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DIRECTEUR

Founding members:

Merten Hinsenveld

Jaarverslag
2017

COÖRDINATOREN

Karin de Haas • Tunnelprogramma, strategie, communicatie
Stanley Hunte en Edith Boonsma • Kabels en leidingen
Arjan Verweij en Leen van Gelder • Tunnels en tunnelveiligheid
Hans Janssens en Ronald Gram • Beheer en onderhoud
Gijsbert Schuur • Ordening en waarde

Participanten:

Contact

KENNIS EN COMMUNICATIE

Gebouw De Bouwcampus,
begane grond
Van der Burghweg 1
2628 CS Delft

Ellen van Eijk
Communicatie en projectondersteuning

Caro Rietman
Bureaumanager en projectondersteuning

Irmgard Berkouwer

Postbus 582
2600 AN Delft

(Financiële) administratie

Allart Hoekstra

www.cob.nl
info@cob.nl
085 4862 410

Webdeveloper

Marije Nieuwenhuizen
(Web)redactie

en mooier Nederland.

BESTUUR

Jan Willemsen, voorzitter (Croonwolter&dros)
Gert-Jan Vermeulen, penningmeester (Dura Vermeer)
René de Boer (Witteveen+Bos)
Ad Broeders (ProRail)
Tjeerd Roozendaal (Rijkswaterstaat)

De financiering vanuit participanten en praktijkprojecten is doelgericht besteed aan het realiseren van
projecten die voor onze participanten van belang zijn.
De overhead is beperkt en sterk gericht op de prestaties
die het netwerk met elkaar wil leveren.

Balans per 31 december 2017 (vereenvoudigd)
Activa
Vorderingen
Liquide middelen

Passiva
€ 186.000
€ 1.102.000

Eigen vermogen

€ 706.000

Bestemmingsfonds

€ 102.000

Kortlopende schulden
Totaal

Opvallend in 2017 is het grote aantal participanten
dat binnen en buiten de reguliere platforms betrokken
wilde zijn bij projecten van het COB. Deze ontwikkelingen hebben niet alleen geleid tot grote programma’s
als het tunnelprogramma en Common ground voor
ondergrondse infra (2018), maar ook tot nieuwe
onderzoeksprojecten. Wij zien dat onze participanten
bereid zijn om daarin zowel financieel als in-kind bij te
dragen. Daarmee versnellen zij de ontwikkeling van de
branche en ontstaat er sneller een gezonde markt voor
(nieuwe)thema’s die van belang zijn voor het realiseren
van onze gezamenlijke missie: bijdragen aan een beter

€ 1.288.000

€ 480.000
€ 1.288.000

De dynamiek van het netwerk vinden we terug in de
organisatie van het COB. Dit jaar waren er vanuit het
netwerk meer coördinatoren nodig om de hoeveelheid
werk te kunnen uitvoeren. Ook het aantal participanten
dat interesse toont voor het COB en wil meedoen, is dit
jaar weer gegroeid. Door deze enthousiaste inzet van
alle participanten blijft het COB een zeer vitaal netwerk.

Bereidheid tot
kennisdelen

Expertise

€ 1.4 mln. projectbijdragen

€ 0.7 mln. participanten

In-kind bijdragen

€0.6 mln. organisatie

In samenspraak met de participanten, initieert
het COB (praktijk)onderzoek, wordt er kennis
ontwikkeld en vinden er activiteiten plaats.
Hiernaast ziet u enkele highlights uit 2017. 

Praktijkervaring

€1.5 mln. uitvoeringsprogramma

Ga voor alle COB-activiteiten naar
www.cob.nl/projectenoverzicht.

JANUARI-FEBRUARI-MAART

APRIL-MEI-JUNI

JULI-AUGUSTUS-SEPTEMBER

OKTOBER-NOVEMBER-DECEMBER

In december 2016 werd de langetermijnvisie op tunnels
Op het WTC in Bergen is met (internationale) experts
Op het COB-congres zegden opdrachtgevers
van het COB-netwerk gepresenteerd. In 2017 is gestart
gesproken over de opgaven. Met deze en andere input is
Het tunnelprogramma is gereed: drie doelen en vier
en opdrachtnemers van tunnelprojecten hun
met de praktische vertaling.
verder gewerkt aan het opstellen van een werkprogramma.
ontwikkellijnen voor de komende vijf jaar.
medewerking toe aan het tunnelprogramma.
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
Langetermijnvisie tunnels en tunnelprogramma

De gemeente Alphen aan den Rijn heeft in een pilotproject
De evaluatie is uitgevoerd aan de hand van interviews en
een zogeheten mantelbuizenputconstructie ontwikkeld.
beschikbaar gestelde projectinformatie. Het resultaat is
Het COB werd ingeschakeld om de pilot te evalueren.
gepubliceerd in een rapport.
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
Evaluatie pilot mantelbuizenputconstructie

Het COB-netwerk onderzoekt of de afsluitingsperiode bij
In een position paper zijn de mogelijkheden en
een tunnelrenovatie verkort kan worden door het testen
randvoorwaarden van virtueel testen op een rij gezet.
deels virtueel uit te voeren.
Wat zijn de stakeholderperspectieven?
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
Virtueel testen

BREDE NETWERKACTIVITEITEN
• Bezoeken (potentiële) participanten
• COB-congres
• Diner van de Ondergrond
• Bijeenkomst programmaraad
• Projectenmarathon i.s.m. KIVI TTOW
• Internationale studiedag Grenzeloos renoveren

In 2016 is onderzocht wat data delen inhoudt voor het
aanleggen, beheren en onderhouden van kabels en leidingen. De bevindingen zijn gepubliceerd in een rapport.
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
Data delen

• Flexival: de Omdenkshow
COMMUNICATIEMIDDELEN
• 3x Onderbouwing + Verdieping
• 12x reguliere digitale nieuwsbrief, 2x special (vacatures, COB-congres)
• 2x de Onderbreking
• Sociale media:

In het leertraject van Rijkswaterstaat, IXAS en het COB
In de zomer van 2017 is de eerste fase van het leertraject
is een kennisdag georganiseerd voor medewerkers van
afgesloten met een publicatie. De resultaten werden
andere tunnelprojecten om lessen te delen.
gepresenteerd in een speciaal COB-café.
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
Evaluatie Gaasperdammertunnel

»» LinkedIn - Van 118 naar 506 volgers
Ca. 275.000 impressies op tijdlijnen, 5.500 clicks, 1.000 likes, 400 shares en 30 comments
»» Twitter - Van 316 naar 366 volgers
Ca. 47.000 impressies op tijdlijnen, 330 clicks, 90 likes en 190 retweets
• Website en kennisbank:
»» Ca. 48.000 websitegebruikers in totaal en 3.000 paginaweergaven per week
»» Ca. 30.000 bezoeken aan de kennisbank en 8.500 downloads

OOK IN DIT KWARTAAL

OOK IN DIT KWARTAAL

OOK IN DIT KWARTAAL

OOK IN DIT KWARTAAL

»» Groeiboek Renoveren kun je leren - ca. 2.500 bezoeken, 1:30 minuut per pagina

• Bijeenkomst platform Kabels en leidingen

• Bijeenkomst platform Kabels en leidingen

• Bijeenkomst platform Niet-rijkstunnels

• Bijeenkomst platform Kabels en leidingen

»» Groeiboek Energiereductie in tunnels - ca. 4.500 bezoeken, 2:00 minuut per pagina

• Bijeenkomst platform Niet-rijkstunnels

• Bijeenkomst platform Niet-rijkstunnels

• Bijeenkomst platform Beheer en onderhoud

• Bijeenkomst platform Niet-rijkstunnels

»» Handboek Tunnelbouw - ca. 7.500 bezoeken, 1:00 minuut per pagina

• Start werkgroep Lekkage in tunnels

• Bijeenkomst platform Veiligheid (2x)

• Bijeenkomst platform Meerwaarde ondergrond (2x)

• Bijeenkomst platform Veiligheid

• Bijeenkomst platform Beheer en onderhoud

• Mede namens het COB zes abstracts ingediend voor
het WTC 2018 in Dubai.

• Bijeenkomst platform Beheer en onderhoud

IN DE MEDIA

• Bijeenkomst platform Meerwaarde ondergrond

• Bijdrage aan symposium Mijn stad in beweging

• Bijeenkomst project Verificatie en validatie

• Workshop over daadwerkelijke levensduur constructies

• Start werkgroep Sleufloos verwijderen

• Grote update Handboek Tunnelbouw

• Bijdrage aan symposium Bodem Breed
• Bijdragen in Technisch Weekblad, OTAR,
Cement, De Volkskrant en Land+Water
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GADGETS

TIPS

Hoofdtelefoon meet alles
Gooi je elektronische sportapparaten in de prullenbak,
want nu is er de Kuai: een
slimme hoofdtelefoon die
hartslagmonitor, voetsensor,
sporthorloge, muziek en
persoonlijke coach vervangt.
Ook zwemmers kunnen van
deze gadget genieten; de
hoofdtelefoon is namelijk
waterdicht tot een diepte
van 3 m.
Het geheel autonome apparaat heeft 8 GB geïntegreerd geheugen. Via
de draadloze verbindingstechnologieën
bluetooth of
ANT+ kan er
verbinding
worden
gemaakt
met apps
op een
mobiele telefoon. De batterij
gaat tot zeven
uur mee. Kuai

Het wensenlijstje van het COB

meet je hartslag, maximale
zuurstofopname, verbrande
calorieën, cadans, snelheid
en afgelegde afstand. Terwijl
je naar muziek luistert, ontvang je meldingen over
vooraf ingestelde doelen en
kun je je vrienden uitdagen
het beter te doen. Download
de professionele trainingsplannen van topatleten, en
laat je motiveren door een
persoonlijke coach tijdens
het sporten. Kuai moet op
den duur zelfs live feedback geven op je
sportprestatie, een
functie die het
bedrijf slimme
training noemt.
Voor € 160 ben
je eigenaar van
deze veelzijdige hoofdtelefoon.
(HDL)

https://goo.
gl/kq5YGc

Composteren in de keuken
Groen afval composteren is

• Bijeenkomst project Verificatie en validatie

huishouden per week. Het

Het Centrum Ondergronds Bouwen (COB)
presenteerde in december 2016 de
Langetermijnvisie op tunnels in
Nederland: een consultatieronde onder
bijna tweehonderd deskundigen.
Bij de tunnel tot 2050 gaat het allereerst
om de levenscyclus van ontwerp tot en
met sloop en dus ook om het tijdig aanpassen aan veranderende omstandigheden en eisen, bijvoorbeeld inpassing in de
verdichte stad. Het gaat ook om standaardisatie en hindervrij modulair bouwen,
om snelle aanpassing van zowel de
inrichting en de functie als van de wet- en
regelgeving en om handhaving en renovatie van oudere tunnels.
Bovendien moet een tunnel functioneel,
zo veilig mogelijk en voortdurend beschikbaar zijn, maar… hoe meer camera’s en
monitors, hoe groter kans op foutmeldingen. Functionaliteit, integrale veiligheid,

beschikbaarheid en leefbaarheid moeten
daarom in evenwicht zijn.
Zoals te verwachten bij een langetermijnvisie is het rapport vooral een wensenlijstje. Nog een voorbeeld hiervan uit het
rapport: de tunnel van de toekomst voegt
ook waarde toe aan zijn omgevingen is
niet langer slechts een uitweg onder de
grond. Hij draagt ook bij aan luchtkwaliteit, energievoorziening en de sociale
samenhang van een stad aan weerszijden
waar bewoners, waterbeheerders en
overheden bij betrokken worden.
Met het rapport ligt er een flink ‘eisenpakket’ op tafel. In hoeverre dat gerealiseerd wordt bij toekomstige tunnels, zal
alleen de tijd ons leren. (RVDV)
https://goo.gl/rnYIRX
Langetermijnvisie op tunnels in
Nederland; Marije Nieuwenhuizen,
COB/Gryffin; 49 pagina’s

Architect Dudok gaat online
Wie de naam Dudok alleen kent van de
gelijknamige brasserieën in Arnhem, Den
Haag, Rotterdam of Tilburg moet toch
eens verder zoeken. De link met wijlen
architect Willem Marinus Dudok is dan
snel gevonden.
Dudok heeft als gemeentearchitect van

Dudok online te bewonderen. Per gebouw
toont initiatiefnemer journalist Peter
Veenendaal een of enkele foto’s en wat
achtergrondinformatie.
De website is nog in opbouw en derhalve
incompleet. Wie bijvoorbeeld op het trefwoord Esso zoekt, komt slechts twee

• Voorstel Common ground voor ondergrondse infra ingediend
bij Uitvoeringsprogramma Bodem en Ondergrond

