
Zo werkt het COB
De kracht van het COB zit in de samenwerking met het grote netwerk:

2019 is een jaar geweest van zaaien en oogsten. 

In het tunnelprogramma is vooral veel geoogst. In 

twee ontwikkellijnen (kortweg Civiel en Digitaal) zijn 

sleutelprojecten afgesloten met de oplevering van 

uitgebreide digitale groeiboeken. Er werd ook gezaaid: 

voor de derde ontwikkellijn, Waarde, is gestart met een 

verkenning naar duurzaamheid in de tunnelwereld. Dit 

leidde tot een nieuwe coördinator, een nieuw platform 

en vier nieuwe projecten. Ook op het gebied van kabels 

en leidingen is geoogst en gezaaid: de analyse naar de 

ontwikkelopgaven, belangen en belemmeringen is 

opgeleverd, op basis waarvan het  kernteam in gesprek 

is gegaan met stakeholders om een gezamenlijk 

werkprogramma te gaan vormgeven. 

In 2019 is ook de door het COB geïnitieerde Europese 

paper over het belang van tunnels geaccepteerd door 

CEDR, op bestuurlijk en ambtelijk niveau. Er zijn 

diverse ontmoetingen geweest met internationale 

vertegenwoordigers om toe te werken naar  de opzet 

van een Europees tunnelprogramma. De reacties zijn 

positief.

Met bijna alle deelnemers van het COB zijn in 2019 

de afspraken bevestigd over hun voortzetting van 

deelname. In totaal zijn 16 nieuwe participanten 

toegetreden en zijn 5 participanten weggegaan. Dankzij 

deze betrokkenheid viert het COB in 2020 haar 25-jarig 

bestaan. Dit jubileum wordt uiteraard gevierd op z’n 

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

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

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

Programma
Sommige ondergrondse 
vraagstukken kunnen niet 
los van elkaar worden gezien. 
Daarom zijn er ook overkoe-
pelende programma’s waarin 
vraagstukken in samenhang 
worden onderzocht.

TOETSEN

Situatie op 1 september 2020 • Ga voor actuele informatie naar www.cob.nl
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Ellen van Eijk
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internationalisering
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John van de Lest
• o.a. ICT, webdevelopment, videoproducties

Ernst-Jan Luik
• Financiële administratie

Marije Nieuwenhuizen
• o.a. communicatie, (web)redactie en 
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Digitaal, bureaumanagement
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• Directeur 
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• Programmamanager Common 
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Niet-rijkstunnels

Hans Janssens
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BREDE NETWERKACTIVITEITEN

• Bezoeken (potentiële) participanten

• Internationale samenwerking

• Bijeenkomst programmaraad

• Media-bijdragen

• COB-congres

• Diner van de Ondergrond

• Duurzaamheidsdag

• Projectenmarathon

• Flexival

COMMUNICATIEMIDDELEN

• 3x Onderbouwing met Verdieping

• 12x digitale nieuwsbrief

• LinkedIn, statistieken vanaf 1 juli 2019:
» 364 nieuwe volgers (nu 2085 volgers), ca. 112.000 impressies, 7.000 clicks, 1.300 likes, 140 shares en 60 comments
» Internationale pagina - 17 nieuwe volgers (nu 261 volgers) - Ca. 1.500 impressies, 35 clicks, 25 likes en 4 shares

• Website en kennisbank: 
» Ca. 85.000 websitegebruikers in totaal en 3.500 paginaweergaven per week
» Ca. 22.000 bezoeken aan de kennisbank en 7.000 downloads (ca. 135 per week)
» Groeiboek Renoveren kun je leren - ca. 1.100 bezoeken, 2:00 minuut per pagina
» Groeiboek Energiereductie in tunnels - ca. 1.200 bezoeken, 2:00 minuut per pagina
» Groeiboek Cybersecurity - ca. 850 bezoeken, 2:00 minuut per pagina
» Handboek Tunnelbouw - ca. 8.700 websitegebruikers, 1.000 paginaweergaven per week, 0:50 minuut per pagina
» Website Beyond a tunnel vision - ca. 120 bezoekers, 150 paginaweergaven, 0:45 minuut per pagina

In-kind bijdragen

Expertise

€ 819.400 participanten

PraktijkervaringBereidheid tot kennisdelen

€ 1.185.923 projectbijdragen

€ 1.755.439 
uitvoeringsprogramma

€ 277.770 
kennis, netwerk en organisatie

In samenspraak met de participanten, initieert 

het COB (praktijk)onderzoek, wordt er kennis 

ontwikkeld en vinden er activiteiten plaats. 

Hiernaast ziet u enkele highlights uit 2019.  

Ga voor alle COB-activiteiten naar 

www.cob.nl/projectenoverzicht.  

Activa Passiva

Materiële vaste activa € 1.707 Overige reserve € 483.360

Vorderingen € 272.226 Bestemmingsfonds, continuïteits-
reserve en bestemmingsreserve

€ 503.988

Liquide middelen € 1.372.305 Kortlopende schulden € 658.890

Totaal € 1.646.238 € 1.646.238

Vereenvoudigde balans per 31 december 2019

Sinds 1 april 2019 heeft 
het COB een nieuwe 
directeur. Karin de Haas, 
voorheen coördinator en 
programmamanager van 
het COB, nam het stokje 
over van bestuurslid Gert-
Jan Vermeulen, die als interim-directeur de 
taken waarnam van vertrekkend directeur 
Merten Hinsenveld. 

JANUARI-FEBRUARI-MAART APRIL-MEI-JUNI JULI-AUGUSTUS-SEPTEMBER OKTOBER-NOVEMBER-DECEMBER

OOK IN DIT KWARTAAL

• Projectenmarathon

OOK IN DIT KWARTAAL

• PAOTM-cursus Veiligheid ondergrondse infrastructuur
• Deelname aan het World Tunnel Congress in Napels
• Workshop met Oostenrijkse tunnelorganisatie Asfi nag
• Update Handboek Tunnelbouw

IN ELK KWARTAAL

• Bijeenkomst platform Beheer en onderhoud

• Bijeenkomst platform Kabels en leidingen

• Bijeenkomst platform Meerwaarde ondergrond/
Waardevol ondergronds ruimtegebruik

• Bijeenkomst platform Tunnels en veiligheid

• Bijeenkomst platform Duurzaamheid

OOK IN DIT KWARTAAL

• COB-congres
Bijna 500 mensen waren aanwezig op het congres 
in de Gaasperdammertunnel. In twee tunnelbuizen 
waren er plenaire en parallelle sessies, exposities, 
demonstraties en rondleidingen.

Activiteiten met en voor anderen
Ook buiten het COB zijn er activiteiten die 

relevant zijn voor het netwerk. Het COB 

werkt bijvoorbeeld samen en/of vervult een 

faciliterende rol voor:

• ISAC Tunnels

• Platform Niet-rijkstunnels

• Directeurenoverleg Niet-rijkstunnels

• KIVI TTOW

• Stiching A.M. Schreuders

• Kennisplatform

• Veiligheidsaspecten rail- en metrotunnels (21 jan.)

• New energy carriers in road tunnels (21 feb.)

• Veiligheidsimpact tunnelverlichting (11 sept.)

• Technologische ontwikkelingen mobiliteit (19 nov.)

KPT
KENNISPLATFORM TUNNELVEILIGHEID

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Het COB-netwerk wil toewerken naar een overall-
strategie voor aanleg, beheer en onderhoud van 
ondergrondse kabels en leidingen. In de eerste fase 
heeft het COB-netwerk een analyse gemaakt van de 
ontwikkelopgave.

Common ground voor ondergrondse infra >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Op 16 april jl. is een groep experts bij het COB bijeengekomen 
om te brainstormen over het onderwerp duurzaamheid, in eerste 
instantie als onderdeel van de ontwikkellijn ‘Tunnel waardevol 
in zijn omgeving’ van het tunnelprogramma. Later zal het een 
breder platform worden.

Duurzaamheid

De ontwikkellijnen Civiel en Digitaal zijn soms nauw 
verwant. In januari werd daarom nog eens stilgestaan 
bij de projecten Modulair verbouwen en Virtueel 
testen. Het werk werd opnieuw ingedeeld, met negen 
groepen als resultaat. De teamleden veroverden hun 
plek in een ‘Ren je rot’-sessie.

Tunnelprogramma >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Tijdens de bijeenkomst van het platform Veiligheid op 26 november 
werd het nieuwe groeiboek gepresenteerd. Het digitale document 
beschrijft voor de gehele levenscyclus van een infra-object voor alle 
stakeholders de taken en verantwoordelijkheden op het gebied van 
cybersecurity.

Cybersecurity

Voor het tweede boek zijn medewerkers van de disciplines civiele 
techniek, grond-, weg en waterbouw (GWW), tunneltechnische 
installaties (TTI) en dynamisch verkeersmanagement geïnterviewd. 
Uitvoeringsmanagers, werkvoorbereiders en (hoofd)uitvoerders 
vertelden hun verhaal. Ook de projectdirecteur en ontwerpleiders 
hebben bijgedragen.

Kennistraject Gaasperdammertunnel

Tijdens het Flexival 2019 
werd het eerste exemplaar 
van de kennisanalyse Com-
mon ground voor onder-
grondse infra uitgereikt.

Op 18 juli 2019 is de tweede fase, het opzetten van 
een werkprogramma, offi cieel van start gegaan. 
Op basis van de kennisanalyse is een eerste opzet 
gemaakt met een aantal invalshoeken en feiten. Er is 
een (deels nieuw) kernteam samengesteld dat met de 
uitwerking aan de slag gaat.

Er wordt hard gewerkt aan de opzet van een kennisarena, waarin niet 
alleen projecten van het COB maar ook die van andere organisaties 
bij elkaar komen. De kennisarena is onderdeel van het sectorbrede 
programma ‘Integrale ketensamenwerking in de ondergrond’ (PIKO).

In het tweede kwartaal verscheen er weer een voortgangsrap-
portage. Het tunnelprogramma was nog steeds goed op dreef. 
Bij bijna ieder project waren er tussenresultaten te presenteren. 
Er was vooral veel werk verricht om de grote renovatieopgave te 
ondersteunen.

De opdrachtgevers van het tunnelprogramma kwa-
men op 10 september 2019 bijeen om de deliver-
ables-tot-nu-toe door te nemen en te discussiëren 
over de gewenste vervolgstappen en toepasbaarheid 
van de producten.

Om de ontwikkellijn Waarde een vliegende start te geven, werd op 6 november 
de Duurzaamheidsdag geörganiseerd (zie onder). Daarnaast verscheen in 
december de derde voortgangsrapportage met een plan van aanpak voor de 
ontwikkellijn Civiel tot 2030. Ook hebben de werkgroepen twee compleet 
nieuwe groeiboeken opgeleverd: Hinderarm renoveren en Digitaal aantonen.

Het tunnelprogramma bestond in 2019 

uit acht projecten. De tijdlijn in dit jaar-

verslag is slechts een samenvatting en 

toont enkele bijzonderheden. De onder-

zoeksvragen, activiteiten en deelnemers 

van alle projecten zijn te vinden op de 

website: www.cob.nl/tunnelprogramma.

In 2018 werd het eerste groeiboek voor cybersecurity in 
tunnels samengesteld. De inhoud was specifi ek gericht 
op de tunnelbeheerder. Begin 2019 startte de werkgroep 
met een grootschalige update om alle stakeholders te 
bedienen.

Parallel aan de bouw van de Gaasperdammertunnel 
werken Rijkswaterstaat, IXAS en het COB samen om de 
lessen uit het project direct vast te leggen. Dit leverde 
in 2018 al een boek op over drie thema’s: veiligheid, 
integratie civiel-ICT en omgevingsmanagement. In 2019 
is gewerkt aan boek II, over de uitvoeringsfase.

Op basis van het inventariserend onderzoek zijn vier 
projecten geformuleerd. Geïnteresseerden konden 
reageren op de uitvraag om teamlid te worden. De 
plannen moesten gepresenteerd worden op een Duur-
zaamheidsdag in het najaar.

Woensdag 6 november stond geheel in het teken van duurzaam-
heid. Overdag waren zo’n 120 deelnemers aanwezig om samen te 
leren en te brainstormen tijdens de eerste Duurzaamheidsdag van 
het COB. ‘s Avonds werd er op het Diner van de Ondergrond op 
strategisch niveau over duurzaamheid gediscussieerd.

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
De verhalen zijn gereviewd door hoogleraren en 
ervaringsdeskundigen. Zij plaatsten de opgehaalde 
informatie in een breder perspectief en gaven 
aanbevelingen. Tijdens het COB-congres op vrijdag 
20 september 2019, ín de Gaasperdammertunnel, 
is het tweede boek gepresenteerd.

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>Vol onder maaiveld
Op het Flexival lanceerde Marten Klein 
van de gemeente Amsterdam het 
initiatief om innovatieve oplossingen te 
vinden voor de drukte in de binnenstede-
lijke ondergrond. Hiervoor bundelde het 
COB de krachten met De Bouwcampus.

In een co-creatietraject gingen 
visionairs, dwarsdenkers, inno-
vators, vernieuwende fi nanciers, 
geraffi neerde ondernemers en 
ondernemende technici met 
elkaar om tafel.

Na de twee co-creatiesessies lagen er in december zeven kans-
rijke onderwerpen. Van zelfvoorzienende wijken en buurten tot 
ontwerpen via algoritmen. In 2020 presenteerden de innovatie-
teams hun plannen aan het netwerk.

BREDE NETWERKACTIVITEITEN

• Bezoeken (potentiële) participanten

• Internationale samenwerking

• Bijeenkomst programmaraad

• Media-bijdragen

• COB-congres

• Diner van de Ondergrond

• Duurzaamheidsdag

• Projectenmarathon

• Flexival

COMMUNICATIEMIDDELEN

• 3x Onderbouwing met Verdieping

• 12x digitale nieuwsbrief

• LinkedIn, statistieken vanaf 1 juli 2019:
» 364 nieuwe volgers (nu 2085 volgers), ca. 112.000 impressies, 7.000 clicks, 1.300 likes, 140 shares en 60 comments
» Internationale pagina - 17 nieuwe volgers (nu 261 volgers) - Ca. 1.500 impressies, 35 clicks, 25 likes en 4 shares

• Website en kennisbank: 
» Ca. 85.000 websitegebruikers in totaal en 3.500 paginaweergaven per week
» Ca. 22.000 bezoeken aan de kennisbank en 7.000 downloads (ca. 135 per week)
» Groeiboek Renoveren kun je leren - ca. 1.100 bezoeken, 2:00 minuut per pagina
» Groeiboek Energiereductie in tunnels - ca. 1.200 bezoeken, 2:00 minuut per pagina
» Groeiboek Cybersecurity - ca. 850 bezoeken, 2:00 minuut per pagina
» Handboek Tunnelbouw - ca. 8.700 websitegebruikers, 1.000 paginaweergaven per week, 0:50 minuut per pagina
» Website Beyond a tunnel vision - ca. 120 bezoekers, 150 paginaweergaven, 0:45 minuut per pagina

In-kind bijdragen

Expertise

€ 819.400 participanten

PraktijkervaringBereidheid tot kennisdelen

€ 1.185.923 projectbijdragen

€ 1.755.439 
uitvoeringsprogramma

€ 277.770 
kennis, netwerk en organisatie

In samenspraak met de participanten, initieert 

het COB (praktijk)onderzoek, wordt er kennis 

ontwikkeld en vinden er activiteiten plaats. 

Hiernaast ziet u enkele highlights uit 2019.  

Ga voor alle COB-activiteiten naar 

www.cob.nl/projectenoverzicht.  

Activa Passiva

Materiële vaste activa € 1.707 Overige reserve € 483.360

Vorderingen € 272.226 Bestemmingsfonds, continuïteits-
reserve en bestemmingsreserve

€ 503.988

Liquide middelen € 1.372.305 Kortlopende schulden € 658.890

Totaal € 1.646.238 € 1.646.238

Vereenvoudigde balans per 31 december 2019

Sinds 1 april 2019 heeft 
het COB een nieuwe 
directeur. Karin de Haas, 
voorheen coördinator en 
programmamanager van 
het COB, nam het stokje 
over van bestuurslid Gert-
Jan Vermeulen, die als interim-directeur de 
taken waarnam van vertrekkend directeur 
Merten Hinsenveld. 

Het COB-logo in de Gaasperdammertunnel. (Foto: COB)
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ondergrondse kabels en leidingen. In de eerste fase 
heeft het COB-netwerk een analyse gemaakt van de 
ontwikkelopgave.

Common ground voor ondergrondse infra >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Op 16 april jl. is een groep experts bij het COB bijeengekomen 
om te brainstormen over het onderwerp duurzaamheid, in eerste 
instantie als onderdeel van de ontwikkellijn ‘Tunnel waardevol 
in zijn omgeving’ van het tunnelprogramma. Later zal het een 
breder platform worden.

Duurzaamheid

De ontwikkellijnen Civiel en Digitaal zijn soms nauw 
verwant. In januari werd daarom nog eens stilgestaan 
bij de projecten Modulair verbouwen en Virtueel 
testen. Het werk werd opnieuw ingedeeld, met negen 
groepen als resultaat. De teamleden veroverden hun 
plek in een ‘Ren je rot’-sessie.

Tunnelprogramma >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Tijdens de bijeenkomst van het platform Veiligheid op 26 november 
werd het nieuwe groeiboek gepresenteerd. Het digitale document 
beschrijft voor de gehele levenscyclus van een infra-object voor alle 
stakeholders de taken en verantwoordelijkheden op het gebied van 
cybersecurity.

Cybersecurity

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Voor het tweede boek zijn medewerkers van de disciplines civiele 
techniek, grond-, weg en waterbouw (GWW), tunneltechnische 
installaties (TTI) en dynamisch verkeersmanagement geïnterviewd. 
Uitvoeringsmanagers, werkvoorbereiders en (hoofd)uitvoerders 
vertelden hun verhaal. Ook de projectdirecteur en ontwerpleiders 
hebben bijgedragen.

Kennistraject Gaasperdammertunnel

Tijdens het Flexival 2019 
werd het eerste exemplaar 
van de kennisanalyse Com-
mon ground voor onder-
grondse infra uitgereikt.

Op 18 juli 2019 is de tweede fase, het opzetten van 
een werkprogramma, offi cieel van start gegaan. 
Op basis van de kennisanalyse is een eerste opzet 
gemaakt met een aantal invalshoeken en feiten. Er is 
een (deels nieuw) kernteam samengesteld dat met de 
uitwerking aan de slag gaat.

Er wordt hard gewerkt aan de opzet van een kennisarena, waarin niet 
alleen projecten van het COB maar ook die van andere organisaties 
bij elkaar komen. De kennisarena is onderdeel van het sectorbrede 
programma ‘Integrale ketensamenwerking in de ondergrond’ (PIKO).

In het tweede kwartaal verscheen er weer een voortgangsrap-
portage. Het tunnelprogramma was nog steeds goed op dreef. 
Bij bijna ieder project waren er tussenresultaten te presenteren. 
Er was vooral veel werk verricht om de grote renovatieopgave te 
ondersteunen.

De opdrachtgevers van het tunnelprogramma kwa-
men op 10 september 2019 bijeen om de deliver-
ables-tot-nu-toe door te nemen en te discussiëren 
over de gewenste vervolgstappen en toepasbaarheid 
van de producten.

Om de ontwikkellijn Waarde een vliegende start te geven, werd op 6 november 
de Duurzaamheidsdag geörganiseerd (zie onder). Daarnaast verscheen in 
december de derde voortgangsrapportage met een plan van aanpak voor de 
ontwikkellijn Civiel tot 2030. Ook hebben de werkgroepen twee compleet 
nieuwe groeiboeken opgeleverd: Hinderarm renoveren en Digitaal aantonen.

Het tunnelprogramma bestond in 2019 

uit acht projecten. De tijdlijn in dit jaar-

verslag is slechts een samenvatting en 

toont enkele bijzonderheden. De onder-

zoeksvragen, activiteiten en deelnemers 

van alle projecten zijn te vinden op de 

website: www.cob.nl/tunnelprogramma.

In 2018 werd het eerste groeiboek voor cybersecurity in 
tunnels samengesteld. De inhoud was specifi ek gericht 
op de tunnelbeheerder. Begin 2019 startte de werkgroep 
met een grootschalige update om alle stakeholders te 
bedienen.

Parallel aan de bouw van de Gaasperdammertunnel 
werken Rijkswaterstaat, IXAS en het COB samen om de 
lessen uit het project direct vast te leggen. Dit leverde 
in 2018 al een boek op over drie thema’s: veiligheid, 
integratie civiel-ICT en omgevingsmanagement. In 2019 
is gewerkt aan boek II, over de uitvoeringsfase.

Op basis van het inventariserend onderzoek zijn vier 
projecten geformuleerd. Geïnteresseerden konden 
reageren op de uitvraag om teamlid te worden. De 
plannen moesten gepresenteerd worden op een Duur-
zaamheidsdag in het najaar.

Woensdag 6 november stond geheel in het teken van duurzaam-
heid. Overdag waren zo’n 120 deelnemers aanwezig om samen te 
leren en te brainstormen tijdens de eerste Duurzaamheidsdag van 
het COB. ‘s Avonds werd er op het Diner van de Ondergrond op 
strategisch niveau over duurzaamheid gediscussieerd.

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
De verhalen zijn gereviewd door hoogleraren en 
ervaringsdeskundigen. Zij plaatsten de opgehaalde 
informatie in een breder perspectief en gaven 
aanbevelingen. Tijdens het COB-congres op vrijdag 
20 september 2019, ín de Gaasperdammertunnel, 
is het tweede boek gepresenteerd.

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>Vol onder maaiveld
Op het Flexival lanceerde Marten Klein 
van de gemeente Amsterdam het 
initiatief om innovatieve oplossingen te 
vinden voor de drukte in de binnenstede-
lijke ondergrond. Hiervoor bundelde het 
COB de krachten met De Bouwcampus.

In een co-creatietraject gingen 
visionairs, dwarsdenkers, inno-
vators, vernieuwende fi nanciers, 
geraffi neerde ondernemers en 
ondernemende technici met 
elkaar om tafel.

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
Na de twee co-creatiesessies lagen er in december zeven kans-
rijke onderwerpen. Van zelfvoorzienende wijken en buurten tot 
ontwerpen via algoritmen. In 2020 presenteerden de innovatie-
teams hun plannen aan het netwerk.

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>


