Zo werkt het COB
Het COB is een netwerkorganisatie gericht op het verzamelen, ontwikkelen en ontsluiten van kennis gerelateerd aan ondergronds ruimtegebruik. We organiseren kennisdeling binnen platforms, en initiëren
en begeleiden projecten die bijdragen aan het oplossen van ondergrondse vraagstukken die van belang zijn voor het netwerk. De organisatie zelf is klein en het netwerk groot: de kennisontwikkeling vindt
altijd plaats in gezamenlijkheid.

ONDERZOEK UITVOEREN

Platform

Platform
Een platform is een veilige omgeving waarin partijen inhoudelijk
over hun vakgebied discussiëren
en kennis uitwisselen. Vanuit
het platform kunnen nieuwe
projecten worden gestart, met
nieuwe (kennis)producten tot
gevolg, maar het resultaat hoeft
niet per se zo concreet te zijn. Het
gezamenlijk bespreken van ontwikkelingen, het verkennen van de
oplossingsruimte en elkaar leren
begrijpen, zijn doelen op zichzelf.
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Praktijk

Project
In onderzoeksprojecten werken
experts uit het netwerk aan
(ondergrondse) vraagstukken. Dit
zijn altijd vraagstukken die een
gemeenschappelijk en/of maatschappelijk belang dienen. Het
onderwerp kan zowel technisch
als niet-technisch zijn. De brede
samenstelling van werkgroepen
zorgt ervoor dat alle relevante
aspecten van een probleem aan
de orde komen en dat er draagvlak
is voor de gevonden oplossingen.

Programma
Sommige ondergrondse
vraagstukken kunnen
niet los van andere
opgaven worden gezien.
Daarom werkt het COB
ook met overkoepelende
programma’s, waarin
vraagstukken in samenhang worden onderzocht.

PLATFORM EN
DIRECTEURENOVERLEG

Onderbreking

WEBSITE
www.cob.nl

Nieuwsbrief
Onderbouwing/
Verdieping

Kennisbank

Niet-rijkstunnels

Civiel anders
(ver)bouwen

Tunnelprogramma
Hinderarm renoveren

Sociale media

Groeiboeken

Coördinator
Tunnelveiligheid

Coördinator Beheer
en onderhoud

• Beschrijvingen scenario’s
en afwegingskader

Veiligheid

Beheer en onderhoud

• Aanbevelingen voor
modulaire nieuwbouw en
renovatie

Cybersecurity

Van realisatie naar exploitatie

Kennis ontwikkelen ten aanzien van
cybersecurity in tunnels

Onderzoek naar het anticiperen op
toekomstig beheer

Van object- naar systeemveiligheid

Visie instandhouding tunnels

Onderzoek naar integrale veiligheid van
objecten in hun omgeving

Formuleren toekomstbeeld en
gezamenlijke opgaven

Formuleren ontwikkellijnen

VAKGEBIED
Ordening en waarde

Digitaal aantonen

• Formuleren randvoorwaarden

Financiën

Slagkracht voor gemeenten

Actief sturen op samenwerking,
financiering en innovaties

Nederland staat voor maatschappelijke opgaven die
implicaties hebben voor ondergrondse kabels en leidingen.
Het COB-netwerk wil daarom tot een overallstrategie voor
aanleg, beheer en onderhoud van die infrastructuur komen.

Ken je tunnel

• Risicochecklist voor tunnelrenovatie, -beheer en
-onderhoud

• Vertaalslag onderzoeksvragen vanuit projecten naar
projectoverstijgende kennis

• Inhoudsopgave en aanbevelingen voor een handboek
over een specifieke tunnel

• Adviesrapport witte vlekken
in faalmechanismen en
inspectietechnieken

• Werkwijzer voor een
structural health report and
structural health monitoring

• Praktijkprojecten bijstaan
bij uitwerking eigen
handboek

Probleemloos open
• Werkwijzer, inclusief
materialen en opzet voor
workshops, om binnen
praktijkprojecten het proces
voor een probleemloze
openstelling te faciliteren

Virtueel OTO

Duurzaamheid

Coördinator Kabels
en leidingen

Coördinator
Ordening en waarde

Kabels en leidingen

Meerwaarde ondergrond

Inventarisatie regelgeving en
richtlijnen

Waarde van ondergronds bouwen

Onderzoek naar belemmeringen
en mogelijkheden

Tunnel waardevol
in zijn omgeving

• Energiereductie in
tunnels
• Volgend aspect duurzaamheid

• Inrichten leerproces om
kansen en bedreigingen van
digitale tunneltweeling tijdens beheer en onderhoud
te inventariseren

• Aanbeveling virtueel OTO
voor tunnelbeheerders en
andere stakeholders

• Aanbeveling toepassen vanuit beheerdersperspectief

Kosten en baten van
een tunnel
• Wat levert een tunnel op;
zijn de baten te kwantificeren?

• Duurzaam renoveren

(doorontwikkeling)

Bijdrage ondergronds bouwen aan
leefkwaliteit expliciet maken

Om de ontwikkelde kennis te laten aanluiten bij de praktijk, richt het COB zich op drie
vakgebieden. Daarnaast is er ruimte voor ‘speciale projecten’ die niet (of niet direct) in
een vakgebied te plaatsen zijn, zoals expertteams onder leiding van het COB en projecten
die hoofdzakelijk gericht zijn op vaardigheden in plaats van op kennis of instrumenten.

Adaptieve
installaties

Van boekenkast naar
digitaal

• Ontwikkeling virtueel OTO,
stimuleren en tunnelprojecten helpen in hun
visievorming en praktische
uitwerking

Projectleider

Techniek

Ruimtelijke
ordening

Constructief falen

• Aanbeveling digitaal aantonen voor tunnelprojecten

Common ground voor ondergrondse infra

Governance

Risico’s in kaart

Digitale
tunneltweeling

• Formuleren van eenduidige verwachtingen,
definities en gezamenlijk
‘kader’

VAKGEBIED
Kabels en leidingen

Engineering Society

Afdeling Tunneltechniek en
Ondergrondse Werken

NRT

Programmamanager

Bijeenkomsten
Cahiers, flyers,
brochures

KIVI

KPT

KENNISPLATFORM TUNNELVEILIGHEID

VAKGEBIED
Tunnels en veiligheid
Kennis en communicatie
De resultaten van COB-onderzoek worden actief
gedeeld in het netwerk, via de website, bijeenkomsten,
publicaties en de kennisbank.

Activiteiten met en voor anderen
Ook buiten het COB zijn er activiteiten die relevant zijn voor het netwerk.
Het COB werkt bijvoorbeeld samen en/of vervult een faciliterende rol voor:

Start verkenning in 2019

+

Leren van project naar project
Geleerde lessen vanuit de Gaasperdammertunnel toetsen bij andere
praktijkprojecten en vanuit die projecten thema’s verder uitwerken.
Internationale samenwerking
Veel grote kennis- en ontwikkelopgaven waar de tunnelsector
mee te maken heeft, zijn internationaal. Bovendien zijn de fondsen
en subsidieregelingen die voor
kennis en ontwikkeling bestaan
vooral Europees. Het COB werkt
daarom ook aan internationale
samenwerkingsverbanden.

Ruimtedruk, mobiliteitsdruk, smart mobility, big data, de veranderende overheid, de mondige burger, de energietransitie en klimaatadaptatie zijn ontwikkelingen waar
ook de tunnelsector mee te maken krijgt. Bovendien staan er de komende tien jaar zo’n dertig tunnelprojecten (nieuwbouw en renovatie) op de agenda. Het is daarom
belangrijk én kansrijk om nu de krachten te bundelen. In het tunnelprogramma wordt gewerkt aan onderzoeksprojecten die ervoor zorgen dat tunnelprojecten met
minder hinder en meer waarde gerealiseerd kunnen worden.

