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Vorderingen
Liquide middelen

Passiva
€ 182.000
€ 1.105.000

Eigen vermogen

€ 575.000

Bestemmingsfonds

€ 104.000

Voorzieningen
Kortlopende schulden
Totaal

€ 1.287.000

Het jaar 2016 is voor het COB een jaar van aanpakken geworden. Meer en meer grote tunnelprojecten, zowel nieuwbouw als renovatie, weten het COB te vinden en worden
onderzoeksprojecten. Ook op andere vakgebieden en voor
vakoverschrijdende thema’s blijft het COB belangrijk voor
het delen en ontwikkelen van kennis.
Nieuw in 2016
Het COB-netwerk is in 2016 weer groter geworden en
bestaat nu uit ruim zestig organisaties. De nieuwe onderzoeksprojecten hebben geleid tot een nieuw product: het
groeiboek. Dit zijn digitale rapportages die steeds worden
bijgewerkt en aangevuld. De groeiboeken zijn speciaal ontwikkeld voor onderwerpen die voor papieren documenten
minder geschikt zijn, doordat er geregeld nieuwe kennis
beschikbaar komt vanuit praktijk en wetenschap. Het
renoveren van tunnels is zo’n onderwerp, evenals energiereductie in tunnels.
De Langetermijnvisie op tunnels was een huzarenstukje; een
gedegen visie, gemaakt in een half jaar tijd, die door het hele
netwerk wordt erkend en herkend als dé langetermijnvisie
op tunnels. Het is gelukt mede dankzij de bijdrage van meer
dan tweehonderd mensen binnen en buiten het netwerk.

Balans per 31 december 2016 (vereenvoudigd)
Activa

Het is opvallend hoeveel mensen tijd, kennis en
energie stoppen in de onderzoeksprojecten van het
COB. Het delen van kennis helpt zowel opdrachtgevers als opdrachtnemers te groeien, en dat komt
praktijkprojecten ten goede. Via het COB worden
bovendien experts van het ene project bij het andere
betrokken, waardoor niet alleen de verschillende
projecten steeds beter worden, maar uiteindelijk het
hele vakgebied.

€ 4.000
€ 604.000
€ 1.287.000

Energie genoeg dus; energie van het netwerk, van de praktijk
die ons weet te vinden, van de wetenschap waarmee we
nauw samenwerken en van het COB-bureau dat met heel
veel plezier zo veel mogelijk de touwtjes aan elkaar knoopt.

Bereidheid tot
kennisdelen

Expertise

€ 1.4 mln. projectbijdragen

In-kind bijdragen

Praktijkervaring

€ 0.7 mln. participanten

COB-programma

JANUARI-FEBRUARI-MAART

2015-2020

Op het gebied van ondergronds bouwen wordt nog weinig
Tijdens het drukbezochte minicongres op 26 oktober werd gegebruikgemaakt van big data. Het COB is daarom een initiEr zijn binnen en buiten het COB-netwerk experts
In juli zijn de experts geïnterviewd. Er is vervolgens een
discussieerd over concrete vragen en stellingen. De resultaten
atief gestart om big data onder de aandacht te brengen.
benaderd om het onderwerp verder te verkennen.
opzet gemaakt voor een minicongres in oktober.
zijn onder meer verwerkt in de langetermijnvisie op tunnels.
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
Big data

Begin 2015 is er met de participanten
bekeken welke thema’s de komende jaren
belangrijk zijn voor het netwerk. Binnen
deze thema’s initieert het COB (praktijk)
onderzoek, wordt er kennis ontwikkeld en
vinden er activiteiten plaats. Hiernaast ziet
u enkele highlights uit 2016.
Ga voor alle COB-activiteiten naar
www.cob.nl/projectenoverzicht.
THEMA’S

€1.45 mln. uitvoeringsprogramma

BREDE NETWERKACTIVITEITEN
• Bezoeken (potentiële) participanten
• Zitting in bestuur Bouwcampus
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Verbinden

Assetmanagement

Duurzaamheid

Waardering

APRIL-MEI-JUNI

JULI-AUGUSTUS-SEPTEMBER

OKTOBER-NOVEMBER-DECEMBER

Tijdens het Diner van de Ondergrond op 20 juni is het
Er is extra bureauonderzoek gedaan, meer deskundigen
Op 15 november heeft de COB-programmaraad gereageerd op de
startdocument voor een langetermijnvisie op tunnels gegeïnterviewd en de voorlopige conclusies zijn voorgelegd
conceptversie van de langetermijnvisie. De feedback is verwerkt
presenteerd. De participanten hebben feedback gegeven.
aan COB-platforms en andere overleggroepen.
in het eindresultaat dat op het COB-congres is gepresenteerd.
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>.>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
Langetermijnvisie op tunnels
In 2015 heeft een COB-expertteam feedback gegeven op de
In april 2016 is het COB-expertteam gestart met de veralIn september is er een ontwerp gemaakt voor het digitale
renovatie van de Velsertunnel. Begin 2016 is het plan van
gemenisering van de conclusies. Hiervoor is samengewerkt
groeiboek waarin de lessen terecht zullen komen. Ook is
Op het COB-congres is het eindresultaat gepresenteerd:
aanpak voor de veralgemenisering van de kennis gemaakt.
met de experts van het projectteam.
de samenwerking met de Piet Heintunnel gestart.
het groeiboek ‘Renoveren kun je leren’.
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
Evaluatie Velsertunnel
In 2016 zijn de twee expertteams verdergegaan met het
Het COB-expertteam heeft meegekeken met het project
In de zomer van 2016 is het concept van de maatHet eindresultaat is een groeiboek met concrete maatregelen,
in kaart brengen van maatregelen voor energiereductie
A16 Rotterdam en advies gegeven over energiereductie.
regelencatalogus gereviewed door ca. 30 experts uit het
zowel voor de techniek als voor het proces. Dit groeiboek is
in tunnels.
De bevindingen zijn ook meegenomen in de catalogus.
COB-netwerk. De feedback is verwerkt in de catalogus.
gepresenteerd op het COB-congres op 8 december 2016.
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
Energiereductie in tunnels
De Carrousel heeft veel interessante verslagen opgeleverd.
De feedback van de Carrouseldeelnemers is verwerkt in de
Deze zijn in januari 2016 gebundeld. Tijdens het Flexival is
publicatie. Op 18 juni is het boek gepresenteerd tijdens de
de conceptpublicatie voorgelegd aan de deelnemers.
opening van de expositie Ondergronds (Haarlem)
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
Carrousel Ondergrond en ordening

• COB-congres
• Diner van de Ondergrond
• Ontbijtsessie programmaraad
• Projectenmarathon i.s.m. KIVI TTOW

Het advies aan de gemeente Rotterdam van een COB-expertteam voor KIS (kwaliteit, integraliteit en samenwerking) is in
Het rapport is in oktober afgerond en in december
2016 uitgewerkt tot een publiek rapport.
gepresenteerd op het COB-congres.
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
KIS Maastunnel

COMMUNICATIEMIDDELEN
• 3x Onderbouwing + Verdieping
• 12x digitale nieuwsbrief
• 4x de Onderbreking
• Website en kennisbank:

De experts van Spoorzone Delft, A2 Maastricht en de
In mei is het rapport afgerond. Het eindresultaat is op
Noord/Zuidlijn hebben in januari elkaars hoofdstukken
27 juni gepresenteerd tijdens een workshop waarin de
(geschreven in 2015) gereviewd en bijgewerkt.
deelnemers met de betrokken experts om tafel gingen.
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
Monitoring

• ca. 41.000 gebruikers, gemiddeld
2.500 paginaweergaven per week
• ca. 30.000 bezoeken aan de
kennisbank, ca. 9.500 downloads
IN DE MEDIA
De coördinatoren van het COB komen ook
regelmatig aan het woord in artikelen en
op radio en tv.

OOK IN DIT KWARTAAL

OOK IN DIT KWARTAAL

OOK IN DIT KWARTAAL

OOK IN DIT KWARTAAL

• Bijeenkomst platform Kabels en leidingen

• Bijeenkomst platform Kabels en leidingen

• Bijeenkomst platform Veiligheid

• Bijeenkomst platform Kabels en leidingen

• Bijeenkomst platform Veiligheid

• Bijeenkomst platform Veiligheid

• Bijeenkomst platform Beheer en onderhoud

• Bijeenkomst platform Veiligheid

• Bijeenkomst platform Beheer en onderhoud

• Bijeenkomst platform Beheer en onderhoud

• Bijeenkomst Carrousel Ondergrond en ordening

• Bijeenkomst platform Beheer en onderhoud

• Bijeenkomst platform O&O

• Bijeenkomst Carrousel Ondergrond en ordening (2x)

• Bijeenkomst platform O&O

• Bijeenkomst Carrousel Ondergrond en ordening

• Update Handboek Tunnelbouw

•

•

• Voorstel ingediend bij Interreg

• Samenwerking met ABC Architectuurcentrum Haarlem,
expositie Ondergronds

•

• Verkenning e-colleges met Bouwcampus-partners

•

•

Start onderzoek Verificatie en validatie, i.s.m. het KPT
Start onderzoek ISAC-tunnels (cyber security)

• Flexival: Sporen naar waarde

• Verkenning COB en onderwijs

Start onderzoek Kabels en leidingen in grote (infra)
projecten
Start onderzoek Waarde van ondergronds bouwen

Start onderzoek Leren van oefeningen en incidenten

• Carrousel en platform O&O omgevormd tot platvorm
Meerwaarde ondergrond

