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Cybersecurity
Kennis ontwikkelen ten aanzien 

van cybersecurity in tunnels

PLATFORM

Tunnels en 
veiligheid

PLATFORM

Beheer en 
onderhoud

TUNNELS EN VEILIGHEID

Van realisatie naar exploitatie
Onderzoek naar het anticiperen op 

toekomstig beheer

Aanpak instandhouding tunnels
Formuleren toekomstbeeld en 

gezamenlijke opgaven 

KABELS, LEIDINGEN EN ORDENING

Van object- naar systeemveiligheid
Onderzoek naar integrale veiligheid van 

objecten in hun omgeving

Tunnel-
programma

Structural health analyse (SHA)

Van boekenkast 
naar digitaal Probleemloos open Doorprogram-

meringVirtueel OTO

Ken je tunnelRisico’s in kaart Constructief falen

Civiel anders  
(ver)bouwen 

Digitale  
tunneltweeling

Tunnel 
waardevol in 

zijn omgeving

PLATFORM

Duurzaamheid

De komende tien jaar staan er zo’n dertig tunnelprojecten (nieuwbouw en renovatie) op de agenda. Het is daarom belangrijk én 
kansrijk om nu de krachten te bundelen om opgaven proactief en efficiënt op te pakken. In het tunnelprogramma wordt gewerkt 
aan onderzoeksprojecten die ervoor zorgen dat tunnelprojecten met minder hinder en meer waarde gerealiseerd kunnen worden.

Vol onder maaiveld
Actief sturen op innovatieve 
binnenstedelijk oplossingen

• Vormgeven ontwikkel-
lijn tot 2030

• Tunnelprojecten hel-
pen in visievorming en 
praktische uitwerking 
virtueel OTO

• Aanbeveling virtueel 
OTO voor tunnelbe-
heerders en andere 
stakeholders

• Werkwijzer, mate-
rialen en opzet voor 
workshops om binnen 
praktijkprojecten 
het proces voor een 
probleemloze open-
stelling met digitale 
middelen te faciliteren

• Kansen en bedrei-
gingen digitale 
tunneltweeling 
tijdens beheer 
en onderhoud 
inventariseren

• Aanbeveling vanuit 
beheerdersper-
spectief

+ Internationale 
samenwerking
Veel kennisopgaven 
waar de Nederlandse 
tunnelsector mee 
te maken heeft, 
zijn internationaal. 
Bovendien zijn 
fondsen en sub-
sidieregelingen voor 
kennisontwikkeling 
vooral Europees. Het 
COB werkt daarom 
aan een Europees 
tunnelprogramma.

Leren van project naar project
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Kabels en 
leidingen

Samen zonder schade
Onderzoek stimulerend systeem 

voor zorgvuldig graafproces

Depot infra tweede-
hands onderdelen

Verduurzaming 
tunnelverlichting

Maatregelen 
energiereductie

Waardemodel exploitatiefase
Baten van een tunnel relateren aan 

kosten van beheer en onderhoud 

Fabels en feiten
Wat is werkelijkheid en wat zijn 

aannames rondom wet- en regelgeving?

Hulp bij richtlijnen
Toewerken naar meer uniforme situatie 

voor het ontwerpen en aanleggen

Stuurgroep Commissie Deformatie

Commissie Degradatie

Commissie Voegen

Praktijkprojecten

Instrumentarium / kennisborgingsysteem

• Nieuwe versie van 
groeiboek met tips en 
technieken om ener-
giegebruik in tunnels 
te verminderen.

• Ontwikkelen ‘check-
list’ met criteria voor 
inzicht in duurzaam-
heidsstaat en kansen 
tot verduurzaming

• Praktijkonderzoek 
naar verlichtingsni-
veau in tunnels en 
mogelijk advies aan-
passing richtlijnen

• Verkenning opzet 
depot voor de tunnel-
technische installa-
ties die vrijkomen bij 
bv. renovaties

Gaasperdammertunnel
Kennistraject tijdens de 

uitvoeringsfase

Kiltunnel
Lessen vastleggen tijdens het 

bouwteamjaar

Globaal gezien richt het COB zich op twee onderwerpen: 1) tunnels en 2) kabels en leidingen, en de ondergrondse ordening die daarbij hoort. Daarnaast, of eigenlijk daartussen, 
zijn er twee platforms die aan allebei de onderwerpen raken: Waardevol ondergronds ruimtegebruik en Geotechniek. 

/WAT

Wegtunnels Amsterdam
Collegiale review operational 

concept document
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Geotechniek

Denktank praktijk-
projecten

• Ondersteunen prakti-
sche duurzaamheids-
vragen en stimuleren 
kennisdeling tussen 
praktijkprojecten

Digitaal aantonen

• Formuleren eendui-
dige verwachtingen,-
definities, randvoor-
waarden

• Handvatten digitaal 
aantonen voor tunnel-
projecten

Hinderarm 
renoveren

Duurzaamheid 
in kaart

Groeiboek

Groeiboek

KENNIS- EN 
INFORMATIEUITWISSELING 

VIA HET COB

Nederland staat voor grote maatschappelijke opgaven die implicaties hebben voor ondergrondse kabels en leidingen. Het 
COB-netwerk wil daarom toewerken naar een overallstrategie voor aanleg, beheer en onderhoud van die infrastructuur. Om de 
opgaven effectief en efficiënt aan te pakken, is er een opzet gemaakt voor een gezamenlijk kennisprogramma.

Begeleidingsgroep 
instrumentarium

PLATFORM

Waardevol 
ondergronds 

ruimtegebruik

Het COB werkt samen met een groep kwartiermakers 
(stichting Mijnaansluiting.nl, Platform Netbeheerders, 
Vewin en het GPKL)  aan de opzet en invulling van de 

kennisarena. Hierbij zijn ook de rijksoverheid, Stichting 
Rioned, Bouwend Nederland, Techniek Nederland, 
Cumela, het KLO, het CROW en de VNG betrokken.

ISAC Tunnels
Information sharing and analysis centre

Politiek 
bewustzijn

Hogere maatschap-
pelijke waarde

Gebruik in de 
praktijk

Gedragsverandering 
in de keten

Common ground 
voor ondergrondse 

infra

Wet- en regelgeving

Techniek
NIEUWE 

WERKWIJZEN

3D- ORDENING 
EN -PLANNINGREGIE

INZICHT, 
INFORMATIE EN 
INTELLIGENTIE

Voorwaarden

Financiën


