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Inhoud presentatie

• Visie en beleid datagedreven assetmanagement RWS (Tjeerd)

• Datagedreven assetmanagement bij tunnels (Ico)

• Samenwerking met anderen (Tjeerd)

• Uitgangspunten en randvoorwaarden die RWS hanteert (Tjeerd)

• Stand van zaken Salland Twentetunnel (Ico en Marco)
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Datagedreven werken in het assetmanagement

Datagedreven assetmanagement is het méér data- en informatie-gestuurd 

werken in het assetmanagementproces: 

• Gebruiken nieuwe databronnen en nieuwe inwin-, verwerking-, analyse- en 

presentatietechnieken voor data uit en over onze infrastructuur. 

• Deze data gebruiken om keuzes te maken t.b.v. beleid/financiële 

onderbouwing, planning beheermaatregelen en in operationele uitvoering. 

Het data- en informatiegestuurd werken = 

extra gereedschap voor de medewerkers in de 

assetmanagement-keten
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Datagedreven werken in het assetmanagement

Datagedreven assetmanagement is het méér data- en informatie-gestuurd 

werken in het assetmanagementproces: 

• Gebruiken nieuwe databronnen en nieuwe inwin-, verwerking-, analyse- en 

presentatietechnieken voor data uit en over onze infrastructuur. 

• Deze data gebruiken om keuzes te maken t.b.v. beleid/financiële 

onderbouwing, planning beheermaatregelen en in operationele uitvoering. 

Het data- en informatiegestuurd werken = 

extra gereedschap voor de medewerkers in de 

assetmanagement-keten

Extra sensoren
Nieuwe 

meetmethodes

Gegevens over 
conditie, gebruik, 

prestaties
Gegevens uit SCADA

AI / machine 
learning

Realtime
dashboards
Digital twin
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Waarom datagedreven assetmanagement?

Ongeplande verstoringen (verrassingen) voor onze gebruikers en 
opdrachtgevers verminderen door het creëren van extra 

sturingsmogelijkheden op prestaties, kosten en risico’s van het 
assetmanagement. 
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Waar zien we grootste toegevoegde waarde?

• IoT, AI en dashboarding bij tunnels, bruggen en ‘natte kunstwerken’

• Digital twins ter ondersteuning assetmanagement

• Het asfaltonderhoud meer datagedreven doen door gebruik van big data en 
AI

• Sensoring en digital twins voor constructieve veiligheid stalen en betonnen 
bruggen

Stap 1 Stap 1
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Datagedreven werken bij tunnels, bruggen en ‘natte kunstwerken’ volledig integreren 
in het assetmanagement van RWS (proces, organisatie, mens, IV en contract). 

Dit doen we door:

• 6 implementaties om te leren ‘ermee te werken’

– In het werk van aannemer, PPO en Regio

– Gebruikmakend van de IV voorzieningen voor datagedreven assetmanagement

• Op basis hiervan: standaard-werkwijze ontwikkelen + kijken wat nodig is op het vlak van 
personeel en organisatie om dit uit te voeren

• Het realiseren van randvoorwaarden die nodig zijn voor de borging in het werk

• Monitoren en aanscherpen businesscase

Over 2 jaar: besluit overgang naar structurele toepassing

Stap 1
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• De ambitie van tunnelbeheer is: Tunnels 
zijn business as usual, werkwijzen zijn 
geüniformeerd zonder af te doen aan 
regionale verschillen en tunnels staan 
minder in de belangstelling van de media’

• Beschikbaarheid

• Betrouwbaarheid

• Aantoonbare veiligheid

Ambitie (landelijk) tunnelbeheer
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• Rijkswaterstaat wil binnen 4 jaar met behulp van datagedreven AM het onderhoud 
optimaliseren. Hierdoor wordt het benodigde onderhoud tijdig en zonder extra kosten en 
hinder uitgevoerd om de tunnel veilig en beschikbaar te houden en is de voorspelling van 
EOL nauwkeurig te bepalen.

• Uitgangspunten: 

– Maak gebruik van de zittende sensoren

– Ontsluiting via Object Data Service (ODS)

– Begin bij kritische functies: 

• Verlichting

• Ventilatie

• pompen

Ambitie tunnels DGAM



Ervaringen assetdashboard 
tunnels
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Ervaringen dashboard tunnels
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• Elk jaar media aandacht voor aantal 
hoogtemeldingen. 

• Gebruik van één bron 

• Dezelfde definitie gebruiken 

Ervaringen dashboard tunnels  Hoogtemeldingen
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13
Lekkage Zeeburgertunnel
Pompen noordzijde 2019 vs 2020



14

14

NA

Lekkage Zeeburgertunnel
Bijvangst middenpompen kelder

Pomp 6 en 7 middenpompenkelder 2019 vs 2020

Navraag bij PPO en ON gedaan. De ON had dit zelf ook al opgemerkt op basis van een vreemd
Geluid uit de kelder. Het bleek dat de kelder vol met slib stond.  
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Uitgangspunten bij de 
implementatie van 
datagedreven
assetmanagement

Eén informatie- en 
datagedreven RWS, 
samen met anderen
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RWS vormt met marktpartijen, onderzoeksinstituten en andere overheden een ‘data 
ecosysteem’

Daarbinnen: 

• Uitwisselen data (want niemand heeft alle data!)

• Data uit verschillende bronnen combineren

• Analyseren data, interpreteren data en op basis hiervan adviseren

• Ontwikkelen en toepassen nieuwe technologie en nieuwe methodes

Eén informatie- en datagedreven RWS, samen met anderen
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• Gebruik data in het operationeel assetmanagement (bouwen, onderhouden en gebruiken) 
en in het tactisch assetmanagement (beheren en programmeren, monitoren en 
analyseren)

• Data uitwisselbaar en optelbaar maken (NEN2767 <-> IV in objecten)

• Werken onder standaard-architectuur (volgende sheet)

• ‘Data delen, mits…’

• Borgen datavakmanschap in de hele keten

• Alles landt op het landelijk dashboard

Uitgangspunten en randvoorwaarden die RWS hanteert
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Technische weergave service/dienst t.b.v. assetinformatie

Scada
Object Data Service (ODS) 

besturingsinformatie van asset

Service/
postbus

Centraal (RWS Datacenter)RWS netwerk

IoT
gateway

Extra 
sensoren

RWS 
netwerk

Generieke RWS IoT inwinketen

Centraal 
(inwinning, validatie, verwerking,

artificial intelligence analyse, 
opslag en visualisatie)

Data

Lokaal (asset)

ODS 
data

collector
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Stand van zaken 
Salland-Twentetunnel
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Stand van zaken Salland Twentetunnel stand nov 2021

• Enorme wil om DGAM op te zetten!

• Welke aanpak moet je hanteren?

• Businesscase OG/ON? 

• Wie gaat er investeren? 

• Aantal inhoudelijke werkgroepen aan 
de slag zonder richting. 
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Stand van zaken Salland Twentetunnel aanpak 2022

• Pilot Salland Twentetunnel gekoppeld aan landelijk ontwikkeling DGAM

• Koppeling gemaakt tussen Regio / CIV / KGAM / CoP / Leverancier

• Doelstellingen / aanpak vastgelegd

• Projectleider vanuit CIV aangesteld

• 3 sporen:

– Ontsluiten Data via ODS

– Afstemming data inwinketen en dashboards CIV / Leverancier

– Koppelen inwinning aan risico’s tunnel via FMECA
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Stand van zaken Salland Twentetunnel aanpak 2022

Ontsluiten Data via ODS

• Salland Twentetunnels is LTS tunnel > wijzigingen via werkwijzer aanpassing Software 
bestaande tunnels (WWAS)

• Ingewikkeld traject. LTR is betrokken om impactanalyse ODS op tunnels te beoordelen

Koppelen inwinketens RWS - Leveranciers
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Stand van zaken Salland Twentetunnel

Koppelen inwinning aan Risico’s

• Mini FMECA opgezet

• Bepalen welke TAG beheerder wil hebben (tussen 1500 –
2000 tags)

• Bepalen welke TAG’s er nodig zijn om FMECA te dekken. 

no-break aanspraak op no-break correcte werking, beschikbaarheid

uitval van primaire voeding correcte werking, beschikbaarheid

kwaliteit van de secundaire correcte werking

autonomie-tijd correcte werking, levensduur

verbruik (kWh), 15-min. Waarden energieverbruik

blindvermogen energieverbruik

hogere harmonischen levensduur van de verbruikers

spanningsniveau correcte werking

stroomwaarde correcte werking

Energie-levering verbruik (kWh), 15-min. Waarden energieverbruik

blindvermogen correcte werking installaties aangesloten

hogere harmonischen levensduur van de verbruikers

spanningsniveau correcte werking

stroomwaarde correcte werking, levensduur

Noodstroomaggrega draaiuren levensduur

aantal starts en stops correcte werking, levensduur

spanningsniveau correcte werking

stroomwaarde correcte werking

CO2, NO e.d. van de uitlaatgas

levensduur, leefbaarheid (relevant mits 

periodieke automatische starts)

brandstofverbruik correcte werking (irt vermogen)

geleverd vermogen (kWh) correcte werking (irt verbruik)

blindvermogen correcte werking installaties aangesloten

hogere harmonischen levensduur van de verbruikers

spanningsniveau correcte werking

stroomwaarde correcte werking, levensduur

brandstofnivo dieseltanks onderhoudbaarheid

tunnelverlichting stroomwaarde per zone correcte werking

spanningsniveau correcte werking

output L20-meter (binnen en correcte werking

statussen correcte werking

Vloeistofpompen draaitijd levensduur

debiet correcte werking

spanningsniveau correcte werking

stroomwaarde correcte werking

start correcte werking

stop correcte werking

standen vlotterballen correcte werking

waardes drukmeting correcte werking

bergingscapaciteit correcte werking, juridische aantoonbaarheid

hoeveelheid bezinksel levensduur (van de pompen)


