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Coverbeeld
Een metafoor voor het evolutiepad is de yellow brick road uit de kinderroman The Wonderful Wizard of Oz (1900). 
De gele stenen weg vol bochten en verrassingen leidt de vier hoofdfiguren naar de oplossing van hun problemen, 
de Tovenaar van Oz. Bij aankomst blijkt (natuurlijk) dat ze het antwoord al lang zelf in zich hadden en gezamenlijk 
beter en slimmer zijn geworden. “Samen kom je verder en we lopen dan ook samen het evolutiepad”, zegt directeur 
Karin de Haas bij de lancering van deze publicatie
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REVIEW

In dit document komt u een aantal keer deze 'post-its' tegen. Dit 

zijn (vaak gebundelde) commentaren afkomstig uit de reviewronde. 

In PARAGRAAF 1.6 worden deze reviewronde en de behandeling van 

commentaren nader toegelicht.





Samenvatting 1
Het COB heeft sinds 2018 een tunnelprogramma dat doorloopt tot 2030. Een van de hoofddoelen van dit 
programma is sneller renoveren. Binnen het project 'Evolutiepad naar uniformiteit' onderzoekt het COB-
netwerk hoe ervoor kan worden gezorgd dat bij renovatieprojecten meer uniforme oplossingen worden 
toegepast, zodat tunnels gelijkvormiger worden, renovaties sneller, soepeler en efficiënter verlopen en 
toekomstige renovaties eenvoudiger en met minder tunnelafsluitingen kunnen worden uitgevoerd. In dit 
rapport zijn de eerste resultaten van dit onderzoek beschreven.

De kern van dit rapport is dat grootschalige tunnelrenovaties soepeler en efficiënter verlopen als opdracht-
gevers in contracten opnemen dat opdrachtnemers dienen uit te gaan van de (door de opdrachtgever) 
voorgeschreven uniforme projectering van componenten per tunnelsectie, inclusief een eenduidige 
codering en gebruik van metadata.

Het rapport legt het basisprincipe van uniformering van referentieontwerpen en systeemarchitectuur uit 
en werkt deze principes uit voor secties1 van tunnelbuizen. Beschreven is hoe kan worden voorkomen dat 
voor elke tunnelsectie een volledig nieuw ontwerp moet worden gemaakt. De essentie is het herkennen 
van patronen en relaties tussen de verschillende installaties en hun onderdelen, en het slim op elkaar 
afstemmen van deze patronen. De principes zijn bij elke tunnel toepasbaar en kunnen ook worden gebruikt 
om te komen tot gestandaardiseerde in- en uitritten, dienstgebouwen, passtukken en, bij boortunnels, tot 
gestandaardiseerde dwarsverbindingen.

Voor het ontwikkelen van gestandaardiseerde tunnelsecties vormen vluchtdeuren het vertrekpunt, omdat 
de openingen hiervoor meestal vastliggen in de civiele constructie. Als de onderlinge afstand tussen 
vluchtdeuren 100 meter is en die tussen hulppostkasten 50 meter, dan is het verstandig om andere 
componenten zoals camera´s, zichtmeters, SOS-lussen2 en luidsprekers ook in een patroon van 50 en 
100 meter aan te brengen. Een dergelijke projectering zorgt ervoor dat er gestandaardiseerde ontwerpen 
kunnen worden gemaakt voor tunnelsecties en tunnelsegmenten die, al dan niet met enkele kleine 
aanpassingen, meerdere keren in een tunnel kunnen worden gebruikt.

Een uniforme projectering zorgt ervoor dat de ontwerp- en engineeringsinspanning van de verkeers- en 
tunneltechnische installaties (VTTI) voor de verschillende tunnelsecties enorm afneemt. Daarnaast zijn 
er andere voordelen. Als een reeks tunnelsecties wordt uitgerust met dezelfde installaties, dan kunnen bij 
al deze segmenten dezelfde gestandaardiseerde kasten, energieverdelers en netwerkstructuren worden 
gebruikt. Bovendien zijn de aansluitingen op deze kasten, verdelers en netwerkstructuren in de basis ook 
uniform. Ook worden beheer en onderhoud met gestandaardiseerde oplossingen eenvoudiger. Weer een 
ander voordeel is dat aansluit- of blokkenschema’s een stuk eenvoudiger worden. Verder zijn er minder 
kasten en kabels nodig. 

Vanzelfsprekend zijn er ook nadelen. Zo zullen marktpartijen die al voor zichzelf een uniform ontwerp 
hebben uitgewerkt, dit ontwerp moeten aanpassen aan de eisen van opdrachtgevers. Ook betekent 
deze aanpak soms iets meer componenten in de tunnel, met daarbij behorende verhoogde kosten voor 
aanschaf, beheer en onderhoud. Een ander nadeel kan zijn dat deze aanpak voor (extra) civieltechnische 
opgaven zorgt, zoals het infrezen van meer lussen of het aanbrengen van kabeldoorvoeren op andere 
plekken. De trade-offmatrix van deze geüniformeerde aanpak (de kosten van deze aanpak versus die van 
de tot nu toe gangbare aanpak) is nog niet gemaakt, wel is gekeken naar andere sectoren en een onderzoek 
van het Economisch instituut voor de bouw (EIB) waarin deze businesscase positief uitvalt.

Om te kunnen werken met referentieontwerpen, is een uniforme en logische codering van alle verschil-
lende onderdelen en installaties cruciaal. Zo moet op ontwerptekeningen in één oogopslag duidelijk zijn 
wat een camera, een ventilator, voeding, enzovoort is en op welke locatie in of rond de tunnel dit onderdeel 
zich bevindt. Dit rapport bevat een voorstel om te komen tot uniforme coderingen. Een logische opsplitsing 
van een tunnel in deelelementen is daarbij een vereiste. Verder besteedt het rapport kort aandacht aan 
metadata omdat een grootschalige renovatie waarbij de oude installaties worden vervangen, een geschikt 
moment is om vast te stellen welke metadata tijdens de beheerfase gewenst zijn.

1 Zie BIJLAGE A voor de definities van de verschillende begrippen die in dit rapport zijn gebruikt.
2 SOS: snelheidsonderschrijdingssysteem.

https://www.cob.nl/tunnelprogramma
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1 Inleiding 1
Het COB-netwerk onderzoekt hoe ervoor kan worden gezorgd dat bij renovaties van tunnels 
meer gestandaardiseerde oplossingen worden toegepast, zowel op het gebied van techniek als 
beheerinformatie. Dit onderzoek vindt plaats onder de naam 'Evolutiepad naar uniformiteit'. In dit 
hoofdstuk wordt het onderzoek kort toegelicht en komen onder meer de aanleiding, doelstelling, 
afbakening en de doelgroepen aan de orde.

1.1 Aanleiding voor het evolutiepad naar uniformiteit
In het najaar van 2021 is het COB gestart met het 'Evolutiepad naar uniformiteit', een onderzoekstraject 
om te komen tot meer uniformering en standaardisering bij grootschalige tunnelrenovaties. Dit traject 
is een logisch vervolg op eerdere activiteiten rond tunnelrenovaties binnen het tunnelprogramma 
van het COB (zie kader hierboven). Zo zijn het verzamelen van ervaringen met en het ontwikkelen van 
kennis over tunnelrenovaties al jaren belangrijke onderdelen van dit programma. Hierbij kijkt het 
COB-netwerk zowel naar technische als organisatorische vraagstukken. Veel van de ervaringen en 
ontwikkelde kennis zijn vastgelegd in het digitale groeiboek Renoveren, dat elk jaar wordt geactualiseerd 
(zie kader hieronder).

Context: het tunnelprogramma van het COB-netwerk

In Nederland en Vlaanderen wordt de komende jaren een groot aantal tunnels gerenoveerd om veilig te blijven 

functioneren. Daarnaast moeten tal van tunnels worden aangepast en slim onderhouden om aan veranderende 

eisen te voldoen. De noodzakelijk instandhoudings- en renovatieopgaven roepen allerlei vragen op. Het COB-

netwerk probeert hiervoor gezamenlijk kennis te ontwikkelen, te combineren en te benutten. Daarbij gaat het 

zowel om kennis over organisatorische als technische aspecten.

Het tunnelprogramma heeft drie hoofddoelen die al in 2018 zijn vastgelegd op basis van de behoeften van het 

COB-netwerk van opdrachtgevers en opdrachtnemers:

• Tunnels adaptiever. 

• Tunnels beter beheerbaar.

• Tunnels sneller te renoveren.

Binnen het tunnelprogramma worden onderzoeksprojecten uitgevoerd in drie ontwikkellijnen:

• Civiel anders (ver)bouwen.

• Digitalisering en.

• Tunnel waardevol in zijn omgeving.

Verschillende projecten overstijgen deze indeling; het project 'Evolutiepad naar uniformiteit' is er daar een van.

Groeiboek Renoveren

Het digitale groeiboek Renoveren behandelt het vraagstuk van renoveren uitgebreid. Het boek telt elf hoofd-

stukken. De eerste vijf hoofdstukken beschrijven de redenen waarom er nu zo’n grote renovatieopgave is, op 

welke manier gerenoveerd kan worden en wat de randvoorwaarden zijn voor renovaties. Het vijfde hoofdstuk 

bevat een stappenplan waarmee kan worden bepaald wat de meest geschikte renovatiemethode is voor een 

specifieke tunnel. De hoofdstukken 6 t/m 11 gaan in op de voorbereiding, modulair ontwerpen, systeem-

architectuur, installaties, minder hinder, logistiek management en het vergunningsproces.

Het groeiboek is een belangrijke bron van kennis voor het renoveren van tunnels en wordt jaarlijks geactualiseerd. 

Veel aspecten die nu al zijn beschreven in het groeiboek, komen terug in werkgroepen van het tunnelprogramma 

van het COB. Daar worden aspecten van 'leren renoveren' ontwikkeld, verdiept en verbeterd. Nieuwe kennis 

wordt weer opgenomen in het groeiboek, dat daarmee een levend document is. Relevante kennis en lopende 

werkgroepen vindt u terug in het groeiboek via verwijzingen.

https://www.cob.nl/tunnelprogramma
https://www.cob.nl/groeiboek/renoveren
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Binnen het tunnelprogramma waren de meeste projecten over tunnelrenovaties tot nu toe gericht op 
het optimaliseren van bestaande werkwijzen en instrumenten. Inmiddels zijn deskundigen binnen het 
netwerk van het COB ervan overtuigd dat dit niet voldoende is gezien de enorme renovatieopgave van 
de komende jaren; in de periode tot 2030 zijn in Nederland en België 28 grootschalige tunnelrenovaties 
gepland.1

Met de gangbare renovatieaanpak (zie PARAGRAAF 3.1) lijkt die opgave om twee redenen praktisch 
onuitvoerbaar. De eerste is het ontbreken van voldoende tijd. Een grootschalige renovatie vraagt tot nu 
toe, vanaf de eerste voorbereidingen tot aan de ingebruikname van de gerenoveerde tunnel, veel tijd. 
Die grote tijdsbesteding hangt onder meer samen met het feit dat opdrachtgevers meestal functionele 
eisen stellen waaraan de gerenoveerde tunnel moet voldoen. Dat leidt ertoe dat iedere opdrachtnemer 
op zijn eigen manier invulling geeft aan die eisen en veel tijd kwijt is om aan te tonen dat zijn oplossingen 
voor het gewenste resultaat zorgen.

De tweede reden is het ontbreken van voldoende renovatiedeskundigen; er zijn domweg niet genoeg 
mensen om de geplande klussen uit te voeren. Daar komt nog eens bij dat grootschalige tunnelreno-
vaties complexe klussen zijn; meestal lastiger dan nieuwbouw (zie kader hieronder).

Het besef dat de geplande renovatieopgave met de gangbare aanpak praktisch onuitvoerbaar is, was 
aanleiding om te gaan onderzoeken welke ‘systeemsprong’ ervoor kan zorgen dat die opgave wel 
uitvoerbaar wordt: hoe komen we tot een efficiëntere en slimmere renovatieaanpak?

Het COB-expertteam Civiel-TTI en diverse andere werkgroepen binnen het tunnelprogramma zagen 
uniformering en standaardisering al vrij snel als de meest kansrijke oplossingsrichtingen. Het idee is 
dat zoveel mogelijk uitgaan van uniforme oplossingen ervoor zorgt dat de ontwerp- en engineeringtijd 
afneemt en de beschikbare deskundigheid vooral kan worden benut voor het oplossen van de echte 
complexe vraagstukken. Bovendien verkleinen uniforme oplossingen de kans op fouten bij de uitvoering. 
Verder is de verwachting dat uniformering en standaardisering ook bijdragen aan het vereenvoudigen 
van de bediening en het beheer en onderhoud van tunnels. Dat is onder andere aantrekkelijk voor 
partijen die meerdere tunnels beheren.

1 Onder een grootschalige renovatie wordt een renovatie verstaan waarbij (vrijwel) alle bestaande installaties worden vervangen, 
de bediening en besturing worden aangepast en in veel gevallen ook civieltechnische werkzaamheden nodig zijn.

Complexiteit renovatie

Het grondig renoveren van een tunnel is ingewikkeld. Zo is er bijna altijd maar weinig tijd beschikbaar om in de 

verkeersbuizen te werken. Een langdurige tunnelsluiting, zoals bij de renovatie van de Velsertunnel, is bij weinig 

tunnels een reële optie doordat geschikte omleidingsroutes ontbreken en langdurige ernstige verkeershinder 

door de omgeving niet wordt geaccepteerd. Daardoor moeten de meeste werkzaamheden in de verkeersbuizen 

worden uitgevoerd tijdens een beperkt aantal nacht- en weekendafsluitingen. In de praktijk betekent dit dat 

werkzaamheden eigenlijk in één keer goed moeten gaan. In de eerste plaats omdat de tunnel na elke tijdelijke 

afsluiting weer snel open moet, maar ook omdat de tijd domweg ontbreekt om fouten te herstellen. Bovendien 

geldt dat het herstellen van eventuele fouten gepaard gaat met hoge kosten, omdat dit extra werkzaamheden 

vraagt buiten de reguliere werktijden.

Een andere uitdaging is dat bij veel oudere tunnels de as-builtinformatie ontbreekt en lang niet altijd goed is 

bijgehouden welke wijzigingen gedurende de beheerfase zijn uitgevoerd. Daardoor is het moeilijk en tijdrovend 

om vast te stellen wat er allemaal moet gebeuren om de gewenste situatie te bereiken en moet worden uitgegaan 

van de nodige ‘lijken in de kast’.

Wat grootschalige tunnelrenovaties ook complex maakt, is de veelal beperkte ruimte die beschikbaar is. Zeker 

als er wordt gekozen voor parallel opbouwen, is het puzzelen om bijvoorbeeld voor alle nieuwe kasten en kabels 

een plek te vinden in het middentunnelkanaal. Verder moet bij renovaties altijd rekening worden gehouden 

met bestaande systemen, de vermogensbalans, de bediening en bewaking van de tunnel, tijdelijke voorzieningen, 

ruimte-inpassing, software-migratiemomenten en de veiligheid tijdens alle activiteiten.
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Dit idee leidde in het najaar van 2021 tot een eerste opzet voor een ‘evolutiepad naar uniformiteit’, 
omdat het een gezamenlijk ontwikkelproces (een evolutiepad) diende te worden met alle betrokken 
partijen in de sector.

Uit gesprekken op managementniveau met grote aannemers- en installatiebedrijven bleek dat ook bij 
deze partijen behoefte is aan meer uniformiteit en standaardisering. Nadat een kleine groep experts 
het evolutiepad als proces had geschetst en afgestemd binnen het brede COB-netwerk, is gestart met 
de uitwerking.

1.2 Stappen op het evolutiepad
Het is evolutiepad bestaat uit tien stappen (zie FIGUUR 1.1), waarvan de eerste vier en de zevende stap 
zijn opgepakt door het COB.

Coderingen en benamingen 
uniform maken en 
daaraan vasthouden

Metadata van objecten concreet 
vaststellen, zodat vanuit het ontwerp daarop 
gestuurd wordt richting oplevering/overdracht 
naar beheer en onderhoud

Uniform programma van eisen voor de digitale tweeling 
vaststellen

Systeemarchitectuur en referentieontwerp opbouwen – 
samenhang en typicals

Complexe uniforme ontwerpbesluiten als eis opnemen 
tijdens de tenderfase 

Technisch standaardiseren van koppelvlakken 
(fysiek en logisch) en kritieke componenten 
zoals vluchtdeuren 

Tunneleisen uit standaarden decomponeren 
in werkpakketten, bibliotheek van 
verificatieplannen, testprotocollen en 
projectplannen

Standaardiseren van testomgeving

Concept-ombouwplannen door experts 
laten reviewen op bouwbaarheid in relatie 
tot het referentieontwerp

Evalueren, en afwijkingen en geleerde 
lessen implementeren

Evolutiepad naar uniformiteit

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.
9.

10.

Versie 16 september 2022

Figuur 1.1 / De stappen op het evolutiepad.
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Stap 1,2 en 4
In dit rapport zijn de resultaten van de stappen 1 (coderingen), 2 (metadata) en 4 (systeemarchitectuur 
en referentieontwerp) van het evolutiepad vastgelegd.

Stap 3
In drie andere projecten van het tunnelprogramma wordt gewerkt aan stap 3 'Eisen van de tunnel-
beheerder': 

A. Verwachtingen digitale middelen: ondersteuning tunnelbeheerorganisatie bij vaststellen en 
ontwikkelen programma van eisen voor digitale tweelingen. Dit project wordt ondersteund door 
expertise vanuit zowel de werkgroep Cultuur als de werkgroep Businesscase.

B. Data voor de tunnelbeheerder, als onderdeel van het aanstaande groeiboek Assetmanagement: 
inzicht geven in de informatiebehoefte van tunnelbeheerders (waar uiteindelijk data voor nodig 
is), zodat zij de juiste beslissingen kunnen nemen. Dit project omvat ook input uit de in 2022 
afgeronde projecten Dashboard, Data ontsluiten en delen, Taal/data en Aantoonbaar veilig meten 
en beslissen.

Overige stappen van het evolutiepad
Vooralsnog beperkt de inzet van het COB-netwerk zich verder tot het opleveren van het project V&V 
bibliotheek (stap 7 van het evolutiepad). De afgelopen jaren zijn veel digitale middelen ontwikkeld om 
het proces van verificatie en validatie (V&V) te faciliteren. Daarbij zijn veel ervaringen opgedaan, die 
niet of nauwelijks worden gedeeld. In dit project worden de ervaringen verzameld en ontsloten.

Opdrachtgevers tenzij?
Na het opleveren van dit rapport op 28 februari 2023 zal samen met het netwerk worden gekeken 
welke vervolgstappen binnen het COB genomen zullen worden, en welke op andere plekken zullen 
moeten worden geborgd. Een belangrijk deel van de stappen 5 tot en met 10 zal, zo denkt het COB nu, 
vooral binnen projecten en programma’s vanuit opdrachtgeverszijde dienen te worden uitgewerkt.

1.3 Doelstelling van het evolutiepad 
Met het evolutiepad naar uniformering wil het COB-netwerk bijdragen aan de volgende drie doelen:

1. Het soepeler en efficiënter laten verlopen van de ontwerp- en uitvoeringsfase van tunnelrenovaties.

2. Het slimmer benutten van de beschikbare (schaarse) deskundigheid.

3. Het realiseren van meer gelijkvormige tunnels met uniforme oplossingen, waardoor beheer en 
onderhoud eenvoudiger worden.

Dit rapport geeft een aantal concrete oplossingen om bovenstaande doelen te realiseren:

1. Een referentieontwerp voor de fysieke projectering van componenten in een deel van de tunnel.

2. Een fysieke systeemarchitectuur waarin naast de projectering ook de onderlinge relaties van 
componenten zijn vastgelegd.

3. Uitgangspunten voor een heldere codering van fysieke componenten in de tunnel.

4. Uitgangspunten voor metadata die aan de componenten kunnen worden gekoppeld.

De essentie van de voorgestelde aanpak in dit rapport is het herkennen en zo vroeg mogelijk in het 
proces vastleggen van patronen om te komen tot een uniforme projectering van componenten in 
tunnelsecties.

Wat zou er veranderen?
Een belangrijk uitgangspunt van de voorgestelde aanpak is dat de ontwerpfase een stuk efficiënter 
kan verlopen als opdrachtgevers meer gestandaardiseerde oplossingen voorschrijven. Dat is een 
trendbreuk met de gangbare werkwijze. Tot nu toe is het gebruikelijk dat de opdrachtgever bij 
renovatieprojecten een systeemontwerp aanlevert. De opdrachtnemer werkt dit ontwerp bij de start 
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van het project uit tot een specifiek systeemontwerp. Daarna ontwikkelt de opdrachtnemer het 
voorlopig ontwerp (VO), definitief ontwerp (DO) en en uitvoeringsontwerp (UO), wat gepaard gaat 
met een enorme hoeveelheid documenten richting de opdrachtgever om aan te tonen dat aan alle 
ontwerpeisen wordt voldaan. 

Indien de opdrachtgever concrete eisen stelt aan de fysieke systeemarchitectuur – zoals een uniforme 
projectering van componenten – en bijvoorbeeld een standaard besturing en/of bediening voor-
schrijft, dan kunnen diverse tussenstappen (zoals een specifiek systeemontwerp en VO) evenals het 
bijbehorende papierwerk vervallen. En als ook nog eens de verificatie en validatie worden gestandaar-
diseerd, is een verdere efficiëntieverbetering mogelijk. 

Winst
Met hoeveel procent de efficiëntie van de ontwerpfase te verbeteren is, is nu nog niet goed te zeggen. 
Andere partijen die standaardisering als oplossing zien om processen te verbeteren en te versnellen 
(zoals Alliander, zie FIGUUR 1.2), noemen percentages tussen de twintig en zeventig procent. Ook het 
Economisch instituut voor de bouw (EIB) ziet grote voordelen in standaardisering.

Figuur 1.2 / Netbedrijf Alliander, dat bij de grootschalige uitbreiding van het energienetwerk heeft gekozen voor standaardisering 
en de toepassing van centraal ontwikkelde modulaire bouwstenen, gaat ervan uit dat de ontwerp- en engineeringsinspanning met 
twintig tot zeventig procent kan worden gereduceerd. Door standaardisering vergt volgens Alliander ook de opdrachtverstrekking 
aanmerkelijk minder tijd. (Bron: Alliander)

REVIEW • Onderbouwing van de winst

Diverse reviewers hebben gevraagd om een nadere onderbouwing 

van de winst die te behalen valt met uniformering en standaardise-

ring. Om de winst cijfermatig en wetenschappelijk verantwoord te 

onderbouwen, zijn data en een studie nodig naar huidige projecten 

en naar projecten die de voorgestelde aanpak gaan toepassen. 

Daarom baseren we ons momenteel op ervaringen uit andere 

sectoren. Genoemd zijn de publicaties van Alliander en het EIB. Ook 

zijn er tijdens de bijeenkomst van het platform Tunnels en veilig-

heid op 15 september 2022 voorbeelden uit de olie- en gassector en 

de waterschappen gegeven. Ook uit de innovatieagenda van Rijks-

waterstaat in het kader van de V&R-opgave blijkt dat de komende 

vijf tot tien jaar gewerkt gaat worden aan de uniformering van elk 

objecttype in de infrastructuur.

Vaak wordt het daadwerkelijke effect pas achteraf helemaal helder. 

Daarom is het raadzaam om bij het invoeren van dit gedachtegoed 

kentallen zoals doorlooptijd per fase en urenverbruik te monitoren.

https://www.eib.nl/publicaties/transitieopgave-naar-een-vitale-infrasector-transitiemonitor-2021/
https://werkenbij.alliander.com/modulair-bouwen
https://www.cob.nl/wp-content/uploads/2022/09/COB-Presentatie-platformbijeenkomst-Tunnels-en-veiligheid-20220915.pdf
https://rwsinnoveert.nl/
https://rwsinnoveert.nl/
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1.4 Toepasbaarheid
Met dit rapport richt het COB-netwerk zich op twee doelgroepen. De eerste bestaat uit alle mensen 
die betrokken zijn bij de voorbereiding van het contract, de vraagspecificatie en het ontwerp van 
tunnel(renovatie)projecten, zowel namens opdrachtgevers als opdrachtnemers. De tweede doelgroep 
betreft de beheerders van te renoveren (en uiteindelijk ook nieuw te bouwen) tunnels.

Het uitgangspunt van het evolutiepad is dat de opdrachtgever (de beheerder, het project- en/of 
programmateam) voorafgaand aan een aanbesteding duidelijke keuzes maakt over zaken zoals 
coderingen, referentieontwerp, fysieke systeemarchitectuur en metadata. Door regie te nemen en bij 
de aanbesteding heldere randvoorwaarden mee te geven over bijvoorbeeld de gewenste uniformiteit 
en de projectering van componenten, ontstaat er een 'gelijk speelveld' voor inschrijvende aannemers 
en wordt vermeden dat elke aannemer met eigen oplossingen komt.

Als een opdrachtgever geen extra eisen stelt, kan een opdrachtnemer vanuit efficiency-overwegingen 
overigens ook zelf ervoor kiezen om uit te gaan van uniforme tunnelsecties. Immers, door uniforme 
oplossingen toe te passen, neemt zijn engineeringsopgave af. Daardoor kan hij mogelijk een concur-
rerende aanbieding maken, ondanks het iets grotere aantal benodigde componenten.

De oplossingen die in dit rapport zijn beschreven, zijn algemeen bruikbaar voor partijen die betrokken 
zijn bij renovaties van tunnels in Nederland en Vlaanderen. Denk aan:

• Opdrachtgevers die in de contractstukken het principe van uniformering voorschrijven.

• Opdrachtnemers die uitgaan van uniforme projectering om hun ontwerpwerkzaamheden te 
beperken en de uitvoering te vereenvoudigen. 

• Leveranciers die standaardoplossingen ontwikkelen voor de koppeling van deelinstallaties op 
voeding en transmissie.

Het team van Rijkswaterstaat dat het project Tunnelrenovaties Zuid-Holland (PTZ) uitvoert, zal de 
aanpak die in dit rapport is beschreven als eerste meenemen bij het maken van de plannen voor de 
renovatie van de zeven Zuid-Hollandse wegtunnels.

1.5 Afbakening
Dit rapport beschrijft hoe bij grootschalige tunnelrenovaties uniformering en standaardisering kan 
leiden tot een aanzienlijke efficiëntieverbetering. Hierbij is vooral gekeken naar de ontwerp- en 
realisatiefase, vanuit het idee dat het verkorten van de ontwerp- en engineeringstijd de belangrijkste 
stap is om de enorme renovatieopgave haalbaar te maken. Door uit te gaan van een meer uniforme 
projectering van componenten in tunnelsecties is minder ontwerptijd nodig en kan de beschikbare 
deskundigheid vooral worden ingezet voor het oplossen van de meest complexe vraagstukken. 
Bovendien zorgt uniformering ervoor dat neemt de kans op fouten tijdens de uitvoering afneemt.

REVIEW • Integrale blik

Meerdere reviewers hebben aangegeven dat ook andere aspecten 

moeten worden meegewogen bij het maken van een compleet 

ontwerp, zoals RAMS (reliability-betrouwbaarheid, availability-

beschikbaarheid, maintainability-onderhoud en safety-veiligheid), 

faaldefinities, cybersecurity, onderhoudbaarheid en duurzaamheid. 

Deze onderwerpen zijn in deze richtlijn niet meegenomen, omdat de 

nadruk van dit rapport ligt op het herkennen en toepassen van repe-

terende patronen. In de praktijkprojecten waar het idee van repete-

rende uniforme oplossingen is toegepast, zijn de bovengenoemde 

onderwerpen uiteraard wel beschouwd. Denk aan projecten zoals de 

Piet Heintunnel (renovatie), Gaasperdammertunnel (nieuwbouw), 

Heinenoordtunnel (renovatie) en Spoortunnel Delft (nieuwbouw).
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De nadruk op de ontwerp- en realisatiefase betekent nadrukkelijk niet dat er geen belang wordt gehecht 
aan de gebruiksfase van gerenoveerde tunnels. De geplande grootschalige renovaties moeten ertoe leiden 
dat tunnels in de toekomst eenvoudiger te beheren en onderhouden zijn. Dat vraagt niet alleen om goed 
assetmanagement, maar ook om het zorgvuldig vastleggen van de systeemarchitectuur en het duidelijk 
beschrijven van de koppeling van diverse systemen aan de voeding en de besturing. Bovendien kunnen 
door de toepassing van bijvoorbeeld gestandaardiseerde stekkers defecte componenten in de toekomst 
eenvoudiger en sneller worden vervangen. Dit soort onderwerpen moeten aan de orde komen in een 
volgende versie van dit rapport. Veel reviewers hebben hiervoor al aandacht gevraagd, zie kader.

Het evolutiepad naar uniformering is geen losstaand project, maar heeft relaties met allerlei andere COB-
projecten en kennisdragers. Zo kan de voorgestelde aanpak alleen maar met succes worden toegepast als 
een aantal aspecten nog nader wordt uitgewerkt. Dat zal deels onderdeel kunnen zijn van het vervolg van 
dit project en/of moet worden uitgewerkt bij de verschillende opdrachtgevers. Daar waar het nu al duidelijk 
is, is dit aangegeven in kaderteksten, maar op hoofdlijnen betreft het hier de volgende onderzoeksvragen:

1. De effecten op cybersecurity (zie het groeiboek Cybersecurity, onder andere hoofdstuk 10).

2. De effecten op energieverbruik, materiaalgebruik en circulariteit (zie plan van aanpak duurzaamheid).

3. De effecten op assetmanagement en de randvoorwaarden die voortvloeien uit assetmanagement (zie de 
werkgroep voor het te ontwikkelen groeiboek Assetmanagement).

4. Betekenis van de voorgestelde coderingen en benamingen voor bestaande tunnelstandaarden (LTS, 
HTS, ATS, etc.).

5. Uitwerking van de voorgestelde aanpak in het handboek Tunnelbouw voor nieuwbouwtunnels.

Dit rapport gaat expliciet niet in op de besturing en bediening en software-opbouw van tunnelsystemen, 
aangezien de verschillende beheerders dit deel zelf al verregaand gestandaardiseerd hebben.

Met dit rapport beoogt het COB nadrukkelijk niet specifieke systemen of componenten voor te schrijven. 
Ook is het COB niet van plan om zelf modellen of bouwstenen, in welke vorm dan ook, te ontwikkelen.

1.6 Behandeling van reviewcommentaren
Het evolutiepad naar uniformiteit mag zich verheugen in een grote belangstelling. Gedurende de 
ontwikkeling van dit rapport hebben meer dan 75 mensen het document gereviewd en/of waren 
aanwezig bij een van de zes groepsgewijze reviewsessies. Uit alle reacties blijkt dat er veel draagvlak 
is voor het streven naar meer uniformiteit en standaardisering. Kanttekening daarbij is dat er nog 
veel uitgezocht, uitgedetailleerd en aangetoond moet worden. Ook is er een duidelijke oproep aan 
opdrachtgevers om de voorgestelde aanpak verder uit te werken en ondubbelzinnig voor te schrijven en 
te handhaven in de contracten. 

Alle reacties van de reviewers zijn bekeken, besproken en verwerkt in een Google-document. Reviewers 
kunnen opnieuw toegang krijgen tot dit document om de commentaren te bekijken en te zien wat er 
met alle opmerkingen is gedaan. Dit document zal beschikbaar blijven tijdens vervolgprojecten, zodat de 
gegeven commentaren daarin ook benut kunnen worden.

REVIEW • Bediening en besturing

Verschillende reviewers vragen waarom het uniformeringsgedachte-

goed niet is uitgebreid naar de bediening en besturing. Dit is een 

bewuste keuze, omdat het COB niet het risico wil lopen dat het 

zaken ontwikkelt die tegenstrijdig zijn met voorschriften of ontwik-

kelingen van grote opdrachtgevers. In een volgende fase van het 

evolutiepad wordt wellicht wel het raakvlak tussen de hardware en 

de besturing verder uitgewerkt in een koppelvlak dat zowel technisch 

als functioneel gestandaardiseerd is. Of dit gebeurt, hangt af van de 

wensen van de COB-participanten.

https://www.cob.nl/wat-doet-het-cob/groeiboek/cybersecurity/
https://www.cob.nl/wat-doet-het-cob/vakgebieden/tunnels-en-veiligheid/tunnelprogramma/waarde-duurzaamheid/
https://www.cob.nl/wat-doet-het-cob/vakgebieden/tunnels-en-veiligheid/tunnelprogramma/overkoepelende-activiteiten/groeiboek-assetmanagement/
https://www.cob.nl/wat-doet-het-cob/vakgebieden/tunnels-en-veiligheid/handboek-tunnelbouw/
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Alle opmerkingen zijn beoordeeld en ingedeeld in de volgende drie categorieën:

• Verwerkt
Veel nuttige opmerkingen zijn direct verwerkt in dit rapport.

• Niet verwerkt
Een deel van de opmerkingen is niet verwerkt. In het werkdocument is per opmerking kort 
aangegeven waarom dat zo is.

• Later 
Bij deze categorie gaat het om zinvolle opmerkingen die vanwege de beperkte tijd niet in deze versie 
konden worden meegenomen, maar in een volgende versie alsnog worden verwerkt.

De opmerkingen in de categorie ‘later’ geven voor een belangrijk deel ook invulling aan de 
mogelijke vervolgstappen van het evolutiepad. U vindt veel van deze van bevindingen ook terug als 
kaderteksten in dit rapport. Het betreft:

 – De onderbouwingen van de winst van de aanpak is te beperkt.

 – De relatie met normen, kaders en richtlijnen ontbreekt grotendeels, vooral op het gebied van 
coderingen en metadata.

 – De nadruk ligt te veel op de ontwerp- en realisatiefase, er is verdieping en verbreding nodig naar 
andere fasen en disciplines.

 – De aanpak dient te worden uitgebreid naar andere tunneldelen en tunnels, zoals passtukken, 
in- en uitritten, boortunnels etc.

 – De aanpak dient verder te worden uitgewerkt voor een complete ‘tunnelsectie’.

1.7 Leeswijzer
In HOOFDSTUK 2 wordt het basisprincipe van uniformiteit uitgelegd aan de hand van een beperkt aantal 
componenten in een verkeersbuis van een wegtunnel. Er wordt aangegeven waar partijen die een 
uniforme projectering willen toepassen het beste kunnen beginnen. Ook worden diverse voor- en 
nadelen benoemd.

In HOOFDSTUK 3 is het principe van uniformering uitgewerkt voor drie secties in een verkeersbuis, 
inclusief een deel van het netwerk en de energievoorziening. Aan de hand van een voorbeeld wordt 
getoond hoe het werken met gestandaardiseerde secties leidt tot minder foutgevoelige blokschema's 
en een referentieontwerp.

HOOFDSTUK 4 biedt handvatten voor het opstellen van praktische ontwerpregels voor een coderings-
systematiek, waarbij de verschillende deelelementen van een tunnel het startpunt vormen. Hierbij 
wordt aangesloten bij bestaande ontwerppraktijk. 

HOOFDSTUK 5 gaat kort in op metadata. Een grootschalige renovatie is een geschikt moment om als 
opdrachtgever en beheerder na te denken over de metadata die gewenst zijn voor de onder andere de 
beheerfase en het assetmanagement.

In HOOFDSTUK 6 zijn alle voor- en nadelen van de voorgestelde uniforme aanpak die in de loop van het 
document aangestipt worden, nog een keer overzichtelijk opgesomd. 

In HOOFDSTUK 7 worden enkele conclusies getrokken en wordt kort ingegaan op het mogelijke vervolg 
van het evolutiepad.

BIJLAGE A omschrijft enkele begrippen die in dit rapport gebruikt worden. De totstandkoming van dit 
rapport is beschreven in BIJLAGE B; alle reviewers zijn opgenomen in BIJLAGE C. In BIJLAGE D staat meer 
informatie over de samenhang met projecten van externe partijen.
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2 Basisprincipes uniformiteit 2
Als opdrachtgevers uniforme(re) oplossingen voorschrijven bij aanbestedingen van renovatieprojecten 
is op meerdere vlakken winst te boeken. Het referentieontwerp in dit rapport is gericht op uniformiteit 
en een generieke systeemarchitectuur. De essentie van het referentieontwerp is het herkennen van 
patronen en relaties tussen de verschillende systemen en componenten en deze patronen slim op 
elkaar af te stemmen. Dit principe is bij elke tunnel toepasbaar.

Het referentieontwerp in dit rapport is geïnspireerd op ‘De tunnel onder de Waas’. Deze 'referentietunnel' 
is jaren geleden ontwikkeld voor de bouw van de spoortunnels in de Betuweroute. ProRail heeft het 
idee vervolgens doorontwikkeld tot dé standaard voor alle nieuwe en te renoveren spoortunnels. Het 
COB heeft met dit rapport het principe nu uitgewerkt voor wegtunnels.

2.1 Bestaande patronen
Standaardisering en uniformering zijn niet nieuw in de tunnelwereld en in vele andere industrieën. Zo 
hebben diverse partijen de afgelopen jaren tunnelstandaarden ontwikkeld – denk aan de Landelijke, 
Amsterdamse en Haagse Tunnelstandaarden, respectievelijk LTS, ATS en HTS – waarin is vastgelegd 
welke componenten en systemen in hun tunnels dienen te zitten. Deze systemen zijn ingepast in 
de civieltechnische constructie, denk aan uitsparingen voor hulpposten en vluchtdeuren. In deze 
standaarden zijn ook de eisen vastgelegd waaraan de componenten en systemen moeten voldoen. Een 
van die eisen betreft de onderlinge afstand tussen specifieke componenten en systemen.

In de LTS van Rijkswaterstaat is bijvoorbeeld vastgelegd dat de onderlinge afstand tussen naast elkaar 
gelegen vluchtdeuren maximaal 100 meter mag zijn1. Voor hulppostkasten bedraagt de onderlinge 
afstand maximaal 50 meter, waarbij de eerste kast maximaal tien meter vanaf de eerste vluchtdeur 
geplaatst dient te zijn. Dat zorgt voor een vast, repeterend patroon met om en om een sectie van 50 
meter met vluchtdeuren en hulppostkasten en een sectie met alleen hulppostkasten (zie FIGUUR 2.1).

1 In dit hoofdstuk gaan we uit van de voorschriften voor alle tunnels behalve boortunnels. Voor boortunnels gelden deels andere 
voorschriften, zoals een onderlinge afstand van 250 meter tussen vluchtdeuren. Daarom gelden de gebruikte voorbeelden niet 
voor boortunnels. Het principe om te komen tot standaardoplossingen is vanzelfsprekend wel te gebruiken bij boortunnels.

Figuur 1 / sdfsadf
Figuur 2 / dfg

Figuur 2.1 / Repeterend patroon dat volgt uit de LTS.
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De voorgeschreven afstand tussen lussen in het wegdek voor de detectie van snelheidsonderschrijding 
en spookrijders (SOS) is in de LTS maximaal 60 meter. Als deze lussen grafisch worden weergegeven in 
combinatie met de vluchtdeuren en hulppostkasten, valt op dat het vaste repeterende patroon wordt 
doorbroken. Ook de zichtmeters en de camera's van de closed circuit television (CCTV) – met elk een 
andere voorgeschreven onderlinge afstand – doorbreken dit patroon, zie FIGUUR 2.2. Het gevolg is dat 
geen van de opeenvolgende secties van 50 meter in de basis dezelfde componenten heeft. Daardoor 
moet voor elke sectie een specifiek ontwerp worden gemaakt. Dat zorgt niet alleen voor een grote 
engineeringsopgave, maar vergroot ook de kans op fouten bij het installeren van de componenten.

2.2 Systematiek referentieontwerp in het kort
Het referentieontwerp gaat uit van afstemming van de onderlinge afstanden van de verschillende 
componenten. In dit ontwerp bedragen de onderlinge afstanden voor de hulppostkasten, lussen, 
camera’s en omroepinstallaties 50 meter en de onderlinge afstand voor de zichtmeters en de vlucht-
deuren 100 meter. Dat zorgt ervoor dat er voor deze zes systemen per 100 meter in de basis maar twee 
verschillende secties zijn, zie FIGUUR 2.3, met én zonder vluchtdeur. Daardoor kan bij het ontwerp van 
de secties veel worden hergebruikt en kunnen andere installaties eenvoudig worden toegevoegd.

Figuur 2.2 / Doorbroken patroon door SOS, zichtmeters en CCTV.

Figuur 2.3 / Onderlinge afstanden afgestemd.
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Het lijkt het meest logisch om de secties die het repeterende patroon definiëren, te relateren aan 
datgene wat maatgevend is voor de civieltechnische constructie. Bij renovatieprojecten zijn dat in de 
praktijk meestal de vluchtdeuren en de hulppostkasten. Immers, voor deze deuren en kasten zijn bij 
de bouw openingen en sparingen in de wanden van de tunnelbuizen gemaakt. Voor de afbakening van 
een sectie is het niet van belang of de onderlinge afstand tussen deze deuren exact honderd meter is. 
Per tunnel dient te worden nagegaan wat de meest handige indeling van repeterende secties is. Zitten 
de vluchtdeuren 105 meter uit elkaar, dan is een referentieontwerp met een ritme van 52,5 en 105 
meter de handigste keuze. Bedraagt de onderlinge afstand tussen de vluchtdeuren 98 meter, dan is 
een ritme van 49 en 98 meter logischer. Als de afstand tussen de vluchtdeuren helemaal niet uniform 
is – wat bij bestaande tunnels vaak het geval is – dan is een repeterend patroon met afstanden van 50 
en 100 meter voor de hand liggend, ook gezien de eisen uit de tunnelstandaard. 

Om te komen tot een referentieontwerp is de vluchtdeur dus een logisch vertrekpunt. Rond een 
vluchtdeur bevinden zich verschillende componenten, en dat is ook het geval in en rond de hulppost-
kasten. Al deze componenten vallen automatisch in het repeterende patroon: 

• Vergrendeling/ontgrendeling vluchtdeuren.

• Vluchtwegaanduiding vluchtdeuren.

• Contourverlichting vluchtdeuren.

• Verlichting en signalering hulpposten.

• Pictogrammen hulpposten.

• Noodtelefoons in hulpposten.

Vanaf de vluchtdeur worden vervolgens de onderlinge afstanden bepaald van de andere componenten 
in de tunnel. Als eerste dient de positie van de camera te worden vastgesteld. Een camera 'kijkt' mee 
met de rijrichting en moet altijd zicht hebben op een vluchtdeur. Door de hulppostkast na de vlucht-
deur te plaatsen, komt deze ook altijd in beeld. Voor camera's is een tussenafstand van de gebruikelijke 
80-100 meter te groot, dus om de 50 meter dient ook een camera te komen. Deze camera biedt gelijk 
zicht op de andere hulppostkast. De kijkhoek van een camera bepaalt hoeveel meter deze voor een 
vluchtdeur moet worden geplaatst.

De positie van een luidspreker hangt samen met de positie van een camera. In het zichtveld van een 
camera moet een wegverkeersleider gestrande weggebruikers kunnen toespreken. De luidsprekers 
'sturen' hun geluid tegen de rijrichting in. Door deze relatie tussen de luidsprekers en camera's moeten 
de luidsprekers ook in een stramien van 50 meter worden aangebracht, met een vaste afstand naar de 
CCTV-camera's, zie FIGUUR 2.4.

Praktijkvoorbeeld

Bij de Heinenoordtunnel worden elke 50 meter nieuwe camera’s geplaatst omdat de hoogte van de tunnel bij 

de derde rijstrook een probleem is: bij plaatsing van de camera’s op de eerste rijstrook wordt het zicht op de 

vluchtdeur en hulppostkast moeilijker. Mede door dit soort uitdagingen groeit in de praktijk de wens van de 

verkeerscentrale om deze richting op te gaan (elke 50 meter een camera).

Figuur 2.4 / Afstemming CCTV en omroepinstallaties.
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De positie van de lussen voor de SOS en MTM2 moet ook passen binnen het voorkeursstramien van 50 
meter. Voor SOS-lussen is dat goed mogelijk, want de voorgeschreven onderlinge afstand is maximaal 60 
meter: een kleinere afstand voldoet dus ook. De lussen en signaalgevers van het MTM-systeem zijn geen 
onderdeel van het tunnelsysteem, maar kunnen altijd in de beschikbare vrije ruimte worden aangebracht. 

Als voor de projectering van de lussen, zichtmeters, camera's en luidsprekers een vast patroon is vast-
gesteld, dan kunnen andere systemen of componenten in dit patroon worden ingepast. Dit betekent 
niet per se dat elk component elke 50 meter aanwezig is, maar als veelvoud van 100/150 meter. Het 
gaat hierbij onder andere om: 

• De basisverlichting in de verkeersbuis.

• De verlichting in de dienstgang.

• De verlichting in de vluchtgang.

• De luidsprekers in de dienstgang.

• De pictogrammen in de vluchtgang.

• De telefoons in de dienstgang.

• De signaalzuilen in de dienstgang.

• De tracing van blusleidingen.

2.3 Voor- en nadelen
Een belangrijk voordeel van een meer generieke systeemarchitectuur met referentieontwerpen is dat er 
veel minder tijd voor ontwerp en engineering nodig is. Neem de gestandaardiseerde tunnelsegmenten. 
Voor deze segmenten hoeven er per tunnel dan nog maar één of enkele basisontwerpen worden 
gemaakt, die vervolgens met enkele kleine aanpassingen of toevoegingen vele malen kunnen worden 
gebruikt. Bijkomend voordeel van een beperkt aantal verschillende ontwerpen is dat de kans op fouten 
tijdens, onder andere de montage/realisatie, enorm afneemt. 

Als een groot aantal tunnelsegmenten wordt uitgerust met exact dezelfde componenten, kunnen bij al 
deze segmenten dezelfde gestandaardiseerde remote I/O-kasten, energieverdelers en netwerkstructuren 
worden gebruikt. Bovendien zijn de aansluitingen op deze kasten, verdelers en netwerkstructuren dan 
ook steeds uniform. Dat betekent dat een systeemkast als zogeheten typical ontworpen kan worden (zie 
volgende paragraaf) en eerder kan worden geproduceerd en getest. Immers, ze zijn niet langer allemaal 
verschillend. Ook worden beheer en onderhoud met gestandaardiseerde oplossingen eenvoudiger.

Een ander voordeel is dat bij een uniforme sectie-indeling van 50 meter de faaldefinities niet snel van 
toepassing zijn. Ook voor de inbedrijfstelling is er een voordeel, omdat de relatie tussen CCTV, omroep 
en vluchtdeur/hulppostkast repeteerbaar wordt. De presets van camera’s worden daardoor eenvoudiger 
en op voorhand configureerbaar. Dat scheelt testtijd tijdens tunnelbuisafsluitingen.

Voor een tunnelbeheerder die meerdere van zijn tunnels moet renoveren, zijn er nog extra voordelen 
als hij bij al deze tunnels dezelfde uniforme oplossingen toepast. Dan wordt ook het beheer en onder-
houd van deze tunnels eenvoudiger. Ook hoeft de tunnelbeheerder, als hij of zij gebruikmaakt van 
één standaard-energievoorziening, één standaard-I/O-kast, enzovoort, minder reserveonderdelen op 
voorraad te nemen. Voorwaarde is natuurlijk wel dat de afstand van het magazijn tot de verschillende 
tunnels niet te groot is, zodat kritieke onderdelen snel kunnen worden vervangen. Het toepassen van 
repeterende patronen zorgt er ook voor dat er minder kabels en kasten nodig zijn.

Een meer uniforme projectering van hardware heeft ook nadelen. Het belangrijkste is dat er in een 
tunnel meer componenten komen, die energie, besturing en transmissie nodig hebben. Bovendien 
moeten deze extra componenten ook worden onderhouden. De verwachting is echter dat de voordelen 
ruimschoots opwegen tegen de nadelen.

2 MTM: motorway traffic management.
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Waarom nog niet toegepast?
Hoewel het op elkaar afstemmen van de onderlinge afstanden tussen verschillende componenten 
vooral voordelen lijkt te hebben, gebeurt het tot nu toe eigenlijk niet. Dat is niet vreemd. Als een 
aannemer bij het maken van een aanbieding in concurrentie niet uitgaat van de voorgeschreven 
afstanden, zoals de 60 meter voor detectielussen, de 100 meter voor de vluchtdeuren en de 125 meter 
voor de zichtmeters, maar bijvoorbeeld kiest voor een ritme van 50 en 100 meter en dus optimaliseert 
per tunnelsegment, dan weet hij vrij zeker dat zijn aanbieding niet de goedkoopste zal zijn. Immers, 
hij moet dan meer componenten inkopen dan wanneer hij optimaliseert per systeem. Los daarvan 
staan de afstanden nu in de standaarden, dus een aannemer zal zich al snel afvragen ‘wie ben ik om 
daarvan af te wijken?’. Om uniformering met de bijbehorende voordelen te realiseren, moet dan ook 
de discussie met de ‘eigenaren’ van de tunnelstandaarden worden gevoerd of zij zich kunnen vinden in 
het aanpassen van de verschillende onderlinge afstanden.3 Verder is een vereiste dat opdrachtgevers 
bij aanbestedingen specifieke referentieontwerpen met afgestemde onderlinge afstanden gaan 
voorschrijven, zodat aannemers met hun aanbieding allemaal van dezelfde randvoorwaarden uitgaan.

2.4 Fysieke typicals
De hierboven beschreven uniforme oplossing voor de projectering van de installaties voor een tunnel-
segment kan worden beschouwd als een fysieke typical. Ook op andere schaalniveaus kunnen typicals 
worden gemaakt die bijdragen aan een vereenvoudiging en versnelling van tunnelrenovatieprojecten. 
Op hetzelfde schaalniveau als het gestandaardiseerde tunnelsegment kan bijvoorbeeld een typical 
worden gemaakt voor een inritsegment en, als het om een boortunnel gaat, voor een dwarsverbinding. 
Daarnaast kunnen ontwerpregels worden opgesteld voor zogeheten passtukken. Belangrijk daarbij is 
dat deze passtukken goed aansluiten op het 'ritme' van de tunnelsecties en/of tunnelsegmenten.

Een voorbeeld van een fysieke typical op een lager schaalniveau is de instrumentatie en werktuig-
bouwkundige opzet van een vloeistofafvoersysteem (zie FIGUUR 2.5). 

Door de beschikbare uniforme oplossingmogelijkheden goed vast te leggen in dit soort typicals, weet 
de installatieaannemer altijd exact wat hij moet doen. Daarnaast is er een ander belangrijk voordeel. 
Met elke typical wordt invulling gegeven aan verschillende ontwerpeisen. Dat betekent dat het 
verificatie- en validatieproces eenvoudiger wordt als een opdrachtgever zijn goedkeuring aan een 
typical heeft gegeven. Immers, bij toepassing van de typical hoeft de opdrachtnemer dan niet meer 
aan te tonen dat zijn ontwerp aan elke afzonderlijke eis voldoet, maar kan hij of zij in één keer laten 
zien dat hij aan de groep van eisen voldoet. Als dit bij allerlei typicals het geval is, scheelt dat veel tijd.

3 Besprekingen met vertegenwoordigers van de LTS en de landelijk tunnelbeheerder van Rijkswaterstaat worden op dit moment 
al gevoerd.

Figuur 2.5 / Fysieke typical voor een vloeistofafvoersysteem.
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2.5 Uniforme componentcodering
Voor een fysieke systeemarchitectuur met referentieontwerpen is een uniforme en logische codering 
van alle verschillende componenten en systemen sterk aan te bevelen. Zo is het uiterst praktisch als op 
ontwerptekeningen in één oogopslag duidelijk is wat een camera, een ventilator, voeding, enzovoort is 
en op welke locatie dit onderdeel zich bevindt: denk aan een remote I/O-kast in de linker tunnelbuis in 
segment 9. Ook moet door de codering direct duidelijk zijn welke kabels allemaal op een kast moeten 
worden aangesloten. In HOOFDSTUK 5 worden de randvoorwaarden voor een dergelijke uniforme en 
logische codering behandeld.
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3 Referentieontwerp en systeemarchitectuur 3
In HOOFDSTUK 2 is toegelicht hoe tunnelsegmenten (meerdere secties) uniformer worden als de onder-
linge afstanden van de verschillende componenten op elkaar worden afgestemd. Deze uniformering 
zorgt er ook voor dat de aansluit- of blokkenschema's overzichtelijker worden. In dit hoofdstuk wordt 
dieper ingegaan op de architectuur (onderlinge samenhang) van de sectie-indeling om te komen tot 
een eerste aanzet voor een referentieontwerp.

3.1 Bestaande ontwerppraktijk vs. uniforme aanpak
FIGUUR 3.1 toont de zes componenten die in PARAGRAAF 2.1 worden beschreven – camera’s, zichtmeters, 
hulppostkasten, vluchtdeursensor, lussen, omroepinstallaties – maar dan uitgewerkt tot component-
niveau. Aanvullend is een deel van het netwerk en de energievoorziening weergegeven. 

Het (blok)schema presenteert drie secties in één verkeersbuis. De componenten in de secties verspringen, 
doordat de onderlinge afstanden niet op elkaar zijn afgestemd. Daardoor is elke sectie uniek, wat de kans 
op fouten bij de componenten vergroot. Ook is het moeilijker om invulling te geven aan de faaldefinities, 
waarbij twee opeenvolgende componenten niet tegelijkertijd mogen falen. In de praktijk betekent dit 
onder andere dat deze componenten niet op dezelfde voedingskast aangesloten mogen worden. Het 
gevolg daarvan is dat de kabels tussen de componenten en het netwerk/voedingskasten grotere afstanden 
moeten overbruggen. Dit leidt tot extra werk en vergroot de complexiteit in de toch al volle kabelgoten.

Figuur 3 / sdfsadf

OVI Onderverdeelinrichting (no-break)

MAK Modulaire aansluitkast (netwerk)

CIV Bouwblok Video RWS/CIV

CAM Camera

HPA Hulppostkast type A

HPC Hulppostkast type C

PHP Pictogram hulppostkast

DSS Deurstandsignalering

LKK Luskoppelkast

DLU Detectielus

LSP Luidspreker

ZME Zichtmeter

SKA Systeemkast

MMF Meetmicrofoon

Figuur 3.1 / Blokschema voor drie secties, reguliere situatie. Zie legenda hieronder voor de gebruikte afkortingen.



HOOfDSTUK 3 - Referentieontwerp en systeemarchitectuur

Pagina 21 van 44

Als uitgegaan wordt van uniforme secties/segmenten en de onderlinge afstanden op elkaar worden 
afgestemd, dan worden de typicals en blokschema's eenvoudiger en overzichtelijker, zie FIGUUR 3.2 en 
FIGUUR 3.3

Figuur 3.2 / Uniforme secties.

Figuur 3.3 / Blokschema met dezelfde drie secties in één verkeersbuis, gebaseerd op het ritme van de uniforme indeling.
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Praktijkvoorbeeld

Tijdens een schouw in de Noordtunnel (A15) zijn (met de hand) ruim 400 kabels geteld in het middentunnel-

kanaal aan de Noordzijde van de tunnel. Uit het referentieontwerp Noordtunnel blijkt dat het aantal kabels 

wordt verminderd tot 175 stuks (zie omcirkeling in FIGUUR 3.4) bij de overgang van het middentunnelkanaal 

naar het dienstgebouw Noord.

FIGUUR 3.4 toont het aantal kabels dat per gebied/sectie/ruimte nodig is in een tunnelontwerp. Van links naar 

rechts (codering staat op de x-as): buitengebied Noord, dienstgebouw Noord, tunnelsecties, dienstgebouw 

Zuid, verdiepte ligging en buitengebied Zuid. De blauwe lijn van de doorgaande kabels geeft aan dat ze voor-

bijgaan aan de betreffende sectie. Het verschil tussen beide lijnen ontstaat doordat deze kabels vanuit de 

dienstgang naar de componenten (luidspreker, camera’s e.d.) lopen. De oranje lijn is het totaal aan kabels van 

de betreffende sectie plus de doorgaande kabels. Het doel van de grafiek is het analyseren van pieken van het 

aantal kabels, dat meestal nabij de overgang zitten van het dienstgebouw naar de tunnel.

Figuur 3.4 / Grafiek met aantal kabels per gebied, ruimte en sectie in de Noordtunnel.

3.2 Omgaan met beperkingen
In het algemeen zal het bijplaatsen van extra componenten en kabels bij renovaties voor forse 
uitdagingen zorgen. De beschikbare ruimte voor kabels en kasten is vaak zeer beperkt, omdat de 
nieuwe systemen meestal parallel worden opgebouwd: ze worden geplaatst, terwijl de oude nog in 
gebruik zijn voor het operationele gebruik van de tunnel. Dat vraagt om creativiteit en slimme (soms 
tijdelijke) oplossingen. In de praktijk blijkt dat er vaak extra doorvoeringen geboord moeten worden, 
die een constructeur vooraf moet beoordelen. Dit dient in een vroeg stadium uitgezocht te worden.

Meer componenten in de dienstgang en verkeersbuizen vragen ook extra vermogen als ze parallel 
opgebouwd worden. Het bestaande voedingssysteem is hier lang niet altijd op voorbereid. Om 
extra energiebelasting in de tunnel te optimaliseren, kan ervoor gekozen worden geen decentrale 
omroepversterkers in de tunnel aan te brengen. Dit soort versterkers vraagt veel vermogen en voor 
de benodigde kabels is extra ruimte nodig. Een andere optie om te optimaliseren, is de keuze om 
systemen – met uitzondering van motoren – vanuit de no-breakinstallatie te voeden. Dit voorkomt dat 
er laagspanning voedingskasten nodig zijn en dat scheelt ruimte.
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De onderstaande foto (FIGUUR 3.5) van het middentunnelkanaal van de Noordtunnel laat de beperkte 
ruimte zien. De 'drukte' in deze tunnel is geen uitzondering.

Ruimtegebrek speelt vooral een rol bij het begin van een dienstgang, waar de kabels bij elkaar komen 
richting het dienstgebouw. Daarom is het belangrijk om (extra) kabels zoveel mogelijk te voorkomen. 
Als in het middentunnelkanaal systemen parallel worden opgebouwd, dan komen er in eerste 
instantie veel kabels bij. Dat wordt een behoorlijke uitdaging, want honderden bestaande kabels 
moeten blijven liggen; de tunnel dient tenslotte met rijdend verkeer altijd operationeel te blijven.

3.3 Toepassing bij nieuwbouw en renovatie
Bij de tunnels in de Betuweroute (serie nieuwbouwtunnels) en bij de Heinenoordtunnel (renovatie 
gestart) is het principe van uniformering met succes toegepast tijdens het ontwerpproces. Niet alleen 
met de zes systemen en componenten in en rond de vluchtdeuren en hulppostkasten (zoals in dit 
document beschreven) werkt het referentieontwerp goed, ook met ruim vijftig verschillende systemen 
biedt het veel overzicht. Dit geeft een hoge mate van voorspelbaarheid en inzicht in kast- en kabelruimte. 
Het is dan ook belangrijk om de uniformiteit continu door te zetten voor elk systeem, zodat een 
gedegen systeemarchitectuur ontstaat. Door te denken van klein (bv. tunnelbuissectie) naar groot 
(gehele tunnel inclusief toeritten, dienstgebouw en buitengebieden), worden uitzonderingen vanzelf 
duidelijk en kunnen componenten en systemen die niet in het repeterende patroon passen eenvoudig 
worden ingepast in het geheel. Denk daarbij aan gsm-installaties, kopdeuren en een overdruksysteem.

In FIGUUR 3.6 en FIGUUR 3.7 op de volgende pagina’s zijn als voorbeeld meerdere secties met een dienst- 
en vluchtgang, een verkeersbuis links en een verkeersbuis rechts weergegeven. Het blokschema toont 
de complexiteit bij renovaties, waarbij vrije doorvoeringen niet beschikbaar of aanwezig zijn, afstanden 
niet repeterend zijn en de ruimte zeer beperkt is. Het voorbeeld gaat niet over de inhoud, maar door in 
dit soort situaties een referentieontwerp te maken per systeem, ontstaat houvast.

Figuur 3.5 / Middentunnelkanaal Noordtunnel (noordzijde).
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Figuur 3.6 / Illustratie blokschema van twee secties Heinenoordtunnel, inclusief kabels

Figuur 3.7 / Illustratie projectering van meerdere secties (referentieontwerp).
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4 Coderingen 4
In dit hoofdstuk wordt vanuit praktijkervaringen een aanpak beschreven om tot uniforme coderingen 
te komen van technische componenten in een tunnel. Coderingen hebben betrekking op civiel-
technische constructies, technische componenten, kabelnummering én op documentatie. Bij de 
aanpak ligt de nadruk op het duidelijk vastleggen van de locatie van alle componenten. Een logische 
opsplitsing van de tunnel in deelelementen is daarvoor belangrijk.

De systematiek van coderingen en opbouw van de syntax zoals beschreven in dit hoofdstuk wordt 
opgenomen in het LTS-coderingsdocument bij de volgende release van de LTS. Dit coderingsdocument 
is al toegepast bij de Eerste Heinenoordtunnel en op punten verbeterd in voorbereiding op PTZ.

4.1 Waarom aandacht voor codering?
Het grote aantal geplande tunnelrenovaties in combinatie met schaarste aan deskundigen 
vereist dat elk renovatieproject zo soepel en snel mogelijk verloopt. Een van de basisvoorwaarden 
om dit te realiseren, is een duidelijke en eenduidige codering van componenten. Zo zorgt een 
dergelijke codering ervoor dat fysieke componenten, onderlinge relaties, locaties, faaldefinities, 
kabelnummers in blokschema’s en ontwerpen direct te herkennen zijn. Als direct aan het begin 
van een project goede afspraken worden gemaakt over coderingen, zijn veel fouten te voorkomen. 
De kans dat systemen die tijdens de fase van voorontwerp en detailontwerp afzonderlijk van 
elkaar zijn ontworpen, tijdens de fase van het uitvoeringsontwerp niet goed op elkaar aansluiten, 
neemt bijvoorbeeld af. Dit komt doordat de integraliteit van het ontwerp beter wordt door de 
herkenbaarheid en overzicht. Elk systeem dient in het ontwerp afzonderlijk tegen het licht van de 
energievoorziening, netwerk en besturing gehouden te worden om de integraliteit te bewaken.

4.2 Iedereen heeft het nodig 
Bij de keuze voor een systematiek voor een datastructuur (coderingen, metadata) is het van belang 
om in kaart te brengen welke partijen de coderingen en metadata gebruiken en op welke manier. 
Hieronder wordt kort ingegaan op de verschillende gebruikersgroepen.

• De bedienaar in de verkeerscentrale gebruikt coderingen om te bepalen in welk deel van het 
systeem iets aan de hand is als hij een melding krijgt op het scherm (grafische userinterface, 
GUI). Ook gebruikt zij of hij de coderingen om storingen te melden bij de storingsdienst.

• De (onderhouds)monteur, inbedrijfsteller en de uitvoerder gebruiken de code in een melding 
om te bepalen om welk onderdeel van welk systeem op welke fysieke locatie het gaat en hoe het 
component zo snel mogelijk geplaatst of hersteld kan worden. Het is van belang zo snel mogelijk 
te weten of een hoogwerker, toegang dienstgang en/of verkeersmaatregelen nodig zijn.

• De beheerder gebruikt coderingen voor (geautomatiseerde) rapportages in een 
onderhoudsbeheersysteem en voor data-analyses over verschillende objecten heen.

• Ontwerpers gebruiken coderingen om ieder uniek object in het ontwerp te onderscheiden en de 
onderlinge samenhang weer te geven.

• Weginspecteurs gebruiken coderingen om snel hun weg in de tunnelbuizen te vinden bij 
incidenten.

• Hulpdiensten gebruiken coderingen om snel hun weg in het tunnelcomplex te vinden bij 
calamiteit.

Voor al deze doelgroepen is het van belang dat de coderingen logisch en eenduidig zijn. De logica 
neemt toe als er repeterende patronen zijn. Deze patronen komen terug in de syntax (zie PARAGRAAF 4.5) 
en in de standaardsecties van het referentieontwerp (zie PARAGRAAF 3.1).
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4.3 Referenties
Onderstaande bronnen zijn geanalyseerd om tot een aanpak voor uniforme coderingen te komen:

• Specifieke aspecten tunnelontwerp (SATO), deel 7, tunnelinstallaties, 2005

• Beschrijvende plaatsaanduidingssystematiek (BPS), DWW-2005-039

• Amsterdamse Tunnelstandaard (ATS)

• Haagse Tunnelstandaard (HTS)

• Landelijke Tunnelstandaard (LTS)

• BID00026 CIC: Codering installaties en componenten van technische installaties en complexen 
(waaronder spoortunnels en dive-unders)

Een paar coderingsvoorbeelden van willekeurige objecten om een impressie te geven van de codering 
in de huidige tunnels:

Toepassing Codering Betekenig

Betuweroute *H10 =CSA180 –CS003 Spoortunnel Delft, treindetectie spoor 1, 
buisdeel noord, detector 3

HTS =2221VL+UB285_20221 Rotterdamsebaan, besturingskast verlichting 
verdiepte ligging rechts, sectie 285, ruimte 202

LTS EHT+VG.01-22-ARM511 Heinenoordtunnel, armatuur-511, installatie 
22, veilige vluchtweg sectie 01

Utrecht SBT-MTK-1.17-LKA-152 Stadsbaantunnel Utrecht, laskast-152, MTK, 
eerste verdieping, sectie 17

NB. De Stadsbaantunnel is een niet-rijkstunnel 
met LTS-uitrusting

Bovenstaande voorbeelden laten zien dat er allerlei ontwerpregels zijn. Ondanks ogenschijnlijk grote 
verschillen, komen de coderingen inhoudelijk grotendeels overeen. Zo verwijzen ze allemaal naar 
locaties, secties, gebieden, ruimtes, tunnel, component en volgnummer. 

REVIEW • Relatie met bestaande normen

Meerdere reviewers wezen erop dat de verbinding gelegd moet 

worden met (internationale) normen en richtlijnen voor het 

ontwerpen van een goede coderingssystematiek die recht doet 

aan alle gebruikersgroepen en alle mogelijke toepassingen. Met de 

moderne digitale technieken en toepassen van QR-codes is het ook 

mogelijk om veel uitgebreidere coderingen te maken die aan alle 

invalshoeken recht doen. 

Verder is het ideaalbeeld dat heel tunnelbouwend Nederland over-

gaat naar één en dezelfde coderingssystematiek waarschijnlijk een 

utopie, aangezien coderingssystematieken meestal verder gaan dan 

alleen de tunnel. Ze gaan ook over objecten en over de organisatie.

Hoofdzaak is dat opdrachtgevers die uniforme tunnels willen krijgen, 

de codering niet vrij laten maar nauwkeurig voorschrijven. ProRail 

heeft een doorontwikkelde coderingssystematiek en Rijkswaterstaat 

maakt ook stappen op dit punt.

https://www.cob.nl/document/sato-7-tunnelinstallaties/
https://wetten.overheid.nl/BWBR0015962/2003-12-05
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4.4 Fysieke kenmerken van de tunnel
Bij het vaststellen van een coderingssystematiek en het opstellen van een referentieontwerp is het 
van belang om de fysieke kenmerken van de tunnel te analyseren en de verschillende deelelementen 
helder te benoemen.

Het COB heeft in een eerder traject de basiskenmerken van een tunnel op hoofdlijnen beschreven 
voor het maken van een handboek Ken je tunnel. In het evolutiepad is daarop voortgebouwd en is een 
verdiepingsslag gemaakt.

Elke tunnel heeft locatiekenmerken. Een tunnel bestaat in hoofdlijnen uit tunnelsecties, civieltechnische 
moten, dienstgebouw(en) en buitengebied(en). In dit rapport zijn de tunneltechnische componenten 
en systemen beperkt tot de onderstaande drie deelelementen:

• Tunnelsecties verkeersbuis.

• Dienstgebouwruimtes (en -verdiepingen).

• Buitengebieden.

Bij het ontwikkelen van een systeemarchitectuur is het van belang om de opsplitsing in gebieden, 
ruimtes of tunnelsecties duidelijk te maken, zodat op basis van die indeling verder kan worden 
ontworpen. Deze indeling dient aan te sluiten bij het gekozen coderingsstelsel. Zie FIGUUR 4.1 als 
voorbeeld voor een indelingstekening. Hierin zijn de individuele gebieden gemarkeerd met een code 
van twee letters, aangevuld met de locatie (een punt of een richting, bv. 'Noord'). De twee cijfers 
daarna geven het gebied/sectie aan.

Om dit te verhelderen volgen hier enkele voorbeelden:

• Li.xx = Verkeersbuis links, in tunnel gesloten gedeelte, met sectie xx (00 t/m 12)

• Re.xx  = Verkeersbuis rechts, in tunnel gesloten gedeelte, met sectie xx (00 t/m 12)

• BRN  = Buitenberm rechts, noord, gebied 00,01,.. (bv: BRN01)

• MLN  = Middenberm links, noord, gebied 00,01,..

4.4.1 Tunnelsecties verkeersbuis
Bij uniforme werkwijze heeft elke sectie in een verkeersbuis een vaste lengte. Meestal wordt 50 meter 
aangehouden, omdat bij deze lengte componenten eenvoudig aan het tunnelnetwerk kunnen worden 
gekoppeld. Bij grotere afstanden tussen netwerkkasten kunnen problemen ontstaan met de afstand 
tot componenten. De hulppostkasten worden ook om de 50 meter geplaatst en de vluchtdeuren om 
de 100 meter. 

Figuur 4 / sdfsdf

Figuur 4.1 / Opsplitsing in deelelementen.

https://www.cob.nl/wp-content/uploads/2020/03/COB_Ken-je-tunnel_20200331_print.pdf


Pagina 28 van 44

HOOfDSTUK 4 - Coderingen

De nummers van de secties lopen vanaf een vast referentiepunt op, net als de nummering van de 
hulppostkasten en de vluchtdeuren voor de hulpdiensten. Dat zorgt ervoor dat tegenover elkaar 
liggende vluchtdeuren hetzelfde nummer hebben. In FIGUUR 4.2 zijn de sectie-, hulppostkast- en 
vluchtdeurnummers in de rechter verkeersbuis dus oplopend en in de linker verkeersbuis aflopend. 
Re.04, de vierde sectie in de rechter verkeersbuis, ligt ergens tussen 150 en 200 meter en Li.04 in 
hetzelfde gebied, maar dan in de andere verkeersbuis. In het aanvalsplan van de hulpdiensten staan 
deze nummers nadrukkelijk aangegeven, omdat het voor hen heel duidelijk moet zijn waar ze zich 
bevinden bij een calamiteit.

De technische codering van vluchtdeuren, hulppostkasten, enzovoort is meestal gekoppeld aan de 
rijrichting. Dat betekent dat in FIGUUR 4.2 de technische codes in de rechter verkeersbuis oplopen 
vanaf het dienstgebouw Zuid (DGZ) en in de linker verkeersbuis vanaf het dienstgebouw Noord (DGN). 
Dat zou betekenen dat vluchtdeur 4 in de linker verkeersbuis volgens de technische code een lager 
nummer heeft dan vluchtdeur 3. Dat kan voor verwarring zorgen. Daarom is het belangrijk om vooraf 
zowel de nummering voor de hulpdiensten als de nummering voor de technische codering goed uit 
elkaar te houden.

4.4.2 Dienstgebouw ruimtes
De nummering van de ruimtes in dienstgebouwen gaat volgens hetzelfde principe als die van de 
tunnelsecties. Vrijwel altijd wordt de verdieping van het dienstgebouw en het ruimtenummer 
aangegeven (zie FIGUUR 4.3). Op basis van die nummering worden alle componenten aan die ruimte 
toegekend. Er zijn soms meer dan twee dienstgebouwen die meerdere verdiepingen hebben. Dat 
vereist een doordachte en eenduidige codering, zo betekent '+Z.103' dienstgebouw Zuid, verdieping 
+1, ruimte 03. Hierbij geldt dat begane grond wordt aangeduid met 0; de verdiepingen zijn +1,+2,-
1,-2 enzovoort.

Figuur 4.2 / Nummering secties in verkeersbuizen.

Figuur 4.3 / Nummering ruimtes dienstgebouw.
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4.4.3 Buitengebieden
De gebieden buiten de tunnel worden op hoofdlijnen ingedeeld in: 

• Hoofdrijbaan links.

• Hoofdrijbaan rechts.

• Buitenberm rechts.

• Middenberm.

• Buitenberm links.

Bij tunnels met vier rijbanen wordt dit lijstje aangevuld met tussen-, en ingesloten bermen en in 
complexe situaties kan het ook nodig zijn om toe- en afritten en parallelbanen toe te voegen. 
Aangezien in het buitengebied ook de beschrijvende plaatsaanduidingsystematiek (BPS-codering) van 
toepassing is bij rijkstunnels, is het van belang daarmee rekening te houden.

Een nadere indeling van de middenberm is meestal noodzakelijk. Bij onderhoud in de middenberm 
dient namelijk duidelijk te zijn welke rijstrook afgesloten moet worden om de werkzaamheden veilig 
te kunnen uitvoeren. Dat kan bijvoorbeeld door onderscheid te maken in middenberm links en rechts, 
zodat bijvoorbeeld omroep- en cameramasten duidelijk gekoppeld worden aan een verkeersbuis.

De grootte van het buitengebied varieert bij tunnels sterk. Dit komt door de opzet van het wegennet. 
Soms staat er vlak bij de tunnel een verkeersregelinstallatie, maar er zijn ook tunnels waarbij bijvoorbeeld 
de hoogtedetectie kilometers voor de tunnel staat. Doordat bij de start van het ontwerp vaak nog niet 
duidelijk is hoe groot het buitengebied dient te zijn, begint de nummering bij de open bak van de 
tunnel met '00'; na de stootplaat volgt bijvoorbeeld gebied '01' en vervolgens kan worden doorgeteld. 
Met deze aanpak wordt voorkomen dat bij het toewijzen van een extra gebied alles opschuift bij de 
tunnel, waar de meeste apparatuur staat en wijzigingen de grootste gevolgen hebben. Een andere 
oplossing is om ook in het buitengebied met secties van 50 of 100 meter te werken en daarbij te 
accepteren dat sommige secties geen kasten of componenten zullen bevatten.

4.5 De syntax van coderingen
Een belangrijke eis aan coderingen is dat ze helderheid verschaffen. Dat kan voor iedereen wat anders 
inhouden. Voor een ontwerper gaat het bijvoorbeeld om het creëren van overzicht, terwijl een inkoper 
exacte aantallen wil kunnen bepalen, een onderhoudsmonteur die ‘s nacht op pad moet, snel de exacte 
locatie van de gemelde storing wil kunnen achterhalen en een beheerder controle wil hebben over zijn 
areaalgegevens. Een doordachte codering vervult de wensen van al deze verschillende gebruikers.

Om de gewenste gegevens te kunnen genereren, is het raadzaam de codering op te bouwen met de 
volgende kenmerken:

1. Maak de syntax (aantal tekens) niet langer dan noodzakelijk, omdat dit doorwerkt in het ontwerp- 
maar ook het documentsysteem; niet alle systemen zijn hierop voorbereid. Indien de tunnel 
bijvoorbeeld een provinciale weg betreft, kun je je afvragen of de codering van deze weg (‘PW’) 
toegevoegde waarde heeft in elke codering. Lange coderingen zijn lastiger te lezen. Bij gebruik van 
blokschema’s is een kortere variant beter weer te geven.

2. Houd de lengte van de syntax altijd hetzelfde. Dus niet voor verkeersbuis links 'Li' en voor midden-
tunnelkanaal 'MTK'. Als de lengte verschillend is, kan de syntax namelijk lastiger uit elkaar gehaald 
worden voor databasemanagement. 

a. Probeer aanvullende letters zoals A, B en C, die soms wel/niet voorkomen, te vermijden, en 
voeg zo nodig een los teken toe om ervoor te zorgen dat de syntax altijd dezelfde lengte heeft.

b. Benoem de kastaansluitpunten in de codering (‘:XX’) liever niet, want deze aansluitpunten 
zitten al in het kastpakket. Als de kastaansluitpunten wel worden benoemd, wordt de code 
in het uitvoeringsontwerp erg lang en veel ontwerpprogramma’s kunnen hier niet goed mee 
omgaan.

https://wetten.overheid.nl/BWBR0015962/2003-12-05
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c. Gebruik in de benaming geen streepje; dit maakt automatische herkenning complexer, omdat 
dit teken gebruikt wordt voor de verschillende onderdelen in de codering (bv: =XXX+XXXXX-XX-
XXXXX-XXXXXX).

d. Let bij de keuze van de syntaxgrootte erop dat alle componenten logisch benoemd kunnen 
worden. Bij een syntax van twee karakters blijkt dit lastig te zijn, want de herkenbaarheid dient 
behouden te blijven. Bij drie letters gaat dit in de praktijk veel beter.

3. Probeer te voorkomen dat de (groep)componentcodering per tunnel verschillend is. Voor storings-
monteurs kan dit namelijk erg verwarrend zijn. Zo zijn er praktijkgevallen bekend waarbij dezelfde 
codering in de ene tunnel ‘lucht’ betekende, in de volgende tunnel ‘inductiespoelen’ en in de derde 
tunnel ‘verlichtingsarmatuur’. 

4. Kies voor logische afkortingen voor componenten. MV voor een ventilator is bijvoorbeeld moeilijk te 
begrijpen. Door codes van drie letters te gebruiken, neemt de herkenbaarheid enorm toe. Denk aan 
TVE voor tunnelventilator.

5. Maak verdiepingen in gebouwen inzichtelijk met cijfers en niet met letters. Door het gebruik van 
cijfers zijn de verschillende verdiepingen in schema’s eenvoudig herkenbaar. Verdiepingen zijn +0, 
-1, -2, +1, +2. 

6. Benoem locaties zo duidelijk mogelijk. MB staat voor middenberm, maar MRN voor middenberm 
rechts noord is beter. Met een zo specifiek mogelijke afkorting is ook direct duidelijk waar de afzetting 
nodig is bij een storing (noordzijde, verkeersbuis rechts).

7. Houd bij voorkeur componentcode + volgnummer uniek (bv. PVD110 = pictogram vluchtdeur 
volgnummer 110)  en neem de vluchtnummering (Li-10) mee in de volgnummers als dat mogelijk 
is, zodat componenten en de fysieke aanduiding herkenbaar zijn (zie FIGUUR 4.4).

Figuur 4.4 / Nummer 110 of 510 refereert naar vluchtdeur 10.
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5 Metadata 5
Een grootschalige renovatie waarbij (vrijwel) alle oude componenten worden vervangen, is een 
geschikt moment om te bepalen welke metadata nodig zijn voor de beheer- en onderhoudsfase en 
bijvoorbeeld een datagedreven assetmanagementsysteem. Als er een referentieontwerp en bijbeho-
rende systeemarchitectuur op componentniveau zijn gemaakt, is het maken van een lijst van unieke 
componenten voor het configuratiebeheer een eenvoudige stap. Aan deze componenten kunnen 
vervolgens de relevante metadata worden gekoppeld.

Welke metadata nodig zijn, hangt af van de informatiebehoefte van de verschillende gebruikers 
(zie PARAGRAAF 5.3). Uiteindelijk is het aan de opdrachtgever en beheerder om de voor de gebruikers 
relevante metadata uit te vragen. Een belangrijke valkuil bij metadata is het bijhouden van te veel 
gegevens. Het is dan ook belangrijk om heel kritisch te kijken welke metadata echt nodig zijn. In een 
tunnel zitten vele duizenden componenten. Elke informatievraag moet dus duizenden keren worden 
ingevuld. Dat kost niet alleen veel tijd en geld, maar maakt het beheersen en beheren van al deze data 
ook lastig.

5.1 Referenties
Voor dit hoofdstuk zijn ter inspiratie de volgende voorbeelden geraadpleegd:

• Metadata in Typical Manager; toepassing uit de industrie.

• Database DO/UO Heinenoordtunnel; toegepast in ontwerpfase.

• Door AWA gedefinieerde metadata voor de configuratiemanagementdatabase (CMDB); 
gedefinieerd maar nog geen praktijktoepassing.

• Tekenvoorschriften object-en lijninfrastructuur gebonden installaties (TOLGI), Rijkswaterstaat; 
algemeen regio-specifiek voorschrift voor bepaalde typen objecten (niet uniform).

• Registratie objectdata/infrastam data ProRail vastgelegd in BID0001 en uitgewerkt in BID0008; 
voorschrift toegepast binnen alle ProRail-projecten.

Wat opvalt aan de voorbeelden, is dat de invulling nogal verschilt. Hieruit blijkt ook dat iedere 
opdrachtgever zijn eigen keuzes maakt.

5.2 Basis informatiebehoefte
Na het gereedkomen van het ontwerp en de selectie van de componenten is de essentiële basisinfor-
matie van alle componenten bekend. Monteurs en inbedrijfstellers moeten met die basisinformatie 
snel de relevante handleidingen, specificaties en instructies kunnen vinden. En in de gebruiksfase is 
deze informatie relevant voor het beheer en onderhoud.

Vanuit het UO zijn de volgende relevante gegevens bekend van componenten: 

• fabrikant

• Type 

• Bouwjaar

Deze essentiële basisgegevens zijn uniek en geven toegang tot meer gedetailleerde informatie indien 
gewenst.

5.3 Informatiebehoefte in gebruiksfase
Tijdens de gebruiksfase hebben verschillende gebruikers verschillende informatiebehoeften:

• Bedienaars willen gegevens om storingen te kunnen doorgeven en de beschikbaarheid/veiligheid 
van de tunnel te kunnen beoordelen.

• Onderhoudsmonteurs willen gegevens voor het uitvoeren van preventief en correctief onderhoud 
van de tunnel.

Figuur 5 / fasdf

https://www.yellax.com/en/typical-manager/
https://youtu.be/xB0RYAIf0jM
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• Beheerders/assetmanagers willen gegevens om actueel inzicht te hebben in de status van het 
object. Hoe is bijvoorbeeld het energieverbruik van de ventilatoren in de verschillende tunnels? 
En wanneer dient vervanging plaats te vinden? Meestal maken zowel de asseteigenaar als de 
onderhoudsaannemer gebruik van een onderhoudsmanagementsysteem. In een ideale situatie zijn 
deze twee systemen aan elkaar gekoppeld met een dataverbinding, zodat er geen fouten ontstaan 
in de gegevensoverdracht en alle partijen steeds over dezelfde broninformatie beschikken.

Meer informatie is ook te vinden in publicaties van eerdere COB-projecten:

• In Dashboard voor de tunnelbeheerder is deze informatiebehoefte onderzocht en uitgewerkt.

• In Taal/data digitalisering is een basis beschreven voor gestandaardiseerde beschrijvingen.

• In Data delen en ontsluiten is onderzocht op welke wijze data uit een tunnel ontsloten kan worden.

De informatie van de componenten die voor gebruikersdoelen relevant is, is voor een deel generiek, 
maar kan per systeem ook sterk verschillen. Bij sommige componenten kan extra informatie 
eenvoudig op een later tijdstip worden toegevoegd aan de database. Tegelijkertijd vergt andere 
informatie, zoals een storingshistorie, een aparte database.

Generieke informatie op componentniveau:

• fabrikant

• Bouwjaar

• Serienummer

• Installatiedatum

• Storingshistorie

• Onderhoudshistorie

• Verwachte vervangingsdatum

• Levensduur

• ...

Specifieke informatie op componentniveau:

• Energieverbruik

• Branduren/draaiuren

• Trillingen

• CPU-load

• Gebruikt en beschikbaar geheugen

• Gebruikte en beschikbare bandbreedte

• ...

Software-informatie:

• fabrikant

• Softwareversie

• Datum installatie softwareversie

• firmwareversie

• Datum installatie firmwareversie

• Release notes

Ook deze laatste lijst kan worden aangevuld met specifieke informatiebehoeftes uit systemen.

https://www.cob.nl/digitalisering/dashboard
https://www.cob.nl/digitalisering/taaldata
https://www.cob.nl/digitalisering/datadelen
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Voorbeeld aanvullende metadata

• Meetbereik sensor (bv. 4-20mA = 1..10 meter)

• Merk en type van artikel

• Noodstopzone (bv. gebied dat afgeschakeld moet worden bij gebeurtenis X)

• Technische gegevens motor (bv. stroom, aansluiting 50hz, enz.)

• Mechanische groepnummers (WBS-nummers)

• ATEX-zones

• IJL-certificaat

• Risicobeoordeling (bv. PL of SIL)

• Machine setting (bv. hoog alarmniveau bij waarde X)

• Schakelpunten binnen meting(bv. low level, high level, bij recept X)

• Start/stop groepen

• Melding klep open/dicht

• Software per PLC

• Frequentieregelaar instellingen

• Start/stop volgorde (bv. POSI -> Pos 2 en 3 -> Pos 4)

• Overbrengverhouding motor (bv. 1500rpm = ... m/min of l/hr.)

Praktijkvoorbeeld

Bij de renovatie van de Heinenoordtunnel zijn tijdens het DO de blokschema’s en de daaruit volgende database 

van individuele componenten ontstaan, die in het UO verder worden aangevuld. Zie FIGUUR 5.1 voor een 

impressie van in totaal ruim vierduizend componenten.

Figuur 5.1 / Voorbeeld configuratiedatabase Heinenoordtunnel (basis).
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6 Voor- en nadelen uniforme aanpak 6
In dit rapport komen op diverse plekken voor- en nadelen van een uniforme aanpak aan bod. Daarnaast 
is er in het groeiboek Renoveren, op basis van eerdere renovatieprojecten, een lijst met voor- en 
nadelen opgesteld. Al deze voor- en nadelen staan zijn in dit hoofdstuk op een rijtje gezet.

Nadelen algemeen
• Marktpartijen die zelf al een referentieontwerp hebben ontwikkeld, moeten dit mogelijk aanpassen 

als een opdrachtgever een ander referentieontwerp voorschrijft.

• Binnen grote organisaties zoals Rijkswaterstaat staan niet alle afdelingen positief tegenover deze 
ontwikkeling vanuit de ‘markt tenzij’ gedachte. Dit is geen nadeel van de aanpak, maar is wel een 
vorm van weerstand waar rekening mee moet worden gehouden in het vervolg.

• De aanpak kan extra civieltechnische vraagstukken opleveren, die vroeg in het ontwerpproces 
aangepakt moeten worden.

• De aanpak leidt tot (beperkt) meer componenten in de tunnelbuis.

• Het is nog niet aangetoond dat deze methode tot lagere of gelijke kosten tijdens de beheerfase 
leidt. Er zijn vanuit de review ook stakeholders die denken dat deze aanpak tot hogere kosten 
tijdens de beheerfase kan leiden. Ervaringen in andere sectoren en recent EIB-onderzoek wijzen op 
het tegengestelde, maar dit is nog niet in deze sector gevalideerd.

• De aanpak is een evolutiepad en daarmee nu nog niet volwassen. Dat betekent dat de sector, 
inclusief de opdrachtgevers, de komende jaren vasthoudend en gestaag zou moeten doorgaan met 
het evolutiepad aflopen en invullen.

Voordelen algemeen
• Marktpartijen zullen meer gebruik kunnen maken van eerder ontwikkelde oplossingen en 

documenten voor meerdere projecten van dezelfde opdrachtgever. Door het leereffect van het 
repeterende werk is de snelheid van werken hoger en zijn de faalkosten lager, zowel in ontwerp als 
in uitvoering.

• Beperken ontwerpinspanning: als een beheerorganisatie meerdere tunnels beheert, kan een 
eenduidig en modulair concept voordelen opleveren. De eerste keer moet een goed ontwerp worden 
gemaakt (zoals altijd) maar bij de renovatie van volgende tunnels kan het eerste ontwerp groten-
deels worden gekopieerd. Door dit repeterende effect wordt het ontwerp, maar ook de validatie en 
verificatie voor de volgende tunnels eenvoudiger, waarbij de betrouwbaarheid (kwaliteit) van het 
geheel toeneemt.

• Marktpartijen zullen eenvoudiger kunnen werken voor diverse opdrachtgevers omdat de aanpak en 
de oplossingen gelijksoortig zijn.

• De benodigde kabels in een tunnel worden aanmerkelijk korter doordat de voedingspunten meer 
geclusterd zijn en in de netwerkkabels meer signalen gecombineerd kunnen worden.

• Voorkomen grootschalige renovaties in de toekomst: als een tunnel is opgebouwd volgens een 
bepaalde structuur, is het vervangen van een systeem eenvoudig te realiseren. Modulariteit zou 
zelfs kunnen leiden tot het verdwijnen van grootschalige renovaties doordat vervangingen mogelijk 
worden binnen het reguliere beheer en onderhoud, zogenaamde micro-renovaties. Dit geldt zeker 
als bij de eerstvolgende renovatie rekening wordt gehouden met zaken zoals extra bouwruimte, 
voeding en (netwerk-)infrastructuur.

• Eenvoudiger beheer en onderhoud: als meerdere tunnels volgens dezelfde methodiek zijn 
opgebouwd, wordt het beheer en onderhoud ervan eenvoudiger. Beheerprocessen kunnen uniform 
worden uitgevoerd en zaken zoals reservedelen en/of toekomstige vervangingen kunnen eenvoudiger 
worden georganiseerd.

• Aantoonbaarheid veiligheid: als meerdere tunnels op eenzelfde wijze worden opgebouwd, is het 
ook mogelijk om de aantoonbaarheid van de veiligheid uniform te organiseren. Discussies met 
bevoegde gezagen kunnen worden voorkomen, ook bij toekomstige (kleinschalige) vervangingen.

https://www.cob.nl/groeiboek/renoveren
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• De ontwikkelingen van standaardisering en uniformering passen bij ervaringen uit het verleden 
(ProRail ontwikkelde in 2004 de Tunnel onder de Waas) en passen ook in een brede beweging 
binnen de V&R-opgave van zowel Rijksoverheid als provincies en gemeenten (zie bijvoorbeeld de 
innovatieagenda van Rijkswaterstaat en het rapport IfD in de infrastructuur van het EIB).

Nadelen repeterende patronen in systeemarchitectuur
• Het invoeren vergt aan opdrachtgeverszijde op programmaniveau een (eenmalige) gedegen en 

intensieve voorbereiding van de renovatie en een nauwlettend toezicht op de naleving daarvan in 
ontwerp en realisatie (hogere projectkosten voor de eerste renovatie).

• De gewenste systeemarchitectuur moet breed worden vastgesteld en worden gedragen door de 
gehele tunnelorganisatie; dit kan in sommige organisaties een tijdrovend proces zijn.

• De gewenste systeemarchitectuur en referentieontwerpen moet centraal worden beheerd en 
geborgd. Indien de verantwoordelijkheid niet goed is geregeld, ontstaan de volgende risico’s:

 – Projecten gaan modules ombouwen/projectspecifiek maken zonder dit te melden.

 – Referentieontwerp wordt niet up-to-date gehouden.  

 – Niemand is/voelt zich verantwoordelijk voor de kwaliteit.

Voordelen repeterende patronen in systeemarchitectuur
• Systemen met een op repeterend patroon gebaseerde architectuur zijn eenvoudig uit te breiden, 

zijn inzichtelijk en begrijpelijk en bevorderen het hergebruik van bepaalde delen code.

• Uitwerking van de gewenste systeemarchitectuur geeft sturing aan verdere standaardisatie. 

• Meer zaken kunnen op programmaniveau vastgesteld worden, minder in projecten.

• Projecten worden minder complex met minder risico’s tijdens systeemintegratie.

• Meer zekerheid op een aantoonbaar werkende en veilige tunnel.  

• Meer transparantie in het ontwerpproces van opdrachtnemer.  

• Nadat de gewenste systeemarchitectuur organisatiebreed is vastgesteld: sneller vaststellen van de 
scope van de renovatie.

• Sneller inzicht in configuratie van tunnels (en ‘common cause’-effecten bij ongewenst gedrag).

• Door te renoveren op basis van een goed uitgewerkte systeemarchitectuur, mag verwacht worden 
dat de inspanningen, en dus ook de kosten, bij een latere renovatie lager zijn

https://rwsinnoveert.nl/
https://www.eib.nl/publicaties/ifd-in-de-infrastructuur/
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7 Conclusies en vervolg 7
Om grootschalige tunnelrenovaties soepeler en efficiënter te laten verlopen, is het belangrijk om 
tunnelsecties zo uniform mogelijk te maken, met zoveel mogelijk dezelfde componenten per sectie die 
op eenzelfde wijze zijn aangesloten op (gestandaardiseerde) kasten in het middentunnelkanaal. In dit 
rapport is een richtlijn beschreven om een dergelijke uniformering vorm te geven. Door te uniformeren 
kunnen de ontwerp- en engineeringsfase aanzienlijk worden bekort en nemen de faalkosten tijdens 
de uitvoering af. Er is breed draagvlak voor deze zienswijze, met daarbij wel de aantekening dat er nog 
veel werk te verrichten is om deze aanpak tot in detail uit te werken, voor alle soorten tunnels, voor alle 
soorten secties en in alle fasen van de levensduur van tunnels.

Om ervoor te zorgen dat de voorgestelde aanpak dagelijkse praktijk wordt, is het belangrijk dat 
opdrachtgevers een uniforme projectering van componenten en een eenduidige codering als eis 
opnemen bij de aanbesteding van (renovatie)projecten. 

Het vervolg
Op 28 februari 2023 is de 3.0-versie van dit document opgeleverd en overhandigd aan de projectdirectie 
van PTZ en de portfoliomanager Dick van Klaveren. Dat moment is nadrukkelijk geen eindpunt. Het 
plan is om in overleg met mensen uit het COB-netwerk de voorgestelde aanpak verder uit te werken. 
Hoe het vervolg eruit zal zien, hangt af van de wensen en behoeften van het netwerk. Opties zijn onder 
andere het meer in detail uitwerken van het referentieontwerp per sectie (met en zonder vluchtdeur), 
het ontwerpen van passtukken, het ontwerpen van een uniforme in-/uitrit en het maken van specials 
voor boortunnels of tunnelgebouwen. Een andere optie is om specifieke reviewpunten door verschillende 
expertgroepen te laten uitwerken. 

Weer een andere mogelijkheid is dat het netwerk vindt dat de opgave voor het COB op een ander 
terrein ligt, zoals het organiseren van kennis en vaardigheden om op deze wijze te kunnen gaan 
werken. Ook kan het COB ervoor kiezen om alleen kritisch te volgen hoe opdrachtgevers de aanpak 
verder uitwerken. Of een combinatie van bovenstaande ...
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Bijlage A Begrippen 
Begrip Toelichting

Sectie De kleinste maat van het patroon dat wordt gehanteerd voor het indelen van de 
tunneltechnische installaties (TTI).

Segment Het begrip ‘segment’ wordt gebruikt als aanduiding van het bouwkundige deel. 
Voor het referentieontwerp worden per segment twee secties aangehouden.

Deelelement Opdeling van tunnelsecties in de verkeersbuizen, ruimtes in de 
dienstgebouwen en gebieden buiten de tunnel.

Systeemarchitectuur De fysieke uitwerking met onderlinge relaties naar techniek/hardware van het 
tunnelsysteem.

Referentieontwerp verkeersbuis Gestandaardiseerde projectering van hardware in tunnelbuizen.
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Bijlage B Totstandkomingsproces 
De ontwikkeling van het 'Evolutiepad naar uniformiteit' is begonnen op het COB-congres van 
november 2021. Tijdens dat congres stond de programmatische aanpak van de renovatieopgave van 
tunnels centraal. Na verschillende gesprekken en discussies op deze en andere COB-evenementen is 
het idee van meer uniformering steeds verder uitgewerkt. Begin november 2022 zijn een werkgroep en 
kernteam gevormd die de verdere invulling van het evolutiepad vormgeeft.

Hieronder is kort weergegeven welke activiteiten er rond het evolutiepad zijn geweest: 

• 25 november 2021: COB-congres met een sessie 'Programmeren kun je leren': een verkenning van 
wat nodig er is voor een programmatische aanpak en efficiëntere tunnelrenovaties.

• 29 maart 2022: tunnel-pizzaparty met presentatie van de eerste schetsen van het evolutiepad.

• April-juni 2022: verkennende gesprekken met beheerders, project-/programmateams en 
specialisten.

• 20 juni 2022: COB-congres met stand in Archeon om te werken aan bekendheid en draagvlak en 
om feedback op te halen.

• 15 september 2022: bijeenkomst platform Tunnels en veiligheid met inhoudelijke verdieping op 
coderingen en systeemarchitectuur, presentatie werkpakketten/deelonderzoeken.

• 27 september 2022: tunnel-pizzaparty met presentatie werkpakketten en het vaststellen van 
werkgroepen.

• 7 oktober 2022: ‘Van-dromen-naar-doen’-dag met beheerders om eisen en wensen voor digitale 
tunneltweelingen te formuleren.

• 4 november 2022: startbijeenkomst werkgroep 'Evolutiepad naar uniformiteit' met uitleg van de 
aanpak en het doel, het concept en voorbereiden op versie 1.

• 1-30 november 2022: opstellen versie 1.0 van rapport door het kernteam.

• 30 november 2022: oplevering versie 1.0 door kernteam, start review door alle werkgroepleden.

• 15 december 2022: resultaten review binnen.

• 23 december 2022: oplevering versie 2.0 van rapport (waarin reviewcommentaar is verwerkt) door 
kernteam. Tevens eerste introductiesessie voor bredere doelgroep.

• 2-15 januari 2023: herhaling van introductiesessie voor bredere doelgroep.

• 16 januari - 5 februari 2023: vijf groepsgewijze reviewsessies onder leiding van werkgroepleden.

• 17 februari 2023: werksessie kernteam met werkgroepleden over resultaten review.

• 17-24 februari 2023: verwerking reviewcommentaar, eindredactie en opmaak versie 3.0 van het 
rapport.

• 28 februari 2023: oplevering versie 3.0 van rapport door kernteam, PTZ gaat deze versie gebruiken 
in de praktijk.
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Bijlage D Samenhang met projecten buiten het COB
Rijkswaterstaat:

• Bouwblok 3BT: de standaard software voor bediening, besturing en bewaking (3B) die als ‘bouwblok’ 
toegepast wordt in tunnelprojecten van Rijkswaterstaat.

• Generiek integraal tunnelontwerp (GITO) dat nodig is om de onderlinge samenhang tussen de 
diverse bouwblokken te beschrijven; naast het bouwblok 3BT zijn er bouwblokken voor audio, video 
en netwerken.

• In het Basisontwerp tunnels zijn delen van de functionele specificaties voor TTI/IA reeds uitgewerkt 
op (minimaal) VO-niveau. Dit is in lijn met het gedachtegoed van het evolutiepad.

• Rijkswaterstaat PTZ is de eerste gebruiker van dit rapport en wil de beschreven oplossingsrichtingen 
samen met het gecontracteerd ingenieursbureau TEC uitwerken tot contractspecificaties voor de 
aanbesteding van de beoogde tunnelrenovaties.

ProRail is een belangrijke kennispartij omdat het idee van uniformeren en standaardiseren voor het 
eerst in 2004 voor de Betuweroute is uitgewerkt met de fictieve spoortunnel onder de Waas. Dit 
concept is in het recente verleden ook in de praktijk toegepast op bijvoorbeeld de Gaasperdammer-
tunnel (Rijkswaterstaat) en de Piet Heintunnel (gemeente Amsterdam).

Het team van Aanpak wegtunnels Amsterdam (AWA) is een belangrijke kennispartij omdat dit team in 
2019 als een van de eerste heeft gekozen voor een programmatische aanpak voor het renoveren van 
een serie wegtunnels en de bouw van een nieuwe verkeerscentrale.

AWV Vlaanderen kan deze aanpak mogelijk gebruiken bij de voorbereiding en uitvoering van de 
tunnelrenovaties die de komende tien jaar gepland zijn.
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Binnen het project 'Evolutiepad naar uniformiteit' onderzoekt het COB-netwerk hoe 
ervoor kan worden gezorgd dat bij renovatieprojecten meer uniforme oplossingen worden 
toegepast, zodat tunnels gelijkvormiger worden, renovaties sneller, soepeler en efficiënter 
verlopen en toekomstige renovaties eenvoudiger en met minder tunnelafsluitingen kunnen 
worden uitgevoerd. In dit rapport zijn de eerste resultaten van dit onderzoek beschreven.

Dit rapport legt het basisprincipe van uniformering van referentieontwerpen en 
systeemarchitectuur uit en werkt deze principes uit voor secties van tunnelbuizen. De 
essentie is het herkennen van patronen en relaties tussen de verschillende installaties en 
hun onderdelen, en het slim op elkaar afstemmen van deze patronen. De vluchtdeuren het 
vertrekpunt, omdat de openingen hiervoor meestal vastliggen in de civiele constructie.

Een uniforme projectering zorgt er onder meer voor dat de ontwerp- en engineerings-
inspanning van de verkeers- en tunneltechnische installaties (VTTI) voor de verschillende 
tunnelsecties enorm afneemt. Daarnaast worden beheer en onderhoud met gestandaar-
diseerde oplossingen eenvoudiger. Een nadeel kan zijn dat marktpartijen die al voor 
zichzelf een uniform ontwerp hebben uitgewerkt, dit ontwerp moeten aanpassen aan 
de eisen van opdrachtgevers.

Dit rapport bevat ook een voorstel om te komen tot uniforme coderingen. Om te 
kunnen werken met referentieontwerpen, is een uniforme en logische codering 
van alle verschillende onderdelen en installaties namelijk cruciaal. Het rapport 
besteed ook kort aandacht aan metadata omdat een grootschalige renovatie 
waarbij de oude installaties worden vervangen, een geschikt moment is 
om vast te stellen welke metadata tijdens de beheerfase gewenst zijn.

Evolutiepad naar 
uniformiteit versie 3.0
Richtlijn uniformering tunnelsecties 

op basis van repeterende patronen
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