TUNNELS EN VEILIGHEID

KABELS, LEIDINGEN EN ORDENING
PLATFORM

Groeiboek

Geotechniek

Leren van project naar project

Cybersecurity
Kennis ontwikkelen ten aanzien
van cybersecurity in tunnels

Review aanpak
wegtunnels
Amsterdam

Gaasperdammertunnel
Kennistraject tijdens de
uitvoeringsfase

ISAC Tunnels
Information sharing and analysis centre

Kiltunnel

Waardemodel exploitatiefase

Van realisatie
naar exploitatie

Lessen vastleggen tijdens het
bouwteamjaar

Baten van een tunnel relateren aan
kosten van beheer en onderhoud

Oeververbinding Rotterdam

PLATFORM

PLATFORM

Tunnels en
veiligheid

Beheer en
onderhoud

PLATFORM

Waardevol
ondergronds
ruimtegebruik

Vol onder maaiveld

Vanuit uitvoeringsoogpunt
meerwaarde optimaliseren in ontwerp

PLATFORM

Kabels en
leidingen

Ontwerpstudie Stad x Ruimte

Kennisarena

Multifunctioneel ruimtegebruik
binnen sterk verdichte steden

Koplopergemeenten
Innovaties stimuleren voor inrichting
stedelijke ondergrond

Van object- naar
systeemveiligheid

Kosten en baten van een tunnel
beter in beeld

Tunnelprogramma

Visie ontwerpende aannemers

PLATFORM

Duurzaamheid

CIVIEL

WAARDE

Praktijkprojecten
Instrumentarium / kennisborgingsysteem

Duurzaamheid in
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Nederland staat voor grote maatschappelijke opgaven die implicaties hebben voor ondergrondse kabels en
leidingen. Het COB-netwerk wil daarom toewerken naar een overallstrategie voor aanleg, beheer en onderhoud
van die infrastructuur. Hiervoor wordt in een gezamenlijk programma aan kennisontwikkeling gewerkt.
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Maatregelen
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De komende tien jaar staan
er zo’n dertig tunnelprojecten (nieuwbouw en
renovatie) op de agenda.
Het is daarom belangrijk én
kansrijk om nu de krachten
te bundelen om opgaven
proactief en efficiënt op te
pakken. In het tunnelprogramma wordt gewerkt aan
onderzoeksprojecten die
ervoor zorgen dat tunnelprojecten met minder hinder en
meer waarde gerealiseerd
kunnen worden.
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REGIE
Hulp bij richtlijnen

Ontwerpen met algoritmen

Grip krijgen op verordeningen en
regels voor kabels en leidingen

Algoritmen gebruiken voor stedelijke
inpassingsvraagstukken

Samen digitaal
FEITEN EN
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Catalogus bundelingstechnieken
Groeiboek met voor- en nadelen van
bundelingstechnieken
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Wet- en regelgeving

Financiën

Fabels en feiten
Wat is werkelijkheid en wat zijn
aannames rondom wet- en regelgeving?

Samen zonder schade
Onderzoek stimulerend systeem
voor zorgvuldig graafproces
Voorwaarden

NIEUWE
WERKWIJZEN

Breed gedragen platform voor
informatie-uitwisseling

Consensus in kosten en baten
Zoektocht naar projectaanpak waarbij
financiën niet belemmerend zijn

