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Voorwoord 1
Beste lezer,

U leest de handreiking die is voortgekomen uit het project Logistiek bij (tunnel)renovaties. Deze 
handleiding is geschreven in het kader van het COB-tunnelprogramma en het groeiboek Renoveren.

In 2022 heeft de werkgroep diverse technische en organisatorische aspecten onderzocht die van 
belang zijn tijdens het renoveren van tunnels. Deze onderzoeken zijn uitgevoerd binnen het werkveld 
van tunnelrenovaties, maar ook daarbuiten, zoals de burgerlijke en utiliteitsbouw en spoorbouw. We 
leven in een tijd waarin logistiek van groot belang is voor het überhaupt kunnen renoveren van tunnels. 
Er moet tijdens een renovatie rekening worden gehouden met de beschikbare tijdsvensters alsook met 
de behoefte van de omgeving en met het menselijke aspect. Daardoor heeft logistiek ook een sterke 
link met veiligheid. Wanneer het logistieke deel niet op orde is, leidt dat per definitie tot onveilige, en 
daarmee ook ongewenste, situaties.

De werkgroep bestond uit een zeer gemêleerd gezelschap, met kennisdragers vanuit zowel 
opdrachtnemers als uit opdrachtgevers, waardoor de behoefte en beperkingen van verschillende 
zijden zijn belicht. 

Deze handreiking ‘Logistiek bij tunnelrenovatie’ is te gebruiken door zowel opdrachtgevers en 
opdrachtnemers van tunnelrenovaties om de logistiek goed te laten verlopen. Tevens is de handreiking 
toepasbaar op het uitvoeren van onderhoud tijdens geplande onderhoudsperioden.

Delft, 27 november 2022
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1 Inleiding 1
Bij tunnelrenovaties en tijdens onderhoud dienen de uit te voeren werkzaamheden in de beschikbare 
tijdsloten uitgevoerd te worden. Dat is een behoorlijke uitdaging; de ‘winkel’ moet namelijk open blijven. 
Participanten van het COB hebben al veel ervaringen opgedaan met het inrichten van goede logistiek. 
Deze ervaringen zijn gebundeld in onderliggende handreiking. De eerste aanzet was al gemaakt in het 
groeiboek Renoveren met het hoofdstuk Logistiek management. Die basis is verrijkt met meerdere 
invalshoeken en kennis en ervaring uit andere sectoren. 

1.1 Waarom deze handreiking?
In 2021 heeft het COB-platform Tunnels en veiligheid samen met COB-platform Beheer en onderhoud 
een bijeenkomst gehad over het thema logistiek. Hierbij werd duidelijk dat in andere sectoren, zoals 
de chemie-industrie, dit vraagstuk ook speelt. De platformleden hebben gezien hoe een 'plantstop’ 
voorbereid wordt en wat er gedaan wordt om de logistiek goed te laten verlopen. Ook hebben ze gezien 
hoe Metro Amsterdam met logistiek omgaat, waarbij voor de druk bereden sporen een betrouwbare 
dienstregeling van groot belang is. 

Uit de bijeenkomst hebben de platformleden geconcludeerd dat:

• de tunnelsector nog niet op dat niveau zit;

• voor de logistiek bij wegtunnels nog veel te leren valt van de logistiek bij spoortunnels;

• op dit vlak nog veel te winnen is in de sector.

Bij tunnelrenovaties en onderhoudsnachten in wegtunnels en spoortunnels blijkt vaak dat er veel 
(werk)tijd verloren gaat doordat monteurs, materiaal en materieel niet op het juiste moment op de 
juiste plek zijn. Hieruit vloeit voort dat tijdens een afsluiting er minder gepland werk uitgevoerd kan 
worden, oftewel, de planning wordt niet gehaald, wat leidt tot overschrijding van kosten, met het 
niet halen van een opleverdatum, boetes en negatieve media-aandacht (zowel voor opdrachtgever 
als opdrachtnemer) als uiteindelijk gevolg. Het is dan ook van groot belang om logistiek vroegtijdig 
aandacht te geven.

Figuur 1.1 / Veel tunnels in Nederland en België zijn civieltechnisch op de helft van hun theoretische levensduur van honderd jaar. 
Hierdoor staan er de komende jaren veel renovaties op de agenda. (Foto: Velsertunnel, beeldbank Rijkswaterstaat)
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Omdat er grote renovaties van wegtunnels aanstaande zijn, is deze handreiking toegespitst op de 
logistiek bij tunnelrenovatie, waarbij wordt ingezoomd op de technische installaties. De handreiking 
dient drie doelen:

1. Bewustwording creëren over het belang van logistiek in tunnelrenovaties met als ultiem doel 
strakke en realistische en veilige ombouwplannen voor tunnels.

2. Praktische handvatten geven voor het inrichten van logistiek bij tunnelrenovaties.

3. Best practices verzamelen die helpen bij het uitwerken van logistiek, daarbij ook gebruikmakend 
van kennis en ervaringen vanuit spoor-/tramtunnels en uit andere sectoren.

De opgedane ervaringen uit eerdere projecten kunnen worden toegepast bij huidige en toekomstige 
projecten. Daarnaast wordt er uit deze ervaringen lering getrokken, worden maatregelen verder verbeterd 
en kunnen deze worden toegepast in bijvoorbeeld het omvangrijke Programma Tunnelrenovaties 
Zuid-Holland (PTZ) dat momenteel door Rijkswaterstaat wordt voorbereid.

1.2 Logistiek in het kort
Logistiek is alles wat komt kijken bij het organiseren, voorbereiden, plannen, besturen en uitvoeren 
van een stroom aan mensen, materiaal en materieel voor het uitvoeren van werkzaamheden binnen 
een tunnelproject. kortom: alles wat er nodig is om te bereiken dat alles op de juiste locatie, op de 
juiste tijd met de juiste middelen in juiste aantallen aanwezig is, vanaf het ontwerp tot en met 
organisatie. Logistiek komt in alle fasen van een (tunnel)project voor. Logistiek begint dus vanaf de 
ontwikkeling en inkoop van een product of dienst, via productie en distributie naar de eindafnemer, 
en heeft als doel om tegen optimale kosten en kapitaalgebruik te voldoen aan de behoeften van 
het werk. Logistiek regelt in principe de effectieve stroom van goederen of diensten van oorsprong 
naar de ontvanger en heeft impact vanaf het moment van verzending tot aan de levering ter plaatse. 
Tijdens het allereerste grondverzet, tijdens de (beton)bouwfase, tijdens de installatiefase, tijdens de 
onderhoudsfase en uiteindelijk ook tijdens de renovatiefase.

Figuur 1.2 / Bouwplaats van de Gaasperdammertunnel in 2017. (Foto: Rijkswaterstaat)
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De toelevering van materialen, materieel en personeel aan bouwprojecten is een complexe aaneen-
schakeling van direct en indirect betrokken stakeholders. Direct en indirecte betrokken stakeholders 
zijn onder andere opdrachtgever(s), hoofdaannemer(s), onderaannemers, toeleveranciers, logistieke 
dienstverleners, vervoerders, overheden en omwonenden. Doorgaans ontbreekt het in projecten aan 
integrale ketenregie over de logistieke stromen. Plannen veranderen vaak op het laatste moment 
waardoor zorgvuldig afstemmen van productie en voorraden in de planning een uitdaging is 
geworden. Dit sijpelt door in de keten, waardoor er (te) weinig afstemming plaatsvindt en het proces 
niet transparant is. Hierdoor komen de productiviteit en de veiligheid in gevaar en worden extra 
afsluitingen noodzakelijk om het werk af te maken. 

Logistiek heeft ook een sterke link met veiligheid. Denk bijvoorbeeld aan de hulpdiensten die door 
de tunnelbuizen kunnen komen tijdens de afsluitingen, waarbij de mensen die in de tunnel aan het 
werk zijn niet in gevaar mogen komen. Bij sommige tunnels moet er rekening gehouden worden met 
busdiensten en verloskundigen die door de tunnel heen geleid moeten worden. Tevens blijkt dat 
zeker niet iedere automobilist de afzettingen respecteert, wat nog regelmatig tot hachelijke situaties 
leidt. Wanneer de logistiek niet op orde is, leidt dat per definitie tot onveilige, en daarmee ook 
ongewenste situaties. Voorbeelden zijn ook een rommelige bouwplaats en conflicterende stromen 
van mensen en materieel. ‘Veiligheid op orde’ vraagt ook om een goede logistieke aanpak en een 
goed gedetailleerd plan.

1.3 Aanpak
Deze handreiking is tot stand gekomen door kennis en ervaring uit de tunnelwereld en daarbuiten. 
Door het projectteam zijn er interviews gehouden met experts die betrokken zijn geweest bij 
uiteenlopende tunnelprojecten, maar ook met experts uit andere sectoren die zich bezighouden 
met logistiek. De inzichten uit de interviews zijn opgenomen in deze handreiking. De verschillende 
projecten zijn als casussen uitgewerkt in HOOFDSTUK 3. De tabel hieronder geeft het overzicht van de 
onderzochte thema’s en projecten, zie ook BIJLAGE A.

Onderzoeksthema Project/werk Organisatie(s)

spoor Willemsspoortunnel, vervangen verlichting Vialis

spoor Programma hoogfrequent spoorvervoer Amsterdam ProRail

Wegtunnel nieuwbouw Gaasperdammertunnel, aanbrengen brandwerende 
beplating

Engie, Convoi

Wegtunnel renovatie Aanpak wegtunnels Amsterdam Gemeente Amsterdam

Wegtunnel renovatie VIT2, renovatie Beneluxtunnel Combinatie Croonwolter&dros 
en siemens

Wegtunnel renovatie Maastunnel, renovatie en restauratie TBI

Wegtunnel renovaite Programma tunnelrenovaties Zuid-Holland Rijkswaterstaat

Utiliteit Noordgebouw VolkerWessels

Industrie Turnaround Chemelot DsM

Wetenschap Topsector Logistiek

Natte infra stuwensemble Nederrijn en Lek, renovatie siemens

Logistiek algemeen Jan de Rijk Logistics
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1.4 Nieuwbouw versus renovatie
De komende jaren ondergaat een groot aantal tunnels in Nederland en België een grondige renovatie. 
Een complexe operatie, omdat veel van deze tunnels slechts gedeeltelijk en voor een korte tijd kunnen 
worden afgesloten om de hoeveelheid verkeershinder te minimaliseren. De renovatie dient dan ook als 
een geoliede machine te verlopen. Ook hebben we te maken met nieuwbouw van tunnels, denk aan 
de Blankenburgverbinding en Corbulotunnel. Ook bij nieuwbouw is logistiek van essentieel belang. Bij 
de nieuwbouw van tunnels gaat het vaak om enorme projecten met grote risico’s. Op het gebied van 
logistiek is er vaak veel materiaal, materieel en personeel nodig, wat ook zo zijn effecten heeft op de 
omgeving.

Bij nieuwbouw bepaalt de manier van bouwen voor een belangrijk deel hoe de logistiek eruit komt te 
zien. Bij renovatie is met name het renovatieconcept bepalend. De keuzes worden mede bepaald door 
de opgave die er ligt. Is de opgave stedelijk of niet stedelijk? En waar ligt de focus op in het project? 
Zo wordt er bij de Eerst Heinenoordtunnel gestuurd op doorstroming, terwijl dit voor een stedelijke 
tunnelrenovatieopgave heel anders kan zijn. Deze handreiking richt zich met name op de manier hoe 
logistiek binnen renovatieprojecten vorm krijgt en is tevens toepasbaar bij nieuwbouwprojecten.

Figuur 1.3 / De bouw van de Corbulotunnel in de nieuwe RijnlandRoute. (Foto's: provincie Zuid-Holland)

Figuur 1.4 / Werkzaamheden in de Piet Heintunnel. (Foto: gemeente Amsterdam/Richard Mouw)
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1.5 Leeswijzer
Deze handreiking is opgebouwd in twee delen: mogelijkheden van logistiek in de verschillende project-
fasen (HOOFDSTUK 2) en ervaringen en best practices (HOOFDSTUK 3). Hoofdstuk 2 geeft een menukaart per 
projectfase: hoe en wanneer is logistiek mee te nemen? Dit zijn de handvatten. In hoofdstuk 3 worden de 
ervaringen en best practices uit de verschillende projecten omschreven. Dit hoofdstuk dient ter inspiratie 
en geeft een verdere verdieping. 

1.6 Versie 1.0
Dit is de eerste versie van de handreiking. In 2023 gaat de projectgroep verder en worden de belangrijkste 
lessen over de verschillende casussen heen geanalyseerd. Ook worden de komende jaren worden vele 
tunnels gebouwd of gerenoveerd. De verwachting is dan ook dat er de komende periode steeds meer 
kennis beschikbaar komt. Het COB-netwerk heeft de ambitie deze handreiking – versie 1.0 – op termijn 
bij te werken tot een versie 2.0.
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2 Logistiek in de verschillende projectfasen2
In dit hoofdstuk wordt per projectfase een menukaart aangeboden waarin maatregelen zijn opgenomen 
voor het meenemen van logistiek. FIGUUR 2.1 toont de verschillende projectfasen. 

De menukaarten zijn zowel te gebruiken bij nieuwbouw als renovatie. De context van het project 
bepaalt in welke mate welke onderdelen van de menukaarten zwaarder wegen. Zo zal een stedelijke 
tunnelrenovatieopgave om een andere invulling vragen dan de nieuwbouw van een tunnel. Ieder 
project vraagt om (een stukje) maatwerk. 

In iedere menukaart zijn kolommen opgenomen voor de opdrachtgever en opdrachtnemer. Per 
maatregel uit de menukaart is aangegeven welke partij hierin een belangrijke rol speelt. Bij het op orde 
krijgen van de areaalgegevens is bijvoorbeeld de opdrachtgever aan zet, terwijl de afsluitingenstrategie 
wordt bepaald door zowel opdrachtgever als opdrachtnemer. De maatregelen worden onder de 
menukaart nader toegelicht.

2.1 Contractvorming en aanbesteding

Menukaart contractvorming en aanbesteding Opdrachtgever Opdrachtnemer

Samenwerkingsvorm:

Type contract X

scopedemarcatie X

Informatievoorziening:

Areaalgegevens op orde X

Afspraken met stakeholders X

Logistieke randvoorwaarden:

Bepalen afsluitingenstrategie X X

Duur van de afsluitingen X X

Locatie/omvang/grenzen werkterreinen X X

Bepaal concept-ombouwplan X X

Emissies (CO2, NOx, geluid, trilling) X

Wel/geen hub X

Verschillende transportmodaliteiten X

Logistieke contracteisen X

Vraag logistiek plan X

Contractvorming en 
aanbesteding Ontwerp Voorbereiding Uitvoering

Organisatie en beheersing

Figuur 1 / asdfasdfsadfsdfasd
Figuur 2 / asdfasdf

Figuur 2.1 / Projectfasen zoals gehanteerd in deze handreiking.
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2.1.1 Samenwerkingsvorm
Type contract
Afhankelijk van het type contract wordt de samenwerking met de markt aangegaan en wordt er, 
bij voorkeur, dialoog gevoerd tijdens de aanbesteding. Het type contract bepaalt mede hoe diep 
de opdrachtgever zich mengt in logistieke vraagstukken. Er is bijvoorbeeld een verschil tussen een 
DBfM-contract en een alliantie- of bouwteamcontract. Bij een DBfM gaat het om beschikbaarheid en 
betrouwbaarheid (tenzij het risicoprofiel anders aangeeft), bij een bouwteam kun je gezamenlijk over 
specifieke logistieke maatregelen besluiten. 

In veel gevallen staat de contractvorm in grote mate los van de werkwijze die gehanteerd wordt. 
Natuurlijks is er wél een verschillend effect bij DBfM en D&C in de verdeling van risico’s en heeft dat 
gevolgen voor de aanpak. Of je in de samenwerking tussen opdrachtgever en opdrachtnemer kiest om 
een gedetailleerd draaiboek uit te werken, wordt niet bepaald door een bouwteam of tweefasenaanpak. 
Het gaat hier om aanpak, houding en werkwijze. 

Scopedemarcatie
scopedemarcatie gaat over de manier waarop het werk wordt opgeknipt en of er aan het gerealiseerde 
werk al dan niet een onderhoudsverplichting is gekoppeld. De scope is een beschrijving én afbakening 
van de werkzaamheden die bij de in het project gekozen doelen horen. De scope van het project vormt 
de basis voor zowel het planningsproces als voor de te nemen logistieke besluiten hierin. 

2.1.2 Informatievoorziening
Areaalgegevens op orde
Met areaalgegevens worden hier de actuele as-builtinformatie en toestand van het areaal bedoeld 
(zie ook de COB-publicatie ‘ken je tunnel’). Het op orde hebben van areaalgegevens is cruciaal voor 
logistiek. Uit areaalgegevens blijkt bijvoorbeeld dat sommige ruimten fysiek al overvol zijn, waardoor 
een ombouw extra maatregelen vraagt, of dat sommige transportroutes voor materialen onmogelijk 
zijn vanwege beperkte doorgangen. 

Figuur 2.2 / Type contracten (Bron: Twynstra & Gudde)

https://www.twynstragudde.nl/kennisbank/meest-bekende-contractvormen
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Afspraken met stakeholders
Voor aanbesteding is het wenselijke dat er oriënterende gesprekken/afspraken zijn gemaakt met 
onder andere de beheerder, eventuele ketenpartners, hulpdiensten en omgevingspartijen (bewoners, 
bedrijven, gemeenten), waarvan een overzichtslijst met contactpersonen met opdrachtnemer wordt 
gedeeld. Ook afspraken met stakeholders die logistieke randvoorwaarden opleveren, dienen bij 
aanbesteding bekend te zijn.

2.1.3 Logistieke randvoorwaarden
Bepalen afsluitingen strategie
In de contractvormings- en aanbestedingsfase is het belangrijk om de strategie van afsluitingen 
te bepalen. Verschillende mogelijkheden van afsluiten worden hier beschouwd, zoals: nachtelijke 
buisafsluitingen, nachtelijke of aaneengesloten vierkantafsluitingen, 2-0-systemen en dergelijke. 
Belangrijk hierbij is of er bij de renovatie parallel omgebouwd of opgebouwd kan worden. De gekozen 
strategie van afsluitingen is sterk afhankelijk van de uit te voeren werkzaamheden in combinatie met 
de werkzaamheden aan de besturing/bediening/bewakingsinstallaties (3B). Bij het bepalen van deze 
strategie is logistiek een van de factoren waar rekening mee gehouden zal moeten worden. 

Duur van de afsluitingen
De duur van de gekozen afsluitingen is afhankelijk van de uit te voeren werkzaamheden. Ten aanzien 
van logistiek moet de opdrachtgever logistieke contracteisen meegeven. Ook moet hij de data van de 
afsluitingen vaststellen, afstemmen en overeenkomen met het verkeersloket, zodat het inpasbaar is 
binnen de planning van verkeershinder. 

Locatie/omvang/grenzen werkterreinen
De locatie, omvang en de grenzen van de werkterreinen bepalen het ruimtebeslag van de verschillende 
activiteiten. Denk aan het opslaan van materialen, sanitaire voorzieningen, etc. Dit heeft invloed op de 
keuzes die er op logistiek vlak gemaakt worden. Indien er te weinig opslagruimte in de dichte nabijheid 
van het werk beschikbaar is, kunnen innovatieve logistieke maatregelen worden getroffen, zoals het 
toepassen van een bouwhub. 

Bepaal concept-ombouwplan
In het concept-ombouwplan worden de algemene uitgangspunten en de daarbij behorende mogelijke 
afsluitingsvarianten beschreven alsook de verwachte duur per afsluitingsvariant. Tevens kan in het 
ombouwplan een voorzet worden gegeven voor maatregelen in mogelijke noodsituaties ter borging 
van de veiligheid. In de mogelijke afsluitingsvarianten kunnen ook eventueel mogelijke logistieke 
oplossingsrichtingen worden aangestipt. 

Emissies (CO2, NOx, geluid, trilling)
Emissies worden steeds belangrijker bij de uitvoering van projecten. Het is zaak dat de opdrachtgever 
de (project)verwachtingen hieromtrent in eisen of als EMVI-criteria tijdens de aanbesteding en 
contractvorming duidelijk maakt. Deze eisen kunnen in de uitvoering leiden tot minder emissies, denk 
aan de milieukostenindicator (MkI) en minder hinder. Deze eisen hebben ook effect op de logistiek. 
Minder hinder leidt namelijk vaak tot nieuwe logistieke concepten, die vaak ook duurzamer zijn.

Het beperken van emissies heeft z’n weerslag op de eigen operatie, de inzet en het gebruik van 
materieel, diverse uitvoeringsactiviteiten en zelfs op de toeleveringsketen. Denk aan het gebruik van 
elektrische hoogwerkers en het stellen van eisen aan leveringen van componenten en transportroutes 
en -middelen.

Wel/geen hub
In de contractvorming en ontwerpfase moet al nagedacht worden over logistiek. Als de inkoop al achter 
de rug is, is het uitdagend om de logistieke keten nog anders in te richten. Materialen zijn namelijk 
ingekocht met bestemming ‘de bouwplaats’. Door bijvoorbeeld het gebruik van een hub vallen de 
kosten en baten bij andere partijen in de keten. Die nuance wordt nu nauwelijks gemaakt. 
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Renovatie

Heinenoordtunnel is uit 1969. Civiele en 
bouwkundige constructies zijn toe aan een 
grote opknapbeurt. Installaties en 
systemen moeten vervangen worden.

Afsluitingen tijdens renovatie 

-  30 weekendafsluitingen van 1 tunnelbuis 
    in 1 rijrichting 
-  2 keer 2 weken en 2 weekenden 
    eenvolledige afsluiting van de tunnel 
    in 2 rijrichtingen
-  Verschillende nachtelijke afsluitingen 

Afsluitingen t.b.v. 
bereikbaarheidsmaatregelen

- Verschillende nachtelijke afsluitingen 
   (N217, A16) voor aanpassingen 
   infrastructuur op omleidingsroutes
- Verschillende buisafsluitingen Tweede 
   Heinenoordtunnel om deze geschikt 
   te maken voor bussen en nood- en 
   hulpdiensten

1 Dienstgebouw
   renoveren

2 Realiseren
   middentunnelkanaal

5 Verwijderen oude installaties

3 Installatie-
   werkzaamheden in tunnel

4 Omschakelen naar    
   nieuwe installaties

10 weekendafsluitingen van 1 tunnelbuis 
in 1 rijrichting en nachtelijke afsluitingen

2 weken (totaal 16 dagen) en 1 weekend 
compleet dicht

15 weekendafsluitingen van 1 tunnelbuis 
in 1 rijrichting, 1 weekend compleet dicht 
en nachtelijke afsluitingen

2 weken (totaal 16 dagen) compleet dicht

5 weekendafsluitingen in 1 rijrichting

Planning

eerste helft 2023

zomervakantie 2023

tussen zomervakantie 
van 2023 en 2024

zomervakantie 2024

tweede helft 2024

Renovatie bestaande (dienst-)
gebouwen, civiele werken

Middentunnelkanaal realiseren

Installatiewerkzaamheden
in tunnel

Omschakelen van oude 
naar nieuwe installaties

Verwijderen oude installaties

Uitvoering

1

2

3

4

5

Hinder per fase

Wordt geschikt gemaakt 
voor bussen en nood- en 
hulpdiensten

Renovatie Heinenoordtunnel 2023-2024

Figuur 2.3 / Concept-ombouwplan/bereikbaarheidsplan renovatie Eerste Heinenoordtunnel. (Bron: Rijkswaterstaat)

Figuur 2.4 / Bouwlogistiek in Amsterdam met een hub. (Bron: Duurzaam Gebouwd)

https://www.duurzaamgebouwd.nl/artikel/20180514-bouwhub-moet-bouwlogistiek-in-amsterdam-duurzamer-maken
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Schadelijke stoffen 

Koolstofoxide (CO2) is een gas dat van nature in de atmosfeer aanwezig is. Echter, als gevolg van menselijke 

activiteiten is de hoeveelheid ervan in de atmosfeer extreem sterk toegenomen. Dit komt vooral door de 

verbranding van fossiele brandstoffen zoals kolen, olie en gas. CO2 is het voornaamste broeikasgas waardoor 

het klimaat van de aarde verandert.

Ten aanzien van CO2 heeft het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat de ambitie om uiterlijk in 2030 

volledig klimaatneutraal te zijn en circulair te werken. Dit betekend 100% CO2-reductie en een hoogwaardig 

hergebruik van alle materialen. Het staan op een bepaalde trede op de CO2-prestatieladder van bedrijven kan 

zelfs leiden tot gunningsvoordelen.

Stikstofoxiden (NOx) komen vooral van het verkeer en de industrie. Bij hoge temperaturen (bijvoorbeeld in een 

brandstofmotor) reageert stikstof met zuurstof en komt het als NOx uit de uitlaat of de schoorsteen. In 2021 is 

een wet aangenomen om de stikstofuitstoot te verlagen en de natuur te verbeteren. In 2030 moet de stikstof-

neerslag volgens deze wet in de helft van de Natura 2000-natuurgebieden onder de kritische depositiewaarde 

(op een veilig niveau) zijn. De bouwsector, industrie, luchtvaart en binnenvaart én de landbouw moeten een 

bijdrage leveren en kunnen rekenen op financiële steun hiervoor. Het effect van maatregelen om de uitstoot en 

neerslag te verlagen, wordt jaarlijks getoetst. Ook wordt het herstel van de natuur gemonitord.

Geluid en trillingen komen overal voor. Denk aan heiwerkzaamheden of aan het (vracht)verkeer over bruggen en 

in tunnels. Voorbeelden van geluid en trillingen zijn er te over.

Figuur 2.5 / Door te werken aan het verminderen, verslimmen en verschonen van de goederenstromen, wil de Green Business Club 
de CO2-uitstoot van de logistiek in het Utrechtse stationsgebied zover mogelijk – met de intentie naar zero-emissie in 2025 – 
terugbrengen. (Bron: Green Businessclub Utrecht Centraal)

TIP 
Op- en overslag vraagt om een extra schakel in de keten, waardoor het mogelijk op het 

eerste gezicht kostenverhogend kan zijn. In het bouwproces levert het echter enorm veel 

voordelen op. Hierdoor heb je namelijk een buffer dichtbij de bouwplaats waar je al je 

producten naartoe brengt.

https://www.milieucentraal.nl/klimaat-en-aarde/milieuproblemen/stikstof-in-de-lucht-en-bodem/
https://greenbusinessclub.nl/utrechtcentraal/projectgroep/zero-emissie-logistiek/
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Verschillende transportmodaliteiten
De transportmodaliteit is de vervoerswijze van goederen van A naar B, zoals via het spoor, de weg, de 
lucht en over het water. De te kiezen transportmodaliteit(en) en het al dan niet gebruikmaken van een 
hub bepalen gedeeltelijk de hoeveelheid emissies.

Logistieke contracteisen
Logistiek betreft alle fasen van een project, van inkoop, productie en distributie naar de projectlocatie, 
tot distributie van de projectlocatie naar de werkplek (interne goederenstroom) Een bedrijf dat zijn 
logistieke zaken op orde heeft, richt zich dan ook op al deze aspecten. samen worden deze aspecten de 
logistieke keten genoemd, in het Engels ook wel bekend als de 'supply chain'.

Bij projecten waarbij vooraf reeds verwacht gaat worden dat logistiek een belangrijk item is, denk 
hierbij aan projecten waarbij er weinig bouwruimte is, zal het aanstellen van een sleutelfunctionaris 
voor de logistiek zeker een van de eisen moeten zijn. Daarbij bepaalt de mate van logistiek in de basis 
ook de mate van persoonsveiligheid. 

Het is belangrijk te beseffen dat je niet alles in een aanbesteding belangrijk kunt maken. De volgende 
doelen kunnen elkaar gaan bijten: 1) beperken verkeershinder door beperken afsluitingsduur, 
2) veiligheid, en 3) voorspelbaarheid, robuustheid voor tegenvallers.

Vraag logistiek plan
De opdrachtgever is verantwoordelijk voor het uitvragen van een logistiek plan waarin de logistieke 
stromen en afspraken opgenomen zijn. Het is belangrijk dat dit wordt uitgevraagd, omdat er dan in 
een vroegtijdig stadium aandacht voor logistiek is. Mogelijk kan de opdrachtgever overwegen om 
het op te nemen als EMVI-criterium. Op die manier maken logistieke afspraken met de stakeholders 
onderdeel uit van de uitvraag. Bij de uitgangspunten moet je denken aan welke wegen, tijdsvakken en 
aantal afzettingen er gebruikt mogen worden voor transport. De logistiek bepaalt namelijk de planning 
van het werk.

2.2 Ontwerp

Menukaart ontwerp Opdrachtgever Opdrachtnemer

Informatievoorziening:

Areaalgegevens op orde X

Gebruik van BIM ja/nee X X

Ontwerpen van iedere fasering:

Visualiseren van iedere stap X

Visualiseren van benodigd ruimtebeslag X

Modulair ontwerp en standaardisatie in het ontwerp X

Uitvoeringskennis in het ontwerp laten meelopen X

Uitvoeringsinstructies X

Ombouwplan:

Bepaal concept-ombouwstrategie en -methode X

Bepaal faseringen X

Bepaal planning (level 2) X
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Menukaart ontwerp Opdrachtgever Opdrachtnemer

Logistiek plan ontwerpfase:

Plug-en-play (prefab) of op locatie X

Randvoorwaarden voor onderaannemers X

Randvoorwaarden voor transportmiddelen/materieel X

Transportroutes en toe te passen materieel X

Bevestigingsmethodieken X

2.2.1 Informatievoorziening
Areaalgegevens op orde
Met areaalgegevens worden alle documenten en tekeningen van het werk/object/kunstwerk bedoeld. 
Ervaring leert dat areaalgegevens niet altijd op orde zijn. De areaalgegevens dienen als input voor de 
volgende ontwerpfasen. Om er zeker van te zijn dat men met de juiste gegevens aan de slag gaat, is 
het uitvoeren van een nulinspectie onontbeerlijk. Met een nulinspectie wordt het areaal geschouwd 
om de exacte gegevens als input voor het ontwerp alsook voor de te nemen logistieke maatregelen te 
verkrijgen. 

Belangrijk is om risicogestuurd maatregelen uit te voeren om de risico's te verkleinen. Denk aan een 
proef met het uitvoeren van een bepaalde werkzaamheid om daarmee te bekijken:

• of de situatie is zoals van tevoren verwacht;

• hoelang de werkzaamheden werkelijk duren;

• hoe de werkzaamheden verbeterd kunnen worden.

Gebruik van BIM ja/nee
Wanneer gebruik van BIM mogelijk is, moet dit zeker gebeuren. Het uitwerken in 3D- of zelfs 
4D-BIM (3D + planning) kan dienen als input voor het logistiek plan. Het visueel voorbereiden van 
een ombouw van oud naar nieuw heeft veel voordelen. Ook het toe te passen materieel en de bouw-
stromen kunnen gevisualiseerd worden. Echter, het vergt ook een investering om iedere stap in de 
ombouw te visualiseren.

Figuur 2.6 / Voorbeeld: visualisatie 4D-BIM-bouwplaats van Thames Tideway Tunnel Londen (Bron: BIMtoday)

https://www.pbctoday.co.uk/news/digital-construction/bim-news/construction-planning-in-4d/68410/
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2.2.2 Ontwerpen van iedere fasering
Visualiseren van iedere stap
Door het visualiseren van iedere stap krijg je grip op eventuele uitdagingen en knelpunten in 
de uitvoering en de daarmee gepaard gaande logistieke uitdagingen. Op basis van deze logistieke 
uitdagingen kunnen geschikte maatregelen worden getroffen.

Visualiseren van benodigd ruimtebeslag
Door het ruimtebeslag te visualiseren, kun je nagaan of bepaalde activiteiten al dan niet uitgevoerd 
kunnen worden zoals vooraf bedacht en verwacht. 

Modulair ontwerp en standaardisatie in het ontwerp
Tijdens het ontwerpproces en dan met name aan het einde van elke ontwerpfase kan men de bedachte 
logistieke inpasbaarheid controleren. Een modulair ontwerp waarin veel standaardisatie is toegepast, 
kan de logistieke operatie wellicht vereenvoudigen vanwege soortgelijke repeterende handelingen. 
Uiteraard dient tijdens het ontwerp ook aandacht besteed te worden aan de manier waarop de tunnel 
in de toekomst onderhoudbaar is.

Uitvoeringskennis in ontwerp laten meelopen 
Om te checken of een ontwerp bouwbaar zal zijn, wordt geadviseerd om een uitvoeringsmanager/
(hoofd)uitvoerder tijdens het ontwerpproces te laten meedenken over hoe de werkzaamheden 
uitgevoerd kunnen worden. Hierdoor worden onbewust al enkele logistieke besluiten genomen, zoals 
opslaglocaties, transportroutes en uitvoeringsmethodieken (bijvoorbeeld treintjes).

Uitvoeringsinstructies
Een uitvoeringsinstructies (UVI) is een beknopt hulpmiddel voor het monteren van componenten, 
veelal in de tunnelbuizen, zonder dat montagemedewerkers alle betreffende ontwerpdocumenten 
hoeven door te nemen. Ontwerpdocumenten bevatten veel tekst, waardoor essentiële informatie 
gemist kan worden. Tijdens het ontwerp kan er reeds een eerste aanzet voor een uitvoeringsinstructie 
worden opgesteld waarin belangrijke detailinformatie op beknopte wijze wordt weergegeven. Denk 
hierbij aan maximale boordieptes, 'minimaal 50 cm van mootovergangen vandaan blijven'. In een 
UVI voor bijvoorbeeld het monteren van een camera wordt weergegeven: hoe te monteren, welke 
bevestigingen, aandraaimomenten, etc. Door gebruik te maken van uitvoeringsinstructies loopt het 
montageproces soepel en beheerst.

2.2.3 Ombouwplan
Bepaal concept-ombouwstrategie en -methode
In de concept-ombouwstrategie wordt de gekozen ombouwstrategie verder uitgewerkt. Ook hier geldt: 
visualiseer elke stap. Maak inzichtelijk welke transportroutes en kraanopstelplekken er mogelijk zijn. 
Bepaal afleverlocaties en opslaglocaties voor materiaal en materieel. 

Bepaal faseringen
Op basis van de concept-ombouwstrategie en de ombouwmethode kunnen de faseringen worden 
bepaald. De faseringen dienen vervolgens weer als input voor het logistieke plan. 

Bepaal planning (level 2)
Vanuit het ombouwplan kan een planning (level 2) worden opgesteld. Vanuit deze planning kan de 
inpasbaarheid van de logistieke voorzieningen/maatregelen nader tegen het licht worden gehouden. 
Met elke afgesloten ontwerpfase wordt het logistieke deel steeds duidelijker.

TIP 
Opdrachtnemers spenderen veel tijd aan fasering. Leg reeds in de ontwerpfase de 

beoogde faseringen vast, zodat daarop het logistieke plan kan worden gebaseerd.
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2.2.4 Logistiek plan ontwerpfase
Plug-en-play (prefab) of op locatie
Wanneer materialen zo ‘compleet’ als mogelijk op het werk aankomen, kan dat bijdragen aan het 
beperken van het aantal transportbewegingen. Denk aan een camera die geconfigureerd, met de 
benodigde bevestigingsmaterialen en reeds voorzien van een resopal naamplaat geleverd wordt.

Randvoorwaarden voor onderaannemers
In het logistiek plan moeten de randvoorwaarden voor onderaannemers opgenomen worden. Denk 
aan de aanleverroutes en/of de regels die gelden met betrekking tot een nachtafsluiting. 

Randvoorwaarden voor transportmiddelen/materieel
In het logistiek plan moet ook opgenomen worden welke randvoorwaarden er gelden met betrekking 
tot transportmiddelen en in te zetten materieel. Denk aan elektrisch materieel of het gebruik van 
specifieke voertuigen (bijvoorbeeld alleen voertuigen die voldoen aan de Euro VI-standaard of hoger). 

Transportroutes en toe te passen materieel
In het logistiek plan is het verstandig om alvast na te denken over de transportroutes en het toe te 
passen materieel. Denk daarbij na over de afleverlocaties en de route naar die locatie. Maar denk ook 
na over de demontage en het afvoeren van materialen. 

Bevestigingsmethodieken
De bevestigingsmethodieken bepalen in zekere mate ook de logistieke uitvoering. In welke volgorde 
pak je de werkzaamheden aan en in hoeverre kun je dit op een gestandaardiseerde manier doen?

2.3 Voorbereiding

Menukaart voorbereiding Opdrachtgever Opdrachtnemer

Ombouwplan:

Definitief ombouwplan X

Vaststellen takenpakketten X

Bepaal planning (level 4) X

keet- en opslaglocaties en (kraan)opstelplekken X

Logistiek plan uitvoeringsfase:

Organiseren logistiek verantwoordelijke X

Organiseren van afsluitingen en/of afzettingen X X

Organiseren sanitaire en facilitaire voorzieningen X

Draaiboeken en lean-planning voor onderaannemers, transportmiddelen/
materieel en transporten

X

Inrichten registratietool (mensen, materiaal, materieel) – track-en-trace X

Organiseren uitvoeringsinstructies X

Organiseren test-/inspectiedocumenten (verificatie en validatie, V&V) X

Uitvoeringsraakvlakken en parallellen X

Inkoop:

Extra voorraad inkopen (risicomitigatie) X
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2.3.1 Ombouwplan
Definitief ombouwplan 
Om bewustwording en een (ombouw)plan verder vorm te geven, is de inzet van serious gaming een 
optie. Dit is namelijk een uitstekende manier om te leren. Daarbij is vermaak niet het hoofddoel, maar 
wel de competenties of leerdoelen die aan het spel verbonden worden. Het hoofddoel van het spel is te 
oefenen met het uitvoeren van taken en onderlinge samenwerkingen, zodat leren buiten het kritische 
pad van de planning en/of een tunnelsluiting plaatsvindt. Het spel is slechts het middel om een serieus 
doel te bereiken. Mede hierdoor kan tijdens de laatste ontwerpfase in een definitief ombouwplan worden 
gemaakt. 

Vaststellen takenpakketten
Ten aanzien van de uit te voeren werkzaamheden is het verstandig om het montagepersoneel en de 
leidinggevenden kennis te laten nemen van de strategie van het werk. Laat dezelfde mensen hetzelfde 
werk doen met afgebakende ‘takenpakketten’, bijvoorbeeld mensen die aan alleen de CCTV-installatie 
gaan werken en andere aan alleen de omroepinstallatie. 

Er kunnen mock-ups worden gemaakt om de bedachte logistieke routes te controleren. Deze kunnen 
tevens dienen om montagepersoneel op te leiden voor de uit te voeren taken/werkzaamheden. Zo kan 
bij de leidinggevenden ook de verantwoordelijkheid worden gelegd voor het geven en ondertekenen 
van de toolboxen.

Bepaal planning (level 4)
Een planning op level 4 is een planning op componentniveau. Hieruit volgt dan weer de logistieke 
volgordelijkheid en de daarmee gepaard gaande transportroutes.

Keet- en opslaglocaties en (kraan)opstelplekken
Zoals eerder opgemerkt, wordt het ruimtebeslag bepaald door de locatie, omvang en de grenzen van 
de werkterreinen. In deze fase zou er voldoende informatie hieromtrent beschikbaar moeten zijn om, 
mede afhankelijk van de logistieke transportroutes, de plaats van de opslaglocaties, de keten en de 
(kraan)opstelplekken definitief te bepalen.

2.3.2 Logistiek plan uitvoeringsfase
Organiseren logistiek verantwoordelijke
Het aanstellen van een logistiek verantwoordelijke in de uitvoeringsfase is van meerwaarde om het 
vooraf opgestelde logistieke plan ook daadwerkelijk te realiseren. 

Organiseren afsluitingen en afzettingen
Op basis van het definitieve ombouwplan en de planning op level 4 kunnen verkeersmaatregelen en 
afsluitingen worden aangevraagd, zodat ook de logistieke transportroutes kunnen worden vastgesteld. 

Organiseren sanitaire en facilitaire voorzieningen 
Op basis van het ombouwplan dienen sanitaire en facilitaire voorzieningen zo optimaal mogelijk 
gepositioneerd te worden binnen het werkgebied. Belangrijk is dat er zo min mogelijk bewegingen 
nodig zijn binnen het werk. Naast een productie-optimalisatie draagt dit ook bij aan de veiligheid 
binnen het project.

Draaiboeken en lean-planningen voor onderaannemers, transportmiddelen/materieel en transporten
Draaiboeken en lean-planning houdt in dat alle werkzaamheden in detail worden gepland tot uitge-
breide werkplannen. Dit gebeurt dan tot op boutjes/moertjes-niveau. Voor de logistiek betekent dat 
bijvoorbeeld activiteiten kwantificeerbaar maken (zoals: hoeveel kan een kraan verplaatsen op een 

TIP 
Beheers de planning door vooraf systemen uitvoerig te testen.
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dag) en het voorbereiden van activiteiten middels ‘job package’. Je wilt niets aan het toeval overlaten. 
De draaiboeken en lean-planningen vormen de kaders voor de onderaannemers. Bemensing is ook 
een vorm van logistiek, waar heel veel risico’s in zitten, o.a. op het gebied van veiligheid. 

Inrichten registratietool (mensen, materiaal, materieel) – track-en-trace
Door het inrichten van een registratietool voor zowel mensen, materiaal en materieel kun je 
nauwkeurig verschillende activiteiten registreren. Ook kun je realtime zien wat de status van elke 
activiteit is.

Organiseren uitvoeringsinstructies
In deze fase is het van belang om te organiseren hoe de uitvoeringsinstructies op een goede manier 
uitgevoerd gaan worden. Wie houdt zich daarmee bezig en wat als men zich niet aan bepaalde 
instructies houdt?

Organiseren test-/inspectiedocumenten (verificatie en validatie, V&V)
Tot logistiek behoren ook transportroutes en transportbewegingen. Wanneer transportbewegingen 
kunnen worden beperkt, zal dit bijdragen aan de veiligheid alsook aan de kwaliteit van het werk. Het 
lijkt daarom zinvol om ook de test-/inspectiedocumenten toe te voegen aan het zo compleet mogelijk 
op het werk aanleveren van materialen. Zie ook PARAGRAAF 2.2.4 over plug-en-play (prefab) of op locatie.

Uitvoeringsraakvlakken en parallellen
Tijdens deze voorbereidingsfase kan bekeken worden of er nog raakvlakken in werkzaamheden zijn; de 
onderlinge beïnvloeding kan worden bepaald (activiteiten, werkplekdichtheid). staat er bijvoorbeeld 
iemand te boren of te slijpen naast iemand die aan het afmonteren is? Dit moet dan de trigger zijn 
om ervoor zorg te dragen dat iedereen in de nabijheid de juiste PBM’s draagt en te controleren of er 
stofafzuiging op de machines aanwezig is.

Daarnaast is het te adviseren om voorbereidingssessies te organiseren. Hierin worden alle werk-
plannen en raakvlakken besproken. Dit helpt om elkaar te begrijpen en mogelijke raakvlakken 
(restrisico’s) te onderkennen. Hieraan kan het geven van presentaties substantieel bijdragen 
(verwachtingenmanagement).

Ter inspiratie 

In productieomgevingen wordt gebruikgemaakt van ERP-software: enterprise resource planning. Deze software 

bevat de planning, alle deelproducten en de locaties van de producten. Een ERP-programma kan voor de 

bouwsector ook uitkomst bieden voor het automatiseren van bedrijfsprocessen. Het helpt bouwbedrijven om 

controle te houden op het bouwprojecten de daaraan verbonden administraties. 

Ter inspiratie 

Track-en-trace wordt in de pakkettenindustrie al veel gebruikt. In de bouw is het vaak maar afwachten wanneer 

goederen geleverd worden. Een track-en-tracesysteem maakt inzichtelijk waar het product zich bevindt (van 

onderdelen tot eindfabricaat tot uitlevering). Alle systemen communiceren naar een apart medium, een 

zogenaamde control tower.

Beheersing van de supply chain is erg belangrijk voor een logistiek proces. Hiervoor is transparantie en 

commitment van alle betrokken partijen nodig. Als systemen aan elkaar gekoppeld worden, heeft iedereen 

beter zicht op voorraden, planning, etc. Als dit niet kan, probeer dan leveranciers alle informatie te laten 

invoeren op een online platform.

TIP 
Deel je planning zo snel mogelijk met je onderaannemers. 
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2.3.3 Inkoop
Extra voorraad inkopen (risicomitigatie)
Door het inkopen van extra voorraad kan ‘misgrijpen’ worden voorkomen. Hiermee worden onderdelen 
die defect zijn, schade oplopen of op andere manier verloren gaan niet direct een belemmering voor de 
uitvoering.

2.4 Uitvoering

Menukaart uitvoering Opdrachtgever Opdrachtnemer

Bewaken, monitoren, handhaven, bijsturen:

Uitvoeringsplan X

Registraties en keuringen (V&V) X X

Monitoren producties X

Hub X

Runners X

Tussentijdse evaluaties X X

schone bouwplaats en werkplekken X

keet- en opslaglocaties X

Team X X

2.4.1 Bewaken, monitoren, handhaven, bijsturen
Uitvoeringsplan
Het opstellen van een uitvoeringsplan kan substantieel bijdragen aan beperking van het aantal 
transportbewegingen wanneer hierin de eerder in deze handreiking beschreven adviezen (zoals het zo 
compleet mogelijk op locatie aanleveren van materialen) als werkvolgordeproces wordt beschreven. 
Qua monitoring en bijsturing kan de planning op level 4 per nacht op voortgang worden gecontroleerd; 
of de geplande productie elke keer gehaald wordt. Hou in ieder geval reserve (montage)capaciteit 
beschikbaar onder het motto: ‘Beter ermee verlegen dan erom verlegen’. Geef de aangewezen sleutel-
functionaris voldoende mandaat mee.

Registraties en keuringen (V&V)
In deze fase is het raadzaam om de test-/inspectierapporten mee te geven en in te vullen tijdens/na 
montage van het component en ervoor zorg te dragen dat de ingevulde rapporten overzichtelijk per 
deelinstallatie wordt verzameld. Neem de eventuele restpunten op in een separate overzichtslijst en 
los deze zo spoedig mogelijk op. Dit is ook van toepassing voor de ondertekende toolboxdocumenten. 

TIP 
• Hou reserve montagecapaciteit beschikbaar.

• Hou enkele componenten als reserve beschikbaar voor het geval er iets stuk valt.

• Hou de veiligheid zeer hoog in het vaandel (ook op hoogwerkers!).

• Hou je aan de procedures bij eventuele calamiteiten en tijdens doorgang van 

hulpdiensten.

• Maak duidelijke afspraken en draag er zorg voor dat iedereen zich eraan houdt.
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Monitoren producties
Behoudens het dagelijks bijhouden van de level-4-planning voor de monitoring van de dagproducties, 
kunnen tegenwoordig ook IT-tools ingezet worden. Denk hier vooraf goed over na, omdat daarvoor 
de beschikbare data van groot belang is. Denk daarbij aan de inzet van track-en-tracesystemen voor 
materiaal- en transportcoördinatie, maar ook aan het gebruik van camera/meetsystemen, zodat je kunt 
bijsturen op veiligheid en logistieke knelpunten (bv. je ziet dat het materiaal te groot of te klein is). 

Hub
Het kan zijn dat je in eerdere fase de keuze hebt gemaakt om een hub te gaan gebruiken. Dit is vaak een 
locatie op korte afstand van het project, waar op- en overslag plaatsvindt en waar dagproducties en/of 
werkpakketten voorbereid worden. Daarnaast kan de hub ook voorzien in andere value-added-logistics. 
Vanaf de hub worden de materialen just-in-time naar het project getransporteerd. 

Runners 
In het logistiek plan kan het zijn dat de keuze is gemaakt om runners als logistieke maatregel in te zetten. 
Runners, ofwel inhuizers, zijn mensen die de materialen en/of werkpakketten op de juiste plek neer-
zetten. Op die manier hoeven de andere uitvoerende medewerkers niet veel te lopen en op zoek te gaan 
naar hun spullen. 

Tussentijdse evaluaties
Door middel van tussentijdse evaluaties kan de voortgang worden bepaald. Er kan bepaald worden of 
lopende acties ook binnen de gestelde tijd afgemaakt kunnen worden, bijvoorbeeld voordat de tunnel 
weer open gaat. De tussentijdse evaluaties kunnen ook dienen als een toets vanuit de contractbeheersing. 

Schone bouwplaats en werkplekken
Een schone bouwplaats en werkplek is van cruciaal belang om de veiligheid te kunnen garanderen. Dat 
betekent dat je je moet richten op slimme afval- en emballagelogistiek en dat daarvoor in de uitvoerings-
instructies de juiste maatregelen staan opgenomen. 

Keet en opslaglocaties
Bij de uitvoering is het van groot belang dat de keet en opslaglocaties op de vooraf bedachte manier 
worden gebruikt. 

Team
Ook het team moet worden gemonitord, bijgestuurd, etc. In de tussentijdse evaluaties zal dit ook een 
belangrijk onderdeel vormen. Een klein vast team kan soms helpen om de productie te verhogen.

Ter inspiratie 

Topsector Logistiek werkt samen met ondernemers, overheden en onderzoeksinstellingen aan de ambitie voor 

2050: een concurrerende en emissieloze logistiek in Nederland.

Binnen de Topsector Logistiek heeft het programma Bouwlogistiek en mobiele werktuigen het doel om de 

bouwlogistiek te verduurzamen en schoner te maken, onder meer door stikstof- en CO2-reductie te realiseren. 

Het programma is onderdeel van het kennis- en innovatieprogramma Emissieloos bouwen dat deel uitmaakt 

van de overkoepelende routekaart Schoon en emissieloos bouwen (SEB). 

Meer weten? Zie: Bouwlogistiek en mobiele werktuigen, Topsector Logistiek

TIP 
Elke project vraagt om een nieuwe projectorganisatie, nieuwe leveranciers en nieuwe 

uitvoerders/onderaannemers. Naast een vast uitvoeringsteam loont het daarom ook 

om vaste leveranciers te gebruiken. Dit helpt om de gehele keten goed te organiseren 

(supply chain management). Vastigheid vergroot de mogelijkheden tot betere 

organisatie, tot leren en daarmee dus tot optimalisatie in zowel tijd als kosten. 

https://topsectorlogistiek.nl/toepassingsgebieden/bouwlogistiek/
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2.5 Organisatie en beheersing
Naast de maatregelen per fase, zijn er ook overkoepelende aandachtspunten. Elk van deze beheers-
aspecten is van belang voor het slagen van de renovatie.

Menukaart organisatie en beheersing Opdrachtgever Opdrachtnemer

Volledig ingerichte werkbus X

Bij problemen/tegenslag: inzet ‘quick fix’-team. X

Voorraadbeheer X

sleutelfunctionaris logistiek X

fit-for-purpose – veiligheidsprincipe X

Gekwalificeerd personeel/team X X

Communicatie X X

Proces X

Planning X X

sanitaire en facilitaire voorzieningen X

Transport op de bouwplaats X

Volledig ingerichte werkbus
Een volledig ingerichte werkbus met het juiste materieel kan ervoor zorgen dat er minder gelopen 
wordt en dat de veiligheid daarmee toeneemt. Ook zorgt dit ervoor dat het juiste materieel beschikbaar 
is, waardoor men niet op zoek hoeft en dus makkelijker door kan met de werkzaamheden waar hij/zij 
mee bezig is. 

Bij problemen/tegenslag: inzet ‘quick fix’-team
De inzet van een specifiek team bij problemen/tegenslag is een bewezen succesvolle oplossing. 
Bij tegenslagen vervolgt het productieteam zijn werkzaamheden, terwijl het ‘quick fix’-team zal 
proberen een oplossing uit te voeren. Dit kan het eventuele nadelige effect op de planning tot een 
minimum beperken. 

Voorraadbeheer
Het organiseren van voorraadbeheer kan ervoor zorgen dat je vroegtijdig nieuwe materialen kunt 
bestellen en daarmee niet misgrijpt. Ook wordt er geregeld gewerkt met een klein magazijntje midden in 
het werk waar klein materiaal gepakt kan worden, denk aan schroeven en moertjes. 

Sleutelfunctionaris logistiek
Een sleutelfunctionaris logistiek kan van groot belang zijn voor de organisatie en beheersing van het 
project. Deze persoon kan onder andere de coördinatie van de logistieke stromen van en naar de 
bouwplaats op zich nemen.

Fit-for-purpose – veiligheidsprincipe
Voor specifieke activiteiten kun je specifieke maatregelen inzetten. Denk aan verkeersmaatregelen 
voor nood- en hulpdiensten en kwaliteitscontrole voor aantoonbare kwaliteit (bv. Convo-control-app, 
soort keuringsapp).

Gekwalificeerd personeel
Gekwalificeerd personeel is een voorwaarde om de planning te kunnen halen. Dat betekent specifieke, 
toegewezen personen (dedicated resources) met de juiste expertise. 
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Communicatie
Door vooraf afspraken te maken over de manier en middelen van communicatie kan er een hoop ruis 
voorkomen worden. Dit betekent ook heldere overdrachtsmomenten.

Proces 
Om het proces zo effectief en efficiënt mogelijk te laten verlopen, zijn planningsoverleggen, voortgangs-
rapportages en start-ups een vereiste. 

Planning
Stick to the plan! Niet sneller willen. Werk volgens het vooraf bedachte plan. 

Sanitaire en facilitaire voorzieningen
Goede sanitaire en facilitaire voorzieningen, zoals een mobiele post voor koffie, kunnen onder andere. 
bijdragen aan een effectief en efficiënt proces. Op deze manier hoeft het montagepersoneel de 
werklocatie in principe niet te verlaten. 

Transport op de bouwplaats
De transportroutes bij tunnels van en naar de werkplek zijn vaak lang. Vooraf nadenken over 
verplaatsingstijden en hulpmiddelen voor het verplaatsen van mens en materieel is noodzakelijk.

TIP 
De truc is om vooruit te denken op planning. Qua denkproces wil je 2 à 3 maanden 

vooruit lopen. 

TIP 
Vaak wordt er tijdens de inschrijving te veel gestuurd op minimaliseren van kosten 

waardoor je voor de organisatie te weinig (gekwalificeerde) mensen hebt. 
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3 Ervaringen en best practices3
Voor deze handreiking zijn een aantal praktijkprojecten onderzocht. In dit hoofdstuk worden de daarin 
opgedane ervaringen en best practices op het gebied van logistiek toegelicht. Iedere paragraaf begint 
met algemene informatie over het project, de ingezette bouwlogistieke maatregelen en best practices. 
Vervolgens worden de ervaringen in het project aan de hand van negen thema’s toegelicht:

• Organisatie

• Ontwerp en plannen

• Planning en draaiboeken

• Raakvlakken

• Oefenen en testen

• Informatie op orde

• Logistieke stromen bouwplaats en omgeving

• Voorzieningen bouwplaats

• Modules voor repeterende handelingen

3.1 Renovatie stuwensemble Nederrijn en Lek
3.1.1 In een oogopslag

Type project Renovatie stuwen en sluizen

Locatie Nederrijn en Lek

Looptijd 2015 – december 2020

Opdrachtgever Rijkswaterstaat

Opdrachtnemer Yunex Traffic (voorheen siemens Mobility)

Korte beschrijving De komende decennia kunnen de stuwcomplexen bij Driel, Amerongen en Hagestein veilig en 
betrouwbaar functioneren. De ruim vijftig jaar oude stuwcomplexen zijn grondig gerenoveerd, 
van schipper tot bedienaar.

In beeld

(Foto: Siemens Mobility)

Bouwlogistieke 
maatregelen

• Testopstelling bouwen in een fabriek (IfAT), zodat je voor de bouw op locatie weet dat het 
systeem functioneert.

• Mock-ups maken in het vrije veld, hierdoor kun je oefenen met de uitvoeringsstrategie en 
handelingen verbeteren.

• Op het werk nabij de stuwen was geen ruimte voor een grote loods, daarom gekozen voor 
een bouwhub. Vanaf de bouwhub leverde een schipper tweemaal in de week de goederen. 

Figuur 3 / fsdf

https://www.mobility.siemens.com/nl/nl/portfolio/referenties/renovatie-stuwensemble-nederrijn-en-lek.html
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Best practices • 'Daily stands' en voortgangsoverleggen/rapportages. Dagelijks weten waar je staat in de 
planning en voortgang.

• fulltime integrale plannen voor planningssessie om het werk in detail voor te bereiden en 
de raakvlakken te bespreken. Dit draagt bij aan een soepele logistieke uitvoering.

• Een fulltime veiligheidsmanager aanstellen: veilig werken draagt bij aan een efficiënte en 
veilige uitvoering.

• Zorg voor een flexibele organisatie, een hoog aanpassend vermogen van de organisatie om 
onvoorziene zaken op te lossen.

• De werkplannen en draaiboeken integraal voorspreken om de raakvlakken en 
werkzaamheden van elkaar (civiel, werktuigbouw en installaties) te begrijpen.

3.1.2 Ervaringen
Het stuwensemble bestaat uit drie stuwcomplexen bij Driel, Amerongen en Hagestein. Deze stuwen zijn 
onmisbare schakels in het nationale waterbeheer; de stuwen regelen het waterpeil en zorgen hiermee 
voor een goede bevaarbaarheid. 

De complexen zijn al ruim vijftig jaar oud en het was tijd voor een grootschalige renovatie, van schipper 
tot bedienaar: een nieuwe bedienings- en besturingsinstallatie, civieltechnische renovatie, vervanging 
technische en werktuigbouwkundige installaties en de communicatiesystemen). Uitdagingen van het 
project:

1. De stuwen en sluizen moesten tijdens de renovatie blijven functioneren, ze hebben een vitale functie 
in het Nederlandse vaarwegennet. De stuw bij Driel is de ‘kraan van Nederland’. Hij verdeelt het water 
dat vanaf de Rijn komt over de IJssel, de Nederrijn en Lek. Dit borgt enerzijds dat er voldoende zoetwater 
naar het IJsselmeer stroomt. Anderzijds blijven hierdoor de Nederrijn en Lek goed bevaarbaar voor de 
ca. 39.000 schepen die per jaar door de sluizen varen.

2. Behalve drie consortiumpartners was een veelvoud aan subcontractors bij dit project betrokken. De 
afgelopen vijf jaar zijn bijna duizend mensen opgeleid om veilig op de site te mogen en kunnen werken. 
Planning en afstemming waren cruciaal.

3. In geval van een dreigend hoogwatersituatie moest er binnen vijf werkdagen teruggebouwd kunnen 
worden naar een operationele situatie waarbij beide stuwbogen bedienbaar zijn.

4. Geen ruimte voor opslaglocatie bij de stuwen.

5. stuwen alleen bereikbaar over kleine smalle dijkwegen.

Thema Invulling

Organisatie • Een fulltime veiligheidsmanager aanstellen; veilig werken draagt bij aan een 
efficiënte en veilige uitvoering.

• fulltime integrale plannen voor planningssessie om het werk in detail voor te 
bereiden en de raakvlakken te bespreken. Dit draagt bij aan een soepele logistieke 
uitvoering.

• Zorg voor een flexibele organisatie, een hoog aanpassend vermogen van de 
organisatie om onvoorziene zaken op te lossen. 

Ontwerp en plannen • Volgende keer nog meer in BIM en 4D-plannen investeren.

• Vanuit het ontwerp rekening houden met de bouw; er moest vermeden worden 
dat nieuwe installaties op oude gebouwd worden. Oplossing hiervoor vormen 
modulaire systemen. 

'Alleen in nauwe afstemming met partners uit verschillende 

disciplines kun je de opdrachtgever een totaaloplossing bieden.'
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Thema Invulling

Planning en draaiboeken • 'Daily stands' en voortgangsoverleggen/ rapportages. Dagelijks weten waar je staat 
in de planning en voortgang.

• De werkplannen en draaiboeken integraal voorspreken om de raakvlakken 
en werkzaamheden van elkaar (civiel, werktuigbouwkunde en installaties) te 
begrijpen.

• Bij nieuwbouw bouw je in een ‘greenfield’, bij renovatie van een stuwensemble in 
het natte. Dat wil zeggen dat je er rekening mee moet houden dat ‘de winkel open 
blijft’. Dit heeft impact op logistieke voorbereiding; er zijn beperkte uren waarin 
je fysiek op locatie kunt bouwen, de bestaande installatie dient naast de oude 
gehandhaafd te worden, beperkte ruimte en tijd. 

Oefenen en testen • Testopstelling bouwen in een fabriek (IfAT), zodat je voor de bouw op locatie weet 
dat het systeem functioneert.

• In het werk werd ook getest, en doordat er een repeterend karakter was doordat 
meerdere sluizen gerenoveerd werden, was het mogelijk om te leren na de fases.

Informatie op orde • Nog meer investeren in een nulinspectie, weten wat de situatie op locatie is.

Logistieke stromen 
bouwplaats en omgeving

• Mock-ups maken in het vrije veld, hierdoor kan je oefenen met de 
uitvoeringsstrategie en handelingen verbeteren.

• Op het werk nabij de stuwen was geen ruimte voor een grote loods, daarom 
gekozen voor een bouwhub. Vanaf de bouwhub leverde een schipper tweemaal in 
de week de goederen. 

3.2 Turnaround Chemelot
3.2.1 In een oogopslag

Type project Industrie

Locatie Geleen

Opdrachtgever Chemelot

Opdrachtnemer sitech

Korte beschrijving sitech voert per jaar vijf à tien ‘turnarounds’ (onderhoudsstops) uit op de Chemelot-site. 
Daarbij wordt gezorgd voor een optimale integratie van projectactiviteiten en wordt de 
uitvoeringsfase zo kort en efficiënt mogelijk gehouden.

In beeld

(Foto: Sitech)
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Bouwlogistieke 
maatregelen

• kwantificeer activiteiten en bepaal op basis hiervan de optimale inrichting van het project.

• Visualiseer alle interne en externe transporten met behulp van tekeningen. Waar liggen 
relaties en clashes die je zou willen vermijden?

Best practices • Werkzaamheden vinden plaats op basis van ‘job packages’. Diverse materialen worden 
voorafgaand aan de ombouw bij elkaar verzameld.

• Beheersing van het uitvoeringsproces door het verstrekken van zogenoemde vergunningen.

• Repeterend werk wordt uitgewerkt in een manual. Na uitvoering: prestaties meten, 
optimaliseren en planning bijstellen.

3.2.2 Ervaringen
Bij een turnaround wordt een fabriek stilgezet om deze van binnen en buiten te inspecteren, schoon 
te maken en waar nodig onderdelen te repareren, te vernieuwen of te verduurzamen. Hiermee wordt 
geïnvesteerd in veiligheid, efficiëntie en duurzaamheid. Een onderhoudsstop vergt een zorgvuldige 
voorbereidingstijd en is een complexe operatie, waarbij honderden medewerkers in enkele weken tijd 
enorm veel werk verrichten. Daarbij wordt gezorgd voor een optimale integratie van projectactiviteiten 
en wordt de uitvoeringsfase zo kort en efficiënt mogelijk gehouden.

Thema Invulling

Organisatie • Asseteigenaar is eindverantwoordelijk voor de uitvoering van de plantstop/
ombouw. sitech ondersteunt de asseteigenaar zo goed mogelijk, maar is niet 
eindverantwoordelijk.

Ontwerp en plannen • Vooraf wordt er nagedacht over welk materiaal en materieel het best opgesteld kan 
worden. Activiteiten worden vervolgens gekwantificeerd. Hoeveel kan een kraan op 
een bepaalde locatie verplaatsen?

Planning en draaiboeken • Plannen met behulp van systemen en planningstool op basis van verre 
digitalisering van het te realiseren werk. Alle activiteiten worden op de minuut 
gekwantificeerd. De turnaround wordt tot op detail uit elkaar getrokken. Voor elke 
taak die uitgevoerd moet worden, wordt een vergunning uitgegeven. Alleen met 
deze vergunning mag er gewerkt worden.

Raakvlakken • Voorafgaand aan een ombouw wordt er gekeken naar de omgeving. Omliggende 
plants hebben een logistiek proces dat niet verstoord mag worden. Alle interne 
transporten worden met behulp van tekeningen visueel doorgelopen. Waar 
worden materialen ontvangen? Hoe krijgen we die in de fabriek? Langs welke 
steiger, kraan of route verloopt het transport? Waar liggen relaties en clashes die je 
zou willen vermijden?

Informatie op orde • 70% van de werkzaamheden in een turnaround is repeterend werk. Door kennis 
te verzamelen, te leren van voorafgaande turnarounds en hergebruik kun je 
met elkaar optimaliseren. Naderhand worden prestaties gemeten en worden 
optimalisaties uitgevoerd.

'Asseteigenaar aan de leiding, structuur, detail, 

voorbereiden, meten en monitoren.'
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Thema Invulling

Logistieke stromen 
bouwplaats en omgeving

• Werkzaamheden vinden plaats op basis van ‘job packages’. Diverse materialen 
worden voorafgaand aan de ombouw bij elkaar verzameld en vier weken voor 
uitvoering gecontroleerd op volledigheid.

Voorzieningen bouwplaats • Gebruik van gps-data en 3D-scans om alles in kaart te brengen. Tevens worden 
er camera’s opgehangen voor het bewaken van besloten ruimtes. Deze camera’s 
leggen ook vaak logistieke knelpunten vast.

Modules voor repeterende 
handelingen

• Deze worden vastgelegd in een manual. Na turnaround: prestaties meten, 
optimaliseren en planning bijstellen.

3.3 Willemsspoortunnel
3.3.1 In een oogopslag

Type project Tunnelrenovatie

Locatie Rotterdam

Looptijd Maart 2020

Opdrachtgever Prorail

Opdrachtnemer koninklijke VolkerWessels

Korte beschrijving De Rotterdamse Willemsspoortunnel is drie kilometer lang en omvat vier sporen. In een 
treinvrijeperiode (TVP) van 52 uur is de verlichting vervangen. De drie toegangen zijn niet 
geschikt om materialen aan en af te voeren.

In beeld

(Foto: Vialis)

Bouwlogistieke 
maatregelen

• Meerdere teams met eigen ploegleiders aan het werk op acht verschillende locaties tegelijk.

• Materialen en materieel met kranen en krollen logistiek door de tunnel verspreid.

• Gebruikgemaakt van mini-hoogwerkers.

• sanitaire voorzieningen in de tunnel verspreid en catering verzorgd.

https://www.vialis.nl/nl/nieuws/detail/vialis-werkt-ook-in-deze-tijden-door-in-de-willemsspoortunnel
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Best practices • krol/lorrie-indelingen uitgewerkt inclusief tijdstippen, spoor en ritnummer.

• Elke krat overmatig gevuld met de voor de locatie benodigde materialen, inclusief 
reservemateriaal en -materieel.

• Voldoende sanitaire voorzieningen aanwezig.

• Catering op locatie verzorgd en voldoende reservepersoneel beschikbaar

3.3.2 Ervaringen
De Willemsspoortunnel is een drie kilometer lange viersporige tunnel onder de Nieuwe Maas in 
Rotterdam waar zowel goederen- als personentreinen doorheen rijden. Hij is onderdeel van de 
spoorwegverbinding tussen Rotterdam en Breda. De nieuwe besturing voor de tunneltechnische 
installaties wordt gebouwd conform de ProRail Tunnelstandaard (PTs). Alle spoortunnels die onder 
het beheer van ProRail vallen, worden in de komende jaren omgebouwd naar de PTs. Ze voldoen 
hiermee aan de Europese Technische specificatie voor interoperabiliteit en kunnen op termijn 
centraal worden bediend. Veel werkzaamheden kunnen alleen tijdens treinvrije periodes (TVP) 
worden uitgevoerd. Voorliggend geval betrof het vervangen van de verlichting binnen een TVP van 
52 uur (vrijdagavond tot zondagavond), waarbij de opdrachtnemer het horizontale en het verticale 
transport zelf diende te organiseren. De drie toegangen, twee met veel trappen (vluchtwegen) en 
een perrongedeelte met poortjes en glazen wanden, zijn niet geschikt voor het aanvoeren en/of 
afvoeren van materiaal en materieel.

Thema Invulling

Organisatie • Er is gekozen voor beter gekwalificeerd personeel (voor een paar euro meer).

Ontwerp en plannen • Documenten en tekeningen uitwerken per werklocatie.

• Bepalen van bouwvolgorde en bouwmethodiek.

• Materialen vroegtijdig op locatie.

• Aanstellen van een logistiek manager.

Planning en draaiboeken • Bepalen van werklocaties.

• Montagepersoneel en leidinggevenden specifiek voor elke werklocatie 
(leidinggevenden tevens verantwoordelijk voor verzorgen en ondertekenen van 
toolboxformulieren).

• Per werklocatie uitplannen op boutjes/moertjes-niveau (met voldoende 
reservematerialen).

• Inzet van mini-hoogwerkers op batterij.

• Inzet van krol en lorries met kratten voor aanvoer van nieuwe materialen en 
afvoeren van vrijkomende materialen.

• krol-, lorrie- en kratindelingen vooraf bepalen en organiseren.

Informatie op orde • Check vooraf of de documenten/tekeningen geschikt zijn om het werk te kunnen 
uitvoeren.

'Goedkoop is duurkoop.'
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Thema Invulling

Logistieke stromen 
bouwplaats en omgeving

• Vooraf controleren of alle materialen en het benodigd materieel in afdoende mate 
(werkend) aanwezig is.

• Welke krol/lorrie-combinatie vervoert wat voor welke werklocatie en wanneer?

• Checken of transporttijden haalbaar zijn.

Voorzieningen bouwplaats • Zorgdragen voor catering en sanitaire voorzieningen.

• Containers voor afval en vrijgekomen materialen.

3.4 Beneluxtunnel als onderdeel van VIT2
3.4.1 In een oogopslag

Type project Renovatie tunnel

Locatie Noord- en Zuid Holland

Looptijd 2016-2019

Opdrachtgever Rijkswaterstaat

Opdrachtnemer Combinatie Croonwolter&dros siemens

Korte beschrijving Als onderdeel van het project VIT2 TTI zijn de verouderde technische installaties in de 
Beneluxtunnel vervangen.

In beeld

(Foto: Rijkswaterstaat)

Bouwlogistieke 
maatregelen

• Het logistiek aanleveren van componenten op locatie.

• Voldoende reservematerialen beschikbaar.

• Voldoende reservematerieel beschikbaar.

• Uitvoerders met ruim geoutilleerde bussen om ad hoc werkzaamheden te kunnen 
uitvoeren.

Best practices • Zoveel als mogelijk gelijke uitvoeringsmethodieken.

• Zoveel als mogelijk gelijke bevestigingen en constructies.

• Volgens het kIss-principe (‘keep it simple, stupid’).

• Verzorgen van catering in de werkvakken.
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3.4.2 Ervaringen
Binnen het project VIT2 (Vervangingsinvesteringen tunnels) zijn er in diverse tunnels installaties 
vervangen die als end-of-life zijn betiteld. In West-Nederland Zuid (WNZ) waren dit de Beneluxtunnel, 
de Noordtunnel, Tunneltrace sijtwende, de Drechttunnel en de Eerste en Tweede Heinenoordtunnel. 
In West-Nederland Noord (WNN) waren dit de schipholtunnel en de Wijkertunnel. Bij deze laatste 
betrof het een verificatie en validatie van LTs-eisen van de reeds door derden geïnstalleerde LfV Video 
en CCTV en is er na de verificatie een opname unit aan de LfV CCTV toegevoegd. In de overige tunnels 
zijn Er zijn werkzaamheden aan ruim vijftig installaties, veelal in de avond/nachturen, uitgevoerd met 
in weekendafsluitingen het upgraden van software en het in bedrijf nemen van de nieuwe installaties/
functievervullers. De samenwerking van opdrachtnemer en opdrachtgever door betrokkenheid, inzicht 
en pragmatische aanpak mag als uitzonderlijk worden betiteld.

Thema Invulling

Organisatie • standaard systems-engineeringsproces aangehouden.

• Dedicated projectteam opdrachtgever en opdrachtnemer.

• Eén kantoorlocatie voor opdrachtgever en opdrachtnemer (korte lijnen).

• Verwachtingenmanagement middels presentaties.

• flexibele montageteams.

• Issues direct oppakken en oplossen.

Ontwerp en plannen • koppelvlakken gelijk houden.

• Controleren van technische (areaal)informatie tijdens schouwnachten op locatie 
(met fotorapportage). Inclusief mantelbuislocaties en vullingsgraad.

• Tijdelijke maatregelen en tijdelijke installaties ontwerpen.

• Per fasering ontwerpen en controle op bouwbaarheid.

• kIss-principe (‘keep it simple, stupid’).

Planning en draaiboeken • Werken aan vier tunnels tegelijkertijd.

• Level-4-planning per tunnel: per dag/nacht, per locatie, per systeem.

• Geen kastpakketten naar buiten maar speciaal opgezette aansluitschema’s en 
kabellijsten beschikbaar.

• Eten/drinken rond laten brengen en sanitaire voorzieningen in de tunnel om 
looptijden zoveel als mogelijk te beperken.

• De componenten voorafgaand aan de werkzaamheden in de tunnel uitzetten.

• De componenten vooraf coderen en configureren.

• Uitvoeringsinstructies verzorgen.

Raakvlakken • Industriële automatiseringsdeel door een andere opdrachtnemer.

Oefenen en testen • Elke logische functievervuller (LfV) zo compleet mogelijk testen inclusief 
koppelvlak.

• Parallel opgebouwde LfV’s op locatie testen.

• Testen op verkeersluwe momenten.

• Aparte testomgeving voor koppelvlaktesten.

'Het onmogelijke doen wij direct, wonderen duren iets langer ...'



Pagina 34 van 54

HOOfDsTUk 3 - Ervaringen en best practices

Thema Invulling

Logistieke stromen 
bouwplaats en omgeving

• Alle componenten volgens logistiek aanleveren. Hiermee wordt bedoeld dat 
bijvoorbeeld verlichtingsarmaturen die op pallets aangeleverd werden op volgorde 
lagen: de eerste die gemonteerd moest worden bovenop de pallet.

• Alle componenten zo compleet mogelijk aanleveren zoals geconfigureerd en 
voorzien van naamplaten, bevestigingsmiddelen en -materialen.

• Nabij de tunnel een (opslag)ruimte beschikbaar (hub) voor opslag van alle 
systeemcomponenten en tijdig controleren op volledigheid/compleetheid.

• Reservecomponenten beschikbaar op locaties.

• Voldoende materieel beschikbaar (inclusief reservematerieel bij eventuele uitval). 
Denk hierbij aan hoogwerkers, platte karren, autobussen.

• De werkbussen van met name uitvoerders volledig geoutilleerd voor de 
werkzaamheden, zodat er te allen tijde boutjes, moertjes en speciaal gereedschap 
per direct beschikbaar zijn en ‘verrassingen’ direct opgelost kunnen worden.

• Level-4-planning dagelijks bijhouden: wanneer in een dag/nacht de geplande 
hoeveelheid niet werd gehaald, was er een extra montageploeg beschikbaar om de 
achterstand in te lopen.

Modules voor repeterende 
handelingen

• Bevestigingsmiddelen en constructies zoveel als mogelijk voor alle tunnels 
hetzelfde. Denk aan ankers, muursteunen en portaalconstructies voor camera’s.

3.5 Noordgebouw
3.5.1 In een oogopslag

Type project Gebouw

Locatie Utrecht

Looptijd December 2016 – oktober 2018

Partners Ontwikkeling combinatie Noordgebouw Urecht vof (Dura Vermeer & VORM ontwikkeling)

Realisatie Dura Vermeer Bouw Hengelo

Korte beschrijving Het Noordgebouw is gerealiseerd op een van de drukste plekken van Utrecht, naast het 
Centraal station en dicht bij het centrum van de stad met veel omliggende bouwprojecten. De 
beperkte bouwruimte en de korte bouwtijd zorgde voor uitdagingen. Met onder andere het 
gebruik van een bouwlogistieke hub is het project succesvol opgeleverd.

In beeld

(Foto: Google Streetview)
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Bouwlogistieke 
maatregelen

• Gebruik van een bouwhub aan de rand van de stad waar alle werkpakketten op 
transportkarren (in werkvolgorde gevuld) worden voorbereid en gecontroleerd alvorens ze 
naar de bouwplaats gaan. 

• Bouwlogistiekcoördinator op de bouwplaats voor de coördinatie van logistieke stromen van, 
naar en op de bouwplaats.

• Inhuizers/runners op de bouwplaats om de werkpakketten op de juiste werkplek klaar te 
zetten.

• Leveren buiten bouwtijd.

• Afval- en emballagelogistiek.

• Inzet van sensoren om data te meten.

• Planningssysteem horizontaal/verticaal transport en bouwticketsysteem. 

Best practices • Een hub als locatie voor: inzameling goederen en emballage, bufferfunctie (bij ruimtegebrek 
en vertraging in het bouwproces), flexibiliteit (veel voorraad op korte afstand van 
bouwplaats), prefabricatie, controles, voorbereiden en just-in-time leveringen naar de 
bouwplaats.

• Ticketsysteem voor zicht op leveringen.

• Werkpakketten per dag en per werkplek voorbereiden.

• De dynamische context in de bouw kenmerkt zich door bouwplanningen die altijd onder 
druk staan: voorspelbaar en beheersbaar proces op basis van dagproductie heeft veelal 
prioriteit boven beladingsgraad transport.

• Combinatie bouwlogistieke maatregelen werkt versterkend: ketensamenwerking van belang.

• Reductie in ritten: 77% bij de combinatie, gehele Noordgebouw 66%.

3.5.2 Ervaringen
Het Noordgebouw is gerealiseerd op een van de drukste plekken van Utrecht, naast het Centraal station 
en dichtbij het centrum van de stad met veel omliggende bouwprojecten. Door het gebied lopen veel 
verkeersstromen van openbaar vervoer, voetgangers, fietsers, nood- en hulpdiensten en toeleveranciers. 
In het gebouw van 22.700 m2 bruto vloeroppervlakte bevinden zich zestien appartementen, kantoren 
met vergaderfaciliteiten (8.000 m2), een hotel (162 kamers, restaurant, bar en zwembad) en retail 
(3.100 m2) op het maaiveld. Een combinatie van Dura Vermeer en Vorm vastgoed heeft deze locatie 
ontwikkeld en heeft daarbij specifiek gelet op duurzaamheid. Zo zijn onder andere lucht-water-warmte-
pompen toegepast en is het gebouw aangesloten op stadsverwarming. Ook tijdens de bouw is efficiëntie 
en duurzaamheid een belangrijk aspect geweest. De beperkte bouwruimte en de korte bouwtijd zorgde 
voor nog meer uitdagingen. Door het gebruik van een bouwlogistieke hub van VolkerWessels aan de rand 
van Utrecht en concrete logistieke afspraken is het Noordgebouw succesvol opgeleverd voor de deadline.

Thema Invulling

Organisatie • Een bouwlogistiekcoördinator is aangesteld voor de coördinatie van de logistieke 
stromen van, naar en op de bouwplaats. De communicatie op de bouwplaats 
verliep ook via deze coördinator.

Ontwerp en plannen • Een zeer gedetailleerde planning is nodig om ervoor te zorgen dat alle 
werkpakketten op tijd en op de juiste locatie geleverd worden. Deze zijn 
vergelijkbaar met draaiboeken voor buitendienststelling. 

'Dagproducties via de bouwhub prevaleren 

boven beladingsgraad.'
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Planning en draaiboeken • Op de bouwhub werden werkpakketten op transportkarren (in werkvolgorde 
gevuld) voorbereid en per dag klaargezet om als dagleveringen (in de afbouwfase) 
naar de bouwplaats te vervoeren. Vervolgens werden door inhuizers/runners de 
werkpakketten op de bouwplaats tot aan de werkplek klaargezet. 

Raakvlakken • Er is gewerkt met parallelle bouw van ruwbouw (hoogbouw) en afbouw 
(onderliggende niveaus). Dit vraagt om goede afstemming en inzet van 
bouwlogistieke oplossingen, ook op de bouwplaats. 

• In de directe omgeving werden nog veel andere bouwprojecten gerealiseerd en er 
liepen veel verkeersstromen door het gebied. Dit vroeg om nauwe afstemming en 
concrete afspraken met diverse stakeholders.

Informatie op orde • Tijdens de bouw is er gebruikgemaakt van een planningsysteem (horizontaal/
verticaal transport) en bouwticketsysteem voor vooraanmelding van het transport. 
Hierdoor was er zicht op leveringen en de aanwezige voorraad op de hub. 
Daarnaast is er getracht om ook goederen op de bouwplaats te monitoren door het 
gebruik van sensoren.

Logistieke stromen 
bouwplaats en omgeving

• Er is gebruikgemaakt van een bouwhub (consolidatiecentrum randstedelijk) 
aan de rand van Utrecht waar materialen werden geleverd en vervolgens 
geprefabriceerd of voorbereid werden voordat ze just-in-time geleverd werden 
op de bouwplaats buiten bouwtijd. Hierbij werd extra gelet op afval- en 
emballagelogistiek om de bouwplaats netjes te houden.

Voorzieningen bouwplaats • Inhuizers/runners werden ingezet op de bouwplaats om de werkpakketten op de 
juiste plek te krijgen. Ook is er gewerkt met bouwliften en oppersteigers om het 
bouwproces zo goed mogelijk te faciliteren.

3.6 Programma hoogfrequent spoorvervoer Amsterdam
3.6.1 In een oogopslag

Type project spoorproject

Locatie Amsterdam

Looptijd 15 jaar

Opdrachtgever ProRail

Opdrachtnemer Diverse aannemers

Korte beschrijving Het Programma hoogfrequent spoorvervoer (PHs) Amsterdam betreft de aanpassing 
van Amsterdam Centraal en de sporen rond het station voor meer capaciteit, kwaliteit en 
robuustheid



HOOfDsTUk 3 - Ervaringen en best practices

Pagina 37 van 54

In beeld

(Foto: Flickr/slayer)

Bouwlogistieke 
maatregelen

In de voorbereidingsfase wordt er door ProRail en de gemeente Amsterdam veel tijd 
geïnvesteerd in het voorbereiden van de werken. Er zijn kaders gesteld door ProRail en de 
gemeente waaraan de aannemers zich moeten houden. Uitgangspunt is de weg zoveel 
mogelijk te ontlasten. 

• Inrichting van twee betonlosplaatsen op het busplatform van het station.

• Inrichting van losplaats van bouwmaterialen op busplatform. Deze losplaatsen zijn primair 
bedoeld voor bevoorrading van winkels.

• Inrichting losplaat voor zand dat vrijkomt bij de aanleg op het IJ.

• Oude sporen worden bewust niet verwijderd om te gebruiken als werkspoor. Uitgangspunt: 
zoveel mogelijk spoormaterialen per spoor aanvoeren.

• Huur van tijdelijke ruimte achter het station waar normaal gesproken touringcars staan.

Best practices In het voortraject heeft er een nauwe samenwerking plaatsgevonden tussen de stakeholders 
en de gemeente Amsterdam om tot een bouwlogistiek plan te komen met zo weinig mogelijk 
hinder voor de doorstroming in de stad. Dit heeft geresulteerd in een aantal oplossingen 
voor de aan- en afvoer van materialen waar de aannemers van mogen uitgaan tijdens de 
aanbesteding. 

Om het project te laten slagen, moet iedereen zich houden aan de gemaakte afspraken. Dit 
betekent dat er ook hele duidelijke afspraken gemaakt moeten worden met de leveranciers 
over levertijden, aanrijroutes en de grote van transporten. 

3.6.2 Ervaringen
Er wordt een vrije kruising gerealiseerd op het emplacement ter hoogte van de Dijksgracht. De vrije 
kruising bestaat uit een halfverdiepte onderdoorgang en een fly-over daar overheen. Op stationseiland 
Amsterdam Centraal worden de perrons verbreed en verlengd. Hierdoor ontstaat meer ruimte voor 
passagiers en wordt de veiligheid op de perrons vergroot. Ter plaatse van de enkelsporige aansluiting van 
opstelterrein Westhaven bij de Transformatorweg wordt een beperkte spooruitbreiding gerealiseerd 
en wordt een snelheidsverhoging mogelijk gemaakt van 40 naar 80 km/u. De vier oude stalen bruggen 
aan de Oostertoegang zijn aan het einde van hun technische levensduur en worden vervangen door 
nieuwe bruggen. De sporenlayout wordt aangepast om het toekomstig spoorgebruik te faciliteren. 
sporen en wissels op het Westelijk eiland, het Oostelijk eiland en de Dijksgracht worden aangepast. De 
meest noordelijke sporen worden rechtgetrokken en iets verplaatst.

'Het is een hell of a job, maar de logistiek maakt het mogelijk.'
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Organisatie • Het logistieke plan van ProRail en de gemeente Amsterdam wordt overgedragen 
aan de aannemer. Aannemer is vanaf dat moment ook verantwoordelijk voor de 
logistiek en doorstroming rondom de projectsite.

Ontwerp en plannen • Het ontwerp dient eerst geaccepteerd te zijn. Hierna kan een gedetailleerde 
planning opgesteld worden waaruit de exacte leveranties te halen zijn. 

Planning en draaiboeken • Draaiboeken worden opgesteld voor werkzaamheden waarbij leveranties just-in-
time benodigd zijn. Hierbij is te verifiëren of men voldoet aan de gestelde eisen uit 
het logistieke plan. 

Raakvlakken • Transporten worden afgestemd op de evenementenkalender en de 
bouwwerkzaamheden in projecten van derden. 

Informatie op orde • Periodiek wordt de planning nagelopen op voortgang om zo ook het logistiek plan 
hierop aan te passen c.q. af te stemmen met de omgeving.

Logistieke stromen 
bouwplaats en omgeving

• Zoveel mogelijk materialen worden aan- en afgevoerd via het spoor en het water. 
Met name in de nacht wordt het spoor gebruikt voor de aan- en afvoer waarna 
overdag de wagons geladen en gelost kunnen worden.

Voorzieningen bouwplaats • Er zijn vooraf afspraken gemaakt met stakeholders om de bouw met zo weinig 
mogelijk hinder voor derden te realiseren. Hiervoor zijn vaste laad- en losplaatsen 
ingericht. Daarnaast blijft een deel spoor liggen voor de bouw en wordt er in het IJ 
een laadplaats voor zand gecreëerd. 

3.7 Gaasperdammertunnel
3.7.1 In een oogopslag

Type project Tunnel

Locatie Amsterdam

Looptijd 2015 – 2021

Opdrachtgever Rijkswaterstaat

Opdrachtnemer IXAs ( Ballast Nedam, fluor, Heijmans en 3i) 
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Korte beschrijving Na gereedkomen van de Gaasperdammertunnel (vier buizen, tot 3,5 kilometer lang) 
moest er in een jaar tijd brandwerende bekleding aangebracht worden. Hiervoor moesten 
alle installaties eruit en na het aanbrengen van de brandwerende beplating weer exact op 
dezelfde plek terug en exact op dezelfde wijze aangesloten worden. Dit alles moest volledig 
aantoonbaar zijn.

In beeld

(Foto: Rijkswaterstaat)

Bouwlogistieke 
maatregelen

• klein vast team, vaste partners.

• ‘Quick fix’-team voor afwijkingen.

• Betrekken van uitvoering in ontwerp.

• Per installatie een logistiek plan voor het gehele proces van verwijderen tot teruggeplaatst.

• Werken in treintjes, moot voor moot.

• Gelijkmatige workload plannen.

• Productietargets stellen en vasthouden door vooraf afspraken over overwerk te maken.

• Expliciete overdrachtsmomenten tussen partijen.

• App om volledige aantoonbaarheid te borgen (dat alles weer exact op de juiste plek 
teruggeplaatst is en dat op ieder moment duidelijk is waar een component zich bevindt).

• Mock-up maken om het proces te oefenen.

• speciale verpakkingen voor speciale componenten.

• Opslag van componenten buis voor buis in verschillende brandcompartimenten.

• Mobiele post voor toilet, koffie en kleine grijpvoorraad.

Best practices • Inzet van een klein vast team en werken met vaste partners voor opbouw van onderling 
vertrouwen, ervaring en routine.

• Zeer gedetailleerde voorbereiding met alle partijen doorlopen; ontwerp, plannen, 
planningen.

• Moot-voor-mootaanpak, repeterend werk.

• Toepassing van een app voor volledige aantoonbaarheid in iedere stap van het proces

• Praktijk was dat samenwerking, loyaliteit en gezamenlijk doel leidend waren. samen op 
zoek naar oplossingen. Leven en laten leven, geven en nemen.

• In de voorbereiding moet je het verdienen. Niets aan het toeval overlaten

3.7.2 Ervaringen
Na het gereedkomen van de bouw van de Gaasperdammertunnel door aannemerscombinatie IXAs 
moest in korte tijd brandwerende beplating aangebracht worden. Hiervoor moesten alle installaties eraf 
en op exact dezelfde plek er weer op.

Het idee om met een industriële verhuizer (Convoi) in zee te gaan, ontstond bij het besef dat het eigenlijk 
om een grote verhuizing van de tunneltechnische installaties (TTI) ging: van de tunnel naar de opslag, 
en weer terug op exact dezelfde plek. Er was circa een jaar de tijd om deze wijziging te ontwerpen, voor te 
bereiden, in te kopen en uit te voeren. En weer aantoonbaar veilig te zijn voor openstelling van de tunnel.
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Organisatie • klein, vast klein team met ieder zijn specialisme. Iedereen is op elkaar ingespeeld, 
iedereen heeft de geldende veiligheidsregels tussen de oren. 

• Zoveel mogelijk met vaste partners werken. Er ontstaat onderling vertrouwen en 
routine.

• ‘Quick fix’-team werd ingezet bij problemen en tegenslagen, zodat de 
hoofdstroom volgens plan kon blijven verlopen.

• In het ontwerp was ook de uitvoeringsmanager betrokken. Hiermee wordt 
uitvoerbaarheid getoetst en wordt ook de druk van de uitvoering gevoeld, waardoor 
besluiten afgedwongen worden.

Ontwerp en plannen • Per installatie/systeem is een plan geschreven voor het uitnemen, opslaan en 
terugplaatsen van de componenten. Er is een faseringsplan opgezet om de 
volgorde te bepalen. 

• Alle componenten moesten terug geplaatst worden met een kleine verplaatsing 
ten opzichte van de oorspronkelijke positie doordat de bestaande bevestiging in 
het beton niet gebruikt kon worden. Elk anker is weer opnieuw berekend! Het ging 
om circa 50.000 stuks.

• In aanvangssituatie is alles tachymetrisch ingemeten in twee dagen per 
tunnelbuis. Alle componenten zijn gekoppeld aan de zeer nauwkeurige meting.

• De opslag van de onderdelen was gecontroleerd: onderdelen zijn bewust in 
verschillende brandcompartimenten van de hal opgeslagen, zodat in geval van 
brand in een compartiment niet alles verloren zou gaan. 

Planning en draaiboeken • Er is gewerkt met drie ‘treintjes’: verwijderen TTI-componenten / aanbrengen 
brandbekleding / terugplaatsen componenten. 

• In de integrale planning waren de treintjes uitgepland in vaste blokken in de tijd.

• Het kritieke pad lag in de productie van de brandwerende bekleding, dus extern in 
het proces.

• Plannen op gelijkmatige belasting, vermijden van piekbelasting. 

• Productietargets stellen, afspraak was om bij tegenslagen door te gaan met wat 
anders en het werk later of in weekend in te halen.

• Er was ook een herziening van het ontwerp nodig, dit was een parallel proces 
waarop ook gestuurd moest worden, vooral op voortgang.

Raakvlakken • De overdrachtsmomenten van de ene naar de andere partij van een moot zijn 
belangrijk. Niet alleen voor het technisch gereedkomen van de aanpassing, maar 
ook voor de algehele status en toestand van de betreffende moot. Voorbeeld: 
asfaltschade door krappe draaicirkels van materieel van een andere leverancier. 
Die moeten op de momenten van overdracht helder zijn, zodat duidelijk is 
wanneer schades ontstaan zijn.

• Venijn in de staart: er ontstaan toch raakvlakken, ook als partijen elkaar op de 
bouwplaats niet fysiek tegenkomen. Zo had de verhuizer bijvoorbeeld last van stof 
van andere partijen.

Oefenen en testen • Er is van tevoren een proef (pilot, mock-up) uitgevoerd om het te doorlopen proces 
te controleren.

'De hele operatie was autistisch verantwoord, 

niets is aan het toeval overgelaten'
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Informatie op orde • Er is een app gebruikt voor het terugbrengen voor elk item om zo de 
aantoonbaarheid te borgen. ‘Autistisch verantwoord’: volledig aantoonbaar. In 
de control-app had elk item een unieke code, elke handeling met een component 
werd geregistreerd, alle componenten bleven op de juiste volgorde staan 
gedurende het proces, zodat alles ook weer in dezelfde volgorde teruggehangen 
kon worden.

Logistieke stromen 
bouwplaats en omgeving

• Toepassen van speciale verpakkingen, bijvoorbeeld kisten voor luidsprekers.

• Opslag van spullen per buis, in juiste volgorde houden gedurende het proces. Dit 
geeft de minste kans op fouten.

Voorzieningen bouwplaats • Inrichten van faciliteiten om niet-productief transport te minimaliseren: mobiele 
post voor toilet, koffie en kleine grijpvoorraad.

Modules voor repeterende 
handelingen

• Moot-voor-mootaanpak in alles vasthouden, zo min mogelijk verstoren. Door 
leveringsproblemen van de beplating stokte het treintje. Op dat moment ontstond 
ook inefficiëntie.

3.8 Project Tunnelrenovaties Zuid-Holland (PTZ)
3.8.1 In een oogopslag

Type project Tunnelrenovatie

Locatie Zuid-Holland

Looptijd Programma bevindt zich in de planfase, voor 3 tunnels wordt de contractvoorbereidingsfase 
gestart eind ‘22

Opdrachtgever Rijkswaterstaat

Opdrachtnemer Nog aan te besteden

Korte beschrijving Zeven wegtunnels in Zuid-Holland zijn toe aan een grondige renovatie om ze ook in de 
toekomst veilig en bereikbaar te houden. Het gaat om renovatie van de tunneltechnische 
installaties (TTI), de systemen voor het bedienen, besturen en bewaken van tunnels (3B 
tunnels) en maatregelen om de civiele constructie te herstellen. Door bij de renovaties te 
streven naar uniformering en standaardisatie van de installaties en systemen, wordt het 
tunnelbeheer en -onderhoud in de toekomst efficiënter en veiliger.

In beeld

(Foto: Rijkswaterstaat)
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Bouwlogistieke 
maatregelen

• Een belangrijke uitkomst van de planfase is de volgorde waarin PTZ de tunnels renoveert, 
waarbij technische prioriteit/urgentie een rol speelt, maar ook de effecten op het (wegen)
netwerk, de afstemming met andere projecten die in hetzelfde wegennetwerk grote 
hinder veroorzaken en het omgaan met schaarse deskundigheid in de markt en binnen 
Rijkswaterstaat.

• De ombouwstrategie en bereikbaarheidsplannen zijn belangrijke aspecten: hoeveel 
hinder lever je op en hoe kun je die hinder zoveel mogelijk beperken met veiligheid als 
randvoorwaarde? Hierbij is gebruikgemaakt van het groeiboek Renoveren en worden nieuwe 
inzichten weer teruggekoppeld.

• Om hinderarm om te bouwen, kiest PTZ voor parallel ombouwen, waarbij de nieuwe 
installaties worden gebouwd terwijl de tunnel nog blijft functioneren op de oude. Hieruit 
volgen logistieke uitdagingen. Denk bijvoorbeeld aan beperkingen van de ruimte in 
dienstgangen waarin de oude installaties gehandhaafd blijven en het verwijderen van de 
oude installaties als de nieuwe actief zijn. 

• Er is gekozen voor de portfolioaanpak, waarbij een eerste tunnelrenovatie wordt aanbesteed 
met de optie tot een herhalingsopdracht van een tweede tunnelrenovatie. Hierdoor kunnen 
geleerde lessen van eerste tunnelrenovatie worden ingezet bij de tweede en wordt efficiënt 
omgegaan met schaarse deskundigheid in de markt en bij Rijkswaterstaat. Dit geldt 
natuurlijk ook voor het logistieke plan, alhoewel de logistieke uitdagingen per tunnel sterk 
kunnen verschillen.

• Uit de ombouwstrategie volgt de keuze om zoveel als mogelijk buiten de tunnels te testen 
op een separate testomgeving. Op die manier ben je niet afhankelijk van de beperkte duur 
van afsluitingen en kan je vroegtijdig zorgen voor het elimineren van fouten en het valideren 
van het tunnelsysteem.

• Met parallel ombouwen zal je vaak met kleine transporten naar de tunnel gaan. Hoe dat 
logistiek slim aan te pakken is, is nog een open vraag. Er kan bijvoorbeeld gewerkt worden 
met een magazijn op een locatie nabij de tunnel, vanwaar alle materialen met elektrische 
voertuigen naar de tunnel gebracht worden.

Best practices • Aangezien PTZ zich in de planfase bevindt, komen er mogelijk best practices voor 
vergelijkbare projecten. Denk aan het doorlopen van de planfase voor meerdere 
vergelijkbare objecten tegelijkertijd. Hierdoor wordt in samenhang een optimale strategie 
bepaald (bv. bereikbaarheids- en ombouwstrategie), wordt optimaal gebruikgemaakt van 
de beperkte hoeveelheid deskundige mensen, doorlooptijd en geld en kan meer bereikt 
worden op het gebied van kennisontwikkeling.

• Denk verder aan de portfolioaanpak met herhalingsopdrachten, de werkwijze met 
bereikbaarheids- en ombouwstrategieën, duurzaamheid, de teststrategie en -plannen 
en de uniformeringen in het tunnelontwerp die verder gaan dan de Landelijke 
Tunnelstandaard (LTs).

• Doordat bij renovaties van bestaande tunnels ‘de winkel open moet blijven’, ontstaat een 
grote druk op slim bouwen om afsluitingen te beperken. Een belangrijke manier om dit 
te bereiken, is zoveel mogelijk buiten de tunnel testen. Binnen PTZ wordt op het vlak van 
teststrategie veel winst verwacht, maar ze staan nog aan het begin van deze ontwikkeling.

3.8.2 Ervaringen
Rijkswaterstaat gaat zeven tunnels in Zuid-Holland renoveren. Vooruitlopend op de aanbesteding 
heeft Rijkswaterstaat in meerdere stappen de markt betrokken. Hiermee is gevraagd naar bevestiging 
van de gekozen aanpak, denk aan de portfolioaanpak met vervolgopdrachten. 

De meeste tunnels in Zuid-Holland zijn de tweede helft van de vorige eeuw, of aan het begin van deze 
eeuw gebouwd. Om de tunnels ook in de toekomst veilig en bereikbaar te houden, zijn ze toe aan een 
grondige renovatie. Het gaat om renovatie en/of upgrades van de tunneltechnische installaties (TTI), 
de systemen voor het bedienen, besturen en bewaken van tunnels (3B) en maatregelen om de civiele 
constructie te herstellen. Door bij de renovaties te streven naar uniformering en standaardisering van de 
installaties en systemen, wordt het tunnelbeheer en -onderhoud in de toekomst efficiënter en veiliger.

PTZ verwacht in het eerste kwartaal van 2023 het uitvoeringsbesluit voor de eerste drie tunnels toege-
kend te krijgen. Besluitvorming over de resterende tunnels volgt naar verwachting in 2024. Vooruitlo-
pend op de aanbesteding ging PTZ in marktconsultaties in gesprek met de markt over bijvoorbeeld de 
portfolioaanpak met vervolgopdrachten.
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Organisatie • Door de portfolioaanpak met vervolgopdrachten is het mogelijk een reeds 
ingewerkt projectteam te laten doorstromen naar een volgende tunnelopdracht.

Ontwerp en plannen • Alhoewel de logistieke uitdagingen per tunnel sterk kunnen verschillen, biedt de 
portfolioaanpak met vervolgopdrachten een enorme voorsprong in de uitwerking 
van het ontwerp en de benodigde plannen.

• Er wordt veel geïnvesteerd in de ombouwstrategie en -plannen. Teststrategie 
hangt samen met het zoveel mogelijk buiten te tunnels willen testen met een 
separate testomgeving.

Planning en draaiboeken • De ombouwplannen worden steeds verder uitgewerkt.

• Ook op het gebied van planning en draaiboeken biedt de portfolioaanpak 
veel kansen om zowel positieve als negatieve ervaringen uit de eerste tunnel 
in te zetten bij de uitwerking van de planning en de draaiboeken voor de 
vervolgopdracht.

Raakvlakken • Vanuit het doorlopen van de planfase voor zeven tunnels is het van belang de 
effecten op het (wegen)netwerk en afstemming met andere renovatieprojecten 
die grootschalige verkeershinder veroorzaken te beschouwen.

• De ombouwstrategie en bereikbaarheidsplannen vormen een belangrijk raakvlak 
met de omgeving. Hoeveel hinder lever je op en hoe kun je die hinder zoveel 
mogelijk beperken met veiligheid als randvoorwaarde?

Oefenen en testen • Doordat bij renovaties van bestaande tunnels ‘de winkel open moet blijven’, 
ontstaat een grote druk op slim bouwen om afsluitingen te beperken. Een 
belangrijke manier om dit te bereiken, is zoveel mogelijk buiten de tunnel testen. 
Binnen PTZ wordt op het vlak van teststrategie veel winst verwacht, maar ze staan 
nog aan het begin van deze ontwikkeling.

Informatie op orde • De tunnels worden in 3D gescand en gemodelleerd. De civieltechnische 
tekeningen worden gedigitaliseerd, vindbaar gemaakt en verwerkt in de 
3D-modellen. Diverse onderzoeken worden uitgevoerd om zoveel mogelijk ‘achter 
het behang vandaan’ te krijgen.

Logistieke stromen 
bouwplaats en omgeving

• Van belang is vooral om verkeershinder te voorkomen en ook om de 
arbeidsomstandigheden op een acceptabel niveau te houden (niet te veel en te 
vaak in nachten en weekenden). Een belangrijke manier om dat te bereiken, is het 
zoveel mogelijk buiten de tunnels testen. Ook parallel opbouwen van de nieuwe 
installaties terwijl de oude in bedrijf blijven, is een belangrijke methode.

• In de eisen die worden meegegeven speelt het aspect duurzaamheid een 
belangrijke rol. Met welke logistieke methodes kan de emissie zoveel mogelijk 
worden beperkt (lage emisie) of zelfs worden voorkomen (zero emissie)?

• In het kader van logistiek loopt er een onderzoek in samenwerking met de 
gemeente Dordrecht over het gebruik van een hub die voor meerdere projecten 
gebruikt kan worden.

Voorzieningen bouwplaats • Er worden landelijke kaders ontwikkeld inclusief financiële ondersteuning om de 
overgang naar schoon en emissieloos bouwmaterieel te stimuleren (elektrificatie 
van bouwmaterieel).

'We gaan het wiel toch niet zeven keer opnieuw uitvinden?'
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3.9 Renovatie Eerste Heinenoordtunnel
3.9.1 In een oogopslag

Type project Tunnelrenovatie

Locatie Heinenoord

Looptijd 2021 – 2024

Opdrachtgever Rijkswaterstaat

Opdrachtnemer savera III (Dura Vermeer, swarco en sPIE Nederland).

Korte beschrijving De Heinenoordtunnel, die stamt uit 1969, is toe aan groot onderhoud en de technische 
installaties en systemen zijn toe aan vervanging. De tunnel is niet alleen een cruciale schakel 
voor Zuid-Holland, West-Brabant, Zeeland en het internationale verkeer, maar ook de eerste 
van acht tunnels in Zuid-Holland die gerenoveerd worden.

In beeld

(Foto: Rijkswaterstaat)

Bouwlogistieke 
maatregelen

• Voorafgaand aan de start van de renovatiewerkzaamheden worden er maatregelen 
uitgevoerd om de beschikbaarheid van de tunnel voor streekbusvervoer en hulpdiensten 
tijdens tunnelafsluitingen te borgen en openbaar vervoer te stimuleren.

• Er wordt een gefaseerde aanpak toegepast:
 …fase 1: sloop en verwijdering van civiele constructies
 …fase 2: Plaatsing van een middentunnelkanaal in de westbuis.
 …fase 3: a) Parallelle opbouw van alle installaties, b) vervanging van het besturingssysteem 
in de tunnel en koppeling met nieuwe installaties en c) verwijdering van alle oude 
installaties en besturing.

• Naast een aantal vooronderzoeken en pilots wordt er gebruikgemaakt van twee mock-ups:
 …Een mock-up van zinkelementen t.b.v. conservering zinkvoegen
 …Een mock-up van twee tunnelelementen t.b.v. montage van elementen, logistiek en 
installatiewerkzaamheden

• Iedere tunnelafsluiting wordt minutieus voorbereid met een specifiek draaiboek en een 
lean-planning. 

Best practices • Veel aandacht voor vooronderzoeken en pilots in de voorbereiding om werkmethodes te 
kunnen optimaliseren en verrassingen in de uitvoering te voorkomen.

• Het betrekken van mensen met ervaring in de uitvoering tijdens ontwerp-gatereviews borgt 
dat het ontwerp ook uitvoerbaar is en dat doorlooptijden realistisch zijn.

• Verregaande standaardisatie van materialen en bevestigingsmethodes zorgt ervoor dat de 
uitvoering efficiënter kan opereren en dat het benodigde materiaal altijd voor handen is.

• Goede afstemming van werkzaamheden vooraf zorgt ervoor dat er parallel gewerkt kan 
worden waar dat kan en parallelle activiteiten worden vermeden waar dat moet
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3.9.2 Ervaringen
De Heinenoordtunnel, die stamt uit 1969, is toe aan groot onderhoud en de technische installaties 
en systemen zijn toe aan vervanging. Omdat de Heinenoordtunnel een cruciale schakel vormt voor 
Zuid-Holland, West-Brabant, Zeeland en het internationale verkeer, is vierkant afsluiten gedurende een 
langere periode geen optie. De renovatie wordt uitgevoerd in een aantal korte, veelal enkelzijdige tunnel-
afsluitingen waarbij de tunnel ook beschikbaar moet blijven voor hulpdiensten en streekbusvervoer. 

Om de planbaarheid en voorspelbaarheid van de doorlooptijd van de renovatie te vergroten, wordt er in 
de voorbereiding veel aandacht besteed aan vooronderzoeken en proof-of-concepts. De daadwerkelijke 
renovatie moet nog starten, maar er is al veel winst behaald in de voorbereiding met optimalisaties en 
aanpassingen van de werkmethodes.

Thema Invulling

Organisatie • Tijdens de ontwerp en voorbereiding is er geen apart logistiek team maar worden 
logistieke aspecten door de ontwerpteams als uitgangspunt meegenomen.

• In de ontwerp-gatereviews zijn mensen met uitvoeringservaring betrokken om de 
uitvoerbaarheid de borgen.

Ontwerp en plannen • In de ontwerpfase is veel aandacht besteed aan standaardisatie van type kasten en 
bevestigingsmaterialen, maar is ook rekening gehouden met optimalisatie van het 
montageproces.

Planning en draaiboeken • Per tunnelafsluiting wordt de logistiek in een specifiek draaiboek uitgewerkt en 
wordt een lean-planning opgesteld.

• Het 3D-model wordt uitgebreid om de planning in de tijd inzichtelijk te maken 
(4D-model). Daarnaast wordt gebruikgemaakt van tijdwegdiagrammen en lean-
planningsessies.

Raakvlakken • In de voorbereiding worden er lean-planningsessies gehouden om de 
werkzaamheden van de verschillende partijen zo goed en efficiënt mogelijk op 
elkaar af te stemmen.

• Iedere dag is er een dagstart in de keet. Daar hangt een projectie van de tunnel. 
Elke dag, of voor ieder weekend, wordt met alle betrokkenen besproken wie waar 
aan het werk is, welke werkzaamheden plaatsvinden en op welke wijze partijen 
veilig parallel kunnen werken.

• Er wordt een mock-up van twee tunnelelementen gerealiseerd waarmee het 
hele logistieke proces rond het TTI-installatiewerk (plaatsen kasten, trekken 
kabels, aansluiten, keuren, testen en inbedrijfstelling, aanvoer materialen, aantal 
monteurs, parallelle werkzaamheden) zo goed mogelijk kan worden afgestemd.

Oefenen en testen In de voorbereiding is er buitengewoon veel aandacht besteed aan vooronderzoek 
om de haalbaarheid van bepaalde renovatieactiviteiten te toetsen. Zo heeft er 
vooronderzoek plaatsgevonden naar:

• Hechting van tegels en brandproef met tegels i.c.m. brandwerende beplating.

• Geschikte sloopmethode voor de barrier binnenwand.

• Optimalisatie van de montage van een kabelgoot (vergelijking van drie samples)

Er zullen in de voorbereiding twee mock-ups worden gerealiseerd:

• Mock-up van zinkelementen t.b.v. conservering zinkvoegen

• Mock-up van twee tunnelelementen t.b.v. montage elementen, logistiek en 
installatiewerkzaamheden.

'Veel van wat we straks in de tunnel moeten uitvoeren,

 is van tevoren al uitgeprobeerd'
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Informatie op orde • Er wordt gebruikgemaakt van een 3D-model van de tunnel waarmee zowel 
systeemtechnisch als ook logistiek (4D) de huidige tunnel en nieuwe situatie 
inzichtelijk kan worden gemaakt.

Logistieke stromen 
bouwplaats en omgeving

• standaardisatie van kasttypes en montagematerialen, zodat monteurs efficiënt 
hun werk kunnen uitvoeren en in een keer kunnen afronden.

Modules voor repeterende 
handelingen

• De mock-up van twee tunnelelementen heeft als doel om als ‘typical’ te dienen 
voor de plaatsing van tunnelelementen in het middentunnelkanaal en tot een 
uniforme wijze van installatiewerkzaamheden per tunnelelement te komen.

3.10 Aanpak Wegtunnels Amsterdam(AWA), Michiel de Ruitertunnel
3.10.1 In een oogopslag

Type project Tunnelrenovatie

Locatie Amsterdam

Looptijd November 2020 - juni 2021

Opdrachtgever Gemeente Amsterdam

Opdrachtnemer Equans

Korte beschrijving Verbeteren bediening en bewaking Michiel de Ruitertunnel ter voorbereiding van nieuwe 
verkeerscentrale Amsterdam. 

In beeld

(Foto: gemeente Amsterdam)

Bouwlogistieke 
maatregelen

• Maak treintjes van werkbusjes die aan het begin van de nacht de tunnel inrijden, zorg dat 
alle werkzaamheden lokaal uitgevoerd kunnen worden (mobiele werkplaats in busje) en 
voorkom aan- en afrijden tijdens de werkzaamheden.

• schrijf een hub en opstelplaatsen voor, dit helpt bij een goede voorbereiding.

• Hanteer een go/no-go-moment om te bepalen welke werkzaamheden afgemaakt kunnen 
worden zonder risico’s voor veilig opengaan na de afsluiting.

https://www.amsterdam.nl/projecten/tunnels/deelprojecten/pietheintunnel/
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Best practices • Maak niet alles belangrijk, maar kies bijvoorbeeld voor ‘elke ochtend aantoonbaar veilig 
open’: veilig, voorspelbaar, ‘stick to the plan’, en niet steeds slimmer, sneller, goedkoper.

• Voorbereiden is het belangrijkst: 

 …Gebruik gedetailleerde draaiboeken in een online omgeving (Trello bijvoorbeeld) die je 
opstelt in nauwe samenwerking tussen beheerder (opdrachtgever en opdrachtnemer) en 
stakeholders. Het levert inzicht en vertrouwen door het mogelijk maken van meekijken op 
afstand.

 …Gebruik mock-ups en serious gaming voor het testen van werkzaamheden en opleiden 
van monteurs. Laat de stakeholders (bevoegd gezag, veiligheidsbeambte) meekijken om 
vertrouwen in oplossing en aanpak op te bouwen.

3.10.2 Ervaringen
De wegtunnels van de gemeente Amsterdam moesten op 1 mei 2019 voldoen aan de nieuwe tunnel-
wetgeving (Warvw). Daarom is medio 2018 het programma AWA opgezet met twee hoofddoelstellingen: 
1) het gehele tunnelsysteem op zo kort mogelijke termijn laten voldoen aan de tunnelwetgeving, zodat 
veiligheid en beschikbaarheid zijn geborgd, en 2) het creëren van een robuuste basis voor toekomst-
bestendig beheer en onderhoud van het integrale tunnelsysteem, zodat veiligheid en beschikbaarheid 
ook in de toekomst zijn geborgd. Als onderdeel van dit programma:

• is de Piet Heintunnel volledig gerenoveerd;

• is de renovatie van de Arenatunnel voorbereid tot en met het aanbestedingsdossier;

• zijn de camerasystemen en brandwerendheid van de Michiel de Ruijtertunnel verbeterd;

• wordt de verkeerscentrale vernieuwd, waardoor alle vijf wegtunnels nieuwe systemen krijgen om 
de tunnels op dezelfde manier te kunnen bedienen en bewaken. De onlangs gerenoveerde Piet 
Heintunnel heeft deze nieuwe systemen al. 

In 2023 is de Michiel de Ruitertunnel aan de beurt. De opgehaalde lessen voor dit hoofdstuk gaan over 
deze tunnel.

Thema Invulling

Organisatie Contract:

• focus op ‘elke ochtend aantoonbaar veilig open’, dus veiligheid en 
voorspelbaarheid (‘stick to the plan’), er is geen incentive op slimmer en sneller, 
beperkte tijd of goedkopere materialen. Niet alles kan topprioriteit zijn.

• Met twee fasen, om na gezamenlijke uitwerking de definitieve scope en prijs te 
bepalen. Redenen: complexe omgeving, technische scope met vaste leveranciers, 
winkel moet open blijven dus nauwe samenwerking beheerder, risico op 
onvoorziene omstandigheden.

• Goede samenwerking tussen opdrachtgever en opdrachtnemer ; vasthouden aan 
contractuele verdeling verantwoordelijkheid, maar nauwe samenwerking met 
focus op projectdoelen.

• Detailniveau in contract: uitvoeringsstrategie en -plan en referentieplanning 
opgenomen als startpunt in contract.

Ontwerp en plannen • Uitvoeringskennis betrekken in ontwerp: wijze van monteren, tijdelijke 
hulppostkasten, parallel opbouwen CCTV/TR200.

• Prefab waar het kan, bijvoorbeeld in voorbereiden beplating.

'Elke ochtend aantoonbaar veilig open.'
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Planning en draaiboeken • Michiel de Ruijtertunnel in nachten: gedetailleerde draaiboeken (van minuut 
tot minuut per afsluitingsnacht) met standaardmodules voor terugkerende 
activiteiten, digitaal (in Trello) zodat er live kan worden afgevinkt met foto’s als 
bewijs en op afstand kan worden meegekeken (inzicht en vertrouwen).

Raakvlakken • Raakvlakken tussen de verschillende team tijdens nachten minimaliseren door 
afstanden in werkterreinen en verplaatsingen te minimaliseren (dus busje 
vol en voorbereid op werkzaamheden). Vooraf plannen welke bouwmodule 
(werkzaamheden) wel en niet tegelijk kunnen. Op basis van deze raakvlakken is de 
nachtplanning opgebouwd.

Oefenen en testen • serious gaming

• Mock-ups gebruikt voor testen werkzaamheden en opleiden monteurs, 
veiligheidsbeambte laten meekijken.

• 100% toezicht vanuit de opdrachtgever in de nachten (‘nachtburgemeester’).

Informatie op orde • Opgeslagen in de draaiboeken in Trello, tijdens het werk ‘live’ beschikbaar.

Logistieke stromen 
bouwplaats en omgeving

• In principe eenmalig met voertuig de tunnel inrijden (mobiele werkplaats) en niet 
af en aan, dus goede voorbereiding vereist

• Go/no-go op-moment midden in nacht om veilig open te garanderen: kunnen we 
wat we nu aan het doen zijn, afmaken binnen de tijd voordat we open gaan?

Voorzieningen bouwplaats • Hub (plek in Zaandam waar de productie overdag voor de nacht werd voorbereid) 
en opstelplaats voorgeschreven.

Modules voor repeterende 
handelingen

• Gedetailleerde draaiboeken met standaardmodules voor terugkerende 
activiteiten, digitaal (in Trello).

3.11 Maastunnel
3.11.1 In een oogopslag

Type project Tunnelrenovatie

Locatie Rotterdam

Looptijd 2017-2019

Opdrachtgever Gemeente Rotterdam

Opdrachtnemer Combinatie Aanpak Maastunnel: Croonwolter&dros, Mobilis, Nico de Bont

Korte beschrijving Volledige renovatie en restauratie van de eerste gebouwde tunnel in Nederland, zijnde een 
rijksmonument.
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In beeld

(Foto: COB)

Bouwlogistieke 
maatregelen

• Buis-voor-buisombouw.

• Rekening houden met publiek in de werkbuis.

• faseringsplannen en logistieke plannen voor herstel van de ondervloer, herstel van de 
rijvloer en herstel van het tegelwerk.

Best practices • Een ondersteunende opdrachtgever die meewerkt.

• Een gedegen voorbereiding tijdens de convergentiefase.

• Een robuuste bouwplanning met ruimte en tijd voor onvoorziene zaken.

• Inzet van nieuwe technieken.

• Grootschalige inzet van slooprobots voor herstel ondervloeren.

• Eigen machine ontwikkeld voor herstel plafonds fiets- en voetgangerstunnel.

• Lering trekken uit ervaringen eerste buisrenovatie (oostbuis versus westbuis).
 …Aangepaste werkmethode voor het herstel van de ondervloer.
 …‘knabbelen’ van de rijvloer oostbuis i.p.v hele stukken uitnemen westbuis.

3.11.2 Ervaringen
De bouwtijd voor het renoveren/restaureren van de twee buizen van de Rotterdamse Maastunnel 
bedroeg tweemaal een jaar. De start en het eind van de periode was door de gemeente vastgelegd in 
een zomervakantie en ging gepaard met een vierkantsluiting met beide buizen dicht. Verkeer richting 
het noorden (Erasmus Ziekenhuis) diende altijd doorgang te houden, dus eerst werd de westbuis 
gerenoveerd en bleef de oostbuis open voor verkeer naar noorden. Het tweede jaar werd de oostbuis 
gerenoveerd en reed het verkeer richting noorden door de gerenoveerde westbuis. De werkbuis was de 
vluchtroute in geval van incident in de verkeersbuis; er diende dus rekening gehouden te worden met 
publiek in de werkbuis en een veilige vluchtroute voor hen in de werkbuis. 

Tijdens de renovatie diende de gehele rijvloer en ondervloer van de riviertunnel hersteld te worden en 
was er dus geen doorgang mogelijk. ‘Logistiek’ behelsde in dit geval: het faseren van de uit te voeren 
werkzaamheden, de werkzaamheden uit elkaar trekken door op verschillende locaties gelijktijdig te 
werken, maar ook door te werken met verschillende kalenders (24x7,12x6 en8x5) voor verschillende 
activiteiten en het zorgen voor hulpvoorzieningen (tijdelijke bruggen, groen vluchtpad).

De werkzaamheden bestonden onder andere uit het herstellen van de rijvloer en de ondervloer 
(riviertunnel), het aanpassen van dakconstructies (landtunnels) voor langsventilatie, het bouwkundig 
restaureren van het monument (tegelwerk, armaturen, kozijnen, deuren en luiken) en het vervangen 
van alle tunneltechnische Installaties.

'Planning, kwaliteit, integraliteit en samenwerking: de sturingsparameters 

tijdens een succesvolle renovatie en restauratie'
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Organisatie De opdrachtgever (gemeente Rotterdam) heeft de volgende zaken opgepakt en 
hiermee de opdrachtnemer ontzorgd: 

• Geluidsonderzoeken uitgevoerd.

• Ombouwplan vastgelegd.

• Het verkeersmanagement geregeld.

• De omgevingsvergunning geregeld.

• Het civiele ontwerp op uitvoeringsniveau uitgewerkt.

• Proactief gestuurd op besluitvorming stakeholders.

• Zichzelf boetes opgelegd als zij zaken niet tijdig geregeld hadden.

Ontwerp en plannen • Het TTI-ontwerp is functioneel uitgevraagd: alle bestaande systemen vervangen en 
nieuwe systemen implementeren.

• Continue afstemming van conflicterende eisen.

• Ontwerpen in 3D.

Planning en draaiboeken • Continue bewaking en bijsturing van het kritieke pad.

• Bouwtijd tweemaal een jaar (geen bouwtijdverlenging mogelijk).

• Robuuste planning met buffer en float voor onvoorziene zaken.

• Tijdens aanbesteding uitwerken van integrale drie-eenheid bestaande uit 
planning, tijd/wegdiagram en faseringsboek. Deze bijgewerkt na convergentiefase 
en na gereedkomen eerste buisrenovatie.

• End site integration test (EsIT, ‘eindtest’) in drie weken vierkantsluiting.

• Openstellingsvergunning ‘vooraf’ verleend.

Raakvlakken • Gedurende de verbouw van de werkbuis, rekening houden met vluchtenden uit de 
verkeersbuis.

• Vrijhouden van vluchtroutes in werkbuis,

• Tijdelijke voorzieningen (ventilatie, waterafvoer, brandweerpost).

• Ontvlechten van tunnelbuizen.

• Passeren van bouwverkeer.

Oefenen en testen • Inrichten van bedienplek op locatie kleinpolderplein en trainen van mensen op 
kleinpolderplein en bedienplek Maastunnel

• Pre site integration test (sIT) en sIT gedurende bouw 

• EsIT in drie weken vierkantsluiting.

Informatie op orde • Voor gunning een uitvoerig nuldossier beschikbaar.

• Een jaar convergeren voor nader onderzoek.

• Wekelijks overleg planning en logistiek.

Logistieke stromen 
bouwplaats en omgeving

• Reservematerieel beschikbaar voor kritieke werkzaamheden.

• Opstellen van een logistiek basisplan met inachtneming van de veiligheid.

• Toegangssysteem met vingerscan.

• Meten transportbewegingen.

Voorzieningen bouwplaats • Een voldoende groot bouwterrein ter beschikking gesteld door opdrachtgever.
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Bijlage A Geïnterviewde personen A
Project Organisatie Naam

Renovatie stuwensemble Nederrijn 
en Lek

siemens Jaap Rebel

Marco Vermeulen

sitech - ombouw plantstops (op basis 
van presentatie Jo kern bij COB)

sitech / Chemelot Jo kern

Willemsspoortunnel Vialis Johan Bal

VIT2 Rijkswaterstaat

Croonwolter&dros en siemens

Rob Riemens

Berry Roelofs

Noordgebouw VolkerWessels Logistiek & Materieel Ron frazer

PHs Amsterdam ProRail Ronald Hazeu

Gaasperdammertunnel Engie

Convoi

Martin Jansen

Mark koppenberg

PTZ Rijkswaterstaat Willem Hijmans

Eerste Heinenoordtunnel savera III Bart Ranke

AWA tunnels Gemeente Amsterdam Marjolein Berendrecht

Daan seesing

Maastunnel TBI Benjamin Mooijaart

Dieter van staveren

Topsector Logistiek Topsector Logistiek Niels sneek

Buiten de tunnelsector Jan de Rijk Logistics, kales Airline services Robert kleppers
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Goede logistiek is essentieel om tunnelrenovaties soepel en veilig te laten verlopen. Het 
COB-netwerk heeft op basis van diverse praktijkprojecten, binnen en buiten de sector, de 
mogelijkheden van logistiek in kaart gebracht. De handreiking geeft tips per projectfase en 
presenteert de ervaringen en best practices per project.

Bij renovaties en onderhoud aan weg- en spoortunnels blijkt dat er veel (werk)tijd verloren 
gaat doordat mensen, materiaal en materieel niet op het juiste moment op de juiste plek 
zijn. Inefficiënte logistiek leidt bovendien vaak tot onveilige situaties. Deze handreiking heeft 
tot doel bewustwording te creëren over het belang van logistiek en praktische handvatten 
en voorbeelden te bieden voor het uitwerken van de logistiek. Omdat er grote renovaties 
van wegtunnels aanstaande zijn, is deze handreiking toegespitst op de logistiek bij 
tunnelrenovatie.

In de handreiking wordt per projectfase een 'menukaart' aangeboden van logistieke 
maatregelen. Per maatregel is aangegeven welke partij – opdrachtgever en/of 
opdrachtnemer – een belangrijke rol speelt bij de implementatie. De praktische 
invulling wordt nader toegelicht met ervaringen en best practices uit de geanalyseerde 
praktijkprojecten. Er is steeds gekeken naar negen thema's, zoals organisatie, 
raakvlakken, oefenen en testen, en voorzieningen op de bouwplaats.

Dit is de eerste versie van de handreiking. In 2023 gaat de projectgroep verder en 
worden de belangrijkste lessen over de verschillende casussen heen geanalyseerd. 
Ook worden de komende jaren worden vele tunnels gebouwd of gerenoveerd. 
De verwachting is dan ook  dat er de komende periode steeds meer kennis 
beschikbaar komt. Het COB-netwerk heeft de ambitie deze handreiking 
– versie 1.0 – op termijn bij te werken tot een versie 2.0.

Logistiek bij 
tunnelrenovaties
Handreiking voor het veilig en efficiënt inrichten van 

de stroom aan mensen, materiaal en materieel
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