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Themabijeenkomst:   Virtueel testen 

Datum:   9 maart en 23 maart, van 13.00 – 17.00 uur 

Locatie:   Movares in Utrecht 

1. Opening Leen van Gelder / welkom door Movares 

Leen van Gelder heet de aanwezigen van harte welkom in de bijeenkomst over Virtueel Testen bij 

Movares in Utrecht. De directie van Movares stelt zich voor als gastheer voor deze bijeenkomst. 

 

2. Presentatie inleiding 

 Aan de hand van de agenda wordt het doel van deze bijeenkomst toegelicht. 

 De agenda bestaat uit een 3-tal presentaties, demonstraties en een plenaire dialoog. 

 

3. Presentaties: 

 Movares, Jan Beumer: Van 3D naar virtual reality 

 Presentatie  in de bijlage. 

 

 Altran, Ferdinand Cornelissen: Virtueel testen in de lifecycle 

 Presentatie in de bijlage. 

 

 Soltegro, Franc Fouchier,:  Ontwikkeling van virtual reality 

 Presentatie in de bijlage. 

 

4. Demonstraties 

Deelnemers worden in 3 groepen verdeeld. 

Movares, Soltegro en Altran geven demonstraties verspreid over het auditorium. 

 

5. Discussie / vragen op 9 maart 2016 

 Wat heb je gezien, wat heb je gemist? Moet de markt hiermee doorgaan of niet? 

  

 Reactie van bureau veiligheidsbeambte RWS: 

 De demonstraties waren op zich niet nieuw, maar we moeten ons bewust zijn dat deze 

ontwikkelingen blijven doorgaan. Vanuit bureau veiligheidsbeambte is men nog wat sceptisch om op 

deze manier te gaan testen. Wel zou je hiermee met de stakeholders kunnen bekijken of je elkaar 

goed begrepen hebt in een traject. 

 Het delen van deze ontwikkeling is als positief ervaren. 

 

 Reactie vanuit het Bevoegd Gezag tunnels: 

 Dit is een mooie manier om een goed beeld te krijgen van een tunnel, maar het virtueel testen moet 

geen vervanging worden van het werkelijke testen. Men is benieuwd of je vooraf in beeld kan krijgen 

waar de risico’s zitten voor in gebruik name  van een nieuwe tunnel of een tunnel die gerenoveerd 

moet worden. Het kan helpen om de discussie te voeren waar je moet testen. 
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 Stelling:  

 Met de inzet van virtueel testen (in de VO en DO fase) voldoet de opdrachtnemer aan zijn 

aantoonplicht. 

 Antwoord: Nee, niet volledig maar je kunt wel enig vertrouwen krijgen en je kunt op een aantal 

punten testen, maar nooit volledig. Draadjes, sensoren, actuatoren (ventilatoren, motoren, kleppen) 

e.d. moet je altijd testen, maar met virtueel testen kun je door middel van de nagespeelde processen 

zien of deze compleet of eventueel tegenstrijdig zijn. 

 

 Vraag: In welke richting moeten de marktpartijen gaan denken om de opdrachtgevers overtuigd  

 te krijgen? 

 Antwoord: De planning staat altijd onder druk, maar door virtueel testen kun je veel eerder aan het 

 testen beginnen. 

 

 Voor de validatie kan virtueel testen prima gebruikt worden, maar voor de verificatie zeker niet. 

 Het is geen verificatie van de praktijk. Misschien moet je het dan meer virtueel toetsen noemen. 

 Wel zou verificatie van de software zo verder komen. 

 

 Vraag: Wat kunnen we met virtueel testen voorkomen of aantonen? 

 Antwoord: De discussie hierover moet nog gevoerd worden. Dit proces van virtueel testen moet  

 je verder gaan ontwikkelen. 

 

 Vraag: Hoever willen we gaan met virtueel testen? 

 Operationele scenario, de software, de beleving door…… (de weggebruiker, brandweer) 

 Dit moet je gaan afstemmen en wellicht verder uitwerken. Je wilt de grenzen van het systeem testen. 

 

 Vraag: Wat wordt er gemist en wat kun je er nog meer mee doen? 

 Antwoord:  

 Gemist wordt het gedrag van de weggebruiker zelf. 

 Wetgevingsveranderingen zou je moeten kunnen toevoegen aan de modellen van virtueel testen. 

 Zaken zoals windrichting, zon, zou je ook aan de modellen toe moeten voegen. Deze invloeden 

zijn heel reëel. 

 

 Opmerking: Wat moet de gebruiker doen als er brand uitbreekt. 

 Reactie vanuit KPT: Het gedrag van de weggebruikers (bij brand) in tunnels is nu opgenomen in de 

rijexamens. Op de website van het KPT is vermeld hoe de gebruiker zich moet gedragen. 

 http://www.kennisplatformtunnelveiligheid.nl/artikelen/98-tunnelveiligheid-voor-weggebruikers   

 

 Vraag: Kunnen vanuit de landelijke tunnelstandaard ook een aantal testen geschrapt worden  

 vanwege de inzet van virtueel testen? 

 Antwoord: Wellicht zou de LTS hierdoor in de toekomst aangepast moeten worden. 

 Als alles goed gemodelleerd wordt dan kunnen er geen discussies meer zijn over de processen, die  

 discussies zijn er nu nog steeds volop. 

 

 

 

http://www.kennisplatformtunnelveiligheid.nl/artikelen/98-tunnelveiligheid-voor-weggebruikers
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 Vraag: Zijn er nog zaken waarbij COB of KPT in dit proces nog iets kan betekenen? Zien jullie hierin  

 een rol voor deze partijen? Moet er door deze partijen een volgende stap genomen worden om dit 

 verder te begeleiden? 

 Hierop wordt nu geen antwoord gegeven door de deelnemers. 

 

 Samenvattend:  

 Je kunt redelijk vroeg in het project de processen valideren, maar verifiëren doe je veelal on site met 

de echte systemen. Het besturingssysteem kan hiermee getest worden, maar het ventilatiesysteem 

niet. Virtueel testen wordt met deze constatering niet gezien als echt testen 

 Met virtueel testen kun je wel fouten of ontbrekende zaken in de software uitsluiten.  

 Alles valt of staat echter met de kwaliteit van het model. Vanuit het bestaande model moet je gaan 

testen. Bij afwijkingen in het model gaat de kwaliteit van het testen ook achteruit. 

 Je kunt virtueel testen niet volledig inzetten om aan te tonen dat de tunnel compleet veilig is. 

 Het moet meer gebruikt worden als aanvulling. 

 

 

Discussie / vragen op 23 maart 2016:  

 Vraag n.a.v. de presentatie van Soltegro, Franc Fouchier 

 Hoe hebben jullie de Velsertunnel er in gezet? Zijn de stakeholders hierin meegenomen? 

 De stakeholders zijn hierin niet meegenomen, want dit was een pilot. 

 

 Discussie naar aanleiding van demonstraties: 

 Vraag: Sluit dit aan bij de verwachtingen? Wat mist u, waar moeten we aan denken? 

 Antwoord deelnemers:  

 Virtueel testen is interessant als krachtig hulpmiddel, maar het is nog een stap te ver om de tunnel 

hierin af te nemen. 

 We gaan hier zeker stappen mee zetten om effectiever tunnels te bouwen. 

 Hiermee wordt wel een goede stap genomen. 

 Vertrouwen moet hierin opgebouwd worden in dit soort ontwikkelingen. 

 Virtueel testen kan wel in de voorfase gebruikt worden. 

 Je kunt het deels als echt testen gebruiken. 

 Scenariotesten is hierdoor niet meer nodig. 

 Opleidingsprogramma’s kun je met virtueel testen ook heel goed inzetten, niet alleen voor het 

bouwen of renoveren van tunnels. Het is ook een krachtig hulpmiddel van software en 

besturingssystemen. 

 Visualisatie draagt bij aan het inzichtelijk maken van de eisen set. In de analysefase kan dit goed 

ingezet worden. 

 In de DO fase een werkend systeem zien, wordt toegejuicht. Eisen kunnen hiernaast ook 

ingevoerd worden. Dit zal tijdswinst opleveren. 

 Samenwerking tussen opdrachtgever en opdrachtnemer zal hierdoor verbeteren. 

 Je kunt de opdrachtgever eerder meenemen in het ontwerp. 

 

 Vraag: Hoe krijg je vertrouwen met virtueel testen? 

 RWS kan dit nog niet als tool accepteren. Het vertrouwen is er nog niet voldoende. 
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 Je blijft toch wel testen volgens RWS. 

 Het testen van de ventilatie of openen van de deur moet toch blijven plaatsvinden. 

 

 Vraag: Wat mist het Bevoegd gezag voor tunnels bij het virtueel testen?.  

 Antwoord: Het is nuttig en het maakt juist voor degene die niet specialistisch technisch zijn veel 

 meer duidelijk. Wellicht kan een gevalideerd model hier tegenaan gezet worden. 

 

 Vraag (civiele) opdrachtnemer: Wat moet ik investeren om dit uit te voeren? Nu lijkt virtueel testen 

 nog niet efficiënt. Zolang de opdrachtgever het niet eist wordt dit niet omarmt en niet verder 

 ontwikkeld. 

 Antwoord presenterende bedrijven: Er wordt geprobeerd te werken vanuit BIM-modellen die er al 

 zijn. Dan heb je al weergave van de situatie. De stap naar het testen is dan een kleine. Interface  

 software is ontwikkeld en beschikbaar. Dit zijn losse componenten die je kunt inzetten in het model. 

 Je hoeft niet alles in te zetten. De kosten kunnen hierdoor beperkt blijven.  

 De A2 tunnel is uitgaande van een aangeleverd BIM-model voor circa  € 20.000 gemaakt. Deze  

 opdracht is in 3 a 4 weken uitgevoerd.  

 Je kunt dit model aanvullen met zaken die je wilt testen. 

 

 Vraag: Is het dan een ICT project of infrastructuur project?  

 Antwoord: Het wordt steeds meer een ICT project volgens de ontwikkelingen die er zijn. 

 Visualisaties zijn hierin de basis. 

 

 Samenvattend: 

 Virtueel testen is een stap die we gaan maken. Het bouwen hiervan wordt steeds eenvoudiger. 

 De ontwikkelingen gaan snel. Dit zou op de agenda moeten blijven. 

 

6. Sluiting 

 De presentaties en het verslag worden naar alle deelnemers gestuurd. 

 Movares worden bedankt voor de gastvrijheid, het gebruik van het auditorium, de lunch en de borrel. 

 De sprekers en degene die de demonstraties begeleiden worden bedankt voor hun bijdrage. 

 Aanwezigen hebben na afloop nog gelegenheid om na te praten bij de borrel. 
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Aanwezig 9 maart   

Arjan Audenaert Strypes 
Jan Beumer  Movares 
Michiel Blaauwboer Movares 
Rens Brandsema Isala Delta 
Arie Bras  Kiltunnel 
Andre Brons  ODNZKG 
Ferdinand Cornelissen Altran 
Kurt Donkers  Altran 
Eric v.d. Dool  Vialis 
Angela van Eeden RWS 
Ruurd Egberts  Altran 
Leen van Gelder KPT 
Ronald Gram  Covalent 
Ap Jaspers  Politie Haaglanden 
Jacco Kroese  Movares 
Geoff Kuis  Sogetti 
Martin de Lange  RWS CIV 
Paul van Laviere La3e Consultancy 
Tony Lemaire  Efectis 
Arjan Neef  Covalent 
Timo Neuteboom Arcadis 
Alex Noort  ODNZKG 
Don Postma  Hochtief 
William van Rijswijk RWS 
Erik Schermer  Grontmij 
Roel Scholten  KPT 
Jack van SchoonneveldtSTE Caribbean 
Frank Simmerman RWS 
Peter Stroo  Nongkhai 
Christel Talmon  Cofely 
Gerben Tornij  RHDHV 
Serve van der Veen Volker infra 
Rico Verhage  Cofely 
Bob de Vos  Strypes 
Jan de Vries  Hochtief 
Frederik Wagenaar RHDHV 
Frank van der Wal Promat 
Rob Wiersma  Nedmobiel 
Pim Willemse  Altran 
Simone Abel  KPT/COB 
  



 

6 
 

 

Aanwezig 23 maart  

 

Wim Baars  Imagine 

Ron Beij  Brandweer AA 

Jan Beumer  Movares 

Ed Bik   Gemeente Amsterdam 

Erik Bockstael  Movares 

Gerwin Booms  Dura Vermeer 

Arjen Boon   Movares 

Ferdinand Cornelissen Altran 

Martijn Dekker  Movares 

Kurt Donkers  Movares 

Marie-Anne Eitjes ODNZKG 

Wolfert Engelsman Vialis 

Franc Fouchier  Vialis 

Leen van Gelder KPT 

Harry de Haan  Elumint 

Jasper Haen  Student RU, via KPT 

Jorgen Heinrich  MBT technology 

Andries Hof  Idiomorf 

Edward Hogeveen Dynniq 

Melle Holthuis  Croon 

Peter Hoogen  Movares 

Branco Hoogewonink Movares 

Arie de Jong  Combinatie Rotterdamse baan 

Vincent Jonker  RWS 

Patrick Kees  Kienia 

Alexander van der Kolk Soltegro 

Marc Kooremans RWS 

Renard Kox  RWS 

Jacco Kroese  Movares 

Edwin Luijt  Croon 

Hayo Meijs  TBI Kennislab 

Peter Overduin  Movares 

Sander van Poeteren Dura Vermeer 

Amresh Rambaran Dure Vermeer, stagiere 

Suzanne Ritsma ODNZKG 

Wouter Smeets  Synergio 

Boy Soochit  TriMaya 

Mike van Spalle  Synergio 

Jan-Martijn Teeuw Soltegro 

Koen van Thiel  RHDHV 

John van Trijp  Libertas invo 

Marcel van de Velden Altran 

Rutger Veldhuijsen ODNZK 
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Vincent Verheggen Hochtief, afstudeerder 

Ronald de Weerd Croon 

Pim Willemsen  Altran 

Roeland Winckelmolen  Altran 

Gerben Zonneveld Movares 

Ondra Vohnik  Vialis 

Gabby van Meer Compris  

Tom Kraaij  ? 

Jan v.d. Sluis  RWS 

 


