
          

 
Agenda  
 

Bijeenkomst Platform Beheer en onderhoud 
 
Datum             1 november 2022 
Tijd             10.00-13.00 uur 
Locatie     Het DIGILAB van VolkerWessels Infra in Vianen (Lange Dreef 13) 
Onderwerp Concrete toepassing van digitale hulpmiddelen in de exploitatiefase 
 
INLEIDING 
In deze bijeenkomst worden we meegenomen in een aantal digitale toepassingen in het beheer en 
onderhoud van onder andere de Salland-Twentetunnel en de Buitenvelderttunnel. Het helpt hen nu 
al in de groei naar voorspelbaar onderhoud. Ook Rijkswaterstaat zal aanwezig zijn om hun concrete 
visie en aanpak op deze invullingen met de deelnemers te delen. In opvolging van voorgaande 
inspiratiesessies m.b.t. digitale hulpmiddelen in de beheerfase gaan we nu verder inzoomen op 
werkelijk geïmplementeerde hulpmiddelen voor het beheer en onderhoud van tunnels.  
 

PROGRAMMA 
 
09.30-10.00  Inloop  
 
10:00-10:05: Opening en toelichting bijeenkomst 
 Hans Janssens - Platformcoördinator Beheer en onderhoud COB 

 
10.05-10.45  Salland-Twentetunnel 
 Aanpak en datastrategie in het beheer en onderhoud van de Salland-Twentetunnel 

Tjeerd de Jong en Ico Jacobs - Rijkswaterstaat 
 

10:45-11:15 Praktische en technische invulling door Vialis voor zowel de Salland-Twentetunnel als 
de Buitenvelderttunnel 

 Marco de Jong - Vialis 
 

11:15-11:30 Koffiepauze 
 

11.30-12.00 Concrete producten vanuit het digitaliseringsprogramma van het COB waaronder het 
"Dashboard voor de Tunnelbeheerder" 

 Bram ten Klei - COB  
 
12:00 - 12:05 Toelichting werksessies in Carrouselvorm 

Hans Janssens - Platformcoördinator Beheer en onderhoud COB 
 
12.05-12.30 Werksessie in carrouselvorm (3 roulerende groepen) 
 - Bezoek IGLO met digital twin demo opstelling Montfoortbrug en/of Buitenvelderttunnel 
 - Verdiepende vragen en discussie met RWS en Vialis t.a.v. invulling Salland-Twentetunnel 
 - Verdiepende vragen en discussie t.a.v. "Dashboard voor de tunnelbeheerder" 

 
12.30-13.00  Lunch en netwerken 
 



 

 
ADRES EN PARKEREN 
 
Onze gastheer deze keer is Vialis te Vianen. We zijn welkom in het DIGILAB van VolkerWessels Infra 
aan de Lange Dreef 13 te Vianen.  
 
Zie onderstaande foto voor de beide parkeermogelijkheden (garage en parkeerterrein) en het 
gebouw waar het DIGILAB zich in bevindt. 
 
Parkeren kan in de parkeergarage of op het parkeerterrein. Onderstaand via de rode pijlen. 
 

 
 


