
Welkom

Bijeenkomst Platform Tunnels en veiligheid

24 november 2022



Agenda

14.00 Welkom en nieuws uit de tunnelwereld

14.15 Presentatie van de eerste versie van de Handreiking logistiek –

Jessica van Rijn (COB) & Arjan Tromp (COB)

14.30 Presentatie van het nieuwe groeiboek Cybersecurity – Jasper Kimstra (Kimpro)

14.45 Hoe realiseer je energiereductie/-transitie bij tunnelrenovatie? –

Maikel Balster (Rijkswaterstaat) en Hans Pos (Croonwolter&dros)

15.30 Pauze

15.45 Hoe realiseer je circulariteit bij tunnelrenovatie? - Monique Dorresteijn 

(Rijkswaterstaat) en Willemijn Drok (COB/ HaskoningDHV Nederland B.V.)

16:30 Afsluiten met de COBitterbal

maandag 5 december 2022



Piet Heintunnel 2 december open voor verkeer

maandag 5 december 2022



Open Dag Killtunnel : Afsluiting van de Renovatie

maandag 5 december 2022



Vervanging A/V Vlaketunnel & Dampoort aquaduct

Vervanging audio/videosystemen

Vervanging bedieningsplatform, 
integratie in Topshuis

maandag 5 december 2022



Renovatie Kennedy tunnel in volle gang

maandag 5 december 2022



COB in Lissabon

COB kennis-kwartet
Op de stand van Conference of European 
Directors of Roads (CEDR)

In de Transport Research Arena (TRA), the 
largest European research and technology 
conference on transport and mobility.

maandag 5 december 2022

https://www.linkedin.com/company/conference-of-european-directors-of-roads-cedr-/


In samenwerking met 
KIVI Tunneltechniek en Ondergrondse Werken

Duurzaamheid in Tunnels en Ondergrondse Werken
donderdag 15 december 2022

Femernsund tunnelRottemeren tunnel Universiteitsbibliotheek Uva

maandag 5 december 2022



Westerscheldetunnel eerder tolvrij

maandag 5 december 2022



Webinar Grootschalig oefenen in tunnels
29 november 2022

Kennisplatform Tunnelveiligheid

maandag 5 december 2022



Handreiking Logistiek
Jessica van Rijn & Arjan Tromp 



Welkom!

Logistiek bij tunnelrenovaties
Arjan Tromp en Jessica van Rijn



Waarom deze handreiking?

Bij renovaties met ‘de winkel open’ is er weinig werktijd in de tunnel.

Geldt ook voor onderhoudsnachten.

Algemene ervaring: er gaat vaak nuttige werktijd verloren.

Na platformbijeenkomst over Logistiek 23-9-2021 over plantstops Chemelot en 
onderhoud/renovatie bij metro’s gezien dat er veel te winnen is voor wegtunnels.



Wat hebben we gedaan?

- Met de kennis in het team een concept handreiking gemaakt.

- Bezoek aan de Corbulotunnel gemaakt.

- Interviews en casussen gehouden, uitgewerkt en geanalyseerd.

- De handreiking geschreven en daarachter de uitwerking van interviews en 

casussen.



Team

- Arjan Tromp, COB coördinator (projectleider)
- Berry Roelofs, Vialis (secretaris)
- Jessica van Rijn, Movares (Lid en schrijver)
- Bart Willem van Rijn, Dura Vermeer (Lid)
- Willem Hijmans, RWS PTZ (Lid)
- Marco Vermeulen, zelfstandig  (Lid)
- Dieter van Staverden, Mobilis  (Lid)
- Victor Dellevoet, Infra Kompas (Lid)
- Ettiene Fijnaut, ProRail (Lid)



Interviews en casussen



Praktijkvoorbeeld

Bouw van de A9 Gaasperdammertunnel: een logistieke uitdaging - YouTube

https://www.youtube.com/watch?v=oWnNVJTy6cI


Menukaarten per projectfase



Menukaart Contractvoorbereiding en aanbesteding
Opdrachtgever Opdrachtnemer

Samenwerkingsvorm

Type contract X

Scope demarcatie X

Informatievoorziening

Areaalgegevens op orde X

Afspraken met stakeholders X

Logistieke randvoorwaarden

Bepalen afsluitingen strategie 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



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 mee laten lopen X

Uitvoeringsinstructies X

Ombouwplan

Bepaal concept ombouwstrategie en -methode X

Bepaal faseringen X

Bepaal planning (level 2) X

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



Menukaart Voorbereiden
Opdrachtgever Opdrachtnemer

Ombouwplan

Definitief ombouwplan X

Vaststellen takenpakketten X

Planning (level 4) X

Keet-, 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 leanplanning voor onderaannemers, 
transportmiddelen/materieel en transporten

X

Inrichten registratietool (mensen, materiaal, materieel) –
track&trace

X

Organiseren uitvoeringsinstructies X

Organiseren test-/inspectiedocumenten (V&V) X

Uitvoeringsraakvlakken en parallellen X

Inkoop

Extra voorraad inkopen (risico mitigatie) X



Menukaart Uitvoeren
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



Menukaart Organisatie en beheersing
Opdrachtnemer Opdrachtgever

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



Vervolg

In 2023 gaan we door!

Toepasbaar maken van de handreiking in de praktijk
- Bij welke uitdagingen past welke set aan maatregelen
- Vanuit die uitdaging ontstaat een risicoprofiel en is het de vraag in welke procesfase 

de meeste winst te halen is

Logistiek in relatie tot duurzaamheid
- Verkennen wat de opgave en de uitdaging is
- Relatie logistiek - MKI
- Koppeling met ontwikkelingen bij Topsector Logistiek en SEB



Afsluiter!



Groeiboek cybersecurity
Jasper Kimstra



Groeiboek Cybersecurity

Jasper Kimstra



Agenda

• Vier de vierde uitgave

• Ontstaan werkgroep Cybersecurity

• Vijf, en de plannen voor nu en straks



Vier de vierde uitgave

• Afgelopen februari vierde uitgave in het Nederlands gepubliceerd

• https://www.cob.nl/wat-doet-het-cob/groeiboek/cybersecurity

• Vorige week in pre-premiere, nu officieel: vierde uitgave ook in het Engels!

• https://www.cob.nl/livingdocument/cybersecurity

https://www.cob.nl/wat-doet-het-cob/groeiboek/cybersecurity
https://www.cob.nl/livingdocument/cybersecurity


Ontstaan werkgroep Cybersecurity

• 2014 informele start

• 2015 formaliseren werkgroep en start ISAC-tunnels

• 2018 formaliseren ISAC-tunnels

• 2020 voorstel tot aanwijzing (spoor-)wegtransport als “Vitale sector categorie B”

• Werkgroep met deelnemers uit publieke en private sector.



Vijf, en de plannen voor nu en straks

• Wat op korte termijn (Q1 2023) nog toegevoegd wordt:

◦ Kenniswijzer (wie moet wat weten, wat is de positie van ons groeiboek daarin)

◦ Opnieuw een uitbreiding op Cybersecurity en tunnelveiligheid

◦ Werkboek Scenario’s

◦ Legacy-systemen

• Na dit jaar 

◦ Overgang naar onderhoudsfase (groeiboek actueel houden!)

◦ Scenario’s interactief maken (Game?!)

◦ Meer communicatie over groeiboek



Energiereductie en circulariteit
Inleiding door Gioffry



Ontwikkellijn Duurzaamheid – teaser

FOCUSMATRIX Renovatie Beheer en onderhoud Nieuwbouw 

Energietransitie Energie belastende installaties Emissievrij Beheer 
Verlaging Energieverbruik 

Koploper energietransitie 

Circulariteit Materiaaloogst 
Circulair ontwerp 

Ken-je-tunnel 
Verlengen levensduur 

Circulair Ontwerp: 
Modulariteit + 
Herbruikbaarheid 

Tunnel in 
omgeving 
 

Minimale schade 
Klimaatadaptatie  

Goede zorg assets 
Klimaatadaptatie 

Toekomstflexibel 
Passend in omgeving 

In 2030 . . .  . . . is iedere gerenoveerde 
tunnel klaar voor de toekomst 
en voldoet aan 
duurzaamheidsdoelen. 

. . . is beheer en onderhoud 
gericht op verlengen 
levensduur en worden 
duurzaamheidsdoelen 
maximaal ingevuld. 

. . . zijn nieuwe tunnels het 
voorbeeld van een duurzame 
aanpak. Iedere nieuwe tunnel 
is duurzamer dan de vorige. 

 

maandag 5 december 2022



Circulaire product ontwikkelingen - teaser

maandag 5 december 2022

Binnenkort meer 
hierover op de 
website



Maatregel catalogus circulaire tunnels - teaser

• Eisen

• Commissie

• Proces

• Maatregelen

◦ Inspiratie

◦ getoetst

maandag 5 december 2022



NSVV Addendum – Coming soon

Kan het een 
(s)tandje lager?

maandag 5 december 2022



Presentatie
Energiereductie - Maikel Balster en Hans Pos



Welkom!
Hans Pos – DeGroeneBoog A16

Maikel Balster – RWS A16

maandag 5 december 2022



Platform Duurzaamheid

Wie zijn wij:

Hans Pos – Projectleider keuren en testen, tevens grondlegger energie neutrale weg 
inclusief tunnel DGB A16

Maikel Balster – RWS Technisch Manager VTTI A16

Nieuwbouw versus Vervanging & Renovatie, wat kunnen we van elkaar leren?

maandag 5 december 2022



De trias energetica

• De energie trias sinds 1979 al benoemd, op dit moment veel aandacht richting doelstellingen RWS

maandag 5 december 2022



De trias energetica, project A16

• Beperk de energie vraag, o.a.:

◦ Aanpassing tunnel verlichting 

◦ Goede vermogens balans opgezet – hieruit volgt maatwerk

◦ Denkwijze toeppassing noodstroom/ No Break

• Gebruik energie uit reststromen, o.a.:

◦ Warmte lucht DGB voor MTK en Lokale bedienplek

◦ HVAC installatie i.c.m. warmtepompen

• Gebruik energie uit hernieuwbare bron, o.a.:

◦ Zonnevelden (8706 panelen)

◦ Analyse opslag van energie – wordt vervolgt

maandag 5 december 2022



De trias energetica, project A16

• Gebruik Fossiel efficiënt, o.a.:

◦ Geen Noodstroom Aggregaat;

◦ Gebruik elektrisch materieel in realisatie en exploitatie

Doe je wat je deed, krijg je wat je kreeg – Dit moeten we doorbreken!

maandag 5 december 2022



Impressie op locatie TTI – MTK (dienstgang)

maandag 5 december 2022



Impressie op locatie TTI – MTK (vluchtgang)

maandag 5 december 2022



Impressie op locatie HUB - SysteemHuisjes

maandag 5 december 2022



Impressie op locatie HUB - SysteemHuisjes

maandag 5 december 2022



Stellingen

Bouw alleen wat nodig is!

• Alleen de nodige beschikbaarheid en betrouwbaarheid

DC i.p.v. AC waar zinvol is, bouw maatwerk energievoorziening (UPS kan kleiner als bij 
energie uitval (afgesloten tunnel) verlichting naar stand 1)

maandag 5 december 2022



Stellingen

Bouw alleen wat nodig is!

• De kunst van het weglaten: LTS moet meer ruimte geven voor 
energiebesparende oplossingen

LED vraagt minder verlichting nu dimmen we maar waarom niet minder armaturen

maandag 5 december 2022



Stellingen

Contracten met een korte onderhoudsverplichting stimuleren geen 
duurzame oplossingen!

Nieuwe verlichting en verantwoordelijk voor 7 jaar onderhoud, ga je dan een duurdere 
installatie plaatsen die 15 jaar mee kan? Duurzame oplossingen die een lang 
terugverdientijd hebben worden niet uitgevoerd bijv: trafo is veel te groot en veel 
verliezen heeft, wordt niet vervangen bij een kortlopend contract.

maandag 5 december 2022



Stellingen

Niet alleen EMVI, maar ook EMVU (EconomischMeestVoordeligste
Uitvoering) is nodig voor duurzame tunnels!

Biedt ruimte voor het doen van onderzoeken en mogelijk daadwerkelijk energie 
beperkende oplossingen. Onderzoek verbetering verlichting, mogelijkheden energie 
opslag, toepassing waterstof en verduurzamen bouwplaats (HVO brandstof).

maandag 5 december 2022



Stellingen

De STIP op de horizon voor 2050: klimaat neutraal en volledig 
circulaire, MOET concreter om waarheid te gaan worden. 

Zijn we niet al te laat!

Kijk buiten de kaders, RWS heeft windmolens en kan energieopslag realiseren, dit kan je 
combineren. Openbare Verlichting kan nog veel verbetering opleveren. Ruimte bij 
rijkswegen beter benutten (PV of energieopslag). Maak gebruik van nieuwe technieken 
en blijf niet praten maar ga het doen en durf risico’s te nemen en vertrouw op de kennis 
die aanwezig is bij RWS en de aannemers.

Duurzame oplossingen moet je gewoon doen en met elkaar.

maandag 5 december 2022



We zijn nog niet te laat!



Presentatie
Circulariteit - Monique Dorresteijn en Willemijn Drok 



Routekaart circulaire tunnels
Platformbijeenkomst tunnels en veiligheid en duurzaamheid

maandag 5 december 2022



Achtergrond

• Toewerken naar een circulaire economie in 2050

• 2021: COB ‘expeditie circulair’

◦ Oogstkaart

◦ Hergebruik

◦ Business case

• 2022:

◦ Routekaart naar circulaire tunnels

◦ Inventariseren circulaire maatregelen

◦ Ontwikkellijn duurzaamheid

maandag 5 december 2022



Routekaart ‘3 bergtoppen’

maandag 5 december 2022

•30% minder primaire grondstoffen
•30% reductie milieu-impact (MKI)

•50% minder primaire 
grondstoffen
•50% reductie milieu-impact (MKI)

Volledig circulair:
• geen gebruik van primaire grondstoffen
• MKI = 0 

2025

2030

2050



Circulaire tunnel 

Renovatie Beheer Nieuwbouw

Circulariteit Focus op een circulair 
ontwerp (10R), hergebruik 
en modulair/ 
herbruikbaarheid in de 
toekomst, waarbij aandacht 
voor te oogsten materialen.
Nieuwe materialen hebben 
een lage milieubelasting.

Focus op Ken-je-tunnel: 
Beheerder brengt 

materialen in kaart in een 
Materialenpaspoort.

B&O op basis van circulaire 
principes (10R) en  

levensduurverlenging.

Focus op bouwen voor de 
toekomst. Objecten zijn 

modulair en herbruikbaar in 
de toekomst. Nieuwe 

materialen hebben een lage 
milieubelasting.

maandag 5 december 2022



2022-2023 2025 2030

Pilots hergebruik
- Praktijktesten innovaties in tunnels
- Platform/marktplaats voor uitwisseling 

materialen over organisatiegrenzen
Hergebruik is “nieuwe normaal” 

- Verkenning MKI installaties
- Circulaire ontwerpen “Niet-Minder-

Anders”
- Groeiboek circulaire maatregelen

- Onderzoek wat al kan binnen 
regelgeving

- Circulaire tunnelstandaarden (incl. 
‘snoeien’!)

- Oplossen belemmeringen wet- en regelgeving
- Normering voor toetsen 2e leven voor enkele 

(3) objecten gereed
- Continue aanpassing tunnelstandaarden o.b.v. 

circulaire innovaties in projecten

Normering voor toetsen 2e leven 
voor merendeel producten/ objecten 
gereed

- Alg. voorwaarden en regels 
voor platform en fonds 
beschikbaar

- Revolving fund voor circulariteit opgericht
- Beschikbaarheid mag omlaag als levensduur 

verlengd wordt (financiële prikkel)

- Laatste aankopen primair materiaal voor tunnels
- Standaard circulair inkopen (circulair 

tunnelcontract)
- Financiering vanuit gebiedsontwikkeling

- Circulaire eisen in aanbesteding 
(basis: vrijkomend materiaal + 
losmaakbaarheid/modulariteit)

- Pilot MKI tunnelinstallaties

Eisen MKI en circulariteit in 
aanbesteding zijn standaard (met goede 
monitoring/ handhaving)

- Start data-gedreven 
assetmanagement

- Standaardisatie
Onderhoud en hergebruik o.b.v. data

- Open format voor data-uitwisseling 
gereed

- Beheerders hebben circulaire data 
in systeem opgenomen  

- Standaard een circulair ontwerp
- Blijven updaten van het groeiboek

Groeipad 
hergebruik 

Groeipad 
inkoop/markt

Groeipad 
ontwerp

Groeipad 
data

Groeipad 
wetten & 
regels

Groeipad 
financiering

20% van de onderhoudscontracten en 
renovaties van tunnels wordt circulair 
aanbesteed



Circulariteit bij het COB 2023

• Opzetten van een maatregelencatalogus circulaire maatregelen

• Verkenning MKI in tunnel technische installaties

• Verkenning knelpunten in normen en richtlijnen (zoals tunnelstandaarden)

maandag 5 december 2022



Stellingen:

• Bij tunnelrenovaties moet circulariteit altijd een plek krijgen in het ontwerp en de 
aanbesteding

• Naast een ‘groeiboek circulariteit’ is ook een ‘snoeiboek’ nodig 

• We moeten MKI gaan gebruiken om te sturen op duurzame, circulaire tunnel 
technische installaties  

maandag 5 december 2022



Monique Dorresteijn
Adviseur duurzame installaties

MKI op installaties

Hoe verder?



MKI; installaties irt andere materialen

• Aanleg gedomineerd door:

◦ Beton

◦ Staal (wapening)

◦ (Asfalt) 

Bijdrage installaties naar verwachting te bescheiden om onderscheidend in te zijn

• Vervanging en Renovatie gedomineerd door:

◦ Installaties



DuboCalc 6.0

63

Website cat 3 NMD



Scenario vergelijking

Scenario 1 Scenario 2 Scenario 3

Noodstroom
voorziening

NSA DRUPS 2e Net aansluiting

UPS ja ja ja

Accu’s ja nee nee

Kabels 500 m 500 m 200 m + 3 km 
middenspanning

MKI ?? ?? ??

fictief



MKI scenario vergelijking
fictief

Scenario 1: NSA
Scenario 2: DRUPS
Scenario 3: 
2de net aansluiting



MKI scenario vergelijking
fictief

Scenario 1: NSA
Scenario 2: DRUPS
Scenario 3: 
2de net aansluiting

Materialen + 
Brandstof gebruik



En hoe nu verder?

67

Uitwerken naar Inkoop
- Scenario afweging op tafel
- Aanbesteding op MKI 

Data
- Kwaliteit data verbeteren
- Meer installaties toevoegen

Product innovatie initieren
• Markt innoveren, 
• Op basis van data kijken waar zwaartepunt milieu impact ligt



Ik ga graag in gesprek over:

monique.dorresteijn@rws.nl

- MKI 
- Inkoop instrumenten
- (nieuwe) Data 
- Innovaties
- Vervolg



maandag 5 december 2022



Bedankt voor uw aanwezigheid


