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Kijkje in de keuken 

Voor het eerst ontvangt u, als actieve COB’er, participant of financier, een compleet overzicht van de 
activiteiten die het afgelopen halfjaar zijn uitgevoerd binnen het COB. Zo’n voortgangsrapportage was al 
gebruikelijk voor het tunnelprogramma, maar het leek ons leuk en nuttig om iedereen een breder kijkje in 
onze keuken te geven. Zie deze uitgave dan ook als een meerkeuzemenu waarvan u kunt proeven waar u 
trek in heeft. Daarover meer in de leeswijzer hieronder. 
 
25 jaar COB 
We hadden ons onze verjaardag echt anders voorgesteld. 25 jaar is een prachtig jubileum en we hebben 
erg veel bereikt. Het COB groeit en bloeit dankzij ons netwerk van actieve participanten, die geloven in 
samen puzzelen aan vraagstukken die je alleen samen kunt oplossen. Dat hadden we graag groots gevierd 
met een feest, een Wall of Fame voor alle actieve COB’ers en nog heel veel meer. Maar corona kwam (en 
bleef) en we moesten onze plannen aanpassen. Vanaf dag één hebben wij alle activiteiten getransformeerd 
naar digitale varianten en dat werd gewaardeerd! Ieder webinar werd goed bezocht, COB-tv en Flexival-tv 
hadden hoge gastencijfers, onze vlogs werden bekeken, de podcasts beluisterd … maar zodra het kon 
hebben we ons kantoor ‘coronaproof’ gemaakt en zelfs uitgebreid om u weer in fysieke vorm te kunnen 
ontvangen (zie deze video: https://youtu.be/rM8W6wxlGy4). Want hoe efficiënt digitaal werken ook is, het 
elkaar ontmoeten en netwerken buiten de directe context van projecten, is onvervangbaar. De sprong in 
het digitale diepe die we als samenleving gemaakt hebben, is desondanks zeer waardevol gebleken en dat u 
als lid van dit netwerk met ons bent mee gesprongen verdient onze grote dank. 
 
Leeswijzer 
Zoals hierboven al gezegd, kunt u kiezen om direct naar voor u relevante 
onderwerpen te ‘springen’. Dit doet u door in de Inhoudsopgave op de 
betreffende regel te klikken of gebruik te maken van de bladwijzers in uw 
pdf-lezer. 
 
De schema’s op de volgende pagina’s laten de samenhang tussen de 
platform en projecten zien.  
 
Per platform en project is de informatie verdeeld over verschillende niveaus. 
U kunt alleen de foto’s kijken onder het kopje ’Toelichting’ om een beeld te 
krijgen van de activiteiten en deliverables, u kunt ook alleen de deliverables 
bekijken als u vooral geïnteresseerd bent in ‘wat het oplevert’, het lijstje met 
activiteiten is interessant als u wilt weten wat er is gedaan, en u kunt naar de 
smileys kijken als u wilt weten of we een beetje op schema liggen. 
 
Ieder platform en project heeft ook een eigen webpagina met veel meer 
informatie, de directe links ziet u in het eerste blok met de kerngegevens.  
 
Teveel, te weinig, precies genoeg? 
De voortgangsrapportage in deze vorm is nieuw. We horen erg graag van u of dit een goed initiatief is. We 
kunnen ons voorstellen dat het voor mensen uit de wereld van de kabels en leidingen prettiger is om alleen 
hun deel te lezen, en vice versa voor de mensen uit de wereld van tunnels. Wij hopen op wederzijdse 
kruisbestuiving en inspiratie, vandaar dit experiment. Laat u me weten wat u vindt? 
 
Voor dit moment wens ik u veel lees- en kijkplezier en hoop ik u snel te zien, online of liever nog in 
levenden lijve, bij het COB! 
 
Karin de Haas 
Directeur COB 
  

Activiteiten 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: 
• ISAC Tunnels 
• Platform niet-rijkstunnels 
• Directeurenoverleg niet-

rijkstunnels 
• Kennisplatform 

Tunnelveiligheid (KPT) 
• KIVI TTOW 
• Stiching A.M. Schreuders 

Omdat dit onafhankelijke 
activiteiten zijn, vindt u ze 
niet terug in deze 
rapportage. 

https://youtu.be/rM8W6wxlGy4
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Overzicht platforms en projecten 

Het complete overzicht is als afbeelding en pdf te downloaden via 
www.cob.nl/organisatie.   

http://www.cob.nl/organisatie
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Communicatie en kennis delen 

Het COB is bij de uitvoering van haar activiteiten afhankelijk van communicatie. Zonder communicatie geen 
levend(ig) netwerk en kennisontwikkeling, zonder communicatie geen kennis delen.  
 
De communicatie en het delen van kennis omvat een aantal vaste activiteiten en middelen:  
 

• COB-congres (eenmaal per jaar), 350 deelnemers 
Vanwege het 25-jarig jubileum en het internationale congres in november (zie verderop) is er in 2020 
voor gekozen om geen regulier congres te organiseren. In plaats daarvan zou er op 12 juni 2020 een 
groots feest gegeven worden, gekoppeld aan bijeenkomsten van de COB-platforms. Vanwege corona 
kon dat feest niet doorgaan, maar in plaats daarvan werd een uitgebreide online sessie georganiseerd: 
COB-tv (zie www.cob.nl/12juni2020). Aansluitend waren er online sessies van alle platforms. 
 
Bijna 400 mensen waren live bij COB-tv. De online platformbijeenkomsten hadden minder deelnemers, 
maar kregen wel de nodige complimenten via de vragenlijst die naderhand is verstuurd. Ook COB-tv 
werd goed gewaardeerd. 

 

• Programmaraad (eenmaal per jaar), vertegenwoordigers van alle participanten 
De vijfde programmaraadbijeenkomst op 23 januari 2020 vormde de start van een feestjaar! Eerst 
kregen de gasten een overzicht van de lopende onderzoeksprojecten en nieuwe initiatieven. Over drie 
onderwerpen gingen de gasten met elkaar en de COB-coördinatoren nader in gesprek: 1) Common 
ground voor ondergrondse infra, 2) Van object- naar systeemveiligheid en 3) het vervolg van de 
ontwikkellijn Digitale tunneltweeling tot 2030. Tot slot werd het jubileumjaar officieel geopend met 
taart en de openstelling van het fotohokje (zie verderop). 
 

• Flexival, informeel congres over waarde, ordening, kabels en leidingen 
Het Flexival is een congres voor out-of-the-boxdenkers en zij die dat willen worden. Nieuwe inzichten, 
dwarsverbanden en humor zijn vaste ingrediënten. Sinds 2019 staan kabels en leidingen het meest 
centraal. In 20202 was het Gemeentelijk platform kabels en leidingen (GPKL) zelfs medeorganisator. 
 
Het Flexival stond gepland op 17 april 2020 in de Maassilo in Rotterdam. Aangezien fysiek samenkomen 
niet mogelijk was en er in de wereld van de kabels en leidingen wel veel urgentie is, werd het 
evenement omgetoverd tot Flexival-tv, een online sessie met interviews, filmpjes en interactie. In 
totaal is de uitzending door 406 mensen bekeken. Telkens waren er zo'n 210 mensen tegelijk aanwezig. 
 

• De Onderbouwing (magazine) en de Verdieping (digitaal), 3 keer per jaar 
Eind januari en eind mei zijn er Onderbouwingen verschenen, met alle artikelen online in de 
Verdieping. Zo’n 2300 mensen ontvangen het fysieke magazine. De Verdieping wordt onder meer 
‘verspreid’ via de digitale nieuwsbrief en LinkedIn. De artikelen in de Verdieping van januari zijn 
inmiddels (1 juli 2020) door ca. 1000 mensen gelezen. Zij brachten gemiddeld zo’n 2,5 minuten door op 
een pagina. De Verdieping van mei heeft hetzelfde aantal lezers gehad. Zij spendeerden net iets meer 
dan 2 minuten per artikel. De pagina’s van alle Verdiepingen (ook voorgaande jaren) hebben in totaal 
dit jaar al 9500 bezoekers getrokken; dat is 24% van alle bezoekers aan de website 
 

• Website en nieuwsbrief 
De website van het COB is een grote bron van informatie over alle platforms, projecten en activiteiten. 
De maandelijkse digitale nieuwsbrief wordt gebruikt om deze informatie onder de aandacht te 
brengen. Enkele statistieken: 
o Van 1 januari t/m 1 juli 2020 kende de website 40.000 unieke bezoekers. Zij bekeken bijna 100.000 

pagina’s. Het merendeel van de mensen komt via Google (68%) of via de nieuwsbrief (23%). 
Bezoekers blijven gemiddeld 1:53 minuten op een pagina. 

http://www.cob.nl/12juni2020
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o De nieuwsbrief gaat naar bijna 6000 adressen. Iets meer dan een derde van de ontvangers (ca. 25-
35%) opent de nieuwsbrief. Het ‘klikpercentage’ (op hoeveel hyperlinks wordt er geklikt) varieert 
tussen de 3% en 5%, met enkele uitschieters naar 8%. 

 

• Kennisbank 
Sinds januari 2020 hebben ca. 5500 mensen een bezoek gebracht aan de kennisbank. Zij bekeken in 
totaal meer dan 10.000 pagina’s. Er werd 3606 keer een document gedownload. 
 

• Groeiboeken 
o Renoveren kun je leren – ca. 450 bezoekers, ca. 950 paginaweergaven, ca. 2:10 minuten per pagina 
o Energiereductie – ca. 620 bezoekers, ca. 1400 paginaweergaven, ca. 2:00 minuten per pagina 
o Cybersecurity – ca. 960 bezoekers, ca. 1300 paginaweergaven, ca. 4:00 minuten per pagina 
o Hinderarm renoveren – ca. 200 bezoekers, ca. 450 paginaweergaven, ca. 2:50 minuten per pagina 
o Digitaal aantonen – ca. 300 bezoekers, ca. 550 paginaweergaven, ca. 3:00 minuten per pagina 
 

• LinkedIn 
o De pagina heeft op dit moment 2030 volgers. Per week komen er ca. 10 tot 20 volgers bij. In totaal 

zijn er in 2020 vooralsnog 420 volgers bij gekomen. 
o In 2020 zijn er tot nu toe 86 berichten geplaatst. Gemiddeld wordt een bericht zo’n 25.000 keer 

weergegeven op iemands ‘timeline’. Het interactiepercentage ligt rond de 5%, wat wil zeggen dat 
voor zo’n 5% van de weergaven iemand het bericht deelt, op de link klikt, het bericht liked, een 
reactie geeft of nieuwe volger wordt. 
 

• Podcasts 
Nieuw dit jaar zijn de COB-podcasts (zie https://anchor.fm/hetcob). De eerste twee werden 
opgenomen ter gelegenheid van Flexival-tv (zie hierboven). In deze afleveringen werden respectievelijk 
Alfons van Marrewijk, hoogleraar VU Amsterdam, en Han Slootweg, voorzitter Platform Netbeheerders, 
geïnterviewd. Voor COB-tv werd een derde podcast opgenomen met Daan Zandbelt, Rijksadviseur voor 
de fysieke leefomgeving. Tijdens de tv-uitzendingen werden fragmenten van de podcasts getoond en 
met gasten in de studio besproken.  

 
Interview met Daan Zandbelt. 
 

• Extra activiteiten naar aanleiding van 25-jarig jubileum 
Om de netwerkleden in het zonnetje te zetten, is er in het COB-kantoor een fotohokje ingericht. Hier 
kunnen werkgroepleden en (oud-)COB’ers zich laten vereeuwigen met hun favoriete ondergrondse 
achtergrond. De foto’s komen aan de Wall of Fame te hangen. Deze hangt inmiddels al aardig vol! 
 
De Onderbouwing van januari 2020 luidde het jubileumjaar in. In de afgelopen vijfentwintig jaar is er 
enorm veel gebeurd op het gebied van ondergronds bouwen. Er zijn een aantal beschouwende 
artikelen geschreven om een beeld te geven van de ontwikkelingen. 
 
In de afgelopen 25 jaar zijn er ook talloze mooie ondergrondse projecten gerealiseerd. Een compleet of 
representatief overzicht is daar niet van te maken; daar is het vakgebied te veelzijdig voor. Maar we 
hebben wel 25 mooie voorbeelden bij elkaar gezet op een feestelijke poster. 
 

https://anchor.fm/hetcob
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De uitzending van COB-tv (zie hierboven) werd afgesloten met de onthulling van een bijzonder 
kunstwerk. Een van de muren in vergaderzaal Serre is omgetoverd tot een feestelijke 
participantenparade. Alle organisaties die op 1 mei 2020 lid waren van het COB, zijn hierop terug te 
vinden. Op deze manier wil het COB de participanten bedanken. De participanten krijgen allemaal een 
kleinere, losse afdruk om op hun eigen kantoor te hangen. 

 
Impressie van de jubileumactiviteiten tot nu toe 
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Aandachtsgebied Kabels en leidingen 

Platform Kabels en leidingen 

Projectnummer O100 

Korte omschrijving Betreft een platform, waarbij participanten afkomstig uit de kabel- en leidingbranche 
kennis uitwisselen en borgen, vraagstukken agenderen en samenwerking aangaan. 
Het platform functioneert deels ter ondersteuning van het programma ‘Kennisarena 
Integrale aanpak kabels en leidingen’ , omdat het netwerk door middel van de 
platformbijeenkomsten betrokken wordt bij de voortgang van de projecten. Het 
platform zélf omvat geen eindproducten. 

Naam coördinator Rudi Zoet, i.s.m. Theo Ellenbroek 

Achtergrondinformatie Zie www.cob.nl/platformkl 

 
Deliverables (van januari t/m december 2020, dit zijn bv. eindproducten, 
tussenproducten, resultaten, mijlpalen) 

Verwachte opleverdatum 

1 Creëren online ontmoetingsplaats zodat participanten ook buiten de 
bijeenkomsten om in contact kunnen blijven 

Juni 2020 

2 Opzetten nieuw format voor platformbijeenkomsten, waarbij terugkerende 
rubrieken worden geïntroduceerd t.b.v. continuïteit en diversiteit van het 
programma 

Maart 2020 

3 Vier platformbijeenkomsten  Maart, juni, sept., nov. 

 
Op schema? 

Kruis aan wat van toepassing is Toelichting (bijvoorbeeld: belemmeringen die je bent tegengekomen) 

X Ja!  

 Bijna  

 Nee  

 
Activiteiten januari 2020-juni 2020 Draagt bij aan deliverable… 

Organiseren platformbijeenkomst maart (thema: bundelingssystemen) 3 

Organiseren platformbijeenkomst juni (thema: graafschade) 3 

 
Optioneel: opmerkingen, toelichting/voorbeelden van producten 2020 

 

  

http://www.cob.nl/platformkl
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Vervolg Common ground en kernteam 

Projectnummer O701 en O701K 

Korte omschrijving Van de integrale analyse Common ground voor ondergrondse infra naar een 
breed gedragen kennisprogramma.  
Een kernteam zorgt voor de vertaling van de visie vanuit Common ground naar 
een volwaardig kennisprogramma genaamd “Programma integrale 
ketensamenwerking in de ondergrond”, waarvan de kennisarena de kern vormt. 
2020 is vooral gericht op het programmeren, het vinden en vasthouden van 
draagvlak en het zoeken naar financiering, naast de investering van het COB.  

Naam coördinator Edith Boonsma  

Naam voorzitter  Nvt 

Naam secretaris Nvt 

Verwachte eind-opleverdatum 
project (geldt niet voor platforms) 

Doorlopend  

Betrokken praktijkprojecten  

Achtergrondinformatie Zie www.cob.nl/commonground en www.cob.nl/kennisarena  

 

Deliverables (van januari t/m december 2020, dit zijn bv. eindproducten, 
tussenproducten, resultaten, mijlpalen) 

Verwachte opleverdatum 

1 Voorindiening subsidieaanvraag MOOI  Mei 2020 

2 Indiening subsidieaanvraag FCK-CT Juni 2020 

3 Definitieve indiening subsidie MOOI Oktober 2020 

4 Kennisarena eerste fase ingericht December 2020 

5 Kernteam maandelijkse vergaderingen, afstemming, zorgen voor volwaardige 
projectvoorstellen en draagvlak binnen de sector 

Gehele jaar 

 

Op schema? 

Kruis aan wat van toepassing is Toelichting (bijvoorbeeld: belemmeringen die je bent tegengekomen) 

X Ja!  

 Bijna  

 Nee  

 

Activiteiten januari 2020-juni 2020 Draagt bij aan deliverable… 

Projectvoorstellen en betrekken partijen voor vulling kennisarena t/m augustus 
2020. Tevens gebruikt voor invulling vooraankondiging MOOI en FCK-
subsidieaanvraag. Hier het statement van de deelnemende partijen op 17 april 
2020: www.cob.nl/kennisarena  

1 en 2 

Flexival-tv. Met ruim 400 gasten was deze tv-uitzending op 17 april jl. een groot 
succes en een belangrijke stap in de uitrol van de kennisarena. Zie 
www.cob.nl/flexival2020  

1, 2, 3, 4, 5 

http://www.cob.nl/commonground
http://www.cob.nl/kennisarena
http://www.cob.nl/kennisarena
http://www.cob.nl/flexival2020
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Verdediging drie projectvoorstellen bij FCK. Op 4 juni 2020 zijn de 
projectvoorstellen Fabels en feiten, Samen zonder schade en Richtlijnen en 
verordeningen, bij het bestuur van het FCK ingediend. Deze projecten zijn in fasen 
opgebouwd, waarmee zij na de eerste fase, via de kennisarena verder kunnen 
worden lopen. Alle drie de projectvoorstellen zijn gehonoreerd. Dit betekent dat 
deze projecten deze zomer van start gaan.  
 
Tijdens COB-tv op 12 juni 2020 en bij de bijbehorende platformbijeenkomst Kabels 
en leidingen stond het zorgvuldig graafproces centraal en werd het project Fabels 
en feiten ingeleid door de heer mr. M. de Uil van de Kabeltjeskrant. Tijdens die 
platformbijeenkomst werden ook oproepen gedaan voor deelnemers aan de 
diverse projecten.  

2 en 4 

 

Optioneel: opmerkingen, toelichting/voorbeelden van producten 

Links: de kennisarena is ontwikkeld door 
het COB-kernteam en de definitieve versie 
is samen met alle betrokkenen verder 
verfijnd.  
 
Rechts: mijnheer mr. M. de Uil met de 
Kabeltjeskrant waarin fabels en feiten bij 
kabels en leidingen aan de orde komen.  
 

 
 
  



Pagina 12 van 76 

 

Vol onder maaiveld 

Projectnummer O707 

Korte omschrijving Op initiatief van de gemeente Amsterdam en andere koplopergemeenten zijn De 
Bouwcampus en het COB in co-creatie met de markt en kennisinstellingen op zoek 
naar praktische, integrale oplossingen voor het realiseren van maatschappelijke 
ambities in de binnenstedelijke ondergrond. We zoeken betaalbare oplossingen die 
minder overlast geven bij aanleg en onderhoud en zo flexibel zijn dat de straat tien 
tot vijftien jaar niet meer open hoeft. 

Naam coördinator Edith Boonsma (COB) en Wil Kovacs (Bouwcampus) 

Naam voorzitter  Nvt 

Naam secretaris Nvt 

Verwachte eind-opleverdatum 
project (geldt niet voor 
platforms) 

17 april 2020 

Betrokken praktijkprojecten Een groep koplopergemeenten hebben met elkaar voor de financiering van dit 
project gezorgd: Amsterdam, Utrecht, Alphen aan den R8jn, Amersfoort, Breda, 
Deventer, Leiden, Tilburg, Zoetermeer en Zwolle.  

Achtergrondinformatie Zie www.cob.nl/volondermaaiveld  

 

Deliverables (van januari t/m december 2020, dit zijn bv. eindproducten, 
tussenproducten, resultaten, mijlpalen) 

Verwachte opleverdatum 

1 Presentatie 75%-versie van 7 innovatieplannen aan gemeenten  31 januari 2020 

2 Maken van pitch per innovatie, 7 pitches elk 2 minuten  Maart 2020 

3 Flexival-tv, delen van de innovaties 17 april 2020 

4 Nazorg 7 pitches Augustus 2020 

5 Startup Groeiboek Bundelingstechnieken Oktober 2020 

 

Op schema? 

Kruis aan wat van toepassing is Toelichting (bijvoorbeeld: belemmeringen die je bent tegengekomen) 

X Ja! 

Op 17 april 2020 is het project formeel afgerond. De nazorg is vormgegeven door in 
mei en juni samen met Wil Kovacs met alle projectteams wensen, behoeftes en 
kansen te bespreken. Hieruit zijn de volgende twee ontwikkelsporen gedestilleerd: bij 
het COB zal verkend worden of een digitaal groeiboek over bundelingstechnieken kan 
worden vormgegeven. Een projectleider is al van start gegaan met deze verkenning. 
De Bouwcampus is verantwoordelijk voor het vormgeven van proeftuinen. Zij zijn 
hiervoor o.a. met de TU Delft in gesprek. 

 Bijna  

 Nee  

 

Activiteiten januari 2020-juni 2020 Draagt bij aan deliverable… 

Zie deliverables. Project is nu afgerond. 1, 2, 3 

http://www.cob.nl/volondermaaiveld
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Na de oplevering zitten er zoveel energie en goede ideeën in de teams dat het COB 
en Wil Kovacs samen de verschillende innovaties helpen naar een volgende fase. 
Het COB investeert hiervoor zelf in een groeiboek over bundelingsmethoden, 
projectnummer O706.  

4, 5 

 

Optioneel: opmerkingen, toelichting/voorbeelden van producten 

De co-creatiesessie van september heeft een flyer opgeleverd, zie www.cob.nl/volondermaaiveld/co-creatie . Tijdens 
de tweede sessie hebben de innovaties zich tot zeven ideeën ontwikkeld die verder worden ontwikkeld.  

 
 
Alle innovaties hebben een filmpje gemaakt van twee minuten, deze zijn terug te vinden op de website: 
www.cob.nl/volondermaaiveld/innovatieplannen  
 
Het project O706 zal in de volgende voortgangsrapportage een apart projectblad hebben. Het project Vol onder 
maaiveld stopt na deze voortgangsrapportage. 

 
  

http://www.cob.nl/volondermaaiveld/co-creatie
http://www.cob.nl/volondermaaiveld/innovatieplannen
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Aandachtsgebied Ordening en waarde 

Platform Waardevol ondergronds ruimtegebruik    

Projectnummer O75 

Korte omschrijving Het platform Waardevol ondergronds ruimtegebruik (WOR) is primair bedoeld voor 
ontwerpers en ondergrondprofessionals. In een veilige omgeving delen zij kennis en 
ervaring en ontwikkelen nieuwe kennis met als doel om tot hoogwaardig 
ondergronds ruimtegebruik met integrale multifunctionele oplossingen te komen. 
Daarbij ligt het accent op het ondergronds bouwen ten behoeve van een breed scala 
aan functies (wonen, werken, recreëren, verkeer, etc.).  

Naam coördinator Gijsbert Schuur 

Achtergrondinformatie Zie www.cob.nl/platformwor  

 
Deliverables (van januari t/m december 2020, dit zijn bv. eindproducten, 
tussenproducten, resultaten, mijlpalen) 

Verwachte opleverdatum 

1 Deelnemers werven onder COB-participanten – 10 gesprekken Eind Q1 – 2020 

2 Deelnemers zoeken buiten COB, contact met andere netwerken – 10 gesprekken Eind 2020 

3 Contact leggen met hoger onderwijs en studenten betrekken – 5 gesprekken Eind Q2 - 2020 

4 Vier bijeenkomsten Q1/Q2/Q3/Q4 2020 

5 Twee start-ups voor projecten Eind 2020 

 
 Op schema? 

Kruis aan wat van toepassing is Toelichting (bijvoorbeeld: belemmeringen die je bent tegengekomen) 

X Ja! Deliverables 1 en 4 lopen op schema 

X Bijna Deliverable 3; betrekken hoger onderwijs nog niet echt van de grond gekomen. Twee 
gesprekken gevoerd.  

 Nee  

 
Activiteiten januari 2020-juni 2020 Draagt bij aan deliverable… 

Platformbijeenkomst 25 maart 2020 4 

Platformbijeenkomst 12 juni 2020 4 

Gesprekken met Croonen-Buro5, APPM, CROW, RWS, Heijmans, Dura Vermeer, 
RHDHV, Movares, gemeente Amsterdam, gemeente Leiden, gemeente Den Haag, 
gemeente Rotterdam, Saxion, provincie Zuid-Holland 

1 

 
Optioneel: opmerkingen, toelichting/voorbeelden van producten 

Voor de digitale platformbijeenkomst op 12 juni 2020 is een 
podcast (interview) opgenomen met Daan Zandbelt, Rijksadviseur 
voor fysieke leefomgeving. Deze is met diverse podcastapps te 
luisteren via https://anchor.fm/hetcob/episodes/Daan-Zandbelt-
ef68so. Een korte versie is te zien op YouTube: 
https://www.youtube.com/watch?v=EbFK-UJbaVg  
 

  

http://www.cob.nl/platformwor
https://anchor.fm/hetcob/episodes/Daan-Zandbelt-ef68so
https://anchor.fm/hetcob/episodes/Daan-Zandbelt-ef68so
https://www.youtube.com/watch?v=EbFK-UJbaVg
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Waardevol ontwerpen 

Projectnummer O76 

Korte omschrijving Ambitie voor 2020 is dat er onderzoeksvragen uit de leersessies van het platform 
WOR naar voren komen die door studenten of een groep platformleden worden 
opgepakt en waarvoor een onderzoeksproject kan worden gestart. 

Naam coördinator Gijsbert Schuur 

Naam voorzitter  Nvt 

Naam secretaris Nvt 

Verwachte eind-opleverdatum 
project (geldt niet voor platforms) 

December 2020 

Betrokken praktijkprojecten  

 

Deliverables (van januari t/m december 2020, dit zijn bv. eindproducten, 
tussenproducten, resultaten, mijlpalen) 

Verwachte opleverdatum 

1 Start-up voor project December 2020 

2   

 

Op schema? 

Kruis aan wat van toepassing is Toelichting (bijvoorbeeld: belemmeringen die je bent tegengekomen) 

 Ja!  

 Bijna  

X Nee Nog geen start mee gemaakt. De eerste helft van 2020 staat in het teken van het 
organiseren van het platform en platformbijeenkomsten. 

 

Activiteiten januari 2020-juni 2020 Draagt bij aan deliverable… 

  

 

Optioneel: opmerkingen, toelichting/voorbeelden van producten 
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Witboek waarde 

Projectnummer O77 

Korte omschrijving De geleerde lessen en best practises uit de leersessies en projecten van het platform 
WOR worden zo regelmatig mogelijk op een beeldende manier samengevat in een 
groei- of witboek. Het exacte format zal in overleg met de platformleden worden 
bepaald. Het groei-/witboek is online op de website van het COB openbaar 
toegankelijk zodat ook niet-platformleden de kennis tot zich kunnen nemen.  

Naam coördinator Gijsbert Schuur 

Naam voorzitter  Nvt 

Naam secretaris Nvt 

Verwachte eind-opleverdatum 
project (geldt niet voor 
platforms) 

December 2020 (eerste versie) 

Betrokken praktijkprojecten  

 

Deliverables (van januari t/m december 2020, dit zijn bv. eindproducten, 
tussenproducten, resultaten, mijlpalen) 

Verwachte opleverdatum 

1 Eerste versie witboek December 2020 

2   

 

Op schema? 

Kruis aan wat van toepassing is Toelichting (bijvoorbeeld: belemmeringen die je bent tegengekomen) 

 Ja!  

 Bijna  

X Nee Nog geen start mee gemaakt. De eerste helft van 2020 staat in het teken van het 
organiseren van het platform en platformbijeenkomsten. 

 

Activiteiten januari 2020-juni 2020 Draagt bij aan deliverable… 

  

 

Optioneel: opmerkingen, toelichting/voorbeelden van producten 
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Platform Geotechniek  

Projectnummer G500 

Korte omschrijving Het platform Geotechniek is een plek waar professionals samenkomen om kennis te delen, 
ervaringen uit te wisselen en, zo nodig, samen stappen te zetten. Er kunnen bijvoorbeeld 
nieuwe projecten worden gestart, met nieuwe (kennis)producten tot gevolg. Het resultaat 
hoeft echter niet zo concreet te zijn. Het gezamenlijk bespreken van ontwikkelingen, het 
verkennen van de oplossingsruimte en elkaar leren begrijpen, zijn waardevol op zichzelf. 

Naam coördinator Jos Wessels 

Naam voorzitter  Mandy Korff (ambassadeur) 

Achtergrondinformatie Zie www.cob.nl/platformgeotechniek  

 
Deliverables (van januari t/m december 2020, dit zijn bv. eindproducten, 
tussenproducten, resultaten, mijlpalen) 

Verwachte opleverdatum 

1 Kick-off inclusief vlog 26 maart 2020 

2 Vier bijeenkomsten Gedurende 2020 

 
Op schema? 

Kruis aan wat van toepassing is Toelichting (bijvoorbeeld: belemmeringen die je bent tegengekomen) 

X Ja! Loop op schema, er is veel animo van binnen en buiten het netwerk. 

 Bijna  

 Nee  

 
Activiteiten januari 2020-juni 2020 Draagt bij aan deliverable… 

Kick-off/introductie via openbare webinar 26 maart 2020 1 

Online platformbijeenkomst 12 juni 2020 2 

 
Optioneel: opmerkingen, toelichting/voorbeelden van producten 

In de webinar van 26 maart 2020 vertelden 
enkele hoofdrolspelers over het belang, het 
doel en de invulling van het platform. 
 

 
  

http://www.cob.nl/platformgeotechniek
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Aandachtsgebied Tunnels en veiligheid 

Platform Tunnels en veiligheid 

Projectnummer V100 

Korte omschrijving In het platform worden vraagstukken op het gebied van beheer en onderhoud 
van tunnels en veiligheid geagendeerd, verkend, besproken en uitgediept. Het 
doel is kennis delen, kennis ontwikkelen en het netwerk levend houden. Het 
platform faciliteert daarnaast de PAOTM-cursus over tunnelveiligheid. 

Naam coördinator Arjan Tromp 

Achtergrondinformatie Zie www.cob.nl/platformtv  

 
Deliverables (van januari t/m december 2020, dit zijn bv. eindproducten, 
tussenproducten, resultaten, mijlpalen) 

Verwachte opleverdatum 

1 Vier bijeenkomsten Gedurende 2020 

 
Op schema? 

Kruis aan wat van toepassing is Toelichting (bijvoorbeeld: belemmeringen die je bent tegengekomen) 

 Ja!  

X Bijna 
Ivm corona heeft de eerste platformbijeenkomst van het jaar geen doorgang 
kunnen vinden. Deze is verplaatst naar september, maar hierdoor zullen 
waarschijnlijk dit jaar maar drie bijeenkomsten plaatsvinden in plaats van vier. 

 Nee  

 
Activiteiten januari 2020-juni 2020 (inclusief plannen Draagt bij aan deliverable… 

Voorbereiding platformbijeenkomst 17-3 (ontwikkelingen in bediening en 
besturing), bijeenkomst zelf verschuift naar 15-9 

 

Voorbereiding bijeenkomst 12-6 met platform B&O over smart mobility  

 
Optioneel: opmerkingen, toelichting/voorbeelden van producten 

 
Online sessie op 12 juni 2020 

 
 
  

http://www.cob.nl/platformtv
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Platform Beheer en onderhoud 

Projectnummer T400 

Korte omschrijving In het platform Beheer en onderhoud worden vraagstukken op het gebied van 
beheer en onderhoud van tunnels geagendeerd, verkend, besproken en uitgediept. 
Het doel is kennis delen, kennis ontwikkelen en het netwerk levend houden. 

Naam coördinator Hans Janssens 

Achtergrondinformatie Zie www.cob.nl/beheerenonderhoud  

 

Deliverables (van januari t/m december 2020, dit zijn bv. eindproducten, 
tussenproducten, resultaten, mijlpalen) 

Verwachte opleverdatum 

1 Vier bijeenkomsten Gedurende 2020 

 

Op schema? 

Kruis aan wat van toepassing is Toelichting (bijvoorbeeld: belemmeringen die je bent tegengekomen) 

X Ja! Platformbijeenkomsten zijn voorlopig omgezet naar webinars en lopen goed. 
Opkomst is groter dan bij live bijeenkomsten. 

 Bijna  

 Nee  

 

Activiteiten januari 2020-juni 2020 Draagt bij aan deliverable… 

Platformbijeenkomst 1, 2020-03-17: geannuleerd ivm corona  

Webinar Digitale hulpmiddelen deel 1, 2020-04-22  

Webinar Digitale hulpmiddelen deel 2, 2020-05-19  

Webinar Smart mobility, 2020-06-17  

Webinar / live bijeenkomst Cybersecurity, najaar 2020  

 

Optioneel: opmerkingen, toelichting/voorbeelden van producten 

 
Webinar Beheer en onderhoud 19 mei 2020 
 

 
 
 
 
  

http://www.cob.nl/beheerenonderhoud
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Van realisatie naar exploitatie 

Projectnummer T430 

Korte omschrijving De beleving is dat er gedurende de bouw of renovatie van een tunnel soms keuzes 
worden gemaakt die niet altijd goed aansluiten op de onderhoudsfase. Dat geeft 
naast ergernis, in specifieke gevallen ook meer kosten, minder beschikbaarheid en 
lagere betrouwbaarheid. Door alle partijen wordt afstand ervaren tussen beheer- en 
projectorganisatie, tussen realisatie en onderhoud maar ook tussen opdrachtgever 
en opdrachtnemer. Een werkgroep vanuit het platform Beheer en onderhoud 
onderzoekt hoe deze verschillende ‘schuttingen’ tussen realisatie en exploitatie 
verlaagd kunnen worden. 

Naam coördinator Hans Janssens 

Naam voorzitter  Nvt 

Naam secretaris Nvt 

Verwachte eind-opleverdatum 
project (geldt niet voor 
platforms) 

Q2-Q3 2020 (net voor of net na de zomer) 

Betrokken praktijkprojecten Diverse 

Achtergrondinformatie Zie www.cob.nl/realisatieexploitatie  

 
Deliverables (van januari t/m december 2020, dit zijn bv. eindproducten, 
tussenproducten, resultaten, mijlpalen) 

Verwachte opleverdatum 

1 Eindrapportage Q2-Q3 2020, net voor of net na de zomer 

 
Op schema? 

Kruis aan wat van toepassing is Toelichting (bijvoorbeeld: belemmeringen die je bent tegengekomen) 

 Ja!  

X Bijna 
Rapportage was gepland al klaar te zijn. Ivm andere werkzaamheden en intensievere 
rol vanwege corona nog niet kunnen afronden. Document is door coördinator 
opgesteld. Vergt nog enige uren werk om tot definitief concept te komen wat nog 
eenmaal gereviewd wordt door de werkgroep waarna het opgemaakt kan worden. 

 Nee  

 
Activiteiten januari 2020-juni 2020 Draagt bij aan deliverable… 

Afronden rapportage Eindrapport 

 
Optioneel: opmerkingen, toelichting/voorbeelden van producten 

Enkele plaatjes uit de eindrapportage: 

   

van Realisatie naar Exploitatie - Hoe verlagen we de "schuttingen" tussen deze werelden?  

4/20 
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2 Aanpak 

2.1 Werkwijze 

Problemen worden vaak aan de oppervlakte zichtbaar door symptomen. Hierbij is de 

echte oorzaak vaak niet  meteen zichtbaar, enkel de gevolgen. De oorzaken liggen 

vaak dieper geworteld en zijn veelal niet direct zichtbaar. Zoals hoofdoorzaken (root 

causes) vaak onder te verdelen zijn in onderliggende deeloorzaken (causes), zijn de 

symptomen eveneens verder op te delen. De onderstaande figuur geeft dit  beeldend 

weer. 

 

 
Figuur 1: Symptomen versus oorzaken 

Om tot effect ieve oplossingen en/of maatregelen te komen dienen de 

hoofdoorzaken en onderliggende oorzaken inzichtelijk te zijn. Pas dan kunnen 

effect ieve maatregelen en/of oplossingen bedacht  worden en wordt 

symptoombestrijding voorkomen.  

 

Een dergelijke root-cause analysis is een veel gebruikte methode welke we ook hier 

hebben toegepast . Op basis van een aantal symptomen zijn hoofdoorzaken en 

onderliggende oorzaken, problemen of uitdagingen geïnventariseerd. Dit  is in 

hoofdstuk 3 nader uitgewerkt  

 

Alvorens met deze analyse is gestart  is eerst het krachtenveld nader in kaart 

gebracht  en de gewenste beweging nader gedefinieerd. 

 

2.2 Krachtenveld analyse 

Na een aantal verkennende en verdiepende werksessies heeft  de werkgroep het het  

krachtenveld nader geanalyseerd. Zoals in de inleiding reeds gesteld is er geen 

sprake van slechts één schutt ing maar is er sprake van meerdere schutt ingen.  
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Zo wordt  er afstand ervaren tussen opdrachtgevende en opdrachtnemende part ijen. 

Aan deze beide zijden is er sprake van verschillende organisatieonderdelen die zich 

bezig houden met de realisat ie van tunnels (bouwen) en met het onderhouden en 

exploiteren van tunnels (behouden).  

 

 
 

Figuur 2: Overzicht verschillende schuttingen 

 

 
In  

Figuur 2 zijn deze verschillende part ijen weergegeven op twee assen. Horizontaal 

zijn “bouwen” en “behouden” uiteengezet. Op de vert icale as “opdrachtgever” en 

“opdrachtnemer”.  

 

Zo zien we 4 mogelijke schutt ingen ontstaan: 

§ Schut t ing 1: tussen opdrachtgever en opdrachtnemer in de ontwerp en 

bouwfase van het  nieuwbouw- of renovatieproject  van een tunnel 

§ Schut t ing 2: tussen opdrachtgever en opdrachtnemer in de onderhoud- en 

exploitat iefase van een tunnel 

§ Schut t ing 3: tussen de projectorganisatie van nieuwbouw- of renovat ieproject  

en de (toekomstig) beheerder van de tunnel aan 

opdrachtgeverszijde 

§ Schut t ing 4: tussen de projectorganisatie van nieuwbouw- of renovat ieproject 

en de (toekomstige) onderhoudsorganisat ie van de tunnel aan 

opdrachtnemerszijde 

 

2.3 Gewenste situatie en bijbehorende beweging 

Om de ervaren afstand tussen part ijen te verkleinen is een beweging naar meer 

samenhang, meer integraliteit  wenselijk. Dit vergt een beweging van alle part ijen. De 

onderstaande figuur geeft  dit  schematisch weer: oplossingen en maatregelen zetten 

de beweging in gang zoals aangeduid met de wit te pijlen.  
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Figuur 3: Gewenste beweging 

2.4 Thematiek herkennen 

De verschillende schutt ingen vergen ieder een nadere analyse om te komen tot 

concrete maatregelen. Deze analyse is in eerste instant ie door de werkgroep 

uitgevoerd. De eerste bevindingen zijn getoetst en aangevuld op basis van 

interviews met mensen uit  het werkveld.  

 

Om in t ijdens de analyse en de interviews de problematiek vanuit  verschillende 

facetten te belichten is een aantal thema’s gedefinieerd. Deze zijn weergegeven in de 

onderstaande figuur. 

 

 
Figuur 4: Gehanteerde thematiek 
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Aanpak instandhouding tunnels 

Projectnummer T440 

Korte omschrijving Ontwikkelen toekomstblik op instandhouding tunnels. Dit binnen een groot aantal 
thema’s waaronder areaalinformatie, methodische aanpak, digitalisering en 
informatiebeheer, marktbenadering en contractering. 

Naam coördinator Hans Janssens 

Naam voorzitter  Nvt 

Naam secretaris Nvt 

Verwachte eind-opleverdatum 
project (geldt niet voor 
platforms) 

Eind 2020 

Betrokken praktijkprojecten Diverse 

 

Deliverables (van januari t/m december 2020, dit zijn bv. eindproducten, 
tussenproducten, resultaten, mijlpalen) 

Verwachte opleverdatum 

1 Eindrapportage Eind 2020 

 

Op schema? 

Kruis aan wat van toepassing is Toelichting (bijvoorbeeld: belemmeringen die je bent tegengekomen) 

 Ja!  

 Bijna  

X Nee Vertraagd vanwege de coronatijd. 

 

Activiteiten januari 2020-juni 2020 Draagt bij aan deliverable… 

  

 

Optioneel: opmerkingen, toelichting/voorbeelden van producten 

Deze visieontwikkeling is breed van aard. Om dit behapbaar en ontwikkelbaar te maken, gaan we thematisch aan de 
slag. Eerste stap is het voeren van een aantal verkennende gesprekken met sleutelfunctionarissen binnen de sector. 
Deze verkennende gesprekken zijn lastig online uit te voeren waardoor het project vertraagd is. Verwachting is dat 
hier na de zomer echt mee gestart kan worden. Er zijn al wel een aantal verkennende gesprekken uitgevoerd. 

 
 
  



Pagina 23 van 76 

 

Waardemodel exploitatiefase 

Projectnummer T450 

Korte omschrijving Bij aanvang van nieuwbouwprojecten wordt gedacht vanuit kosten en baten. 
Gedurende het ontwerp en de realisatiefase verschuiven de baten naar de 
achtergrond. Hierdoor zijn de baten in de exploitatiefase niet altijd helder. Niet-
voorziene baten worden niet gesignaleerd. Hierdoor wordt in de exploitatiefase 
veelal gestuurd op kosten en niet op de baten. Het lijkt wenselijk om een eenvoudig 
waardemodel te ontwikkelen dat de kosten en baten inzichtelijk maakt en tegen 
elkaar afzet in de exploitatiefase. 

Naam coördinator Hans Janssens 

Naam voorzitter  Nvt 

Naam secretaris Nvt 

Verwachte eind-opleverdatum 
project (geldt niet voor 
platforms) 

Eind 2020 

Betrokken praktijkprojecten Diverse 

Achtergrondinformatie Opgestart nav gezamenlijke platformbijeenkomst met het platform Waarde 
ondergronds ruimtegebruik, eind 2019  

 

Deliverables (van januari t/m december 2020, dit zijn bv. eindproducten, 
tussenproducten, resultaten, mijlpalen) 

Verwachte opleverdatum 

1 Eerst opzet waardemodel Eind 2020 

   

 

Op schema? 

Kruis aan wat van toepassing is Toelichting (bijvoorbeeld: belemmeringen die je bent tegengekomen) 

 Ja!  

 Bijna  

X Nee Nog niet gestart, eerste sessie dient een brainstorm te zijn wat in deze tijd lastig is. 
Na de zomer wordt hiermee gestart. 

 

Activiteiten januari 2020-juni 2020 Draagt bij aan deliverable… 

  

 

Optioneel: opmerkingen, toelichting/voorbeelden van producten 

De eerste stap omvat een creatief brainstormproces. Het is lastig om dit online te doen. Daarnaast is veel extra tijd 
gaan zitten in het voorbereiden van platformbijeenkomsten en andere werkgroepsessies vanwege de 
coronamaatregelen. 
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Cybersecurity 2020 

Projectnummer V162 

Korte omschrijving De werkgroep Cybersecurity van het COB heeft zich de afgelopen jaren gericht op het 
inzichtelijk maken van alle aspecten van cybersecurity in relatie tot (vooral) tunnels 
met het doel kennis te vergaren en te delen. De doorontwikkeling waar nu aan wordt 
gewerkt, beoogt een aantal specifiek producten te realiseren (zie deliverables). 

Naam coördinator Arjan Tromp 

Naam voorzitter  Jasper Kimstra 

Naam secretaris Johannes Braams 

Verwachte eind-opleverdatum 
project 

10 december 2020. Producten worden gepresenteerd op de bijeenkomst van het 
platform Tunnels en veiligheid 

Betrokken praktijkprojecten ISAC-tunnels onder leiding van Leen van Gelder 

Achtergrondinformatie Zie www.cob.nl/cybersecurity  

 

Deliverables (van januari t/m december 2020, dit zijn bv. eindproducten, 
tussenproducten, resultaten, mijlpalen) 

Verwachte opleverdatum 

1 Voorbeeld-bussinesscase ter onderbouwing van de implementatie van de 
cybersecurity 

Oktober 2020 

2 Tool voor het bepalen van het volwassenheidsgehalte van de organisatie ten 
aanzien van cybersecurity (quickscan cybersecurity) 

Zomer 2020 

3 Een duiding van de relatie tussen cybersecurity en tunnelveiligheid. Oktober 2020 

4 Onderhouden groeiboek, “versie 2.5”. Oktober 2020 

5 (Masterclass cybersecurity) Nog verkennen 

6 (Aanvulling op buitenland-activiteiten van het COB) Nog verkennen 

 

Op schema? 

Kruis aan wat van toepassing is Toelichting (bijvoorbeeld: belemmeringen die je bent tegengekomen) 

X Ja! De deelprojectleiders rapporteren periodiek aan projectleider en sturen op 
genoemde deadlines. Ze liggen allemaal goed (of ruim voor) op koers. 

 Bijna  

 Nee  

 

Activiteiten januari 2020-juni 2020 (inclusief plannen Draagt bij aan deliverable… 

Werkroep Businesscase: 
Er is nog niet de consistentie behaald waar naar gezocht wordt, maar dat lijkt wel 
binnen bereik. Aspecten waar de ‘businesscase’ nu op wordt opgebouwd zijn: 
“Cybersecurity en risicomanagement”, “De diverse beeldfiguren mbt cybersecurity 
in tunnels”, “Volwassenheid vd cybersecurity” en “hoe wordt een goede 
businesscase vormgegeven”. 
Er zijn geen bedreigingen voor de planning. 

1 

Werkgroep Volwassenheidsscan: 2 

http://www.cob.nl/cybersecurity
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De tool “Quickscan cybervolwassenheid” is vooralsnog vormgegeven als een sheet 
(model aan de hand van de IEC 62443) waarin diverse aspecten gescoord kunnen 
worden: “hier staan we in de kinderschoenen” (lage score) tot “dit hebben we 
volledig beheerd en procesmatig onder controle” (hoge score). In vier 
spinnenwebdiagrammen wordt de score gepresenteerd. Werkgroep ligt op 
schema. 

Werkgroep Cybersecurity en tunnelveiligheid: 
Het document begint zich te vullen. Aspect dat nu belicht wordt: hoe wordt er 
gehandeld bij een veiligheidsincident en hoe wordt er gehandeld bij een security-
incident; aandachtspunt is het onderscheid (of wellicht de overeenkomst) tussen 
een veiligheidsincident en een cyberincident. ‘Aantoonbaarheid binnen een 
FMECA’ is nog een lastig aspect. De werkgroep heeft geworsteld met de 
naamgeving maar houdt het nu op ‘Cybersecurity en tunnelveiligheid’. 

3 

Onderhoud groeiboek: 
Het groeiboek wordt opnieuw gestructureerd, in het belang van de vindbaarheid 
van individuele aspecten en onderwerpen. De hoofdstructuur is inmiddels 
opgezet. Nu wordt gewerkt aan inpassing van alle bestaande onderwerpen en 
onderdelen in de hoofdstructuur. Vooralsnog zijn er geen bedreigingen voor de 
planning. 

4 

 

Optioneel: opmerkingen, toelichting/voorbeelden van producten 

Bericht op LinkedIn 30 juni 2020: 
De COB-werkgroep Cybersecurity is 
een voortvarende groep van 30 
deskundigen die volgens planning 
gestaag doorwerkt naar de afronding 
van de nieuwe versie van het 
groeiboek Cybersecurity dat op 10 
december 2020 zal worden 
gepresenteerd. Ook vandaag 
kwamen vertegenwoordigers vanuit 
de vier deelprojecten (Businesscase, 
Cybersecurity en tunnelveiligheid, 
Volwassenheidsscan en Onderhoud 
groeiboek) onder leiding van Jasper 
Kimstra digitaal bijeen om hun 
vorderingen te bespreken en af te 
stemmen. 
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ISAC Tunnels 

Projectnummer V161-1 

Korte omschrijving Het COB faciliteert een zogeheten information sharing and analysis center (ISAC) voor 
tunnels. Tijdens de bijeenkomsten kunnen tunnelbeheerders en -eigenaren hun 
ervaringen uitwisselen en gezamenlijk nadenken over het toepassen van 
cybersecurity in projecten en objecten. Er wordt hierbij bepaald of de besproken 
informatie breed of beperkt kan worden gedeeld, of als vertrouwelijk/geheim moet 
worden beschouwd. De niet-vertrouwelijke informatie wordt gecommuniceerd naar 
de COB-werkgroep Cybersecurity en daaropvolgend het COB-netwerk. 
 

Naam coördinator Arjan Tromp 

Naam voorzitter  Leen van Gelder 

Betrokken tunnelbeheerders/ 
opdrachtgevers 

van Asperen Wim Gemeente Amsterdam, Metro en Tram 

Geradts Talmai ProRail 

Goudswaard Sander Westerscheldetunnel 

van der Helm René Ministerie van IenW-NSCC 

Kaan William Provincie Noord-Holland 

van Leeuwen Mark Rijkswaterstaat CIV 

Ross Robbert Rijkswaterstaat WNN-tunnelbeheer 

de Ruiter Pieter Provincie Noord-Holland 

Versluijs Tom Gemeente Den Haag 

van Wissen Jaap Rijkswaterstaat CIV 
 

Achtergrondinformatie Voor informatie over de COB-werkgroep Cybersecurity zie www.cob.nl/cybersecurity. 
Meer informatie over ISAC’s is te vinden op www.ncsc.nl 

 

Deliverables (van januari t/m december 2020, dit zijn bv. eindproducten, 
tussenproducten, resultaten, mijlpalen) 

Verwachte opleverdatum 

1 Bijeenkomsten vinden eenmaal per 10 à 12 weken plaats. Het COB zorgt voor 
een agenda en voorzitter en bereidt de bijeenkomsten voor. 

Verslaglegging 1 week na de 
betreffende bijeenkomst.  

 

Op schema? 

Kruis aan wat van toepassing is Toelichting (bijvoorbeeld: belemmeringen die je bent tegengekomen) 

X Ja! 

Het Ministerie van IenW heeft op 10 maart 2020 gemeld dat de processen van het 
vervoer over (hoofd)wegennet, inclusief de bediening van tunnels en bruggen als 
vitaal B worden aangemerkt. De gevolgen voor de opzet en scope van de ISAC-
tunnels wordt op dit moment afgestemd met het Nationaal cybersecuritycentrum 
(NCSC) en de Nationaal coördinator terroristenbestrijding en veiligheid (NCTV). 

 Bijna  

 Nee  

 

Activiteiten januari 2020-juni 2020 Draagt bij aan deliverable… 

Het COB heeft zorggedragen voor het voorbereiden, opstellen van de agenda, 
leveren van de voorzitter en de verslaglegging van de ISAC-tunnelbijeenkomsten in 
januari, februari, april en juni. 

1 

 
  

http://www.cob.nl/cybersecurity
http://www.ncsc.nl/
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Van object- naar systeemveiligheid 

Projectnummer R703-2 

Korte omschrijving Het project ken inmiddels twee onderzoeksvragen.  
1. Hoe maken we een combinatie van bouwwerken veilig? 
2. Hoe houden we dit gecombineerde bouwwerk veilig gedurende het gebruik? 
Middels vier workshops zal aan de hand van concrete projecten geanalyseerd 
worden wat er ontbreekt aan de integrale veiligheidsafweging bij het realiseren 
van meervoudig ruimte gebruik (vraag 1). Tevens zal gekeken worden wat de 
invloed is van ‘nieuwe risico’s’ op het systeem en hoe het beheer grip kan houden 
op de veiligheidssituatie (vraag 2) 

Naam coördinator Arjan Tromp 

Naam voorzitter  Ron Beij 

Naam secretaris Nvt 

Verwachte eind-opleverdatum 
project (geldt niet voor platforms) 

In 2020 vier workshops. 
Einddatum gehele project nog niet bepaald 

Betrokken praktijkprojecten Voorbereiding Utrechtsebaan (Gemeente Den Haag), Renovatieprojecten tunnels 
Antwerpen (Lantis) 

Achtergrondinformatie Zie www.cob.nl/systeemveiligheid  

 
Deliverables (van januari t/m december 2020, dit zijn bv. eindproducten, 
tussenproducten, resultaten, mijlpalen) 

Verwachte opleverdatum 

1 Webinar Haaglanden 28 mei 2020 

2 Workshop 1 Haaglanden 10 sept. 2020 

3 Workshop Lantis NTB Q3 en Q4 

4 Workshop praktijkproject Rotterdam NTB Q3 en Q4 

5 Workshop praktijkproject Utrecht NTB Q3 en Q4 

6 Vertalen resultaten in PvA dat geintegreerd kan worden in ontwikkellijn Digitaal  Q4 

 
Op schema? 

Kruis aan wat van toepassing is Toelichting (bijvoorbeeld: belemmeringen die je bent tegengekomen) 

 Ja!  

X Bijna 
Ivm corona lopen zaken minder snel. Workshop 1 heeft in Q2 plaatsgevonden. 
Workshop 2, 3 en 4 volgen na de zomer. We hadden ook workshop 2 voor de 
zomer willen doen. 

 Nee  

 
Activiteiten januari 2020-juni 2020 Draagt bij aan deliverable… 

Webinar Haaglanden 28 mei 2020  1, 2 

Contact gelegd met Antwerpen (Lantis) ivm corona verder contact na 8 juni 3 

Contact gelegd met Rotterdam (VR) 4 

Contact met Utrecht 5 

http://www.cob.nl/systeemveiligheid
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Optioneel: opmerkingen, toelichting/voorbeelden van producten 

Het Crisislab van de Universiteit van Nijmegen is in de persoon van Carel Kijne (rechts hieronder op de foto) 
betrokken bij de voorbereidingen van de workshops. 

 
Webinar met Haaglanden 
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Evaluatie Gaasperdammertunnel, deel 3 

Projectnummer R500-3 

Korte omschrijving Een lerende projectorganisatie ontstaat niet vanzelf en vraagt aandacht 
en geloof in de (directe) meerwaarde van leren. Naar aanleiding de 
evaluatie van eerdere praktijkprojecten hebben Rijkswaterstaat en IXAS 
het COB en hoogleraar Marcel Hertogh benaderd om in het project 
geleerde lessen vanaf het begin vast te leggen en te delen. Er is bij 
aanvang een plan van aanpak opgesteld voor het leertraject in 2016 tot en 
met de oplevering van de tunnel. Opgeleverd zijn al boek 1 en boek 2, met 
bijbehorende kennissessies (in 2019 door middel van het COB-congres in 
de Gaasperdamertunnel zelf). In 2020 wordt toegewerkt naar de 
oplevering van het derde, afsluitende boek gericht op de openstelling en 
op het leren zelf. 

Naam coördinator Karin de Haas 

Naam voorzitter  Prof.dr.ir. Marcel Hertogh 

Naam secretaris Hanneke Blok 

Verwachte eind-opleverdatum 
project (geldt niet voor platforms) 

Eind 2020  

Betrokken praktijkprojecten Gaasperdammertunnel 

Achtergrondinformatie Zie www.cob.nl/gaasperdammertunnel  

 
Deliverables (van januari t/m december 2020, dit zijn bv. eindproducten, 
tussenproducten, resultaten, mijlpalen) 

Verwachte opleverdatum 

1 Uitvoering plus verslaglegging ruim 20 interviews Gereed eind mei 2020 

2 Eindredactie op input Zomer 2020 

3 Schrijven intro, conclusies en hoofdstuk over geleerde lessen plus effectiviteit 
projectleren door Marcel Hertogh 

Zomer 2020 

4 Review met kernteam over geheel (Hans Ruijter, Marcel Veenswijk, Helen 
Miley, Frans de Kock, Peter Schouten, et al.) 

Najaar 2020 

5 Opleveren boek 3, mogelijk in combinatie met kennisdag oid/editie 
bundel/…ntb 

NTB 

 
Op schema? 

Kruis aan wat van toepassing is Toelichting (bijvoorbeeld: belemmeringen die je bent tegengekomen) 

x Ja!  

 Bijna  

 Nee  

 
 Activiteiten januari 2020-juni 2020 Draagt bij aan deliverable… 

Uitvoering alle interviews 1 

 

http://www.cob.nl/gaasperdammertunnel
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Optioneel: opmerkingen, toelichting/voorbeelden van producten 

Op basis van het traject bij de Gaasperdammertunnel heeft in 2019 het Bouwteam van de Kiltunnel het stokje over 
genomen (zie foto).  

 
Onder begeleiding van professor Marcel Veenswijk, samen met COB-coordinator Hans Janssens en eindredacteur 
Hanneke Blok wordt de bouwteamfase begeleid en geëvalueerd. Daarnaast zijn op dit moment vergaande 
besprekingen met een (weer net iets andere) invulling van projectleren bij de A16/Groene Boog. 
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Collegiale review OCD AWA 

Projectnummer R540 

Korte omschrijving Het programma Aanpak wegtunnels Amsterdam (AWA) heeft COB gevraagd om door 
een aantal specialisten vanuit het COB-netwerk een ‘challenge’ uit te voeren op de 
operational concept description (OCD)om op die manier gebruikt te kunnen maken 
van kennis en praktijkervaring van buiten de eigen organisatie. 

Naam coördinator  

Naam voorzitter  Ronald Gram 

Naam secretaris  

Verwachte eind-opleverdatum 
project (geldt niet voor 
platforms) 

1 november 2020 

Betrokken praktijkprojecten Programma Aanpak wegtunnels Amsterdam (AWA) 

Achtergrondinformatie www.cob.nl/verdieping/mei-2019/aanpak-wegtunnels-amsterdam  

 

Deliverables (van januari t/m december 2020, dit zijn bv. eindproducten, 
tussenproducten, resultaten, mijlpalen) 

Verwachte opleverdatum 

1 Verslag 1e review 6-5-2020 

2 Verslag 2e review 1-7-2020 

3 Verwerking in groeiboeken en gepubliceerd 1-11-2020 

 

Op schema? 

Kruis aan wat van toepassing is Toelichting (bijvoorbeeld: belemmeringen die je bent tegengekomen) 

X Ja!  

 Bijna  

 Nee  

 

Activiteiten januari 2020-juni 2020 Draagt bij aan deliverable… 

1e collegiale reviewsessie, 11 maart 2020 1 

2e collegiale reviewsessie, 23 juni 2020 2 

 

Optioneel: opmerkingen, toelichting/voorbeelden van producten 

Het COB voert deze collegiale review uit onder de voorwaarde dat de resultaten ook weer ten goede komen aan het 
eigen netwerk en aansluit op andere lopende projecten uit het tunnelprogramma zoals de groeiboeken Hinderarm 
renoveren en Renoveren kun je leren. 

 
 
  

http://www.cob.nl/verdieping/mei-2019/aanpak-wegtunnels-amsterdam
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Evaluatie Kiltunnel 

Projectnummer R550 

Korte omschrijving De renovatie van de Kiltunnel wordt voorbereid middels een bouwteamcontract. 
De ontwerpfase (inclusief ombouwplan) wordt in nauwe samenwerking tussen de 
beheerorganisatie en de opdrachtnemer uitgevoerd. Indien dit naar tevredenheid 
verloopt mag de opdrachtnemer ook de renovatie uitvoeren (realisatiefase). Het 
COB volgt deze unieke samenwerkingsvorm om de leerpunten te kunnen delen 
met de sector. Dit project neemt hierbij het “stokje over” van de 
Gaasperdammertunnel. De resultaten worden separaat vastgelegd of opgenomen 
in het groeiboek Renoveren kun je leren. 

Naam coördinator Hans Janssens 

Naam voorzitter  Marcel Veenswijk 

Naam secretaris Hannke Blok voert het schrijf- en redactiewerk uit. 

Verwachte eind-opleverdatum 
project (geldt niet voor platforms) 

Najaar 2020 

Betrokken praktijkprojecten Kiltunnel 

Achtergrondinformatie   

 

Deliverables (van januari t/m december 2020, dit zijn bv. eindproducten, 
tussenproducten, resultaten, mijlpalen) 

Verwachte opleverdatum 

1 Leerpunten gebundeld of opgenomen in het groeiboek Renoveren kun je leren Najaar 2020 

 

Op schema? 

Kruis aan wat van toepassing is Toelichting (bijvoorbeeld: belemmeringen die je bent tegengekomen) 

X Ja! Ja, op schema. In coronatijd juist makkelijker gebleken om ‘aan te schuiven’. Het 
project Kiltunnel is paar weken vertraagd. Daarin zijn wij volgend. 

 Bijna  

 Nee  

 

Activiteiten januari 2020-juni 2020 Draagt bij aan deliverable… 

Vele overleggen bijgewoond waaronder PSU, PFU, bouwteamoverleggen, 
ombouwoverleggen, engineeringsoverleggen. Deels door Marcel en Hans. 
Inhoudelijke overleggen vooral door Hans. Spiegeling op modellen vanuit de 
wetenschap door Marcel. Hanneke is actief met de structuur van het 
einddocument. 

Eindverslag /leerpunten tbv 
Renoveren kun je leren. 

 

Optioneel: opmerkingen, toelichting/voorbeelden van producten 

Een paar plaatjes t.b.v. van de mogelijke structuur van het einddocument (concept): 
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2. Projectprofiel: typering van de aard en dynamiek 

van het project

I. Draagvlak model

• Breed enthousiasme en draagvlak voor

project!

• Initiatief vaak vanuit de regio

• Voorbeeld: A2 Maastricht

II. Technisch model

• Project wordt als ‘noodzakelijk’ gezien.

• Initiatief vanuit de overheid

• Voorbeeld: veel renovatieprojecten

III. Missionair model

• Project wordt geïnitieerd en geagendeerd

door maatschappelijke groepering

• Gemengd draagvlak

• Voorbeeld: Gooise Ecoduct

IV. Arena model

• Project wordt in (omstreden) politieke arena besloten.

• Roept sterk tegengestelde beelden en reacties op.

• Voorbeeld: A4 MiddenDelftland

Aspecten analyse

Kernthema‘s

Context: Visie en strategie • (historische) context waarbinnen het project is gesitueerd;
• motief Initiatiefnemers van het project;
• insteek betrokken actoren voorfase (provincie/regio, gemeente, ON helderheid van 

de (interne) managementlijn;
• geformuleerde projectopgave;

Projectprofiel • Draagvlakmodel
• Technisch model
• Missionair model
• Arena model

Leiderschap: spelers & invloed • Spelers en hun belangen
• Leiderschapsfilosofie(en)
• machtsbronnen en wijzen van inzet
• ontwikkelde projectscenario’s en dominantie
• persoonlijke machtsfactoren

Samenwerking: houding en gedrag • Project gedrag en rituelen
• Gebruikte symboliek
• Geformuleerde kernwaarden en ‘leidende principes’
• Gehanteerde instrumenten

Leren en communiceren • Gekozen leerstrategie
• Platforms en feedback ervaringen
• Monitoring en disseminatie opgedane kennis
• Gehanteerde instrumenten
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Handboek Tunnelbouw 

Projectnummer T206 

Korte omschrijving Het Handboek Tunnelbouw is een vast onderdeel van de kennisfunctie van het 
COB. In 2020 zijn de activiteiten volledig gericht op de migratie van het handboek 
naar een nieuw systeem omdat het huidige systeem aan het einde van zijn 
levensduur is gekomen. 

Naam coördinator Allart Hoekstra 

Naam voorzitter  Nvt 

Naam secretaris Nvt 

Verwachte eind-opleverdatum 
project (geldt niet voor platforms) 

31 december 2020 

Betrokken praktijkprojecten  

Achtergrondinformatie www.cob.nl/handboektunnelbouw en www.handboektunnelbouw.nl  

 

Deliverables (van januari t/m december 2020, dit zijn bv. eindproducten, 
tussenproducten, resultaten, mijlpalen) 

Verwachte opleverdatum 

1 Migratie naar Wordpress multisite 31 december 2020 

2 Voorbereiden en houden redactievergadering waarin de aandachtspunten 
voor een versie 2021 uit naar voren komen 

31 december 2020 

 

Op schema? 

Kruis aan wat van toepassing is Toelichting (bijvoorbeeld: belemmeringen die je bent tegengekomen) 

 Ja!  

x Bijna 
Het migratiedocument is op 1 juni 2020 verstuurd naar Antum, het bedrijf dat de 
migratie zal gaan uitvoeren. Er is vooraf gecommuniceerd dat de migratie in 2020 
klaar moet zijn en hier wordt op aangestuurd. Echter, dit wordt pas definitief als 
voorstel akkoord is. De redactievergadering wordt gepland in oktober 2020. 

 Nee  

 

Activiteiten januari 2020-juni 2020 Draagt bij aan deliverable… 

Verkenning migratie, plan van aanpak en realisatie begroting 1 

Migratiedocument t.b.v. de uitvoering door Antum 1 

Overleg en migratieplan maken met Antum (en hopelijk in juni: start migratie). 1 

 

Optioneel: opmerkingen, toelichting/voorbeelden van producten 

In 2020 wordt er geen nieuwe versie van het handboek tunnelbouw gemaakt. Deze verschijnt op z’n vroegst in 2021, 
na de afronding van de migratie.  

 
  

http://www.cob.nl/handboektunnelbouw
http://www.handboektunnelbouw.nl/
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Tunnelprogramma 

CIVIEL • In volle vaart richting de eindstreep… en door naar 2030 
Eind 2020 zou het grootste deel van het huidige tunnelprogramma moeten zijn afgerond en zoals het zich 
nu laat aanzien gaan we dat prima halen. In het afgelopen halfjaar zijn binnen de civieltechnische 
ontwikkellijn het project Ken je tunnel afgerond met de oplevering van het bijbehorende handboek, evenals 
de resterende deliverables: checklist Risico’s in kaart, checklist Raakvlakken civiel-TTI, werkwijzer en 
stappenplan voor de structural health analyse (SHA), checklist Duurzaamheid in kaart en het rapport 
Overzicht zinkvoegenonderzoek. Het civiele programma is inmiddels gestart met het vervolgprogramma 
richting 2030 en kent daarin vier werkpakketten: 

 
 
Kern zijn de structural health analyses die in de komende tien jaar bij 22 tunnels zullen worden uitgevoerd. 
In het eerste halfjaar van 2020 is dit proces voorbereid voor de Drechttunnel, de Willemsspoortunnel en 
een tunnel in Vlaanderen. Op 1 juli jl. is de eerste kennisworkshop uitgevoerd voor de Drechttunnel. In deze 
voortgangsrapportage vindt u alvast een beschrijving van de nieuwe activiteiten: de begeleidingscommissie 
instrumentarium (onderdeel van werkpakket A) en het instrumentarium zelf (werkpakket C). Werkpakket 
D, de wetenschappelijke inbedding, zal in de volgende rapportage worden toegevoegd. 
 
Digitalisering afronden en doorpakken 
Ook de digitale ontwikkellijn stevent af op een succesvolle afronding eind 2020 en een doorprogrammering 
voor 2030. De drie resterende projecten werken hard aan de oplevering van hun eindproducten en kennen 
een aangepast vervolg in de doorprogrammering. In de afgelopen periode is vooral ook daarop gefocust. 
Wat zijn onze gedeelde ambities en doelstellingen als we kijken naar digitalisering en wat vinden we dat we 
daar gezamenlijk aan moeten doen? De afgelopen periode was vooral gericht op het ontwikkelen van een 
gedeelde taal en begrippenkader en het snappen van elkaars behoeftes en beperkingen. In het vervolg zal 
het vooral gaan over het concretiseren en (helpen) toepassen van de toegevoegde waarde. Digitalisering is 
geen doel op zich, maar een middel om tunnels veiliger, beschikbaarder, goedkoper en beheerbaarder te 
maken. Hoe we daar samen aan kunnen werken, wordt in het komende halfjaar uitgewerkt door 
subgroepjes vanuit negen thema’s onder leiding van de coördinator Digitalisering en het tunnelteam. 
 
Duurzaamheid levert eerste deliverables op 
In 2019 is gestart met het platform Duurzaamheid en in het eerste halfjaar van 2020 is deze groep zeer 
actief geweest. Ten behoeve van de SHA’s is een checklist voor duurzaamheid in tunnelprojecten 
opgeleverd, maar ook is de maatregelencatalogus Energiereductie vernieuwd en is er een verkenning 
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uitgevoerd voor een depot van tunneltechnische onderdelen. Daarnaast loopt er praktijkonderzoek naar 
licht, onder meer in de Gaasperdammertunnel. 
 
Internationalisering 
Het concept ‘Bring your own tunnel’ is dit halfjaar verder geïntroduceerd in het Europese netwerk van 
vooral tunneleigenaren en -beheerders. Er is een programmapartnerschap ontwikkeld waarbij eigenaren 
van tunnels met gelijksoortige problematiek (bijvoorbeeld civieltechnische vraagstukken zoals deformatie) 
of ambities (bijvoorbeeld duurzaamheidsvraagstukken zoals tunnelverlichting) een netwerk gaan vormen 
die conform het COB-concept samen kennis ontwikkelen. Focus voor het COB ligt op het civiele programma 
en duurzaamheid. Er wordt intensief samengewerkt met het CEDR (verzamelde RWS’en in Europa). Dit alles 
heeft geresulteerd in een Europese workshop op 25 juni 2020 (zie www.cob.nl/workshopeu). We werken 
het komende halfjaar toe naar een Europees ‘congres’ over tunnelrenovatie op 27 november. Vanwege 
corona wordt dit een tv-uitzending conform COB-tv, zie de teaser: https://youtu.be/qhqXt8epJyQ  
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Overkoepelend 

Tunnelteam, internationalisering en Beyond 

Projectnummer R700BGCO 

Korte omschrijving Binnen het tunnelprogramma spelen veel aan elkaar verwante projecten met eigen 
projectleiders en/of coördinatoren. Het is belangrijk om op programmaniveau af te 
stemmen. Daarnaast zijn er internationale en nationale activiteiten die voor het hele 
tunnelprogramma relevant zijn. Deze projecten staan in deze voortgangsrapportage 
beschreven.  

Naam coördinator Karin de Haas 

Betrokken praktijkprojecten Goede contacten met Vlaanderen, Frankrijk, Duitsland, Zwitserland, Denemarken, 
Noorwegen 

Achtergrondinformatie www.cob.nl/tunnelprogramma  

 

Deliverables (van januari t/m december 2020, dit zijn bv. eindproducten, 
tussenproducten, resultaten, mijlpalen) 

Verwachte opleverdatum 

1 Maandelijks overleg tunnelteam  nvt 

2 ‘Bring your own tunnel’-concept uitgerold over 4 tot 5 landen in Europa 2024 

3 Congres Beyond a tunnel vision  27 nov. 2020 

 

Op schema? 

Kruis aan wat van toepassing is Toelichting (bijvoorbeeld: belemmeringen die je bent tegengekomen) 

 Ja!  

X Bijna 

In april zou een workshop plaatsvinden op de TRA2020 in Helsinki. Deze is vervallen. 
De Europese conferentie op 27 november 2020 is getransformeerd in een online 
uitzending, maar op het moment van deze voortgangsrapportage is niet duidelijk of 
de benodigde financiering rondkomt.  

 Nee  

 

Activiteiten januari 2020-juni 2020 Draagt bij aan deliverable… 

Op de agenda van het tunnelteam stonden de uitrol van civiel, de doorontwikkeling 
digitaal en de relatie met alle lopende projecten onder de platforms.  

1 

Bezoek gebracht aan voorzitter CEDR in Zwitserland 2, 3 

Workshop met Sund & Baelt, Denemarken 2, 3 

Regelmatig overleg met WVL ivm relatie CEDR en andere Europese spelers 2, 3  

25 juni Europese workshop ism CEDR 2, 3 

Productie trailer Beyond TV 2, 3  

Vormgeving Beyond congres naar Beyond TV 2, 3 

Overleg met PIARC, ITA Cosuf, CETU, EUTF, Norwegian Tunnelsafety Cluster 2, 3 

 

http://www.cob.nl/tunnelprogramma
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Optioneel: opmerkingen, toelichting/voorbeelden van producten 

Op 25 juni 2020 organiseert het COB samen met CEDR een Europese workshop waar inmiddels al meer dan tachtig (!) 

aanmeldingen voor zijn. Sprekers zijn Tom Roelants (DG AWV Flanders, Belgium), Steve Philips (DG CEDR), Monika 
Heiming (DG EIM), Rolf Dollevoet (Prof. Rail TU Delft), Max Wietek (chairman ITA Cosuf), Ingo Kaundinya 
(chairman PIARC) and Helen Roth (Norwegian Tunnel Safety Cluster). Zie www.cob.nl/europeanworkshop 
 
Voor de transformatie van Beyond a tunnel vision is een trailer gemaakt: https://youtu.be/qhqXt8epJyQ 

 

 

 
 
 

 

  

http://www.cob.nl/europeanworkshop
https://youtu.be/qhqXt8epJyQ


Pagina 39 van 76 

 

Ontwikkellijn Civiel 

Constructief falen – Stuurgroep en coördinatie 

Projectnummer R701-2 

Behorende bij werkpakket A 

Korte omschrijving Hiaten in fundamentele kennis ten aanzien van faalmechanismen vragen om een 
aanpak waarbij de inbreng van de tunnelprojecten, wetenschap en experts uit de 
praktijk blijvend georganiseerd wordt. De stuurgroep borgt de samenhang en de 
kwaliteit van de onderzoeken. Daarnaast werkt de stuurgroep aan een structural 
health report en structural health monitoring als instrumenten voor voorspelbaar 
onderhoud. Ook is op dit niveau coördinatie van het hele civiele programma 
geborgd. 

Naam voorzitter Wout Broere/Brenda Berkhout, coordinator 

Naam secretaris Carolina Vermeulen – Lantinga 

Verwachte eind-opleverdatum  Eind 2030 

Betrokken praktijkprojecten Heinenoord, Kiltunnel, Limfjordtunnel, Noordtunnel, Willemspoortunnel, 
Drechttunnel, Botlektunnel, RET Rotterdam, Ruperttunnel 

Achtergrondinformatie www.cob.nl/constructief-falen/stuurgroep  

 

Deliverables Verwachte opleverdatum 

1 Onderzoeksvragen vanuit projecten vertalen naar projectoverstijgende kennis. 
Zorgen voor samenhang in de opdracht van de subcommissies, samenhang in 
de wetenschappelijke programma’s en samenhang met de overige COB-
projecten. 

Tweede helft 2019 is een plan 
van aanpak gemaakt voor de 
integrale aanpak van 
kennishiaten. Dit plan is 
goedgekeurd in januari 2020. 

2 Werkwijzer voor een structural health report and structural health monitoring 
als instrumenten voor voorspelbaar onderhoud. Dit valt onder de 
verantwoordelijkheid van de stuurgroep, maar wordt gemaakt op basis van 
resultaten uit alle subcommissies en de stuurgroep. 

Juli 2020 wordt het nieuwe 
schema (stappenplan) en de 
werkwijzer opgeleverd. 

3 Kennis inbrengen in de SHA’s, o.a. door participatie in de workshops van de 
SHA’s  

Doelstelling is jaarlijkse opstart 
van twee SHA’s. 

4 Ondersteunen/zorgen voor samenhang werkpakket C instrumentarium  

5 Coördinatie gehele civiele tunnelprogramma Aanstelling in januari van 
coördinator Brenda Berkhout 
plus secretaris Carolina Lantinga 

 

Op schema? 

Kruis aan wat van toepassing is Toelichting (bijvoorbeeld: belemmeringen die je bent tegengekomen) 

X Ja!  

 Bijna  

 Nee  

http://www.cob.nl/constructief-falen/stuurgroep
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Activiteiten januari 2020 – juni 2020 Draagt bij aan deliverable… 

De stuurgroep heeft meegeschreven aan de ontwikkellijn Civiel van het 
tunnelprogramma 2020-2030. Coördinatie vindt plaats door Brenda Berkhout. Op 
21 jan. 2020 zijn afspraken gemaakt met Rijkswaterstaat voor een start op 
onderdelen in 2020. De focus ligt op een mock-up instrumentarium (werkpakket C), 
een gedeeltelijke start wetenschappelijk onderzoek (werkpakket D) en de start met 
de uitvoering van de SHA’s bij twee à drie praktijkprojecten (Drechttunnel, 
Ruperttunnel, Willemsspoortunnel) 

Alle 

De werkwijzer en het stappenplan voor de SHA zijn uitgewerkt. De onderliggende 
documenten zijn afgerond en tevens vertaald naar het Engels om internationaal te 
kunnen gebruiken. Zie www.cob.nl/sha 
 
Het SHA-traject bij de Drechttunnel is gestart. De eerste stappen zijn genomen en 
de eerste kennisworkshop bij de Drechttunnel is voorbereid. De verschillende 
experts en expertcommissies hebben kennisgenomen van de beschikbare 
informatie en een advies voorbereid voor de eerste kennisworkshop met de 
Drechttunnel van de te verwachten risico’s en uit te voeren onderzoeken. 

2 en 3 

In de commissies Voegen is de samenvatting van vijf jaar onderzoek aan 
klemverbindingen van zinkvoegen begin 2020 via de COB-website en kennisbank 
gepubliceerd. Zie https://www.cob.nl/document/overzicht-zinkvoegonderzoeken/ 

Alle 

In de commissie Deformaties lopen de onderzoeken voor de Botlektunnel, de 
Willemspoortunnel, de Kiltunnel en de Eerste Heinenoordtunnel verder. 
Onderzoeken worden uitgevoerd door afstudeerders Geo-engineering en via 
commissieleden zijn participanten betrokken. 

Alle 

Door de commissie Deformaties is daarnaast begin 2020 een uitvraag opgesteld 
voor onderzoek naar deformaties bij de Noordtunnel. Na beoordeling van de 
aanbiedingen is de opdracht gegund aan SWECO. De eerste resultaten/het plan van 
aanpak zijn in de commissie gedeeld. De resultaten van deze uitvraag moeten in het 
vroege najaar gereed zijn om ingebracht te kunnen worden in het instrumentarium 
van werkpakket C. 

1 

De commissie Degradaties is bezig met het afronden van de foutenboom en het 
aanvullen van het handboek degradatie. 

Alle 

In Europa zijn de kracht van het tunnelprogramma en het proces van de SHA 
toegelicht in presentaties aan de beheerder van de Öresundtunnel en de 
opdrachtgever van Fehrmanntunnel in Denemarken, de beheerders van de 
Leonardtunel en de projectorganisatie van de Oosterweelverbinding in België. 

5. 

 

Optioneel: opmerkingen, toelichting/voorbeelden van producten 

 
Zie www.cob.nl/sha en www.cob.nl/english  

http://www.cob.nl/sha
https://www.cob.nl/document/overzicht-zinkvoegonderzoeken/
http://www.cob.nl/sha
http://www.cob.nl/english
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Activiteiten zomer 2018 – dec. 2018 Draagt bij aan deliverable…  

Eerste bijeenkomst stuurgroep 10 sept. 2018, met als primaire doel kaderstelling en 
onderlinge afstemming tussen voorzitters subcommissies. 

Alle 

Stuurgroep 14 dec. 2018 (terugkoppeling opstarten comm. Deformaties en comm. 
Degradatie). 

Alle 

Verdediging NWO-programmavoorstel Future proof tunnels met daarin ruimte voor 
zestien Aio’s. Helaas (net) afgewezen, maar wel op verzoek van NWO opnieuw 
ingediend met als aanpassing nog sterkere verbinding met het tunnelprogramma en 
co-projectleiderschap Broere/De Haas. Ook worden stappen genomen om Europees 
subsidiegeld aan te boren via RWS en COB. 

Alle 

Contact gelegd in Brussel met lid van Europese Commissie (Peter Droell) om de 
renovatie-opgave op de prioriteitenlijst van de volgens calls in Horizon2020 en 
Horizon Europe te krijgen. Workshop met deze groep i.s.m. CEDR in februari 2019. 

Alle 

 

Activiteiten januari 2019 – juni 2019 Draagt bij aan deliverable… 

Commissie Voegen heeft de scope uitgebreid naar alle type voegen. De 
onderzoeksresultaten betreffende zinkvoegen tot heden worden vastgelegd in een 
rapportage. Deze is zomer 2019 gereed. Er wordt gewerkt aan een plan met 
onderzoeken voor de komende jaren. Dit is eind mei besproken in de commissie en 
wordt eind juni in de stuurgroep besproken. 

Alle 

Er zijn bijeenkomsten van Deformaties geweest in maart en juni. Op basis van 
aangeleverde rapportages is voor zes tunnels (Eerste en Tweede Heinenoordtunnel, 
Botlektunnel, Drechttunnel, Kiltunnel en Willemspoortunnel) bekeken welke 
faalmechanismen er optreden. Dit wordt verder onderzocht in 
afstudeeronderzoeken of werkopdrachten. Hiervoor worden onderzoeksvoorstellen 
gemaakt, waarmee zomer 2019 gestart wordt. 

Alle 

De commissie Degradaties heeft een foutenboom opgesteld waarin 
faalmechanismen m.b.t. degradatie van materialen worden behandeld. Dit moet als 
basis gaan dienen om met beheerders in gesprek te gaan over de herkenbaarheid 
en voorkomendheid van deze mechanismes. Op basis van feedback worden de 
belangrijkste mechanismes verder onderzocht en uitgewerkt.  

Alle 

Er wordt gewerkt aan een stappenplan voor de beoordeling van de gezondheid van 
bestaande tunnels. Dit wordt een gebruikshandleiding om te beoordelen hoe de 
tunnel ervoor staat en hoe robuust hij is voor de toekomst. De conceptversie wordt 
eind 2019 verwacht. 

2 

De stuurgroep is bijeengekomen in april en juni. Dit is aangevuld met ‘stuurgroep-
plus’-overleggen in april, mei en juni, om de integratie met andere 
onderzoeksonderdelen te borgen en te komen tot een programmatische aanpak 
voor de komende jaren. 

Alle 

Er is een nieuw voorstel ‘Future proof tunnels’ ingediend bij NWO.  Alle 

Er is een paper opgesteld (‘Research and innovation in underground space’) waarin 
het belang van tunnels voor de Europese infrastructuur wordt benoemd. Deze 
paper wordt gesteund door CEDR en EIM en tunnelorganisaties uit België, 
Oostenrijk, Frankrijk, Duitsland, Noorwegen, Italië en Denemarken. De paper moet 
gaan helpen om het belang van onderhoud aan tunnels op de Europese agenda te 
krijgen, zodat er onderzoeksgeld beschikbaar komt voor dit onderwerp. 

Alle 
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Activiteiten juli 2019 – dec. 2019 Draagt bij aan deliverable… 

Het voorstel ‘Future proof tunnels’ is wederom door NWO afgewezen. In de huidige 
vorm is er geen passende financiering door NWO mogelijk. De financiering voor de 
aio’s in WP1&2 (Monitoring en Renovatie), is ingebracht in de subsidieaanvraag 
voor het COB-tunnelprogramma 2020-2030. Voor de overige onderwerpen zal later 
naar financieringsmogelijkheden gezocht worden. 

Alle 

De stuurgroep heeft meegeschreven aan het voorstel voor ontwikkellijn Civiel van 
het tunnelprogramma 2020-2021 en vooruitblik tot 2030. Coördinatie vindt plaats 
door Brenda Berkhout. Op 16 juli 2019 was een bijeenkomst met afgevaardigden uit 
de ‘stuurgroep-plus’ en Rijkswaterstaat om het voorstel voor het tunnelprogramma 
tot 2030 te bespreken. Op basis van de reacties is het plan aangepast en in 
september toegelicht tijdens de opdrachtgeversdag. 20 november jl. is het plan 
gepresenteerd bij Rijkswaterstaat en warm ontvangen. Nadere werkafspraken 
worden gemaakt op 18 december 2019. Gestart wordt in 2020 met de eerste 
tunnels van RWS en Vlaanderen, mogelijk ook in Denemarken. 

Alle 

In de commissies Voegen is gewerkt aan een samenvatting van vijf jaar onderzoek 
aan klemverbindingen van zinkvoegen. De bevindingen worden (begin 2020) via de 
COB-website en kennisbank gepubliceerd.  
Er is een plan van aanpak voor de periode tot 2021 opgesteld. In samenspraak met 
Rijkswaterstaat is een protocol opgesteld waarin de rol van de expertteams van het 
COB is uitgewerkt.  

Alle 

De commissie Deformaties heeft bijeenkomsten gehad in september en december. 
Er is gestart met het onderzoek voor de Botlektunnel, de Willemspoortunnel, de 
Kiltunnel en de Eerste Heinenoordtunnel. Onderzoeken worden uitgevoerd door 
afstudeerders Geo-engineering en via commissieleden zijn participanten betrokken. 

Alle 

Voor de commissie Degradaties moeten nog stappen gezet worden. Alle 
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Constructief falen – commissie Voegen 

Projectnummer R701-2A 

Behorende bij werkpakket A 

Korte omschrijving Hiaten in fundamentele kennis ten aanzien van faalmechanismen vragen om een 
aanpak waarbij de inbreng van de tunnelprojecten, wetenschap en experts uit de 
praktijk blijvend georganiseerd wordt. Doel van deze commissie is het begrijpen van 
de faalmechanismen van een specifiek civiel onderdeel van tunnels, namelijk voegen. 
Er is een expertteam samengesteld dat tunnelprojecten en andere betrokkenen 
adviseert over de uit te voeren inspecties, beheersmaatregelen, etc. 

Naam coördinator Brenda Berkhout 

Naam voorzitter Brenda Berkhout 

Naam secretaris Ruben van Montfoort 

Verwachte eind-opleverdatum  Q4 2030 

Betrokken praktijkprojecten Heinenoordtunnel (advies over de renovatie van de zink- en sluitvoegen) en 
Drechttunnel (advies bij structural health analyse) 

Achtergrondinformatie Zie www.cob.nl/commissievoegen  

 
Deliverables Verwachte opleverdatum 

1 
Resultaten van de endoscopische onderzoeken en het plan van aanpak voor 
de Heinenoordtunnel publiceren op de COB-kennisbank. 

Gereed 

2 
Adviezen aan de verschillende praktijkprojecten waar een structural health 
analyse wordt uitgevoerd. 

Voortgaand proces tijdens bestaan 
commissie 

3 (Tussentijdse) resultaten vastleggen en openbaar maken. 
Voortgaand proces tijdens bestaan 
commissie.  

 
Op schema? 

Kruis aan wat van toepassing is Toelichting (bijvoorbeeld: belemmeringen die je bent tegengekomen) 

X Ja!  

 Bijna  

 Nee  

 
Activiteiten jan. – juni 2020 Draagt bij aan deliverable… 

Laatste opmerkingen verwerken op de rapportage ‘Overzicht 
zinkvoegonderzoeken’ en publiceren rapportage. 

1 

Voorbereiden advies aan de Drechttunnel voor de onderzoeken uit te voeren in 
de eerste stap van de structural health analyse van de Drechttunnel 

2 

 

  

http://www.cob.nl/commissievoegen
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Optioneel: opmerkingen, toelichting/voorbeelden van producten 

De publicatie met resultaten uit praktijkonderzoeken is te downloaden via 
www.cob.nl/commissiezinkvoegen  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Activiteiten zomer 2018 – dec. 2018 Draagt bij aan deliverable…  

De commissie is de afgelopen periode 2x bijeengeweest. Nadat in april 2018 
technisch advies is gegeven met betrekking tot de te maken keuzes en uit te 
voeren werkzaamheden voor het renoveren van de voegen van de 
Heinenoordtunnel, is de volgende bijeenkomst ingepland toen de resultaten van 
de extra onderzoeken beschikbaar waren. Op basis van het advies van de 
commissie en de aanvullende onderzoeken heeft RWS binnen de context van het 
project haar keuzes gemaakt met betrekking tot de renovatie van de Voegen van 
de Heinenoordtunnel. In mei dit jaar heeft de commissie het Plan van aanpak tot 
de periode 2021 opgesteld. Deze rapportage in bij deze Voortgangsrapportage 
gevoegd. 

Plan van Aanpak periode tot 2021 

 
Activiteiten januari 2019 – juni 2019 Draagt bij aan deliverable… 

Commissie Voegen heeft de scope uitgebreid naar alle type voegen. De 
onderzoeksresultaten betreffende zinkvoegen tot heden worden vastgelegd in 
een rapportage. Deze is zomer 2019 gereed en wordt op moment van publicatie 
van deze voortgangsrapportage gereedgemaakt voor interne review door de 
commissie.  

1 

 
Activiteiten juli 2019 – dec. 2019 Draagt bij aan deliverable… 

In december is een bijeenkomst geweest van de commissie. Hier zijn presentaties 
gegeven over nieuw op te pakken onderwerpen: Toepassen van kathodische 
bescherming in de zinkvoeg en de toelaatbare deformaties van de 
omegaprofielen. Verder is de wens het risico van het naar binnen drukken van de 
het ginaprofiel te onderzoeken. 

2 
 

De rapportage over de onderzoeksresultaten betreffende zinkvoegen tot heden 
zijn gereviewd door de commissie. Commissie is in afwachting van de uitkomst 
van de discussie over het openbaar maken van de conclusies. 

1 

Het protocol voor expertteams is in concept besproken met de commissie. Hierin 
worden de taken en verantwoordelijkheden van de leden van het expertteam 
benoemd, wordt vastgelegd hoe wordt omgegaan met informatiedeling en wat 
wordt verwacht van opdrachtgevers die hun project inbrengen in de commissie. 
De commissie Voegen heeft als pilot gefungeerd. Aan de hand van de 
aanvullingen en opmerkingen uit de commissie zal het protocol worden 
aangepast en definitief worden gemaakt. Daarna kan het ook bij de andere 
expertteams worden toegepast. 

 

  

http://www.cob.nl/commissiezinkvoegen
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Constructief falen – commissie Deformatie 

Projectnummer R701-2B 

Behorende bij werkpakket  A 

Korte omschrijving Hiaten in fundamentele kennis ten aanzien van faalmechanismen vragen om een 
aanpak waarbij de inbreng van de tunnelprojecten, wetenschap en experts uit de 
praktijk blijvend georganiseerd wordt. Hoe gedragen de tunnelconstructie en de 
bodem eronder zich, wat zijn de bijbehorende faalmechanismen en welke 
beheersmaatregelen zijn nodig en effectief? Deze subcommissie verzorgt de 
begeleiding en interpretatie van praktijkonderzoek (eerst Kil- en Heinenoordtunnel, 
later overige tunnels) en de veralgemenisering en advisering rondom deze opgave. 

Naam coördinator Brenda Berkhout 

Naam voorzitter Hans Mortier 

Naam secretaris Carolina Lantinga 

Verwachte eind-opleverdatum  Einde 2021 

Betrokken praktijkprojecten Kiltunnel (MASW-onderzoek) en Heinenoordtunnel (MASW-onderzoek en 
glasvezelmonitoring), Noordtunnel, Willemsspoortunnel 

Achtergrondinformatie Zie www.cob.nl/commissiedeformatie  

 

Deliverables Verwachte opleverdatum 

1 
Begeleiding en interpretatie van praktijkonderzoek (eerst Kil- en 
Heinenoordtunnel, later overige tunnels) uitvoeren plus de veralgemenisering 
en advisering rondom deze opgave. 

Continu 

2 
De resultaten van het proces (zie PvA) vastleggen en openbaar maken in een 
rapportage Vervormen van tunnels: beheren en renoveren.  

Eind 2021 

 

Op schema? 

Kruis aan wat van toepassing is Toelichting (bijvoorbeeld: belemmeringen die je bent tegengekomen) 

X Ja! 
De uitvraag voor de Noordtunnel en de focus van het instrumentarium (werkpakket 
C) op deformatie heeft een extra impuls gegeven aan deze toch al actieve 
expertgroep.  

 Bijna  

 Nee  

 

Activiteiten jan. – juni 2020 Draagt bij aan deliverable… 

Post- en predicties Kiltunnel, Willemspoortunnel verlopen min of meer volgens 
planning. Planning bij afstudeerders is een eerder rekbaar begrip. 

2 

Uitvraag post- en predictie Noordtunnel uitgestuurd en na selctieprocedure 
gegund aan Sweco. Activiteiten opgestart. 

2 

Hernieuwde kennisuitwisseling met Oresundtunnel gehouden, in samenwerking 
met commissie voegen. 

2 

Kennisuitwisseling met KU Leuven mbt monitoring bestaande tunnels. 2 

http://www.cob.nl/commissiedeformatie
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Opvolging monitoring met verschillende systemen in Heinenoordtunnel (glasvezel, 
tiltsensoren,..). 

1 

Opstart gemaakt van mock-up instrumentarium 2 

 

Optioneel: opmerkingen, toelichting/voorbeelden van producten 

 
Bron: SWECO 

 

Activiteiten zomer 2018 – dec. 2018 Draagt bij aan deliverable…  

Formeren commissie. Tijdens de eerste vergadering is gekeken naar de 
Willemsspoortunnel, de Limfjordtunnel en de Oresundtunnel. 

1 

Tijdens het tunnelcongres in Brussel en de studiereis van KIVI TTOW is gesproken 
met mensen van de Oresundtunnel (onderdeel Sund und Baelt) omdat men graag 
wil participeren in/samenwerken met deze commissie. Voor WTC 2020 wil men 
een gezamenlijke paper opleveren en in het proces daarnaartoe kennis en 
ervaringen uitwisselen. De voorzitter is langs geweest bij de Oresundorganisatie 
en heeft daar gesproken over gedeelde puzzels die zowel op het gebied van 
degradatie, deformatie en voegen liggen. 

1 

Evaluatie data Kil- en Heinenoordtunnel. Vanuit RWS wordt gesprek gestart met 
Ken Gavin over MASW-methode nu de resultaten van zowel de Kil- als 
Heinenoordtunnel bekend zijn. Hoe verhoudt dit zich tot de reeds aanwezige 
metingen? Op 23 jan. 2019 is een presentatie van afstudeerder Ken Gavin en Wout 
Broere over de correlatie tussen beide (Bob van Amsterdam). 

1, 2 

Oplijsten interessante tunnelprojecten voor studie. Er wordt contact gelegd met 
mensen van de Sofiaspoortunnel i.v.m. deformaties van de toeritten; de 
commissie wil graag deze onderzoeken meenemen. Ook is een stagiaire 
beschikbaar vanuit de Universiteit van Caen om resultaten van onderzoek door te 
rekenen. 

2 

Vastleggen plan van aanpak. 1, 2 

 

Activiteiten januari 2019 – juni 2019 Draagt bij aan deliverable… 

Selecteren van ‘problematische’ tunnels die door middel van post-dicties inzicht 
kunnen verschaffen naar de optredende mechanismen. 

2 
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Aantrekken van vier afstudeerders die elk minimaal een geselecteerde tunnel 
zullen bestuderen (post-dictie). 

2 

Opstellen studie-uitvragen om als uitgangspuntennota te fungeren voor 
afstudeerders. 

2 

Verkennen van mogelijke alternatieve monitoringsmethodieken (tiltmetingen, 
metingen m.b.v. satellieten). 

1,2 

Contact en kennisuitwisseling met professor Mooney (Colorado School of Mines) 
m.b.t. lekkage tgv seizoensgebonden bewegingen tunnel. 

2 

 

Activiteiten juli 2019 – dec. 2019 Draagt bij aan deliverable… 

Post-dictie Botlektunnel door Amanda Ponce de Leon afgerond, maar kwalitatief 
nog niet voldoende niveau. Een vervolgstap is nodig. 

2 

Post-dicties Kiltunnel (Mei Yang) en Willemspoortunnel (Jiaxi Han) zijn opgestart. 2 

PhD-onderzoek naar optimale monitoringssysteem (X. Zhang) heeft geschiktheid 
optical fiber sensor systeem nagegaan, alsook de beste manier voor installatie in 
Eerste Heinenoordtunnel. Daadwerkelijke installatie eerstdaags voorzien. 

1,2 

(Eind)rapportages bij internationale tunnelprojecten (Virginia, Limfjord en 
Oresund) zijn opgeleverd met inzet van experts uit de commissie. Verkorte 
inhouden worden opgesteld ter implementatie in onze eindrapportage. 

2 

Verkorte inhouden binnenlandse ervaringen (RET en 1e Coentunnel) dienen 
gefinaliseerd te worden. 

2 
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Constructief falen – commissie Degradatie 

Projectnummer R701-2C 

Behorende bij werkpakket A 

Korte omschrijving Hiaten in fundamentele kennis ten aanzien van faalmechanismen vragen om een 
aanpak waarbij de inbreng van de tunnelprojecten, wetenschap en experts uit de 
praktijk blijvend georganiseerd wordt. Deze subcommissie richt zich op 
onderwerpen zoals corrosie van wapening en de brandwerendheid van materialen. 
Bij oudere tunnels kan degradatie leiden tot lekkage en de aantasting van de 
integriteit van de constructie als geheel. 

Naam coördinator Brenda Berkhout 

Naam voorzitter Eric Schlangen 

Naam secretaris Stijn Biemans 

Verwachte eind-opleverdatum  Halverwege 2021 voor het eerste tunnelprogramma maar gezien de 
doorprogrammering tot 2030 zal deze commissie ook tot 2030 doorlopen (of zolang 
als nodig is en er financiering is) 

Betrokken praktijkprojecten Tunnelprojecten SHA’s 

Achtergrondinformatie Zie www.cob.nl/commissiedegradatie  

 
Deliverables Verwachte opleverdatum 

1 
Inventarisatie van de meest voorkomende degradatiemechanismen en stand 
van zaken van kennis daarover (degradatie, corrosie en chloride-indringing). 

Najaar 2020 

2 Inventarisatie van de bestaande reparatietechnieken. Najaar 2020 

3 PvA voor het monitoren van de kwaliteit of effectiviteit van de reparaties. 
Eind 2020/eerste helft 2021 als 
onderdeel van de SHA’s 

4 
Vanuit de SHA’s promovendi koppelen aan fundamentele vragen die naar 
boven komen, 

 

5 Dienstverlenend opstellen in proces van gesprekstafels afspatgedrag. Geen eigen deliverable 

 
Op schema? 

Kruis aan wat van toepassing is Toelichting (bijvoorbeeld: belemmeringen die je bent tegengekomen) 

X Ja! Voorlopig liggen we op schema. Wel is de commissievergadering enkele keren 
verplaatst.  

 Bijna  

 Nee  

 
Activiteiten jan. – juni 2020 Draagt bij aan deliverable… 

Derde en vierde vergadering in respectievelijk februari en in april 2020. Hierin zijn 
met name de foutenboom, het document ‘material degradation tunnel’ en de 
onderzoeksdoelen besproken. Op de nieuwe opzet van de foutenboom zijn op- en 
aanmerkingen gegeven door de commissieleden; deze zijn verwerkt. Hier zal 
waarschijnlijk nog een verfijningsslag komen. Document ‘material degradation 
tunnel’ is bediscussieerd. Opmerkingen zijn verwerkt in het document. Hier zijn 
nog vervolgstappen benodigd. 

1 t/m 5 

SHA Drechttunnel staat gepland voor week 25. 1 t/m 4 

http://www.cob.nl/commissiedegradatie
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Optioneel: opmerkingen, toelichting/voorbeelden van producten 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Activiteiten zomer 2018 – dec. 2018 Draagt bij aan deliverable…  

Eind november 2018 is de eerste vergadering geweest waarin de scope van deze 
commissie is vastgesteld en de deliverables zijn benoemd (1 t/m 5, zie hierboven). 

1 t/m 5 

Na de stuurgroepvergadering is afgesproken de verbinding te maken met de 
Oresund en Limfjordtunnel i.v.m. de daar spelende degradatievragen.  

1 t/m 4 

Bas Lottman is de verbinding naar de gesprekstafel rondom de 
brandwerendheidsproblematiek. Deze commissie zal zich niet met 
brandwerendheid bezighouden, maar mogelijk wel als het materiaal door wordt 
aangetast door bijvoorbeeld vocht. 

5 

 

Activiteiten januari 2019 – juni 2019 Draagt bij aan deliverable… 

De commissie Degradaties heeft een foutenboom opgesteld waarin 
faalmechanismen m.b.t. degradatie van materialen worden behandeld. Dit moet 
als basis gaan dienen om met beheerders in gesprek te gaan over de 
herkenbaarheid en voorkomendheid van deze mechanismes. Op basis van 
feedback worden de belangrijkste mechanismes verder onderzocht en uitgewerkt. 

 

 

Activiteiten juli 2019 – dec. 2019 Draagt bij aan deliverable… 

Vanuit de commissie is meegewerkt aan de opzet van het plan van aanpak voor 
de ontwikkellijn Civiel 2020-2030 (zie inleiding van deze rapportage). 
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Instrumentarium SHA 

Projectnummer R701C 

Behorende bij werkpakket C 

Korte omschrijving In het project wordt een eerste stap gezet in de ontwikkeling van een kennisborgingsmodel 

waarmee praktijkervaringen van renovaties optimaal kunnen worden meegenomen voor 

volgende renovaties. Daarnaast worden technieken ontwikkeld waarmee beter gebruik kan 

worden gemaakt van meetgegevens en betrouwbaardere voorspellingen kunnen worden 

gedaan, o.a. door kunstmatige intelligentie en model-updating op basis van data. 

Naam coördinator Brenda Berkhout 

Naam voorzitter  Willy Peelen 

Naam secretaris Adri Vervuurt 

Verwachte eind-opleverdatum 

project (geldt niet voor 

platforms) 

Op 27 november 2020 zal TNO samen met Deltares een presentatie geven op de bijeenkomst 

Beyond a tunnel vision 2020 (fysiek of digitaal). Daarna zal de begeleidingscommissie samen 

met de financiers van het civiele programma een go/no go geven. 

Betrokken praktijkprojecten Kiltunnel, Drechttunnel, Noordtunnel, Limfjordtunnel, Heinenoordtunnel, Willemsspoortunnel 

Achtergrondinformatie Zie www.cob.nl/sha  

 

Deliverables (van januari t/m december 2020, dit zijn bv. eindproducten, tussenproducten, 

resultaten, mijlpalen) 

Verwachte opleverdatum 

1 Taak 1: Mock-up kennisborgingsysteem gebaseerd op data van (een deel van) 

bovengenoemde tunnels 
15 november 2020 

2 Taak 2: Concept monitor intake template gebaseerd op data van (een deel van) 

bovengenoemde tunnels 
15 november 2020 

3 Taak 3: Verkenning AI voor tunnels 15 november 2020 

4 Taak 4: Mock-up data-enhanced modelleren gebaseerd op data van (een deel van) 

bovengenoemde tunnels 
15 november 2020 

5 Workshop op Europees congres 27 november 2020 

6 vervolg onderzoeksvoorstel eind 2020 

 

 Op schema? 

Kruis aan wat van toepassing is Toelichting (bijvoorbeeld: belemmeringen die je bent tegengekomen) 

X Ja! Contouren voor projectuitvoering zijn besproken en afgestemd. 

 Bijna  

 Nee  

 

 Activiteiten mei 2020-dec 2020 Draagt bij aan deliverable… 

Beoordelen vragenlijst interviews 1 

Eind eerste helft juli bijeenkomst begeleidingscommissie 1 t/m 4 

http://www.cob.nl/sha
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Optioneel: opmerkingen, toelichting/voorbeelden van producten 

Het project is 1 juni 2020 van start gegaan. Ten behoeve van de ontwikkeling van het kennisborgingsmodel worden momenteel 

verschillende tunnels onder de loep genomen. De Kiltunnel en de Drechttunnel zijn de eerste twee tunnels waar interviews met de 

beheerders zijn gehouden. 

 

  
Drechttunnel Kiltunnel 
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Begeleidingscommissie instrumentarium 

Projectnummer R701BI 

Behorende bij werkpakket A 

Korte omschrijving Rol van commissie is het begeleiden van de ontwikkeling van het kennisborgingssysteem 
(instrumentarium), zodat de datum van 27 november 2020 met succes wordt gehaald. 
Daartoe zullen tussenresultaten worden beoordeeld en wordt richting gegeven aan de 
bouwers (TNO/Deltares). Het is een voortraject van een langer durend project waarin het 
model volwaardig wordt gevuld met inhoud en wordt uitgebouwd tot een in praktijk 
bruikbaar instrument. In de maand mei is de beoordelingscommissie gestart. 

Naam coördinator Brenda Berkhout 

Naam voorzitter  Alex Kirstein 

Naam secretaris Bart Duijvestijn 

Verwachte eind-opleverdatum 
project (geldt niet voor platforms) 

27 november 2020, presentatie op de congres Beyond a tunnel vision  

Betrokken praktijkprojecten  

Achtergrondinformatie Zie www.cob.nl/tunnelprogramma/civiel  

 
Deliverables (van januari t/m december 2020, dit zijn bv. eindproducten, 
tussenproducten, resultaten, mijlpalen) 

Verwachte opleverdatum 

1 Taak 1: Modelleren van de kennis 30 oktober 2020 

2 Taak 1: Mock-up ter demonstratie 27 november 2020 

3 Taak 2: Concept frame-work 28 augustus 2020 

4 Taak 2: Template mock-up van informatie 30 oktober 2020 

5 Taak 3: Doorkijk toepasbaarheid data-analyse technieken 28 augustus 2020 

6 Taak 4: Identificatie grondparameters gebaseerd op monitoringsdata 28 augustus 2020 

7 Taak 4: Identificeren verandering tunnelconditie o.b.v. constr. respons 4 september 2020 

8 Taak 4: Demonstratie principe 30 september 2020 

 
Op schema? 

Kruis aan wat van toepassing is Toelichting (bijvoorbeeld: belemmeringen die je bent tegengekomen) 

X Ja! Contouren voor projectuitvoering zijn besproken en afgestemd. 

 Bijna  

 Nee  

 
Activiteiten mei 2020-dec 2020 Draagt bij aan deliverable… 

Beoordelen vragenlijst interviews 1 

Eind juni/begin juli bijeenkomst begeleidingscommissie 1 t/m 8 

 
Optioneel: opmerkingen, toelichting/voorbeelden van producten 

 
 

  

http://www.cob.nl/tunnelprogramma/civiel
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Ken je tunnel 

Projectnummer R701-4 

Korte omschrijving Als we onze tunnel niet kennen, weten we niet hoe of wat we moeten inspecteren 
en waarop we beheer- en onderhoudsparameters moeten afstellen. Daarom wordt 
er een handreiking opgesteld waarmee tunnelbeheerders hun eigen handboek 
tunnel(s) kunnen maken. 

Naam voorzitter Harry de Haan en Arie Bras 

Naam secretaris Hans Janssens 

Verwachte eind-opleverdatum  April 2020 

Betrokken praktijkprojecten Kiltunnel, Tunnels Den Haag, Maastunnel Rotterdam 

 

Deliverables Verwachte opleverdatum 

1 
Een inhoudsopgave voor een handboek waarin zowel een deel voor 
de beheerder is opgenomen, als een deel dat de erfenis van het 
project beschrijft. 

Concept gereed, blijft evalueren, Q2 
2019 gereed 

2 
De vertaling van die inhoudsopgave voor een of meerdere van de 
aangesloten tunnelbeheerders in concrete teksten, verwijzingen, etc. 

Lopend, Q2 concept gereed 

3 
Naar aanleiding van 1 en 2 een aanbeveling voor andere 
tunnelbeheerders voor het maken van een eigen handboek. 

Q3 concept, Q4 definitief 

4 
Bijbehorend praktijkprojecten (Kiltunnel, Maastunnel en drie tunnels 
gemeente Den Haag) bijstaan bij de uitwerking van hun handboeken. 
Deliverables 1, 2 en 3 worden daarop aangepast. 

Eind 2019 definitief 

5 
Betrekken nieuwe projecten en creëren continu leerproces voor de 
BV Nederland zou een taak kunnen zijn van de leden van COB-
platform Beheer en onderhoud. 

Informerend: continu via platform 
Betrekkend: vanaf Q2/Q3 2019 

 
Op schema? 

Kruis aan wat van toepassing is Toelichting (bijvoorbeeld: belemmeringen die je bent tegengekomen) 

X Ja! Het handboek is gereed: www.cob.nl/kenjetunnel  
 

 Bijna  

 Nee  

 
Activiteiten jan 2020 – apr. 2020 Draagt bij aan deliverable… 

Het template en gebruiksaanwijzing is verder afgerond, gereviewd, 
fijngeslepen en definitief vastgesteld. Vervolgens is het handboek 
opgemaakt en vertaald naar het Engels. Het handboek is op 31 maart 
2020 definitief opgeleverd. De vertaling is in april 2020 gereedgekomen.  

1 

 
 
 

Optioneel: opmerkingen, toelichting/voorbeelden van producten 

Het totale traject heeft wat langer geduurd dan gepland doordat zowel de gemeente Rotterdam (Maastunnel) als de 
gemeente Den Haag het opgestelde handboek hebben toegepast. Dit heeft de werkgroep als pilot gezien, de 
resultaten zijn gereviewd en de inhoud van het handboek is hiermee aangescherpt. Deze praktijkervaring heeft het 
handboek verder vervolmaakt tot wat het nu is.  

http://www.cob.nl/kenjetunnel
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Voor de Maastunnels is het handboek gereed en aangeboden aan de tunnelbeheerder, Den Haag heeft een eerste 
opzet gemaakt en de Kiltunnel is momenteel actief met het opstellen van het handboek aan de hand van het 
handboek. Daarnaast gebruiken de experteams van het COB het handboek om informatie uit te vragen voor de 
structural health analyse (www.cob.nl/sha). 

 

Activiteiten zomer 2018 – dec. 2018 Draagt bij aan deliverable…  

Drie bijeenkomsten/werksessies + individuele uitwerkingen van acties 
door gehele team. Veel activiteit binnen de groep. De betrokken 
beheerders zien de toegevoegde waarde en werken actief aan de 
handboeken voor hun tunnel(s). Vanuit die invulling doen we ervaring op 
om de inhoudsopgave en de handleiding vanuit het COB vorm te geven 
voor alle participanten. 

1,2,3,4 

Inzet secretaris COB t.b.v. ondersteuning en opzet van het generieke 
product. 

3 

 

Activiteiten januari 2019 – juni 2019 Draagt bij aan deliverable… 

Aantal werksessies gehad waarbij we het template verder vervolmaken op 
basis van het toepassen ervan voor de Maastunnel, de Kiltunnel en de 
tunnels van de Gemeente Den Haag 

alle 

 

  

http://www.cob.nl/sha
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Ontwikkellijn Digitaal 

Doorprogrammeren Digitaal tot 2030 

Projectnummer R702T (R7012T) 

Korte omschrijving Plan van aanpak doorprogrammeren Digitalisering 2030 

Naam coördinator Jenny Daverveld 

Naam voorzitter  Nvt 

Naam secretaris Nvt 

Verwachte eind-opleverdatum 
project (geldt niet voor platforms) 

Oktober 2020 

Betrokken praktijkprojecten Nvt 

Achtergrondinformatie www.cob.nl/digitaal 

 
Deliverables (van januari t/m december 2020, dit zijn bv. eindproducten, 
tussenproducten, resultaten, mijlpalen) 

Verwachte opleverdatum 

1 Samenvatting voor programmaraad Eind februari 

2 Praatplaat en webinar 15 en 20 mei 

3 Concept plan van aanpak Eind mei 

4 Resultaten subgroepjes 1 september 

5 Definitief plan van aanpak Eind september 

6 Afronding Oktober 

 
Op schema? 

Kruis aan wat van toepassing is Toelichting (bijvoorbeeld: belemmeringen die je bent tegengekomen) 

X Ja!  

 Bijna  

 Nee  

 
Activiteiten januari 2020-juni 2020 Draagt bij aan deliverable… 

Brainstorm/toetsing tijdens programmaraad 23 januari 2020 1 

Stap 1: Analyse achtergrondinformatie 2 

Stap 2: Toets analyse en interviews 2 

Stap 3: Verwerken korte en lange termijn doelen 3 

Stap 4: Uitwerking door subgroepjes (tot en met augustus) 4 

 
Optioneel: opmerkingen, toelichting/voorbeelden van producten 

Onderstaande praatplaat is in mei/juni opgeleverd en onder andere gebruikt ter informatie bij de webinars op 15 en 
20 mei en bij COB-tv op 12 juni.  

http://www.cob.nl/digitaal
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Op 3 juni 2020 is een uitvraag naar 500 COB-netwerkleden gestuurd met het verzoek mee te werken aan een van 
onderstaande negen thema’s:  

Thema 1. Vertrouwen en cultuur 

Thema 2. Context en samenhang 

Thema 3. V&V en testen 

Thema 4. Training en opleiding 

Thema 5. Beheerder aan het stuur 

Thema 6. Betrouwbaar en beschikbaar 

Thema 7. Businesscase 

Thema 8. Data en modellen 

Thema 9. Wetenschappelijke visie 
 

 
Tijdens de uitzending van COB-tv op 12 juni 2020 heeft coördinator Jenny de plannen toegelicht. 
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Tunnels probleemloos open 

Projectnummer R702-1 

Korte omschrijving Het COB-netwerk wil de kansen op een probleemloze openstelling van zowel 
nieuwbouw- als renovatieprojecten vergroten door het verspreiden van kennis over, 
en optimaal gebruik te maken van digitale en virtuele instrumenten die voldoende 
volwassen zijn. 

Naam coördinator/voorzitter Karin de Haas 

Naam secretaris (kernteam) Leen van Gelder, Jenny Daverveld, Twan Daverveld, Marie-Jose Knape, Andre Groen, 
Onno Sminia 

Verwachte eind-opleverdatum  Halverwege 2020 

Betrokken praktijkprojecten Heinenoordtunnel, A16 Rotterdam, Zuidasdok, RijnlandRoute 

Achtergrondinformatie Zie www.cob.nl/probleemloosopen  

 

Deliverables Verwachte opleverdatum 

1 Werkwijzer, inclusief materialen en opzet voor workshops ontwikkelen. Zomer 2018 opgeleverd 

2 
Eerste workshop met een kleine groep mensen vanuit OG en ON van drie 
praktijkprojecten: RLR, Heinenoord, Zuidasdok. 

April 2019 opgeleverd voor 
eerste drie projecten 

3 
Workshop herhalen met de input van de eerste workshop erin en met toevoeging 
van de relevante stakeholders bij dezelfde drie praktijkprojecten. 

Eind 2019 bij RLR 

4 Instrumenten/werkwijzers die voortkomen uit de workshops bij praktijkprojecten. Eind 2020 

5 

Participatie vanuit de praktijkprojecten organiseren en draagvlak creëren om 
vergelijkbaar traject uit te voeren bij de andere (nieuwbouw)projecten. 
Besprekingen met de Blankenburgverbinding in het najaar van 2019 hebben 
geresulteerd in de wens tot een vervolgafspraak begin 2020 met OG en ON samen. 
Overig vervolg zal worden meegenomen in het plan van aanpak voor de 
ontwikkellijn digitaal 2030 (zie inleiding voortgangsrapportage). 

December 2020 

 

Op schema? 

Kruis aan wat van toepassing is Toelichting (bijvoorbeeld: belemmeringen die je bent tegengekomen) 

 Ja!  

 Bijna  

X Nee 
Ivm corona zijn de laatste workshops bij de A16, de RLR en de Blankenburgverbinding 
tot nader order uitgesteld; hopelijk vinden ze alsnog doorgang in de tweede helft van 
2020 of eerste helft van 2021. 

 

Activiteiten jan. – juni 2020 Draagt bij aan deliverable… 

Het team is in februari bij elkaar gekomen om de workshop van de A16 voor te bereiden Alle 

Het team heeft een achtergronddocument in concept opgeleverd bij het spel waarmee 
alle stakeholders een helder inzicht krijgen in wat ze wel en wat ze niet mogen 
verwachten aan informatie/kennis/invloed in welke fase. Dit document is aangeboden 
aan het team Veiligheidsbeambte en zal in de zomer van 2020 worden gereviewd. Bij 
voldoende kwaliteit zal het als deliverable worden toegevoegd. 

Alle 

http://www.cob.nl/probleemloosopen
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Na de zomer zullen alle praktijkprojecten (zowel nieuwbouw als renovatie) een compleet 
pakket toegeleverd krijgen als eindproduct van dit project. Ook blijft het expertteam 
beschikbaar om workshops te organiseren en faciliteren.  

Eind 2020 

 
Optioneel: opmerkingen, toelichting/voorbeelden van producten 

 
Globaal overzicht dat gebruikt wordt om het openstellingsproces toe te lichten. 

 
Activiteiten zomer 2018 – dec. 2018 Draagt bij aan deliverable…  

Werkwijzer, materialen en opzet zijn opgeleverd. 1 en 2 

Eerste workshop met RLR heeft in juni 2018 plaatsgevonden, resultaten en advies zijn 
opgeleverd. Ligt even stil wegens overgangsperiode RLR. Wel wordt gewerkt aan een 
collegereeks rondom TTI waarvan de eerste (basiscollege) bijna gereed is en de tweede 
(verificatie en validatie) meteen hierna uitgewerkt zal worden.  

1 en 2 

De Heinenoordtunnel heeft gevraagd ook aan dit traject te mogen meedoen. Opzet is 
aangepast, omdat dit een renovatieproject is en gebruikt gaat worden als voorbereiding 
op tender. Zal 17 dec. 2018 plaatsvinden. Trekkers Sylvester Heideman en Jan 
Verbrugge. 

1,2 en 5 

T.b.v. Heinenoordtunnel en daarna voor algemeen gebruik is een visualisatie van de 
elementen van de digitale tunneltweeling ontwikkeld i.s.m. Jan Verbrugge van RWS. 

1,2 en 5 

Bij de A16 ligt de vraag voor om met dit traject te starten in het voorjaar van 2019. 
Besluitvorming door directies aldaar. Contactpersoon Onno Sminia. 

 

 
Activiteiten januari 2019 – juni 2019 Draagt bij aan deliverable… 

Eerste workshop georganiseerd bij het Veiligheidsoverleg Zuidasdok. 2 en 4 

Rolverdeling alle stakeholders in alle fasen tunnelproject uitgewerkt in spelregelboek, 
horend bij spel. In concept gereed. 

2,3 en 4 

Afstemming met RLR voor tweede workshop geweest. 3 en 4 

 
Activiteiten juli 2019 – dec. 2019 Draagt bij aan deliverable… 

Tijdens het COB-congres is door de A16 Rotterdam een presentatie gegeven waarbij een 
combinatie werd gemaakt van het COB-spel en de Twin-16 om zichtbaar te maken hoe 
OG en ON al ingezet hebben op de digitale tunneltweeling om het project 
‘probleemloos’ door de openstelling te loodsen. Vervolgens is tijdens de stakeholdersdag 
van de A16 een ingekorte versie van het COB-spel gespeeld. De deelnemers hebben het 
spelen van het spel positief ervaren en geven aan hierdoor beter inzicht te hebben 
gekregen in de elkaars gedoe ’s. Het wordt als zinvol gezien om het gehele spel door 
geselecteerde stakeholders op korte termijn in zijn volledigheid te spelen. 

2,4 
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Virtueel OTO 

Projectnummer R702-3 

Korte omschrijving Met dit project willen we op basis van de ervaringen, meningen en ideeën van de 
direct betrokken stakeholders (tunnelbeheerders, -bedieners, -hulpdiensten, -BG, 
veiligheidsbeambten, projectorganisaties etc.) de ontwikkeling van virtueel OTO in 
kaart brengen, stimuleren en deze stakeholders helpen in hun visievorming en het 
maken van strategische keuzes. 

Naam coördinator Leen van Gelder 

Naam voorzitter Mello Lindner 

Naam secretaris Peter Kooijman 

Teamleden Patrick Dankaart, Angela van Eeden, Jeroen Halbesma, Gerda Keereweer, Eric 
Didderen, Peter de Kok, Helmut Breedeveld en Marcel van Wijk 

Verwachte eind-opleverdatum  Einde 2020 

Betrokken praktijkprojecten (welke 
en hoe) 

Bezoeken IFV (februari 2019) en N.V. Westerscheldetunnel (april 2019). 
COB-congres – panorama Virtueel OTO (september 2019) 

Achtergrondinformatie  Zie www.cob.nl/virtueeloto  

 

Deliverables Verwachte opleverdatum 

1 Organisatie en begeleiding groep stakeholders rondom virtueel OTO Eind 2020 

2 Een aanbeveling virtueel OTO voor tunnelbeheerders en andere stakeholders Eind 2020 

 

Op schema? 

Kruis aan wat van toepassing is Toelichting (bijvoorbeeld: belemmeringen die je bent tegengekomen) 

X Ja! 
Helmut Breedeveld en Marcel van Wijk zijn toegevoegd aan het team. Oplevering 
van het einddocument eind 2020 lijkt ons haalbaar. In Q1 en Q2 van 2020 zijn we 
verdergegaan met het ontwikkelen van de eindrapportage. 

 Bijna  

 Nee  

 

Activiteiten jan. – juni 2020 Draagt bij aan deliverable… 

Twee projectteambijeenkomsten gericht op uitvoering projectplan. 1 

Een brainstormsessie gericht op de inhoud van het einddocument. Het belangrijkste doel 
was om antwoord te geven op de volgende vragen:  
1. Beschikken we over de juiste informatie om eindrapport te realisere? 
2. Welke informatie missen we en hoe verkrijgen we deze informatie? 
Nevenvragen per doelgroep:  
1. Wat wil de doelgroep bereiken met OTO? 
2. Wat wil de doelgroep bereiken met Virtueel-OTO? 
De resultaten zijn vastgelegd en worden in het verdere traject meegenomen. 

1,2 

Na aanleiding van de verschillende projectteambijeenkomsten en de brainstormsessie is er 
een analysematrix opgesteld met betrekking tot ontwikkelingen OTO bij de 
tunnelbeheerorganisaties. 
De analysematrix bevat de volgende onderdelen: 

2 

http://www.cob.nl/virtueeloto
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1. Waarom opleiden, trainen, oefenen? 
2. Leerdoelen per doelgroep (Wat) 
3. Invulling leerdoelen (Hoe, zowel OTO als V-OTO) 
4. Praktijkervaringen (digitale middelen - projecten - betrokken bedrijven – gebruikte 

tools) 
4.1. Digitale middelen en projecten waarin deze middelen zijn toegepast en de 

betreffende fase 
4.2. Projecten waarin digitale middelen zijn toegepast, betrokken bedrijven en 

gebruikte tooling 
5. Analyse V-OTO en aanbevelingen 

 
De inhoud van dit document dient als basis voor het einddocument. 

 
Optioneel: opmerkingen, toelichting/voorbeelden van producten 

 

 

Activiteiten zomer 2018 – dec. 2018 Draagt bij aan deliverable…  

Twee oprichtingsbijeenkomsten in wisselende samenstelling 1, 2 

Vier projectteambijeenkomsten gericht op uitvoering projectplan 1 

Selectie en voorbereiding twee praktijkprojecten (zie boven) 1 

Ontwikkelen generieke OTO-leerdoelen met ontwikkeltraject naar Virtueel OTO 1,2 

 

Activiteiten januari 2019 – juni 2019 Draagt bij aan deliverable… 

Bijeenkomst bij Instituut Fysieke Veiligheid (IFV) te Arnhem op 7-02-2019 
Na een demonstratie van een incidentoefening met behulp van VR (middels ADMS) zijn de 
volgende specialisten van IFV geïnterviewd: 

• Eric Didderen -Technisch regisseur oefenstaf en verantwoordelijk voor VR-model 

• Hans Hazebroek - Docent oefenstaf  

• Ricardo Weever - Lector brandweerkunde 
De resultaten van de bijeenkomst zijn vastgelegd in een verslag en zullen bijdragen aan 
het op te stellen eindrapport. 

1, 2 

Bijeenkomst bij Westerscheldetunnel N.V. op 24-04-2019 
Na een rondgang op de (uitwijk) bediencentrale is er een demonstratie geweest van de 
knoppentrainer en XVR-omgeving. Na de demonstratie zijn de volgende specialisten 
geïnterviewd: 

• Patrick Dankaart – Manager Technisch beheer en onderhoud / Veiligheidsbeambte 

• Richard Witsel – Onderhoudskundige verantwoordelijk voor tolsysteem, 
besturingslaag. Trainingsomgeving. 

• Jacqueline de Vos - Tunneloperator/hoofdtolgaarder  

• Christiaan Hoogmoed – Verzorgt de training en verantwoordelijk voor wijzigingen in 
XVR-omgeving. 

De resultaten van de bijeenkomst zijn vastgelegd in een verslag en zullen bijdragen aan 
het op te stellen eindrapport. 
 
Door Westerscheldetunnel N.V. is er een film gemaakt. De film tracht te laten zien hoe 
realistisch de OTO-omgeving is ten opzichte van de echte bediendesk en hoe een OTO-
training verloopt en wie erbij betrokken zijn. De link naar de film: 
https://youtu.be/z7AIE94Zj7Q  

1, 2 

Twee projectteambijeenkomsten gericht op uitvoering projectplan 1 

 

https://youtu.be/z7AIE94Zj7Q


Pagina 61 van 76 

 

Activiteiten juli 2019 – dec. 2019 Draagt bij aan deliverable… 

COB-congres – Panorama Virtueel OTO te Gaasperdammertunnel op 20-9-2019 
De volgende onderdelen waren aanwezig: 
Opleiden 

• Presentatie digitale leeromgevingen tunnels (Sweco) 

• E-learning (Piet Peeters, Flowsparks) 
Trainen 

• Virtueel trainen Westerscheldetunnel m.b.v. een live en videopresentatie (Sweco, 
Westerscheldetunnel NV en XVR) 

Oefenen 

• Videopresentatie (Instituut Fysieke Veiligheid) 

• Praktijkoefening (Veiligheidsregio Amstelland) 
Toetsen 

• Uitvoeren theorie-examen (Piet Peeters, Flowsparks) 
Verbinden met de praktijk 

• DenkTankStation, informatie ophalen m.b.t. tot Virtueel OTO (Werkgroep V-OTO) 
 
Behaalde resultaten 
• Voor de publiciteit en de herkenbaarheid van de projectgroep ‘Virtueel OTO’ is tijdens 

het COB-congres een mooie stap gezet. We waren zichtbaar aanwezig op het congres 
en stonden duidelijk vermeld op al het promotiemateriaal. 

• Door verschillende factoren was er een beperkte aanloop bij het panorama en hebben 
we onvoldoende inhoudelijke feedback ontvangen. 

1,2 

In Q3 2019 zijn we gestart met het ontwikkelen van de eindrapportage. 2 

Eén projectteambijeenkomst gericht op uitvoering projectplan 1 
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Van boekenkast naar digitaal 

Projectnummer R702-4 

Korte omschrijving Op basis van praktijkervaringen wil het COB-netwerk een brug slaan tussen de 
(digitale) informatie die beschikbaar is en de behoeften van de assetmanager en 
andere relevante stakeholders. 

Naam coördinator Hans Janssens 

Naam voorzitter Hans Janssens (kwartiermaker) 

Naam secretaris Nvt 

Verwachte eind-opleverdatum  Einde 2020 

Betrokken praktijkprojecten 
(welke en hoe) 

Tunnelbeheer Rijnlandroute (PZH), Amsterdam, Vlaanderen, ProRail als 
Kwartiermakers 

Achtergrondinformatie Zie www.cob.nl/boekenkastdigitaal  

 

Deliverables Verwachte opleverdatum 

1 
Inrichten werk- en leerproces om alle kansen en bedreigingen van de digitale 
tunneltweeling tijdens beheer en onderhoud te inventariseren, te 
bediscussiëren, ervaringen delen en inspiratie opdoen.  

Mei 2019 

2 Eerste verkenning van boekenkast naar digitaal, perspectief tunnelbeheerder. December 2019 

3 Aanbeveling toepassen digitale tunneltweeling vanuit beheerdersperspectief. December 2020 

 

Op schema? 

Kruis aan wat van toepassing is Toelichting (bijvoorbeeld: belemmeringen die je bent tegengekomen) 

 Ja!  

X Bijna Had iets verder willen zijn. Wel mooie tussenresultaten in concept gereed. 

 Nee  

 

Activiteiten jan 2020-juni 2020 Draagt bij aan deliverable… 

Begin dit jaar nog werksessie uitgevoerd, gevolgd door een-op-eengesprekken. Nog 
een aantal zaken te verwerken en vervolgsessie plannen.  

1,2 

 

Optioneel: opmerkingen, toelichting/voorbeelden van producten 

Mooi tussenresultaten nagenoeg gereed waaronder stakeholderoverzicht, governancemodel en informatiebehoefte-
overzicht. 
 
Generiek governancemodel na inventarisatie van ProRail-, gemeentelijke-, provinciale- en Vlaamse context: 
 

http://www.cob.nl/boekenkastdigitaal
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Tussenresultaat om informatiebehoefte inzichtelijker te maken: 

 
 
Tussenresultaat om mandatering (waardoor een informatiebehoefte ontstaat) inzichtelijker te maken: 

 
 

 

Activiteiten zomer 2018 – dec. 2018 Draagt bij aan deliverable…  

N.a.v. uitvraag hebben opvallend weinig tunnelbeheerders zich opgegeven, terwijl dit 
een opgave is die vanuit tunnelbeheerders is ontstaan. In een verkennende ronde 
onder aantal tunnelbeheerders is besloten tot een kwartiermakersgroep die eerst zelf 
een stappenplan gaat maken en vervolgens tunnelbeheerders gaat betrekken. 

1,2 

Eind november is de kwartiermakersgroep voor het eerst bij elkaar gekomen. In 
februari 2019 gaat de groep plan de campagne maken.  

1,2,3 
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Activiteiten januari 2019 – juni 2019 Draagt bij aan deliverable… 

Inventarisatie betrokkenpartijen en bijbehorende informatiebehoefte Ja, tussenresultaat 

Governance-schema per type organisatie (gemeente, provincie, ProRail en 
Vlaanderen) nagenoeg gereed. Met de inventarisatie van de informatiebehoefte per 
organisatieonderdeel/functionaris is gestart. 

 

Kwartiermakersgroep heeft een aantal werksessies achter de rug. De 
probleemstelling is breed, maar er is geconcludeerd dat het inzichtelijk krijgen van de 
governance en de bijbehorende informatiebehoefte van het grootste belang is. Daar 
is dan ook op gefocust. Hierin is een aantal goede stappen gezet. Om tot afronding en 
een plan van aanpak voor het vervolg te komen, is naar schatting nog een beperkt 
aantal (2 à 3) werksessies nodig. Deze zullen in het eerste kwartaal van 2020 
plaatsvinden. De eerst is reeds gepland. 

 

 

Activiteiten juli 2019 – dec. 2019 Draagt bij aan deliverable… 

Dit project betreft een zoektocht. Het onderwerp is veelomvattend en vergt een 
verkenning in de diepte en in de breedte. Na de oriëntatiefase is de groep tot de 
conclusie gekomen dat pas een concrete stap gezet kan worden indien de governance 
en bijbehorende informatiebehoefte geïnventariseerd zijn. Dat is een complexe 
aangelegenheid die resulteert in een tussenproduct dat voor meerdere 
projecten/initiatieven binnen het COB nuttig zal zijn. Velen worstelen namelijk 
eveneens met deze vragen. Dit product is in concept gereed. Na deze uitwerking zal 
een plan van aanpak voor het vervolg op te stellen zijn. Naar verwachting heeft dat 
nog wel een paar maanden doorlooptijd nodig. 

1,2 
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Ontwikkellijn Waarde 

Platform Duurzaamheid 

Projectnummer R703-3 

Korte omschrijving In het platform worden vraagstukken op het gebied van duurzaamheid van 
tunnels geagendeerd, verkend, besproken en uitgediept. Het doel is kennis delen, 
kennis ontwikkelen en het netwerk levend houden. Doel is duurzaamheid 
integraal onderdeel te maken van tunnelprojecten / van het tunnelprogramma 
van het COB. 

Naam coördinator Darinde Gijzel 

Achtergrondinformatie Zie www.cob.nl/platformduurzaamheid  

 
Deliverables (van januari t/m december 2020, dit zijn bv. eindproducten, 
tussenproducten, resultaten, mijlpalen) 

Verwachte opleverdatum 

1 Vier bijeenkomsten Gedurende 2020 

 
Op schema? 

Kruis aan wat van toepassing is Toelichting (bijvoorbeeld: belemmeringen die je bent tegengekomen) 

X Ja! 

      Ja! Opzetten van platform loopt voorspoedig. De ideeën die in de 
werkgroep/kernteam vorig jaar gevormd zijn, en tijdens de Duurzaamheidsdag 
getest zijn, worden omgevormd tot concrete projecten en 
platformbijeenkomsten. De deelnemers/betrokkenen zijn enthousiast aan de slag 
en de interesse in het thema/platform groeit. 

 Bijna  

 Nee  

 
Activiteiten januari 2020-juni 2020 Draagt bij aan deliverable… 

Platformbijeenkomst i.s.m. KPT over veiligheid en duurzaamheid op 15 en 29 april 1 

Platformbijeenkomst 12 juni 1 

Organisatie platformbijeenkomsten zomersessie juli, augustus, september 1 

 
Optioneel: opmerkingen, toelichting/voorbeelden van producten 

Vanwege haar zwangerschap geeft Darinde 
Gijzel het coördinatorstokje over aan Onno 
Sminia. 

  

http://www.cob.nl/platformduurzaamheid
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Energiereductie in tunnels 

Projectnummer R703-3A 

Korte omschrijving Update van de maatregelencatalogus naar meer up-to-date versie met nieuwe technieken en 
ervaringen van eerdere technieken. 

Naam coördinator Darinde Gijzel 

Naam voorzitter  Jasper Borreman 

Naam secretaris  

Verwachte eind-
opleverdatum project 
(geldt niet voor 
platforms) 

Augustus 2020 

Betrokken 
praktijkprojecten 

 

Achtergrondinformatie Zie www.cob.nl/energiereductie  

 

Deliverables (van januari t/m december 2020, dit zijn bv. eindproducten, 
tussenproducten, resultaten, mijlpalen) 

Verwachte opleverdatum 

1 Concept van update maatregelencatalogus 12 juni 2020 

2 Invulling van 12-06 webinar (presentatie en break-outsessie) 12 juni 2020 

 

Op schema? 

Kruis aan wat van 
toepassing is 

Toelichting (bijvoorbeeld: belemmeringen die je bent tegengekomen) 

X Ja! Op 12 juni 2020 is tijdens de platformbijeenkomst een preview van de nieuwe versie 
getoond. Deze staat sindsdien ook alvast online. 

 Bijna  

 Nee  

 

Activiteiten januari 2020-juni 2020 Draagt bij aan deliverable… 

Input geven op site-ontwerp 1 

Filmpje gemaakt voor gebruik tijdens de webinar van 12-6 1 

Break-out voorbereiden van webinar met vragen in Vevox voor gebruik tijdens de 
webinar van 12-6 

1 

 

Optioneel: opmerkingen, toelichting/voorbeelden van producten 

Ondanks enkele tegenslagen is de update van de maatregelencatalogus tot nu toe goed verlopen. Het is gebleken dat er 
altijd wel meer gedaan kan worden, maar het team is tevreden met wat er tot nu toe bijgekomen is. Het COB zal nog 
een redactieslag uitvoeren om het groeiboek af te maken. 

http://www.cob.nl/energiereductie
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Verduurzaming tunnelverlichting 

Projectnummer  R703-3B 

Korte omschrijving Verkennen mogelijkheden tot verduurzaming tunnelverlichting, 
onderzoeksvoorstellen formuleren, internationale samenwerking zoeken, voorstellen 
maken voor aanpassen richtlijnen. 

Naam coördinator Darinde Gijzel 

Naam voorzitter  Harry de Haan 

Naam secretaris Karin Clement 

Verwachte eind-opleverdatum 
project (geldt niet voor 
platforms) 

31-12-2020 

Betrokken praktijkprojecten Gaasperdammertunnel, Kiltunnel 

Achtergrondinformatie Zie www.cob.nl/tunnelverlichting  

 

Deliverables (van januari t/m december 2020, dit zijn bv. eindproducten, 
tussenproducten, resultaten, mijlpalen) 

Verwachte opleverdatum 

1 Opstellen definitief intern projectplan 21 april 

2 Verkennen richtlijnen, onderzoeken en ideeën 15 juni 

3 Nationale regionale tunnelbeheerders betrekken in plan en maatregelen (bijv. 
PNH) 

15 juni 

4 Seminar organiseren o.a. n.a.v. proeven GDT Na 20 juni 

5 eerste presentatie op Europese workshop ism CEDR 25 juni 

6 Internationale partijen betrekken in plan: samenwerkingsovereenkomst Gestart (CETU), gereed Q3 

7 EU-budget adresseren Q3 2020 

8 Presentatie op Beyond a tunnel vison Q4 2020 (27-11-‘20) 

9 Opstellen plan/rapport Q4 2020 

 

Op schema? 

Kruis aan wat van toepassing is Toelichting (bijvoorbeeld: belemmeringen die je bent tegengekomen) 

 Ja!  

X Bijna 
Inventarisatie gereed, uitwerking loopt, internationale contacten gestart, proef 
Gaasperdammertunnel zou eerst niet doorgaan, maar eind mei bleek deze toch door 
te kunnen gaan.  

 Nee  

 

Activiteiten januari 2020-juni 2020 Draagt bij aan deliverable… 

Werkgroep zes keer bijeen geweest.  2 

Lijst met besparingen opgezet, taken verdeeld 2 

Deel van de tickets uitgewerkt door werkgroepleden 2 

http://www.cob.nl/tunnelverlichting
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Bij Rijkswaterstaat diverse initiatieven opgestart door Johan Naber 2 

Invloed van ontwerpsnelheid op energieverbruik onderzocht 8 

Proef Gaasperdammertunnel is alsnog opgestart 4 

NSVV werkgroep voor updaten richtlijn is opgestart 2,8 

Contact met CETU (F) zijn weer opgestart.  5 

Bij Kiltunnel gaat proefopstelling met warm/koud licht worden uitgevoerd 2,8 

Voorbereidingen 12 juni 2,5 

 

Optioneel: opmerkingen, toelichting/voorbeelden van producten 

De werkgroep gaf een update van alle 
uitgevoerde en lopende onderzoeken 
tijdens de bijeenkomst van het platform 
Duurzaamheid op 12 juni 2020. De video 
is online te bekijken: 
https://youtu.be/sbw8tSbBdk8  

 
 
  

https://youtu.be/sbw8tSbBdk8
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Duurzaamheidslabel / Duurzaamheid in kaart 

Projectnummer R703-3C 

Korte omschrijving Het doel van het project is de duurzaamheid van het ontwerp, onderhoud en beheer 
van tunnels op een gestructureerde wijze uitvoeren. Als hulpmiddel daarvoor wordt 
een duurzaamheidsmodel opgesteld dat ook gebruikt kan worden als 
monitoringsinstrument voor bestaande tunnels (beheer en onderhoud). 

Naam coördinator Darinde Gijzel 

Naam voorzitter  Jos Schild 

Naam secretaris Nvt 

Verwachte eind-opleverdatum 
project (geldt niet voor 
platforms) 

12 juni 2020 (eerste versie) 

Betrokken praktijkprojecten De checklist zal als integraal onderdeel van de SHA voor het eerst worden toegepast 
bij de Drechttunnel, en vervolgens bij de Willemsspoortunnel en de Ruperttunnel 

Achtergrondinformatie Zie www.cob.nl/duurzaamheidinkaart  

 

Deliverables (van januari t/m december 2020, dit zijn bv. eindproducten, 
tussenproducten, resultaten, mijlpalen) 

Verwachte opleverdatum 

1 Checklist Duurzaamheid in kaart. april 2020 

2 Pilots in twee projecten. Drechttunnel, Willemsspoor 

3 Feedback ophalen en marktpartijen betrekken 12 juni 

4 Evalueren of checklist voldoende is of dat uitwerking tot een 
beoordelingsmodel waardevol is. 

eind 2020 

5   

 

Op schema? 

Kruis aan wat van toepassing is Toelichting (bijvoorbeeld: belemmeringen die je bent tegengekomen) 

 Ja!  

X Bijna 
In 2019 is gestart met de intentie een volwaardig beoordelingsmodel te ontwikkelen. 
De aanzet is er en de checklist is een goede tussenstap, maar het model zelf is er nog 
niet. 

 Nee  

 

Activiteiten januari 2020-juni 2020 Draagt bij aan deliverable… 

De checklist is afgerond, opgemaakt en vertaald. De checklist is onder meer al 
doorgenomen tijdens een webinar van het KPT.  

1 

Pilots health check. 4 

Feedback ophalen op 12 juni. 1 

 
 

http://www.cob.nl/duurzaamheidinkaart
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Optioneel: opmerkingen, toelichting/voorbeelden van producten 

De checklist is te downloaden via 
www.cob.nl/duurzaamheidinkaart . De toelichtende video 
staat op YouTube: https://youtu.be/kla41KtP3qU  

 
 

 
 

  

http://www.cob.nl/duurzaamheidinkaart
https://youtu.be/kla41KtP3qU
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Kansen en bedreigingen / Denktank duurzame tunnels 

Projectnummer R703-3D 

Korte omschrijving Denktank duurzame tunnels kan ter ondersteuning van praktijkprojecten ingezet 
worden om onafhankelijk te helpen bij de verduurzaming van het tunnelproject. Doel 
is dat de sector leert omgaan met kansen en bedreigingen die ze tegemoet komen in 
de komende 10 jaar bij (bijvoorbeeld) tunnelrenovaties. 

Naam coördinator Darinde Gijzel 

Naam voorzitter  Steven de Kruijf 

Naam secretaris Nvt 

Verwachte eind-opleverdatum 
project (geldt niet voor 
platforms) 

Geen opleverdatum; doel is wel om in 2020 een actieve denktank te kunnen inzetten. 

Betrokken praktijkprojecten Nvt 

Achtergrondinformatie Zie www.cob.nl/duurzaamheid  

 

Deliverables (van januari t/m december 2020, dit zijn bv. eindproducten, 
tussenproducten, resultaten, mijlpalen) 

Verwachte opleverdatum 

1 Het ontwerpen van een denktank om praktijkprojecten te ondersteunen in hun 

duurzaamheidsvragen en het stimuleren van kennísdeling tussen de projecten. 
2020 

2   

 

Op schema? 

Kruis aan wat van toepassing is Toelichting (bijvoorbeeld: belemmeringen die je bent tegengekomen) 

 Ja!  

X Bijna 
Onder meer doordat is afgesproken eerst op projecten te wachten of zij met vragen 
komen, is de aansluiting bij projecten iets vertraagt. Door corona is ook lastig 
geweest om fysieke meetings te plannen. Verwachting is om hier vanaf heden meer 
actief invulling aan te geven. 

 Nee  

 

Activiteiten januari 2020-juni 2020 Draagt bij aan deliverable… 

Eerste stap was bedenken hoe de oproep van het Diner van de Ondergrond 2019 
(samenwerken om kansen en bedreigingen te handelen) concreet is uit te werken 
tot een project. Dit plan is gereed en voorgelegd aan kernteam. 

1 

Plan van aanpak schrijven, waarin ook de concrete mogelijkheden voor projecten 
zijn uitgeschreven. 

1 

Het is nu belangrijk om aan te sluiten bij een aantal praktijkprojecten. Op 18 juni is 
daarvoor een eerste afspraak bij de Waterwolftunnel. 

1 

  

 
 

http://www.cob.nl/duurzaamheid
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Optioneel: opmerkingen, toelichting/voorbeelden van producten 

Tijdens de bijeenkomst van het platform 
Duurzaamheid op 12 juni 2020 werd ook 
een break-outsessie georganiseerd over 
de denktank. 
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Verkenning marktplaats tunnelproducten / 3TO-depot 

Projectnummer R703-3E 

Korte omschrijving Een depot voor tweedehands tunneltechnische onderdelen zou een mooie stap zijn 
richting een circulaire tunnelsector. Het COB-netwerk is een eerste verkenning gestart 
naar de wenselijkheid van een dergelijke oplossing. 

Naam coördinator Darinde Gijzel 

Naam voorzitter  Onno Sminia 

Naam secretaris Nvt 

Verwachte eind-opleverdatum 
project (geldt niet voor 
platforms) 

15 juni 2020 

Betrokken praktijkprojecten  

Achtergrondinformatie Zie www.cob.nl/3todepot  

 

Deliverables (van januari t/m december 2020, dit zijn bv. eindproducten, 
tussenproducten, resultaten, mijlpalen) 

Verwachte opleverdatum 

1 In gesprek met Maaike Damen van het bedrijf Excess Materials Exchange om 
te kijken naar de mogelijkheden tot gebruik van het platform en welke data 
hiervoor nodig is. 

Feb 2020 (done) 

2 Enquête opstellen Mid feb (done) 

3 In overleg met het COB enquête uitsturen naar mogelijk deelnemende 
bedrijven binnen de installatie branche. 

Eind feb (done) 

4 Conclusies terugkoppelen op 12 juni 2020 (platformbijeenkomst) 12 juni 

5 Eventueel: na de enquête telefonisch contact met de mogelijk deelnemende 
bedrijven. 

Bepalen na 12 juni 

6 Vervolgplan met aanbevelingen Eind juni 

 

Op schema? 

Kruis aan wat van toepassing is Toelichting (bijvoorbeeld: belemmeringen die je bent tegengekomen) 

 Ja!  

X Bijna Redelijk op schema, alleen iets vertraagd door corona 

 Nee  

 

Activiteiten januari 2020-juni 2020 Draagt bij aan deliverable… 

Deliverables 1,2,3 uitgevoerd en opgeleverd 1,2,3  

4. Conclusies trekken na 12 juni 2020 4 

5. Eventueel: na enquête telefonisch contact met mogelijk deelnemende bedrijven. 5 

6. Vervolgplan met aanbevelingen 6 

 

http://www.cob.nl/3todepot
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Optioneel: opmerkingen, toelichting/voorbeelden van producten 

 

  
 
In een online vlog heeft projectleider Onno Sminia een toelichting gegeven op de verkenning en mensen opgeroepen 
om de enquete in te vullen. 
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