaakt van bestaande en gewenste civieltechnische componenten van de 
toekomstige Digitale Tunneltweeling. 
Resultaat: D4.1 - Programma van Eisen voor de civieltechnische aspecten van de Digitale Tunneltweeling (M24).  
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Deelproject 5 – Degradatie  

Startdatum M7 

Einddatum M54 

Deelprojectleider Erik Schlangen (3Md) 

 Begeleider PhD Mohammad Fotouhi (3Md) 

Promotor PhD Erik Schlangen (3Md) 

Betrokken partners COB (Commissie Degradatie, Commissie Deformatie, Commissie Voegen, 
Begeleidingscommissie Instrumentarium, Werkwijzer Monitoring) 

Aanleiding Degradatie is het verlies van oorspronkelijke eigenschappen van materialen of 
structuren. Dit is een doorlopend proces dat wordt veroorzaakt door thermische, 
chemische, fysische of mechanische interactie met de omgeving, waaronder ook 
deformatie.  
 
Huidige kennis over degradatie van tunnelmaterialen en de risico’s voor tunnel-
constructies is onvoldoende. Dit blijkt onder meer uit onderzoek bij renovatieprojecten, 
waarbij is geconstateerd dat degradatie sneller verloopt en andere oorzaken heeft dan 
vooraf ingeschat. Verbeterde inzichten in de belangrijkste schademechanismen en het 
verloop van degradatie onder praktijkomstandigheden zijn daarom noodzakelijk.  

Doelstelling Doel van dit deelproject is om degradatie in tunnels te monitoren, verklaren en 
voorspellen. Daartoe worden monitoringsstrategiën ontwikkeld en sensoren in tunnels 
ingebouwd. Door verkregen monitoringsdata te koppelen aan bestaande 
degradatiemodellen wordt het mogelijk om degradatie te voorspellen en betrouwbare 
risicoinschattingen te geven. De focus van het onderzoek ligt op kritische locaties als 
voegen, overgangen, spatzones, (oud) reparaties, locaties waar tijdens de aanleg minder 
goede betonkwaliteit is bereikt, en waar naast beton andere materialen ook worden 
blootgesteld aan extremere belasting en/of vervorming. 

State-of-the-art en 
innovatie 

Het modelleren van degradatie is mogelijk in het laboratorium waarbij gewerkt wordt 
met materialen van uitstekende kwaliteit en experimenten worden gedaan met 
enkelvoudige schademechanismen onder gecontroleerde omstandigheden. In de 
praktijk is echter sprake van complexe combinaties van schademechanismen, die zeer 
moeilijk van elkaar te onderscheiden zijn. Bijkomende uitdaging in de praktijk is de 
heterogeniteit van materiaal, veroorzaakt door variërende omgevingsfactoren 
(temperatuur, vochtigheid, chloridebelasting) en productieomstandigheden. Beton in de 
dekkingslaag heeft bijvoorbeeld vaak een andere microstructuur en porositeit dan het 
dieper gelegen beton. Met name rondom voegen kunnen materiaaleigenschappen sterk 
afwijken van de “ideale” gecontroleerde kwaliteit van labmonsters. Rondom voegen 
komen ook verschillende materialen (beton, staal en rubber bijvoorbeeld) bij elkaar. 
Deze materialen hebben allen een ander gedrag en op locaties waar ze gekoppeld zijn 
beïnvloeden ze elkaar. Mogelijke schade wordt vanuit een van de componenten 
geïnitieerd en leidt dan tot vervolgschade in de andere materialen. Het constateren van 
schade in een vroeg stadium geeft de mogelijkheid van interventie en preventief 
onderhoud. 
 
Belangrijke uitdagingen in dit deelproject zijn: 
1. Het ontwikkelen van een monitoringssysteem waarmee schademechanismen 

kunnen worden gedetecteerd, gevolgd en onderscheiden. Degradatiemonitoring is 
momenteel vaak beperkt tot periodieke visuele inspecties en sensoren worden nog 
vrijwel niet gebruikt. In dit deelproject wordt daarom onderzocht hoe de 
verscheidene degradatieprocessen op afstand gemonitord kunnen worden. In veel 
gevallen zal het gaan om indirecte metingen. De koppeling tussen sensorsignaal en 
schademechanisme wordt in het laboratorium onderzocht (met behulp van 
versnelde testen waarin de praktijksituaties worden nagebootst) en in praktijk-
omstandigheden gevalideerd. Belangrijke onderzoeksvragen zijn: i) de exacte 
parameters en indirecte processen die de sensoren meten, ii) betrouwbaarheid, iii) 
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meest geschikte (combinatie van) sensoren voor de gewenste parameters, iv) 
optimale plaatsing van sensoren voor monitoring van kritische plaatsen. Mogelijke 
processen die worden gemonitord zijn: lokale vervormingen en rekken, lokale 
spanningen, verandering van lokale stijfheid, microscheuren, chloride-indringing, 
carbonatatie, vochtindringing, pH van beton, staalpotentiaal, initiatie van corrosie, 
corrosiesnelheid. Deze processen vinden plaat in beton maar ook in de materialen 
die in contact staan met beton. Schades kunnen in alle materialen geïnitieerd 
worden.  
 

2. In de praktijk treden meerdere degradatiemechanismen gelijktijdig op. Uitdaging is 
om de bestaande modellen (veelal gebaseerd op Eindige Elementen Modellen) en 
constitutieve beschrijving van mechanismen voor enkelvoudige 
schademechanismen verder te ontwikkelen om de invloed van meervoudige 
mechanismen te voorspellen. Hierbij zal ook gebruik worden gemaakt van 
technieken voor machine learning (AI).  

Projectactiviteiten en resultaten in COB-FPT1 
A5.1 - Ontwikkelen monitoringsstrategie en veldproef degradatiemetingen (PhD, COB; M7-M18) 

• Literatuuronderzoek naar kritieke plaatsen en belangrijkste mechanismen voor degradatie in tunnels.  

• Inventarisatie bestaande sensoren voor tunnelmaterialen, met mogelijk eigen sensorontwikkeling. 

• Evaluatie van monitoringsdata bestaande tunnels/kunstwerken, voor zover beschikbaar. 

• Correleren van indirecte sensormetingen met individuele schademechanismen middels labexperimenten. 

• Opstellen monitoringsstrategie, op basis van uitgevoerd labonderzoek. 

• Opzet veldproef. 
Resultaat: D5.1 - Rapport monitoringsstrategiën voor degradatiemechanismen in tunnels (M18) 
 
A5.2 - Veldproef degradatiemetingen (PhD, COB; M12-M42) 

• Coördinatie en begeleiding veldproef, data-acquisitie en opslag in database (D1.1) door PhD. 

• COB is verantwoordelijk voor de inrichting van veldproeven (aanschaf en installatie van sensoren in 
bestaande tunnels, wegafzettingen/stremmingen en toegang). 

Resultaat: D5.2 - Dataset degradatiemetingen (M42). 
 
A5.3 - Koppelen praktijkdata met degradatiemodellen (PhD, COB; M24-M54) 

• Data-analyse veldproef degradatiemonitoring, focus ligt op het identificeren van kritische parameters voor 
degradatie op kritieke plaatsen en gemeenschappelijke problemen tussen tunnels.  

• Koppelen data met bestaande degradatiemodellen.  

• Combineren degradatiemodellen met criteria voor onderhoud tot decision support tools. 
Resultaat: D5.3 - Degradatiemodellen (M44) die bruikbaar zijn voor Smart Asset Management. Met behulp van 
de verbeterde modellen kan toekomstige degradatie worden voorspeld en onderhoud worden ingepland op 
basis van objectieve criteria.  
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De planning en relatie tussen deelprojecten is weergegeven in onderstaande GANTT chart (Fig. 5).  

  

 
 
 
Figuur 5. GANTT chart 
Milestones: M1 - Start deformatiemonitoring (M18); M2 - Start degradatiemonitoring (M18); M3 - Alle monitoringsdata 
verzameld (M42).  

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4

DP1 - Deformatiemonitoring en database

A1.1 - Ontwikkeling monitoringsstrategie D1.1

A1.2 - Ontwikkeling instrumentarium D1.2

A1.3 - Ontwerp en uitvoering veldproeven M1 D1.3/M3

A1.4 - Data-analyse veldproeven D1.4a D1.4

DP2 - Geotechnische data-analyse

A2.1 - Data-analyse met bestaande data D2.1

A2.2 - Data-analyse met kegeltestdata D2.2

A2.3 - Ontwikkeling bodem(interactie)modellen D2.3

A2.4 - Integratie interactiegedrag D2.4

A2.5 - Validatie met monitoringsdata

DP3 - Segmentvoegen

A3.1 - Model tunnelelement en bedding

A3.2 - Probabilistische kansberekening D3.1

A3.4 - Model segmentvoegen met kraagconstructie

A3.5 - Modelberekeningen restlevensduur D3.2

DP4 - 3D interactiemodel

A3.1 - PvE Digitale Tunneltweeling D4.1

DP5 - Degradatie

A5.1 - Ontwikkeling monitoringsstrategie D5.1

A5.2 - Veldproef degradatiemetingen M2 D5.2/M3

A5.3 - Koppelen praktijkdata met modellen D5.3

Jaar 1 Jaar 2 Jaar 3 Jaar 4 Jaar 5
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BIJLAGE 2: VOOR DELTATECHNOLOGIE RELEVANTE ONDERDELEN UIT DE 
MMIPS LWV 

Onderstaande tabel geeft de onderwerpen weer die geschikt zijn voor PPS toeslag binnen TKI 
Deltatechnologie.  

Missie A Kringlooplandbouw 

MMIP A1 Verminderen 

gebruik meststoffen en water, 

en betere benutting 

nutriënten, vermindering 

stikstofdepositie op kwetsbare 

natuur 

• Betere, circulaire, benutting van nutriënten en water 

MMIP A3 Hergebruik 

organische zij- en reststromen 

 

• Hergebruik zij- en reststromen binnen het teeltsysteem: voor zover het gaat om slib 

en bagger uit het watersysteem 

 

MMIP A5 Biodiversiteit in de 

Kringlooplandbouw 

• Ontwikkelen van indicatoren voor integrale sturing voor formuleren en volgen van 

(beleids)doelen, voor monitoring en als basis voor KPI’s en beloningssystematiek voor 

prestaties voor biodiversiteitsherstel. 

Missie B Klimaatneutrale landbouw en voedselproductie 

MMIP B2 E11B 

Landbouwbodems, reductie 

lachgasemissie, verhoging 

koolstofvastlegging 

• Emissiereductie methaan uit oppervlaktewateren door reductie van baggervormig, 

beperking van lokale/regionale eutrofiëring mede door robuuste watersystemen. 

MMIP B4 E11D Verhoging 

vastlegging koolstof in bos en 

natuur 

• Beheer ecologische systemen in schelpdierproductie in Waddenzee en Zeeuwse 

wateren met winning biomassa, en  

• Vastleggen van CO2 in de kustzone (Blue Carbon): kwelders, slikken, zeegrasvelden, 

getijdemoeras-sen, mangroves, zijn zeer effectief in het vastleggen van CO2 en 

kunnen tegelijkertijd dienst doen als (onderdeel van) de kustbescherming. Wereldwijd 

komt er steeds meer aandacht voor combi-naties van duurzame landbouw/visteelt, 

kustbescherming, natuurherstel en CO2 vastlegging (Blue Carbon Solutions). 

Missie C Klimaatbestendig landelijk en stedelijk gebied 

MMIP C1 Klimaatbestendig 

landelijk gebied: voorkomen 

van wateroverlast en 

watertekort 

• Klimaatadaptieve systeemkennis bodem – water – atmosfeer 

• Vergroten regionale waterzelfvoorzienendheid 

• Landgebruik op basis van water- en bodemgeschiktheid 

• Omgaan met (extreme) droogte 

MMIP C3 Waterrobuust en 

klimaatbestendig stedelijk 

gebied 

• Het versnellen van de adaptatie-opgave in stedelijk gebied (stakeholderselectie en 

governanceanalyse) 

• Systeemaanpak en sluiten stedelijke waterkringloop 

• Meerwaarde van groen en blauw / Greening the city 

• Natuurinclusieve, waterrobuuste en klimaatbestendige verstedelijking 

• Handelingsperspectieven voor droogte en hitte in de stad 

• Water en energie in de stad (zie ook MMIP F4) 

MMIP C4 Verbeteren 

waterkwaliteit 

• Waterkwaliteit - kaderstelling en monitoring 

Missie E Duurzame en veilige Noordzee, oceanen en binnenwateren 

E1 Duurzame Noordzee • Monitoring, modellering, data- en informatiemanagement en afwegingskaders voor 

menselijk medegebruik binnen de draagkracht van het Noordzee ecosysteem en de 

gevolgen van klimaatverandering;  

• Natuurvriendelijke aanleg van grootschalige bouwwerken voor energieproductie en 

stimulering van natuur hierbinnen;  

• Meervoudig ruimtegebruik door combinaties van energie infrastructuur met 

voedselproductie (visserij en maricultuur);  
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Missie A Kringlooplandbouw 

• Vermindering van afval in zee. 

MMIP E2 Natuur-inclusieve 

landbouw, visserij en 

waterbeheer in Caribisch 

Nederland 

• Transitie in landbouw: Ontwikkelen en toepassen van innovaties (bv circulaire 

landbouw) i.r.t. watergebruik, minder druk op natuur en opbrengst  

• Natuurbeheer en herstel: Bepalen draagkracht Caribische natuur staat centraal, 

inclusief gevolgen klimaatverandering op koraalbanken. 

• Status structureel monitoren met slimme innovatieve technieken (o.a. DNA, remote 

sensing, ..) op zowel land en zee, zo ook het bepalen van effect-relaties, ontwikkelen 

van passende (herstel en restauratieve) maatregelen en mitigaties. Building with 

Nature en duurzaam toerisme zijn voorbeelden.  

• Afval(water)beheer en vervuiling: Water en afval(water) management, zoals 

zuiveringen en bijhorende infrastructuur. 

MMIP E3 Duurzame rivieren, 

meren en 

intergetijdengebieden 

• Onderzoek (kennisontwikkeling) naar de systeemwerking van watersystemen, met 

specifieke aandacht voor de impact van het gebruik èn de impact van 

klimaatverandering en autonome ontwikkelingen (bv rivierbodemerosie of 

bodemdaling) op de werking van deze watersystemen.  

• Ontwikkeling van innovatieve (inrichtings-)concepten voor het beheer en gebruik van 

onze watersystemen. 

Missie F Nederland is en blijft de best beschermde delta ter wereld, ook na 2100 

MMIP F1 Verduurzamen en 

kostenbeheersing 

uitvoeringsprojecten 

waterbeheer 

• Grondverzet, de waterinfrastructuur en het HWBP. Hiervoor zien we nadrukkelijke 

mogelijkheden voor het verduurzamen en beheersen van de kosten. De 

uitvoeringsprojecten gericht op voorkomen van overstromingen, kusterosie, 

zoetwatertekorten en te vies water (zoals vertroebeling, opwarming en aantasting 

ecosystemen) dienen bij te dragen aan de overkoepelende missie dat Nederland ‘s 

werelds best beschermde én leefbare delta is en blijft. De focus bij de aanstaande 

vervanging en renovatie van de waterinfrastructuur zal liggen op adaptief, 

energieneutraal en circulair. Waar mogelijk, kan verantwoord verlengen van de 

levensduur een belangrijke bijdrage leveren aan kostenefficiëntie. 

MMIP F2 Aanpassen aan 

versnelde zeespiegelstijging en 

toenemende weersextremen 

• De inzet van de MMIP is duidelijk te krijgen hoe we zodanig kunnen bouwen en 

maatregelen ontwerpen die we snel weer kunnen aanpassen en kunnen vervangen. 

Het bouwen en ontwerpen van maatregelen is gericht op bevaarbaarheid van onze 

rivieren, veiligheid tegen overstromen, bereikbaarheid van zeehavens en achterland 

en verzilting, ook bij (extreem) versnelde zeespiegelstijging en toenemende 

weersextremen (dit MMIP richt zich dus op extreme omstandigheden, i.e. langere 

termijn dan voorgaande MMIP). 

MMIP F3 Nederland Digitaal 

Waterland 

• nauwkeurigere, frequentere, goedkopere energie-efficiënte monitoring van de staat 

van watersystemen (veiligheid, beschikbaarheid en kwaliteit) en infrastructuur 

(levensduur, veiligheid, beschikbaarheid en kwaliteit) in 2030 (t.o.v. 2020) (link missie 

F1 ) door bijvoorbeeld gebruik van remote sensing, robotica, big data, kunstmatige 

intelligentie, open modellen, citizen science etc. 

• ontwikkeling en toepassing van geavanceerde simulatietools voor het optimaliseren 

van ons watersysteem (waterkwaliteit, waterveiligheid, waterbehandeling) en het 

gebruik daarvan (operationeel waterbeheer, energie- en grondstoffenwinning, 

verkeer en transport, etc.) 

• integreren van data en modelresultaten ter ondersteuning van beleidsvorming, 

uitvoering en toetsing. 

MMIP F4 Energie uit Water • Warmte en koude uit oppervlakte water (TEO) 

• Voorspelbaar (in tegenstelling tot zon en wind) elektriciteit opwekken met water als 

energiebron 

• Oppervlaktewater biedt ruimte voor duurzame energiewinning en opslag van energie, 

PV systemen (Opwek), Golfenergie, en biomassa 

• Terugwinning van energie en energiebesparing in de waterzuivering en in 

waterbeheer. 

 


